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Para descer tão fundo às raízes da imaginação orgânica, para escrever 
embaixo da psicologia da água onírica, não nos sentimos suficientemente 
preparados. Seria preciso uma cultura médica e, sobretudo uma experiência 
das neuroses. No que nos diz respeito, para conhecer o homem dispomos 
apenas da leitura, da maravilhosa leitura que julga o homem de acordo com 
o que ele escreve. Do homem, o que amamos acima de tudo é o que dele se 
pode escrever. O que não pode ser escrito merece ser vivido? Tivemos, pois 
de nos contentar com o estudo da imaginação material ‘enxertada’ e 
limitamo-nos quase sempre a estudar os diferentes ramos da imaginação 
materializante ‘acima do enxerto’, quando uma cultura deixou sua marca 
numa natureza. 
                                                                                              Gaston Bachelard



A seu Binu, Dona Maria e o povo da 
Comunidade dos Pescadores de Januária. 
Ofereço. 
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RESUMO 

Este trabalho examinou a religiosidade popular de pescadores idosos ribeirinhos de 
Januária, Norte de Minas Gerais, vivenciada no rio São Francisco, com o objetivo de 
entender o imaginário da mística do rio. A base de dados foi constituída por 
bibliografias históricas, teóricas, literárias e pelo trabalho de campo na Comunidade dos 
Pescadores. Para o levantamento dos dados humanos, nos fundamentamos na história 
oral, metodologia que considera os relatos orais dos sujeitos pesquisados, documentos 
vivos e originais. Essa metodologia privilegia os sujeitos que não aparecem na história 
oficial e busca levantar coletivamente um edifício histórico a partir de uma base oral, 
cimentada pela história vista de baixo. Para interpretar e compreender essa mística das 
águas, expressada em uma linguagem simbólica, recorremos à fenomenologia, método 
de investigação da consciência e de interpretação dos seus significados, entendendo que 
a consciência do mundo é a condição de uma possível consciência de si mesmo. Através 
dessa abordagem procura-se compreender os fenômenos captados e elaborados pela 
percepção, a imaginação, os sonhos, os devaneios e a poética, por uma consciência que 
sempre visa captar a essência mesma das coisas. Essa consciência do mundo mostrou 
uma ponta de um fio da tecelagem da auto-percepção e da construção de identidade. 
Para compreender esse duplo movimento, que não é bipolar, recorremos à teoria da 
imaginação simbólica e da construção de identidade. Nessas teorias constatamos que o 
simbolismo está vinculado ao fenômeno religioso vivenciado pelo homem e que tal 
experiência é a base de construção/afirmação de identidade. A partir dessas análises, 
concluímos que as vivências dos pescadores no rio São Francisco transcenderam a 
atividade da pescaria, dinamizando o imaginário simbólico destes sujeitos e 
redimensionando suas visões de mundo e de si mesmos.  

Palavras-chave: imaginário, religiosidade popular, identidade. 



ABSTRACT 

This dissertation analyzes the popular religiosity experienced by the old fishermen from 
Januária, a city in the north of Minas Gerais, in an attempt to understand certain sacred 
manifestations in the water of São Francisco river. Such religious experience was a 
significant foundation for constructing the identity of these men and their wives. The 
database consisted of the analytical historiography of Minas Gerais in regards to the 
State’s dichotomic civilization process, as well as of interviews made with those 
fishermen. Oral history was used because it takes into account the histories of those men 
who had been excluded from capitalism and the official history. To comprehend the 
mystic of these waters, expressed in a symbolic language, we have used 
phenomenology. We have examined the construction of these fishermen’s identity, 
which was established on contradictory historical basis, but erected in a body-soul unit 
solidified by sacred forces.

Key-words: popular imaginary, popular religiosities, identities. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo deste trabalho é a religiosidade popular dos pescadores 

artesanais de Januária vivenciada no rio São Francisco. As narrativas registradas neste 

trabalho foram trazidas pela voz de três pescadores idosos e duas companheiras que 

moram na Região da Santa Cruz, na Comunidade dos Pescadores, ou Colônia dos 

Pescadores, mais conhecida popularmente como Rua de Baixo, localizada às margens 

do rio São Francisco, na cidade Januária, no sertão Norte dos Gerais.    

Os primeiros contatos com esta comunidade ocorreram de forma despretensiosa. 

Atraída pelas manifestações cultural-religiosas que vibram no lugar, como a Festa da 

Santa Cruz, o Terno dos Temerosos, a Dança de São Gonçalo, o Terno Mulinha de 

Ouro, conheci velhos caboclos e suas histórias de vida. Na época, início de 2000 

trabalhava em uma faculdade em Januária e comecei a freqüentar a comunidade. Porém, 

minhas idas ao lugar eram vistas com apreensão por pessoas da cidade que não achavam 

conveniente uma professora universitária frequentar um lugar precário, composto por 

barranqueiros pobres e ‘sem cultura’, além de mal afamado. Estas e outras impressões 

me chamaram a atenção, levando-me a refletir se aquela comunidade causava incômodo 

à cidade. Em um primeiro momento, percebi que a comunidade é estigmatizada. 

Composta de maioria afro-descendentes pobres, trabalhadores da água e da terra, é 

olhada hierárquica e marginalmente pelos outros e se relaciona socialmente pelas 

fímbrias da estrutura social. Os relatos iniciais dos pescadores mais velhos sobre a 

comunidade me mostraram uma geografia do preconceito. Simbolicamente a cidade foi 

cindida em fatias de uma mesma realidade: rua de cima, toda a cidade, e rua de baixo, 

os barrancos onde se localizam a Comunidade dos Pescadores invisibilizada e negada 

historicamente.  

Esse tipo de ordenamento excludente, inevitavelmente atingiu a consciência desse 

povo, levando-o a se sentir humanamente inferiorizado, profissionalmente 

desqualificados e historicamente menosprezados. Estes contatos humanos iniciais, 

inevitavelmente me lançaram às águas do velho Chico, importante rio do Sertão dos 

Gerais. O rio São Francisco me foi apresentado não somente materialmente, mas 

também simbolicamente. A relação que aqueles caboclos e caboclas travavam com o rio 

parecia transcender à sua naturalidade orgânica. Ao falarem do rio, parecia que eles 

estavam falando da Criação. Era como se Deus irradiasse daquela natureza. 
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Essas primordiais impressões fizeram emergir alguns problemas: como os 

pescadores se relacionam com o rio? Como natureza ou como sagrado? Quais são as 

bases de sacralização do rio?  

Em minha hipótese preliminar, supus que parecia que os pescadores e suas 

companheiras vivenciavam uma religiosidade no rio São Francisco, transfigurado em 

um santo dos pobres abandonados e emanando a providência divina. Adentrando em 

suas narrativas de si mesmos e do mundo, assim como das suas trajetórias históricas e 

da lida pesqueira no rio, procuramos verificar como os pescadores e suas companheiras 

se relacionam com o rio, ou seja, se era uma relação simplesmente material, 

espiritual/religiosa, ou ambas.  

A possibilidade de adentrar neste universo simbólico religioso me fascinou, 

impulsionando um desejo de realizar esta pesquisa. Assim, objetivei compreender essa 

religiosidade popular manifestada na sacralização do rio, assim como o vínculo 

estabelecido nessas vivências piedosas com o processo de construção da identidade dos 

sujeitos.  

Esse desejo (despertado) de realizar estes estudos tem uma base viva de 

religiosidade popular impregnada na minha formação. As vivências com a religiosidade 

popular povoaram a minha infância. Nasci em uma cidade mística, Juazeiro do Norte, 

no estado do Ceará, terra do Padrinho Padre Cícero, ícone de fé do sertão nordestino 

brasileiro. As vivências religiosas permearam a minha formação, se afigurando uma 

mística abertura do real. Na infância presenciei grandes romarias, missas campais, 

pagamentos de promessas, peregrinações, sofrimentos de romeiros pobres irmanando fé, 

necessidades, dores, esperanças e amparos. Era uma feira fantástica de religiosidade 

popular pluricultural, profana e sagrada. Os festejos populares eram os meus momentos 

mágicos de luz e encantamentos. Os Reisados, tradicional manifestação cultural-

religiosa de Juazeiro, apresentaram e trouxeram para mim as tão desejadas cores que 

não haviam nas desbotadas paredes da minha casa, assim como flores, fitas, brilhos, 

sons, ritmos e coreografias tão extasiantes que me faziam ver a dança das cores, suas 

ondas e evolução, dinamizando o meu imaginário infantil que captava suas várias 

nuanças como se fossem vivas e emanassem do corpo e da alma do mundo. Tais 

manifestações se impregnaram nas paredes da minha alma, preenchendo as lacunas das 

faltas materiais. Naqueles momentos mágicos, realizava todos os sonhos; absolutamente 

tudo ao meu redor ficava em suspenso: era somente eu e a magia daquela manifestação 

religiosa. Com esta base mística, experienciei uma hierofania através das cores, símbolo 
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que possui um caráter universal, não só geográfica, mas também humanamente, de 

todos os níveis do ser e dos conhecimentos, cosmológico, psicológico, místico. As cores 

do real, com seu leque de nuances, se constituíram e permanecem como fundamentos do 

pensamento simbólico. Essa foi a matriz do meu ser. A Comunidade dos Pescadores só 

abriu um pano de fundo que espelhou imagens da infância do meu despertar e atualizou 

o que já estava em potência há tempos. Remetendo a Bachelard1, para quem a infância 

aparece em sua metafísica ontologicamente, como uma base de construção de 

significados perenes, concordo que a mesma não é uma fase biológica ou cíclica que se 

encerra ou morre dentro de nós. A infância é viva e continua pulsando, independente de 

nós. É impossível abandoná-la e às suas descobertas.    

Sobre o poder das bases biográficas, essa pesquisa abriu uma porta de 

envolvimento emocional muito forte, principalmente pela relação de alteridade vivida 

por mim com esse grupo desde os primeiros contatos. Como eles, sou sertaneja, norte-

mineira de coração, de raízes afro e origem humilde. Porém, apesar do envolvimento e 

da dor que tal empreendimento me causou, tenho claro que o papel de cientista traz 

limites impostos pela teoria. A posição objetiva do estudioso e pesquisador, ordenada 

pela Academia, possibilita transcender a emoção. Contudo, não perdi de vista que uma 

pesquisa que envolve seres humanos traz mais do que fatos ou dados tomados em si 

mesmos, pois envolve a percepção e os sentimentos do outro. No fim, todos são sujeitos 

cognoscentes de uma relação dialética de desvelamentos. 

A religiosidade enquanto pulsação de vida e expressão da alma se afigura uma 

importante chave para o acesso ao pensamento humano. Arvorada na experiência em 

um mundo captado por uma consciência intuitiva e intencional, lança luz que possibilita 

penetrar nos recônditos primordiais do imaginário humano e suas apreensões.  

A questão da religiosidade popular, assim como a sua relação com a identidade já 

foi levantada por vários autores, mostrando a relevância do tema. Essa religiosidade 

popular, vivenciada através do rio São Francisco, traz à tona um frondoso hibridismo 

religioso, fruto das interrelações travadas no período colonial entre a Igreja Católica e os 

nativos e habitantes do país, ou seja, indígenas e africanos, como forma conveniente de 

se acomodar ao ethos da sociedade em que estava se inserindo. Maria Lúcia Montes, em 

As Figuras do Sagrado: entre o público e o privado, discute que dessa estratégia 

colonizadora que misturou dogmas com crenças particulares, práticas culturais, etnias e 

                                                
1 Cf. Gaston BACHELARD, A água e os sonhos.  
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rituais díspares, resultou um catolicismo orgânico, festivo, alegre, colorido, que se 

expressa nas folias de Rei ou do Divino, nas celebrações piedosas de São Benedito, nas 

festas dos santos padroeiros, nas comemorações juninas, pastoris e bumba-meu-boi. 

Essa religiosidade tornou tênue a fronteira entre o sagrado, dimensão religiosa e o 

profano, dimensão laica. Essa base do catolicismo popular, cimentada por séculos, no 

entanto, foi quebrada no século XIX, quando a Igreja Católica resolve revisá-la e virar-

lhe as costas. A partir daí, esse catolicismo do devocionário popular passou a ser 

considerado como manifestação da ignorância do povo. Mas sementes sagradas não 

podem ser desarraigadas.                    

Neste mesmo sentido, porém num prisma de revisão crítica, Paulo Süess Günter, 

autor de Catolicismo Popular no Brasil - Tipologia de uma religiosidade vivida pondera 

que esse tipo de religiosidade, impregnada de profundo senso de transcendência e da 

proximidade necessária de Deus, vivida preferentemente pelos pobres, deve ser olhada 

com respeito, amparada e reconhecida pela Igreja Católica, que deve propiciar o direito 

à expressão dos oprimidos ajudando-os a se tornarem sujeitos do seu mundo de 

símbolos. Sua análise chama a atenção para o sentimento de pertencimento religioso e 

afirmação de identidade cristã, por parte do povo abandonado socialmente. Outra 

perspectiva é abordada por Osvaldo Elias Xidieh, no livro Narrativas Populares: 

estórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais São Pedro andando pelo mundo, no qual 

esse sociólogo, em chave antropológica, enfoca o universo cultural-religioso do mundo 

rústico e os entrelaçamentos que o homem simples do campo realiza entre religiosidade 

e organização sócio-cultural. Nessa abordagem, o sagrado é o mediador das formas de 

ordenamento da vida, informada através de narrativas sagradas reproduzidas pela 

tradição oral popular. No tocante a narrativas populares e o simbolismo nelas implícitas, 

Beth Rondelli, em seu livro O narrado e o vivido: processo comunicativo das narrativas 

orais entre pescadores do Maranhão, traz à tona a importância da literatura oral popular 

para o homem simples, que expressa simbólica e metaforicamente sua concepção de 

mundo e de si mesmo. Tais narrativas são um meio destes povos informarem suas 

noções sobre a ordem social, sua cultura, suas histórias de vida, sua religiosidade e suas 

identidades, em uma modernidade que não os insere e que desconsidera bases 

tradicionais de vida.    

Sobre a cultura e identidade do ribeirinho são franciscano, Dirce de Assis 

Cavalcante, em O Velho Chico ou A Vida é Amável, realizou um profundo mergulho na 

vida cultural-religiosa desse povo. Numa desnudada abordagem existencialista, essa 
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escritora-poeta mostrou a riqueza e a pobreza que compõe a vida do ribeirinho pobre. Se 

deparando com a condição de abandono e precariedade do povo e da região, a autora 

revela o sustentáculo desse povo que, transcendendo uma árida miséria, se sente como 

parte do plano de Deus e mostra que a vida é amável, pulsante e bela, apesar de tudo. 

Essa é a face do ribeirinho pobre religioso contemplado neste trabalho, que mostra 

sempre a Luz que ilumina seus chãos, alimentando as esperanças dos oprimidos frente 

aos descasos humanos. Sem essa Luz, eles não sobreviveriam. Estes e outros autores 

que abordam em diferentes prismas questões sobre cultura e religiosidade popular 

mostram que das margens ou do fundo das dimensões simbólico-materiais, emerge a 

face desnudada do homem.     

O imaginário simbólico humano é um fundo que revela as redes de construção de 

significação do Todo. A imaginação simbólica foi a primeira linguagem do homem, 

desde a concepção mítica do mundo, na qual a fala humana sobre o mundo e o seu 

significado foi advinda de experiências vividas e de profundas emoções. Isso expressa 

um jogo coletivo de projeções de imagens e identificação emocional com as mesmas. 

Do homem primitivo, passando pelos primeiros filósofos gregos, os físico-naturalistas, 

que num contínuo da experiência vivida e da concepção mítica, se debruçaram sobre as 

imagens da Natureza buscando interpretar o Logos (“fala” e evocação) do Cosmos, o ser 

humano elaborou as suas cosmologias, num arranjo dialético entre meios sensoriais e 

racionais e a linguagem simbólica. Mas durante séculos essa linguagem foi interpretada 

por uma razão cientificista como delírio do louco ou fantasia da criança. Superando a 

crítica e a negação racionalista/positivista, a partir do século XIX, a psicanálise e o 

surrealismo, mostraram o símbolo como modo autônomo de conhecimento, de forma 

que, atualmente, o mesmo está sendo restabelecido e reconhecido no universo do 

conhecimento. 

Como veremos neste trabalho, a sacralidade do rio São Francisco brota do 

imaginário simbólico dos pescadores e suas companheiras. Para compreender a 

linguagem simbólica que eles usam para expressar esta experiência me fundamentei na 

teoria da imaginação simbólica através dos trabalhos de Gaston Bachelard, primordial 

neste estudo, e de Mircea Eliade, além da pesquisa de campo, em um viés 

antropológico-filosófico.  

Bachelard e Eliade realizaram seus estudos sobre a imaginação simbólica, em 

base fenomenológica, que leva em consideração que os fenômenos da consciência 

devem ser estudados em si mesmos. A abordagem fenomenológica procura levantar e 
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interpretar os significados elaborados por uma consciência que sempre visa algo 

intencionalmente. Nesse sentido, a tarefa da fenomenologia será então, analisar as 

vivências intencionais da consciência buscando perceber como aí se produz o 

significado dos fenômenos. A fenomenologia mostrou ao cientificismo os seus limites. 

Eliade e Bachelard, assim como outros fenomenólogos, colocaram em xeque a razão 

instituída mostrando as suas contradições e agressividades, apontando que o espírito 

investigador/descobridor, é guiado pela imaginação e pela criatividade, fruto da 

experiência sensível. Os autores afirmam que as primordiais experiências do homem no 

mundo se edificaram em base imaginária e, por extensão, por uma razão criativa e 

doadora de sentidos. Os dois concordam que a imaginação humana se desenrola no 

território do devaneio, da poesia e do onírico, nos quais as imagens das formas (Eliade) 

e da matéria (Bachelard) suscitam e sugerem.  Para os dois estudiosos, a imaginação 

simbólica não é apenas percepção ocular do real, mas apreensão e vontade de Ser, 

revelando o poder do imaginário e do livre direito humano de criação.  

Na ânsia de compreender o imaginário simbólico dos pescadores, procurei 

destriçar neste estudo o pensamento destes dois filósofos sobre imaginação simbólica, 

tendo principalmente em Mircea Eliade a fundamentação da teoria e o seu 

desdobramento, que submeti ao real fazendo-a emergir dialéticamente das experiências 

dos sujeitos, que me mostraram a sua dimensão viva, e em Gaston Bachelard, a 

referência da escrita deste trabalho, inspirada em sua maneira poética de escrever. Ao 

modo do filósofo, ousei grafar poeticamente esta dissertação, no entanto, sem perder o 

rigor científico, imprenscindível, em um trabalho científico. Através dos seus trabalhos, 

Bachelard mostra que é possível realizar estudos, pesquisas, teses e teorias científicas 

com emoção e principalmente com paixão, revelando que, no fundo, o que impulsiona 

buscas são desejos íntimos. O filósofo-poeta humaniza a ciência ao mostrar que “fazer 

ciência” é um ato humano de afeto.  

A teoria da imaginação simbólica associada à teoria da construção de identidade, 

propiciou um entendimento necessário sobre as bases de formação da identidade dos 

pescadores estudados. Nos problemas preliminares questionei qual seria o fulcro de suas 

identidades. Para tal averiguação, entrelacei a abordagem sociológica de Manuel 

Castells, através do livro O Poder da Identidade, à psicossocial de Antonio Ciampa, 

com o livro A Estória do Severino e a História da Severina. Com linguagens e 

hermenêuticas específicas das suas ciências, o raciocínio de ambos se entrecruza ao 

destacarem o processo de formação de identidade numa dialética relação entre matéria 
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(as dimensões que compõem a sociedade), imagens (externas e internas ao eu) e 

símbolos (representações e signos elaborados na formação/afirmação dos seus eus), 

átomos que vão se unindo, se redimensionando e se interiorizando num espírito que 

deseja ser reconhecido e identificado humanamente. No desenvolvimento deste trabalho 

demonstrarei que identidade é autoprodução e vida.          

Fundamentada por essas essenciais bibliografias, alinhavei a pesquisa de campo, 

procurando deslindar a vida dos sujeitos, enveredando-me em seus territórios 

existenciais para vislumbrar as suas expressões. Para o levantamento da memória, 

recorri à história oral, metodologia que busca construir conhecimentos através do relato 

do homem considerado palavra-fonte, documento vivo que propiciará o material 

substancial para uma construção de um passado e ou história. Essa metodologia se 

coaduna às bases deste trabalho que teve por pretensão levantar dados e significados 

(históricos, culturais, fenomenológicos) a partir dos sujeitos mesmos, de relatos de 

minorias, enquanto autonomia de expressão, abrindo espaço para a voz de povos que 

não aparecem na história oficial. A história de vida dos pescadores, assim como a 

formação dos seus contextos sócio-culturais, foi levantada pela evidência oral, através 

de entrevistas estruturadas e desestruturadas, com o uso do gravador e fitas cassetes. 

Também foi realizado trabalho de campo, no qual foram observadas as práticas 

ritualísticas como a Festa da Santa Cruz, o ritual do Terno dos Temerosos, a festa do 

padroeiro dos pescadores, na comunidade; a Procissão dos Santos do Rio, além de 

algumas vivências cotidianas no rio e na Rua de Baixo, o que assegurou um acesso mais 

direto aos conteúdos dos fenômenos revelados, propiciando uma interpretação mais 

rigorosa.  

Ao se interessar pela palavra-fonte, buscou-se destacar visões, marcas e 

impressões das experiências mais profundas desses sujeitos no mundo. Nesse sentido, 

levantar a memória dos pescadores idosos, considerando seus relatos documentos vivos, 

possibilitou também realizar uma restauração de uma parte da história de uma sociedade 

de Minas Gerais, na qual todos podem ser informantes porque todos os homens 

compõem a história e todos possuem percepção, imaginação e visão.  

Acerca do estudo sobre religiosidade, Eliade explica que a documentação de que 

dispõe o historiador das religiões são alguns fragmentos da literatura oral sacerdotal, 

algumas referências de notas de viajantes, os materiais recolhidos por missionários 

estrangeiros, algumas inscrições e as recordações conservadas na tradição oral. Além 
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disso, o pesquisador das religiões deve observar os fenômenos in loco e in persona

vividas pelos sujeitos ou por uma comunidade.   

Nesse caso, vivenciei, em um estreito laço afetivo, durante muitos anos, 

reveladoras experiências desses pescadores. Como informado acima, a vontade de 

realizar este valioso estudo foi germinada por um entrelace identitário, um singular 

imaginário simbólico religioso e pelo que ele suscitou. Assim, não irei informar o 

tempo, as horas e nem as anotações de diário de campo, despendidos para a realização 

deste trabalho, uma vez que tais informes exigiriam um tópico-memorial: uma incursão 

às entranhas de alguém que descobriu e mergulhou em um universo ressignificador ao 

mesmo tempo em que em si mesmo.  

Metodologicamente o trabalho se divide em três capítulos. O primeiro capítulo 

traz a história da colonização da região sanfranciscana e o que os seus vestígios 

deixaram na cultura da região. A historiografia levantada revelou a especificidade da 

cultura norte mineira, erguida sob o julgo do descaso, da violência e da dominação. 

Dessa estrutura, ergueu-se um espelho cujos reflexos mostram a etnia do povo da cidade 

em várias nuanças, onde contempla-se um sonho branco correndo em negras artérias, e 

em uma identidade cindida entre os superiores e os inferiores; os de cima e os de baixo. 

O segundo capítulo discorre sobre a teoria do símbolo, da imaginação simbólica e 

do simbolismo da água. Aborda também a história do rio São Francisco em chave 

fenomenológica. Enveredando no imaginário simbólico do rio São Francisco, 

referenciado à Criação e reprodução da vida, chega-se ao seu simbolismo religioso: a 

manifestação do Sagrado através de uma matéria plástica e aberta. Um útero divino.   

No terceiro capítulo, a partir dos conceitos de identidade e religiosidade popular, 

tecemos reflexões sobre o universo cultural-religioso dos pescadores e da construção de 

suas identidades. Nesta parte do trabalho, as vozes coletivas desses sujeitos construíram 

suas histórias, mostrarando suas significações. Informaram sobre as suas trajetórias 

históricas de buscas, colaborações e construções comunitárias; as perdas de direitos, de 

terras, de trabalho, que os desafiaram a se reinventarem profissionalmente e erguer uma 

comunidade de iguais-excluídos, mostrando o processo de introjeção coletiva das 

diferenças e das igualdades; como resistência, gera resistência, e como a consciência, 

mesmo fragmentada e combalida pelo descaso, ergue-se e informa sobre os sujeitos. E 

sobre os outros.   
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1. Navegando entre História e Estórias: o Sertão do São Francisco e a cidade 
Januária 

Mas, o senhor sério tenciona devassar a 
raso este mar de territórios, por sortimento 
de conferir o que existe?  

Guimarães Rosa 

1.1. O Sertão do São Francisco: ocupação e povoamento 

Rebulir com o sertão, como dono? Mas o 
sertão era para, aos poucos e poucos, se ir 
obedecendo a ele; não era para à  força se 
compor. 
                                            Guimarães Rosa  

         
Neste capítulo apresentaremos uma síntese da ocupação e povoamento do sertão 

do São Francisco e da formação d acidade Januária. Procuraremos abordar a ocupação e 

o povoamento da região sanfranciscana a partir do século XVI, buscando evidenciar 

aspectos históricos que perpassaram e marcaram as relações de alteridade do povo da 

região, assim como influenciaram na construção de uma cultura sertaneja no estado do 

ouro das Minas Gerais. Nos vestígios históricos da formação da cidade, encontramos 

elementos que propiciaram uma compreensão do barranqueiro simples do São 

Francisco. Neste intuito, confrontamos a história oficial com a história oral2, pela voz 

dos pescadores e das suas companheiras, procurando demonstrar que todos participam 

da história, têm um passado e vieram de algum lugar. Por mais que haja uma negação 

disso.  

1.1.1.  Do território e de territorialidades: lugar de descaso 

A terra era da natureza mesmo, nesse 
tempo num tinha isso não. (proprietário). 
José Domingues Ferreira, pescador do 
Sertão do São Francisco.         

                                                
2 Neste trabalho a História Oral reveste-se de importância capital. Sua metodologia lança mão do 
testemunho oral como fonte de construção da história pela via da memória. O testemunho oral possibilita 
estabelecer relações entre memória e história; escrita e oralidade ou tradição oral e história oficial; a 
história oral dá atenção especial aos dominados, aos silenciados e aos excluídos da história; à história do 
cotidiano, à história local e enraizada e à história vista de baixo. Cf. Janaína AMADO e Marieta de 
Morais FERREIRA, (orgs) Usos e Abusos da história Oral, p. XIV–XV. Ao lançarmos mão do 
testemunho oral dos pescadores e suas companheiras, mantivemos o seu linguajar coloquial buscando 
preservar a originalidade do seu cotidiano. Neste trabalho contamos com importantes relatos dos 
pescadores aposentados, Sr. Benedito Dionísio da Silva, nascido em 1910; Sr. José Domingos Ferreira, 
nascido em 1930; Sr. Firmo Mateus dos Santos, nascido em 1934; da companheira do Sr. Benedito, D. 
Maria Madalena Moura, nascida em 1920; de D. Erundina Silva de Novaes, nascida em 1918; e do 
professor João Damasceno de Almeida, nascido em 1967. Todos moram na Comunidade dos Pescadores, 
em Januária, Norte de Minas Gerais.  
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O Sertão do São Francisco situa-se no extremo norte de Minas Gerais, 

estendendo-se do rio Urucuia até o Carinhanha e Verde Grande, e enveredado pelo rio 

São Francisco. Faz fronteira com a Bahia, interstício e hibridação étnico-cultural, que 

peculiarizou a mineiridade do povo dessa região numa baianeiridade3. 

Situado na região Sudeste, o norte de Minas possui características da região 

Nordeste do Brasil, revelando uma dicotomia geo-econômica: o sul, úmido, fértil e 

desenvolvido e o Nordeste semi-árido, seco, subdesenvolvido. Vinculado à região das 

secas a partir de 1946, o sertão saõfranciscano foi incluído aos programas de combate 

aos efeitos da seca. Nesse caso, a região passou a ser considerada “Nordeste” pela 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – que a classificou 

como Área Mineira de Polígono das Secas.  

No que se refere ao relevo, Cardoso4 informa que dados demonstram que a região 

possui superfície de aplainamentos que formam diferentes níveis de chapadas. O 

calcário da região é responsável por uma bela paisagem recortada por paredões, grutas e 

espaços subterrâneos nos rios. O clima é semi-árido, com temperaturas médias 

superiores a 20 graus centígrados. As chuvas são escassas e concentradas no verão, com 

índice pluviométrico anual de 600/650 milímetros, provocando forte insolação, que 

incide na vegetação, caracterizada basicamente por cinco tipos de cobertura vegetal: 

cerrados, com predominância de árvores de pequeno porte e esgalhamento baixo, com 

arbustos variando de três a seis centímetros de altura; cerradão, onde predomina uma 

vegetação mais densa, com árvores que chegam a atingir 20 metros de altura; caatinga, 

vegetação típica de solo pouco profundo e bastante pedregoso. As plantas caracterizam-

se por grandes ramificações e as árvores, esparsas, possuem altura inferior a dez metros; 

matas secas, caracterizadas por boas condições férteis, cujas árvores podem atingir até 

vinte metros de altura, e, finalmente, o campo limpo, vegetação rasteira composta por 

gramíneas, leguminosas e ciperáceas, composta também de arbustos e aubarbustos 

dispersos sobre a vegetação rasteira. Ainda segundo Cardoso, o solo norte-mineiro 

                                                
3 Segundo o antropólogo João Batista de Almeida Costa, em Minas Gerais há os mineiros e os baianeiros, 
que se distinguem por um conjunto de traços diacríticos e contrastivos. Entre os traços diacríticos que 
conformam a identidade desses povos, sobressaem o sotaque de forte influência baiana, a comida baseada
na carne de sol (carne de gado salgada e desidratada), a farinha, os frutos típicos do cerrado como o 
pequi, a “carne” do sertanejo pobre, pelo seu alto teor protéico, e da caatinga como o umbu. É uma região 
onde se articulam a caatinga, o cerrado e a mata atlântica, constituindo-se num espaço de transição. A
cultura regional tem forte influência nos costumes dos negros, que historicamente ocuparam a região; a
população é marcantemente negra. João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros: 
englobamento, exclusão e resistência, p.18. 
4 José Maria Alves CARDOSO, A Região Norte de Minas Gerais: um estudo da dinâmica de suas 
transformações espaciais, pp. 08-09. 
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possui baixa fertilidade com baixa retenção de água. Essa paisagem árida e inóspita, 

seca de atrativos e estímulos, não compôs o circuito do capital mercantil da Colônia, 

que iniciou a exploração do Brasil pelas áreas litorâneas e, posteriormente, pelo seu 

interior. Neste sentido, o processo de colonização do país foi conduzido por interesses 

econômicos que, paulatinamente, foram promovendo povoamento, desenvolvimento 

econômico e características singulares em diferentes regiões, como destaca 

Vasconcelos: “Dividido para ser povoado em províncias separadas e independentes, o 

Brasil nunca foi por laço algum de solidariedade associada entre suas partes no regime 

colonial”.5

No século XVI, Portugal estava passando por uma crise econômica e resolve 

empreender uma expedição ao interior do Brasil visando riquezas. O sertão do São 

Francisco se apresenta para a colônia: 

Enquanto Portugal se via numa crise econômica, corria pela Colônia as 
notícias de existência de grandes riquezas minerais, jacentes no sertão, a 
sudoeste da Bahia, 200 léguas adentro. (...) Despertando o interesse do I 
Governador Geral, Tomé de Souza, já sensibilizado pelas crises da 
Metrópole. 6

Objetivando explorar riquezas na região, Tomé de Souza organiza uma expedição. 

Informado que em Porto Seguro encontrava-se um castelhano egresso do Peru com 

larga experiência em exploração de metais chamado Francisco Bruzza Espinosa, o 

governador convida-o para comandar a expedição. Como missionário da expedição é 

convocado o padre João de Aspilcueta Navarro.7

Pereira esclarece que a expedição Espinosa partiu de Porto Seguro em 1554. O 

seu itinerário foi anotado pelo Padre Navarro em uma correspondência para os seus 

superiores. Suas anotações tornaram-se um documento descritivo de vários aspectos da 

                                                
5 Diogo de VASCONCELOS, História Antiga de Minas Gerais, p.13. 
6 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.34. 
7 João de Azpicuelta Navarro, padre jesuíta, de origem nobre da Casa dos Azpilcueta do reino de Navarra,
chega ao Brasil em 29 de março de 1549, juntamente com o 1o. Governador Geral Tomé de Souza e com 
a 1a. missão jesuítica integrada pelos padres Manoel da Nóbrega, Leonardo Nunes, Antonio Pires, Diogo 
Jacome e Vicente Rodrigues.   Compõe com Manoel da Nóbrega e José de Anchieta a tríade dos 
chamados “tempos heróicos” (1549-1570) da Companhia de Jesus no Brasil.  Exímio lingüista pode ser 
considerado o primeiro mestre na língua nativa (língua geral) dos gentios. Em 1550 traduziu para a língua 
geral, orações e sermões para o trabalho de catequese. Morre em 30 de abril de 1557, na Bahia. Serafim
LEITE, S.J. (1988). Breve História da Companhia de Jesus no Brasil (1549-1760).
www.histedbr.fae.unicamp.br. Consulata realizada em 05 de fevereiro de 2010.
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região além de um roteiro. Adentrando no sertão, a expedição passa pelo Jequitinhonha 

e pela Serra Geral; chegando ao rio Mangaí, se assenta no local. Este rio limita os 

municípios de Brasília de Minas, São Francisco e Januária e situa-se à margem direita 

do Rio São Francisco. O contato com o rio São Francisco é descrito na correspondência 

do Padre Navarro na seguinte passagem: 

Saberão irmãos caríssimos, que entramos pela terra dentro 350 léguas, por 
caminhos pouco descobertos, por serras mui fragosas que não tem conto, e 
tantos rios (...) Neste ermo passamos uma serra mui grande, que corre do 
norte para o meio dia e nela achamos rochas mui altas de pedras mármore. 
Desta serra nascem muitos rios caudais. Dali partimos e fomos ate um rio 
mui caudal, por nome Pará, que segundo os índios nos informaram é o Rio de 
São Francisco e é muito largo.8

Passados mais de três meses, a expedição não se sustentou pelo reduzido número 

de componentes, 13 europeus e alguns indígenas. Temendo possíveis confrontos com os 

indígenas da região e não encontrando o propalado ouro, retorna sem sucesso. 

A região do São Francisco era habitada há pelo menos 10.000 anos por grupos 

indígenas que sobreviviam da caça, pesca, extrativismo. Com a chegada do europeu ao 

Brasil, houve um consequente contato com o homem branco, principalmente fugitivo da 

lei que a eles se agregavam. 

Entradas e Bandeiras foram os meios de conquista do sertão sãofranciscano. 

Entradas eram expedições de cunho oficial que objetivavam metais preciosos. Bandeiras 

eram expedições maiores, nem sempre oficiais, que visavam riquezas, domínio dos 

indígenas, colonização e poder.  

 As primeiras Bandeiras a penetrarem no sertão foram motivadas por notícias de 

metais preciosos. Mais tarde, por poder, como veremos.  

No entanto, antes da vinda dos bandeirantes, os indígenas da região já vinham 

tendo contato com o homem branco. Pereira explica que na época da Expedição 

Espinosa, bandos de foragidos da lei, inadaptados do sistema, negros escravizados 

fugitivos, ciganos perseguidos, se embrenharam na região, criando vínculos com os 

indígenas que os acolhiam. A de base de pacificidade da região foi destroçada como 

descreve Vasconcelos: 

Aos elementos de barbaria em breve juntou-se outros (...) fugidos do litoral e 
também os fascinorosos brancos ou mestiços perseguidos pela justiça. 
Organizaram em conseqüência, bandos que passaram a inquietar os 

                                                
8 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terras, Rios e Gente, p.34-35. 



13

povoados, as fazendas e arraiais, que assaltavam e as próprias vilas do litoral 
ficaram expostas à pilhagem, dominadas pelo medo. 9   

A desordem generaliza-se, tornando a região terra sem lei. 10 O governo reage 

contratando o Coronel Antonio Guedes de Brito, potentado do Morro do Chapéu. Como 

pagamento, poder. O Coronel foi agraciado com os títulos de Regente (provisório) do 

São Francisco e Mestre do Mato, além de receber vastas terras na Bahia e Minas Gerais. 

Terras e poder, bases de estruturação do território, refletindo o descaso da Coroa com a 

região e o mandonismo dos proprietários de terras. 

Após impor ordem na região, Guedes apossa-se de mais terras e inicia uma base 

de poder, porém, morre subitamente. A desordem instala-se novamente. Outro homem é 

convocado. Matias Cardoso de Almeida, remanescente da bandeira de Fernão Dias 

Paes, chega à região em 1696 e se instala às margens do rio São Francisco, com uma 

primeira coluna de 600 homens. Enquanto aguarda a segunda coluna, assenta um 

arraial, o mais antigo da região, dando-lhe o seu nome. Um ano depois chega a segunda 

coluna de mais 600 homens. Após a junção do exército, Matias Cardoso parte para a 

luta promovendo um massacre, do qual sai vitorioso.  

Estabelecendo-se no Sertão do Rio São Francisco, Matias Cardoso e sua bandeira 

implantam e ampliam grandes fazendas de criação de gado. Povoando áreas às margens 

do São Francisco, da foz do rio das Velhas até a foz do rio Verde Grande e em seus 

afluentes, consolida uma base de poder e delinea uma estrutura cultural que marcará as 

relações sociais do sertanejo, assentada na posse de terras. Sobre a bandeira de Matias 

Cardoso, que enraizou poder na região, Costa pontua:

Como uma organização social, ao mesmo tempo política e guerreira, a 
bandeira de Mathias Cardoso dominou o cenário regional, que passou a ser 
conhecido como os Currais da Bahia. Muitas cidades norte mineiras têm sua 
origem vinculada à implantação de uma fazenda de criação de gado por um 
dos membros da bandeira, como Antônio Gonçalves Figueira (cunhado de 
Matias Cardoso) em Montes Claros, Manoel Afonso de Gaia, em São José do 
Gorutuba, Januário Cardoso (seu filho), em Januária, São Francisco e São 
Romão, (...) dentre outras. 11  

                                                
9 Diogo de VASCONCELOS, História Média de Minas, p. 22. 
10 Analisando a violência nas Minas, Anastasia denomina o sertão ‘Terra de Ninguém’, onde a lei não se 
fazia presente desde os primeiros anos de sua ocupação, chegando a tal ponto que os habitantes do São 
Francisco reivindicaram uma ação militar coordenada entre os governadores da Bahia, Minas Gerais e 
Goiás. Tal reivindicação foi dirigida ao Príncipe Regente D. João, que, alheio, não tomou nenhuma 
providência. A ausência de lei aliada à forma como o sertão foi ocupado livremente, reflete a falta de
organização administrativa para essa parte do país. Cf. Carla Maria Junho ANASTASIA, A Geografia do 
crime: violência nas Minas setecentistas, p.33-69. 
11 João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros: englobamento, exclusão e resistência, p. 235-
236. 
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O autor ressalta que, mais que o próprio Matias Cardoso, sua bandeira é que se 

constitui sujeito da memória fundante da história regional. História marcada por 

projetos de dominação dos brancos sobre as sociedades indígenas locais e de 

enriquecimento ilícito, a exemplo dos paulistas e baianos que vieram para a região nos 

séculos XVI e XVII, em busca de riquezas e terras. Os paulistas delinearam um roteiro 

de São Paulo ao Rio São Francisco denominado ‘Caminho Geral do Sertão’, e os 

baianos estruturaram os ‘Currais da Bahia’. Sobre estas bandeiras Pereira informa que: 

Após aquela expedição de 1554, outras poderosas bandeiras se organizaram; 
originárias da Bahia, partindo de Porto Seguro, adentrando-se pelo sertão, já 
conhecedores do roteiro de Espinosa. Assim, em 1573 saiu a bandeira de São 
Sebastião Fernandes Tourinho; em 1574, a de Antônio Dias Adorno. Houve 
uma leva de bandeiras paulistas que romperam o Sertão à procura das 
esmeraldas, da Serra Resplandecente, para aprisionar índios e descobrir ouro. 
(...) Dos quais sobressaem, em 1601, André Leão, 1602, Nicolau Barreto; 
destacaremos o mais famoso deles, em cuja bandeira se iniciou os intrépidos 
bandeirantes Matias Cardoso e Januário Cardoso, que conquistaram a região 
do médio são Francisco, onde hoje se insere Januária. Trata-se de: Fernão 
Dias Paes. 12  

Anastasia, citando Afonso de Taunay, revela como a região se tornara um reduto 

de poder particular: 

Afazendaram-se numerosos paulistas (...). Fundaram enormes fazendas de 
criação no Vale do São Francisco da foz do Rio das Velhas para o Norte (...). 
Os dois mais célebres destes criadores, donos de incontestáveis léguas 
quadradas, foram Matias Cardoso e Antônio Gonçalves Figueira (...). A 
muitos de seus parentes e amigos arrastavam para perto de si, tornaram-se 
fundadores de novos e grandes currais (...)13    

A autora defende a primazia dos paulistas na ocupação do sertão do São 

Francisco, ilustrada por um quadro das mais importantes cidades da região e seus 

fundadores, dos quais destacamos três do interesse deste trabalho. 

                                                
12 Fernão Dias Paes foi um famoso bandeirante que tinha título de capitão Mor, governador e 
administrador das Esmeraldas. Em meados do século XVII, capitaneou uma bandeira ao interior do 
Sertão do São Francisco da qual fazia parte Matias Cardoso. Sem grande sucesso, morre na região do Rio
das Velhas. Matias Cardoso foi um dissidente de sua bandeira. Cf. Antonio Emilio PEREIRA, op. cit., 
p.44-45. 
13 Carla Maria Junho ANASTASIA. A Sedição de 1736: estudo comparativo entre a zona dinâmica da 
mineração e a zona marginal do sertão agro-pastoril do São Francisco, pp.33-34. 
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ARRAIAIS DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO E SEUS FUNDADORES 

FUNDADORES ORIGEM ARRAIAIS 

Antônio Gonçalves Figueira São Paulo Montes Claros, Manga, Japoré, 
Barra do Rio das Velhas. 

Januário Cardoso de Almeida São Paulo Brejo do Salgado, Manga, São 
Romão. 

Matias Cardoso de Almeida São Paulo Barra do Rio das Velhas, 
Morrinhos, Manga. 

 Fonte da autora: Joaquim Ribeiro Costa. Toponímia de Minas Gerais. Waldemar de Almeida Barbosa.  
Dicionário Histórico de Minas Gerais. Afonso de Taunay. História das bandeiras paulistas (v.1). Basílio 
de Magalhães, Expansão geográfica do Brasil Colonial, p.35. 

A região teve seu povoamento intimamente relacionado à expansão da pecuária 

extensiva que se desenvolveu ao longo dos rios, nas terras mais férteis. Estabeleceram 

no sertão os chamados ‘Currais dos Bois’, sustentáculo das zonas auríferas e 

diamantíferas. 14 Alguns fatores colaboraram com o desenvolvimento desta atividade 

como os elencados por Cardoso: condições geo-climáticas favoráveis ao gado, muitas 

terras livres com pastagem natural disponíveis, vegetação adequada que facilitava “(...) 

a pecuária extensiva: o “cerrado” é uma vegetação aberta, como também a “caatinga” 

que aparece ao norte de Montes Claros e recobre as chapadas. O clima (...) semi-árido 

que dificulta a disseminação de doenças infecciosas”.15  

A dinamização da atividade agro-pastoril colocou o Sertão do São Francisco na 

rota da economia da mineração privilegiada pelo rio São Francisco. A região pôde 

intermediar o fluxo da mineração tanto da capitania quanto da Bahia, Maranhão, Goiás 

e Mato Grosso, como analisa Anastásia: 

O caminho da Bahia para as gerais era conhecido como caminho do sertão: 
saía do Recôncavo, acompanhava o Paraguassu (...) onde ultrapassava o rio 
das Contas. Nesse ponto bifurcava-se, um ramo dirigia-se para o São 
Francisco subindo por ele até o afluente, Rio das Velhas, que atinge a região 
aurífera do centro de Minas Gerais. A ligação de Pernambuco com as Gerais 
era feita ou por mar ou pelo caminho do São Francisco (...) para todas as 
povoações da Bahia, Pernambuco e Maranhão (...). 
A região goiana se comunicava com a margem Pernambucana (esquerda) do 
Rio São Francisco (...). Na divisória entre Tocantins e o São Francisco (...) 

                                                
14 De acordo com o antropólogo João Batista de Almeida Costa, com a descoberta e exploração do ouro, o 
Sertão do São Francisco, que já possuía uma estrutura agropastoril, passa a assegurar as demandas 
essenciais da mineração, viabilizando a fixação daquela população na região, assim como seu 
desenvolvimento econômico. Assim, a vinculação entre a região do ouro e a sociedade pastoril instituída 
por Matias Cardoso propiciou a emergência da sociedade mineira. João Batista de Almeida COSTA, 
Mineiros e Baianeiros: englobamento, exclusão e resistência, p. 235. 
15 José Maria Alves CARDOSO, A Região Norte de Minas Gerais: um estudo da dinâmica de suas 
transformações espaciais, p.17. 
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passava o gado que ia abastecer as regiões mineradoras de Goiás. (...) [Além 
do] assíduo conato com os portos da Bahia e do Rio de Janeiro. 16  

Estas rotas e as transações comerciais por elas estabelecidas intensificam a relação 

econômica agro-pastoril do norte de Minas com outras regiões, tornando-a desenvolvida 

na virada do século XVII para o século XVIII. Os fazendeiros acumularam riquezas 

provenientes do ouro das minas, “Não havendo nas minas outra moeda mais que ouro 

em pó...”17 gerando excedentes, e por extensão, uma sólida base de poder. Analisando 

essa estrutura, Anastasia ressalta que estes potentados encontravam-se fora do esquema 

econômico estruturado pela Coroa. Escapando do controle externo, instauraram uma 

ordem autônoma. Ao contrário da região mineradora, o sertão quase não era taxado, 

uma vez que a tributação não ocorria lá, onde o poder era apenas nominal. Sobre o 

poder destes latifundiários, Pereira e Costa concordam que os mesmos criaram 

estratégias de manutenção interna, que, como veremos adiante, é uma das características 

da cultura sertaneja. 

Historicamente, em decorrência das relações de poder que se estabeleceram no 

território – com a presença dos proprietários das terras, o poderoso fazendeiro, depois 

denominado coronel, que submetia os camponeses (posseiros, meeiros, arrendatários, 

pequenos proprietários) aos seus mandos através de relações de (inter) dependências –  

viabilizou-se a organização da atividade produtiva regional sustentada na agro-pecuária, 

e a forma de estruturação social que tinha no coronel o personagem fundamental.18 As 

regras e normas consensuais estruturadas verticalmente, numa hierarquização de mando 

rígida e violenta, possibilitaram o surgimento desse personagem transfigurado no poder 

do Estado que, com “(...) seus jagunços submetia todos às suas determinações (pela 

violência). Deriva-se daí uma das características marcantes da cultura regional: a 

violência existente no nível das relações sociais19”. A análise de Anastasia demonstra 

                                                
16 Carla Maria Junho ANASTASIA, A Sedição de 1736: estudo comparativo entre a zona dinâmica da  
mineração e a zona marginal do sertão agro-pastoril. Sobre a taxação, esta autora informa que a Coroa,
na época, se voltava para a região aurífera, que gerava capitação de capital mercantil. Nesse sentido 
outras regiões, dentre elas, o Sertão do São Francisco, eram desconsideradas e ficavam à margem do 
controle fiscal e da estrutura de poder mercantil, tornando-se um reduto de ordem privada, pp. 37-38. 
17 Carla Maria Junho ANASTASIA, A Sedição de 1736: estudo comparativo entre a zona dinâmica da  
mineração e a zona marginal do sertão agro-pastoril, p. 47-49. 
18 João Batista de Almeida COSTA, Cultura Sertaneja: a conjunção de lógicas diferenciadas, In, 
Trabalho, Cultura e Sociedade no Norte/Nordeste de Minas: Considerações a partir das Ciências 
Sociais, Gilmar Ribeiro dos SANTOS, (org), p.79-80. 
19 João Batista de Almeida COSTA, Cultura Sertaneja: a conjunção de lógicas diferenciadas, In, 
Trabalho, Cultura e Sociedade no Norte/Nordeste de Minas: Considerações a partir das Ciências 
Sociais, Gilmar Ribeiro dos SANTOS, (org), p. 83. 
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que até a terceira década do século XVIII, a consolidação desse poder privado ocorreu 

pelos seguintes fatores:  

A distância dos “Currais do Sertão” de Sabará, sede da Comarca; a constituição 
de núcleos urbanos não elevados a categoria de vilas; a presença de uma 
economia desligada dos interesses do “exclusivo metropolitano”, portanto, 
pouco propícia à ação fiscalizadora da Coroa.20  

Essa autonomia vai ser confrontada pela Coroa, dadas as insatisfações relativas ao 

recolhimento da taxa do ouro da região aurífera (baixa) e aos descaminhos do ouro (em 

pó), que desaguava na região agro-pastoril.  

Ao se iniciar a terceira década do século XVIII, o quanto do ouro resultante da 
cobrança dos quintos na Capitania de Minas Gerais, revela-se para D. João V, 
aquém da expectativa, ao que se somava os contínuos problemas gerados pelas 
fraudes, contrabando e descaminhos do ouro. Debates e consultas (...) 
trouxeram à tona a possibilidade de se adotar uma taxa de capitação. 21  

Um novo regulamento de taxação é implantado e se mostra extremamente rígido 

para a região aurífera. Ampliando a taxação e os taxados, a partir da sua aprovação em 

01 de junho de 1736, homens livres, oficiais em geral e escravos eram obrigados ao 

pagamento de 4 ¾ oitavos de ouro per capita; também taxavam lojas de grandes a 

pequenos portes e mascates. Esse recrudescimento atinge o comércio dos portos e 

fazendeiros.  

Para capitação de imposto no Sertão agro-pastoril do São Francisco, foram criadas 

disposições especiais. Ciente das dificuldades que enfrentaria, a Coroa destaca um 

oficial especial para a região, André Moreira de Carvalho, que deveria fazer valer as 

seguintes disposições especiais, pontuadas por Anastasia: 

1. Um livro de matrícula deveria ser entregue ao juiz de São Romão, que era a 

única autoridade constituída em todo o norte da Capitania de Minas Gerais. Dali deveria 

ser submetido à intendência de Sabará; 

2. a taxa de capitação, em sua primeira cobrança, cobriria os seis meses passados e 

os seis meses que corriam, tornando-se esse procedimento regra geral para os futuros 

pagamentos; 

                                                
20 Carla Maria Junho ANASTASIA. A Sedição de 1736: estudo comparativo entre a zona dinâmica da 
mineração e a zona marginal do sertão agro-pastoril, p.50. Grifo no original. 
21 Carla Maria Junho ANASTASIA. A Sedição de 1736: estudo comparativo entre a zona dinâmica da 
mineração e a zona marginal do sertão agro-pastoril, p. 58. 
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3. o Comissário deveria exercer rigorosa vigilância para que não houvesse a 

possibilidade de fuga dos moradores ou escravos, ao tempo de pagamento; 

4. o Comissário tinha autorização para prender e enviar para a cadeia de Sabará 

qualquer pessoa que resistisse à capitação.22

Além disso, caberia ao Comissário submeter o povo da região ao reconhecimento 

do poder da Coroa, através da sua pessoa, lembrando-lhes que até então haviam sido 

poupados de impostos, além de serem isentos dos serviços de guerra. Os potentados da 

região, sentindo-se confrontados, não se submeteriam facilmente; para eles, estas 

disposições autoritárias feriam e ameaçavam a ordem ali estabelecida. A partir disso, 

expulsam o Comissário e organizam um levante.  

Sobre o aspecto político que norteia este conflito, Anastasia destaca um fragmento 

de uma correspondência do governador interino da Capitania, Martinho de Mendonça, 

ao rei Dom João V: 

Em todas estas inquietações se podem considerar tres generos de cabeças os 
primeyros e mais principais são homens poderosos no Paiz, estabelecidos 
nelle, q’ costumados a viver sem mais Ley q’ a da sua vontade procurarão 
impedir o pagamento da Capitação não tanto para não pagarem, como pelo 
receo de que com a introdução de intendente e Correição haveria hua grande 
fasilidade para o Castigo das insolencias  q’ com frequencia cometem.23

Porém, de início tais medidas não vingaram, pois o rio São Francisco era uma rota 

essencial para a circulação de mercadorias e abastecimento das minas, de São Paulo e 

Rio de Janeiro; acresça-se a isso os subornos fiscais praticados pelos potentados da 

região. Inevitavelmente ocorrem duros confrontos que culminaram na Sedição de 

173624, compreendida por movimentos intermitentes, conduzidos pelos grandes 

potentados e agregados, em vários pontos da região, que, integrados, resultaram na 

tomada do arraial de São Romão, ponto de capitação de taxas. Anastasia destaca que o 

plano formal da Sedição idealizado pelos potentados do São Francisco projetava a 

dominação de todo o Norte de Minas, assim como a tomada de Sabará, sede da 

Comarca, e de Vila Rica. 25  

                                                
22 Cf. Carla Maria Junho ANASTASIA. A Sedição de 1736: estudo comparativo entre a zona dinâmica 
da mineração e a zona marginal do sertão agro-pastoril, p.58-59. 
23 Cf. Anastasia, Ibid., p.69, Carta de Martinho Mendonça ao rei de Portugal de 17 de outubro de 1737. 
24 De acordo com a autora, a tentativa de manter a ordem privada, assim como o controle do excedente 
numa região até então conduzida livremente, portanto também sem a colaboração da Coroa, por homens 
detentores de vastas terras e ordenadores de uma economia bem sucedida, foi o leit-motiv da Sedição, Cf. 
Ibid., p.04. Grifo da autora. 
25 A Sedição de 1736 foi um movimento de ordem política (ameaça ao poder interno) e econômica 
(ameaça ao excedente) que abalou a dominação política do Sertão. Cf. Anastasia, Ibid., p. 04. 
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Essa revolta não vingou, pois a Coro rege com força militar e extrema violência: 

invasões, mortes, prisões de potentados, destruição de fazendas, fraturaram a ordem 

privada da região. Como saldo, Pedras de Cima (São Francisco) fica sem o seu 

fundador, que foge; Pedras de Baixo (Pedras de Maria da Cruz) perde o poderoso 

controle de D. Maria da Cruz e do seu filho, ambos presos; Brejo do Amparo fica sem a 

liderança do padre Antônio M. Santiago, preso; outros arraiais enfraquecem. Para 

agravar ainda mais o quadro, entre 1736 e 1737, vigorosas enchentes inundaram as 

poucas fazendas restantes, matando gado e lavoura, como informa Pereira26. Outra 

medida da Coroa para isolar a região foi a abertura de uma nova via de intercâmbio 

comercial entre o Rio de Janeiro e as minas, suplantando a rota do rio São Francisco a 

Salvador, que até então realizava quase todo intercâmbio comercial entre o interior de 

Minas e Bahia até o que ia para a Corte. O cerco contra o sertão do São Francisco se 

fecha. 

A repressão de 1736, marcada por um confronto de poderes – público e privado – 

determinou novos rumos para a região. Isolada pela Coroa, volta-se para a exploração 

dos seus próprios recursos e à expansão da produção agrícola, atraindo muita gente para 

suas plagas. Sertão que resiste e se reconstrói.  

A formação histórica do Sertão do São Francisco, fragmento da formação de 

Minas Gerais reflete o descaso da Colônia com o Norte de Minas Gerais. Excluído do 

circuito econômico colonial, o sertão tornara-se “terra de ninguém”, termo cunhado por 

Anastasia em sua análise histórica sobre a organização político-social do sertão da 

Comarca do Rio das Mortes e do Sertão do São Francisco, que se processou na base da 

violência, como se pode ver excerto que se segue: 

O problema dessas áreas era exatamente a ausência, a omissão e/ou inépcia 
das autoridades que faziam dos sertões, matas gerais e serras “terra de 
ninguém”, paragens intocáveis, e as entregavam ao império da violência. 
Esses lugares eram redutos de mandonismo bandoleiro da constituição de 
territórios de mando nos quais a tirania era exercida fundamentalmente pela 
violência armada e pela intimidade física. Em razão da falta de autoridade 
ou da existência de conflitos de jurisdição, o direito à violência era 
alimentado pela noção anárquica de que o banditismo era mais legítimo do 
que a autoridade ausente ou litigante. (...) Do Sertão do São Francisco, parte 
integrante da comarca do Rio das Velhas (...) era um lugar onde nunca havia 
se conhecido rei.27

                                                
26 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terras, Rios e Gente, p. 143-144. 
27 Carla Maria Junho ANASTASIA, A Geografia do Crime: Violência nas Minas Setecentistas, p., 55-69. 
Grifo no original. 
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A ausência da máquina administrativa na região, como já assinalado, refletia a 

exclusão e, portanto, o descontrole jurídico de uma área desafeta ao circuito do capital 

mercantil. Além disso, o Sertão do São Francisco passa a ser olhado como terra de 

desclassificados, fugitivos, negros, uma escória de improdutivos e de homens resistentes 

à lei, como destaca a autora: 

Desde as primeiras décadas do século XVIII, os sertões foram ocupados por 

homens poderosos, patronos de bandos armados, que haviam constituído 

sólidos territórios de mando. No geral, eram protegidos pelas autoridades 

locais que os temiam e agiam de acordo com seus preceitos. 28

Essa autora ressalta que em vista de interesses econômicos, a Coroa tentou impor 

ordem na região, porém sempre fracassara, a não ser quando a violência extrema era 

utilizada por homens que após extinguirem a desordem, instalavam seus mandatos a 

ferro e fogo, garantindo uma pacificidade.  

Estes fatos históricos, brevemente apresentados, elucidam diferenças culturais que 

atravessam o mito da mineiridade, ideologia que “Constrói a todos como 

compartilhando um mesmo sentimento de pertencimento, de fraternidade e identificação 

(...)” 29, como analisado por Costa. Essa mineiridade não englobada lança para as 

margens das Minas Gerais, o norte mineiro, subalternizado, relacionado à seca, ao 

atraso e à ignorância, onde o povo da região é tomado como inferior em referência à 

superioridade do mineiro do ouro, das minas geratriz. 30  

          1.1.2. A Ocupação do Território de Januária: a força do lugar  

Para viver no Mundo é preciso 
fundá-lo.                                                 
                                 Mircea Eliade  

                                                
28 Carla Maria Junho ANASTASIA, A Geografia do Crime: Violência nas Minas Setecentistas, p.79. 
29 João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros: englobamento, exclusão e resistência, p.289. 
30 Descrevendo e analisando a violência na Capitania das Minas Gerais, no século XVIII, Anastasia, 
revela a concepção que a elite colonial tinha do povo do Sertão. Apresentando vasta documentação como 
cartas e ofícios, acessamos aos conceitos elaborados para este povo e o seu território através de termos 
como: escória da terra; má qualidade do povo; transgressores e ignorantes. Em referência aos homens de
posse, consideravam-nos pessoas intrigantes, revoltosas e sem temor a Deus; ainda, “ vadios; ladrões e 
criminosos fazem uma terceira parte dos seus habitantes.” Estes e outros termos, dirigidos aos habitantes 
da região expressaram, desde então, o olhar lançado para o norte mineiro. Cf. Carla Maria Junho 
ANASTASIA, A Geografia do Crime: violência nas Minas setecentistas, pp.14-70-71-72. 
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A formação da cidade de Januária foi conduzida por projetos de conquistas de 

terras e instalação de poder privado na base da violência. Porém, antes do homem 

branco se infiltrar no território, e transfigurá-lo em um feudo, indígenas o povoavam há 

tempos. Expulsos do litoral ou fugindo de confrontos, variadas etnias se embrenharam 

no até então pacífico Sertão dos Gerais e se estabeleceram às margens do rio São 

Francisco, plantando uma comunidade.    

Pereira informa que à direita do rio fixaram-se os Tapuia, os Goiás e os Xacriabá; 

à margem esquerda, os Caiapó, divididos em dois ramos da mesma geração. Um deles 

era constituído pelos Caiapó, deslocados do Maranhão. Este grupo estruturou a 

poderosa Aldeia Itapiraçaba no território em que provavelmente hoje se encontra 

Januária.. 31 O outro ramo se estabeleceu numa ilha do rio, construindo a aldeia Guaíba.  

Os Caiapó eram indígenas corajosos, destemidos e perspicazes. Acostumados a 

viver em grandes famílias, em espaços amplos, desenvolveram táticas de proteção 

territorial superiores a outros grupos. Em contato com europeus, irmanando lutas no 

litoral do Brasil, assimilaram novas estratégias de guerras; o destemor em relação à 

morte foi elaborado a partir de contatos com franceses calvinistas que lhes passaram 

certas noções sobre predestinação, idéias alheias ao universo religioso indígena 

brasileiro, e que reforçaram ainda mais suas resistências à rendição, como ressaltado por 

Vasconcelos: 

Se, pois, os índios em geral combatendo, se entregavam ao primeiro azar, os 
Caiapós levavam mais alto o fatalismo, afrontando a morte até as últimas. 
Para eles, poderia ser a morte uma fatalidade, mas o cativeiro seria um 
ludíbrio de quem não se confiasse no destino. 32  

As aldeias assentadas pelos Caiapó na região, no entanto, seriam submetidas a um 

sombrio destino. Concebidas como empecilhos à autonomia de poder do homem 

branco, cairão numa fatal traição que redefinirá sua existência, mas não sua perenidade. 

À época, início do século XVIII, a região encontrava-se razoavelmente pacífica, 

uma vez que, em 1690, Matias Cardoso havia dado cabo aos conflitos ali existentes. 

Convocado para uma nova missão no norte do país, o bandeirante deixa a região. Novos 

                                                
31 Antônio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.51.  
Com relação ao significado do terno Itapiraçaba, Diogo de Vasconcelos o cunhou Tapiraçaba, onde Tabi 
significa anta e Aça, deitada; Aba quer dizer monte, Tapiraçaba significando Monte da anta deitada. 
Salvador Dias Pontes, registra Itapiraçaba cuja etimologia traz: Ita: pedra; Pira: empinada; Açaba: 
travessia, donde Travessia da Pedra Empinada ou Ponte da Pedra Empinada. Já a etimologia de Caiapó 
significa: o que queima e faz queimada, relacionado ao hábito de queimar o campo para caçar. Guaíbas 
vem do Tupi Gua: seio; I:  água; Bas: em lugar de; No seio das águas ou pântano profundo. Cf. Pereira, 
op.cit. pp. 61-63. 
32 Diogo de VASCONCELOS, História Média de Minas Gerais, p.38. 
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problemas surgem. De acordo com Pereira, “Notícias fantasiosas confirmam a lenda de 

descoberta de tesouros escondidos em Minas Gerais. De todos os lados do sertão se 

deslocam grupos ansiosos por chegarem a tempo de encontrar o seu”33. 

Essa corrida ao ouro precipitou toda espécie de gente para as margens do rio São 

Francisco, em cujas águas era transportado o ouro das minas, que se torna foco de 

cobiça. De alto a baixo, em pouco tempo, o rio infestou-se de saqueadores que se 

abrigavam nas aldeias e uniam-se aos indígenas, provocando saques e mortes nas rotas 

Minas-Bahia.  

Essa situação de desordem novamente impõe que a Coroa se volte para o sertão e 

suas necessidades administrativas. Providências são tomadas; no entanto, a motivação 

era o prejuízo que os saques vinham gerando, afinal, “O ouro das Minas, por ali 

passava, quase todo em pagamento da praça, e não menos quantidade em contrabando 

extraviado dos quintos”34. O Governador Geral resolve convocar o filho de Matias 

Cardoso, Januário Cardoso para reordenar a região, pois era experiente em missões de 

conquistas e “Estivera guerreando os índios no Ceará, juntamente com seu pai.”35 Ao 

ser convocado para uma missão nos confins dos Gerais , tratado como terra de ninguém, 

povoado de fugitivos e saqueadores e livre do controle colonial, Januário Cardoso é 

nomeado para governar o sertão. Alicerçado em poder institucional, resolve ampliar a 

sua missão e fortalecer-se. Sua missão era combater a pirataria no rio São Francisco, 

garantir a livre navegação e pacificar o território.  

O conquistador revisa sua missão e resolve estabelecer no território uma base 

sólida de poder. Para tanto, além de pacificar a região, entendeu que deveria submeter 

os indígenas ao seu ‘governo’. Neste sentido, inicia o domínio pelas aldeias mais 

pacíficas, incorporando seu povo ao seu governo, visando, também, contar com o seu 

apoio em previsíveis confrontos com outros indígenas. Conquistando tacitamente a 

                                                
33 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.57. 
34 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.58. 
35 Pereira informa que após voltar da campanha contra os índios no Ceará, Januário Cardoso resolve 
estabelecer-se na região. Para tanto se apossa do arraial de Matias Cardoso, deslocando-o para terras mais 
altas, às margens do Rio São Francisco. Conservando o nome do seu pai, edificou no arraial uma igreja 
dedicada à Imaculada Conceição, de estilo jesuítico, tida como a igreja mais antiga de Minas Gerais. A
transferência de território objetivava não só livrar-se de possíveis enchentes, mas instituir um povoado 
particular. Naquela época os arraiais fundados no sertão eram de duas categorias: os formados por 
bandeiras de domínio régio, governados por funcionários, e os de domínio particular, estabelecidos por 
sertanistas, facultando-lhes poder na região. Como Januário Cardoso não era bandeirante, mas Mestre de
Campo da Conquista, instala o seu arraial, e, automaticamente, institui sua autonomia de poder na região. 
Cf. Pereira, Ibid., pp. 58-59. 
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confiança de muitos, Januário Cardoso começa a se apossar de vastas extensões de 

terras, submetendo seus proprietários aos seus desígnios, como destaca Pereira:  

As aldeias dóceis foram convertidas em arraiais sem grande esforço, 
livremente se estabeleceram em propriedades privadas com o aproveitamento 
do serviço do índio. Eram governados por um preposto independente, mas 
submetidos todos eles à autoridade do Coronel. 36

Fortalecido com o domínio político de quase todo o território que margeava o 

velho Chico, Januário Cardoso tinha as aldeias dos Caiapó, fortemente protegidas, como 

empecilhos ao seu governo. Ele planejava exterminar os Caiapó se não conseguisse 

escravizá-los. O confronto era inevitável. Porém ele precisava de estratégias à altura dos 

indígenas. 

Um indivíduo se apresenta para Januário Cardoso e garante que possuía meios 

para a conquista das duas aldeias. Era Manuel Pires Maciel, fugitivo da justiça de Goiás, 

onde, “chefiou vários indivíduos célebres pelas atrocidades cometidas; homiziara-se em 

Minas Gerais”.37 Acolhido pelos Caiapó, viveu por longo tempo na aldeia Itapiraçaba, 

tornando-se pessoa de confiança do Cacique que permitiu que uma das suas filhas se 

casasse com ele. Ambicioso e oportunista, oferece ao conquistador valiosas informações 

sobre as táticas de proteção territorial dos Caiapó, exigindo em troca a posse da Aldeia 

Itapiraçaba. Acordo firmado partem para o ataque, do qual Manuel Pires participa. 

Primeiro atacam a aldeia Guaíba, provocando um massacre, como descreve 

Vasconcelos: 

Pelejou-se de sol a sol a luta mais escarnecida que nunca se tinha visto no 
país do S. Francisco. A matança foi medonha, mas a vitória, completa. 
Celebrava-se então nesse dia a festa de S. Romão, 23 de outubro e daí veio o 
nome da ilha.38   

Depois a Itapiraçaba, que é reduzida a cinzas, como descrito por Pereira: 

Reunidos atrás das Moradeiras, dividiram a esquadra em três colunas iguais, 
para cercar a povoação pelos três lados cingidos pelo rio. (...) Pegos de 
surpresa, neste cerco noturno a aldeia foi impiedosamente atacada. Os 
invasores iam incendiando cada oca (...) A oca do cacique foi incendiada, e 
este ao sair foi atingido por um tiro no peito, morrendo, bem como uma de 
suas filhas (...) Toda a taba foi reduzida a cinzas.39

                                                
36 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.60. 
37 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.62. 
38 Diogo de VASCONCELOS, História média de Minas Gerais, p. 39. 
39 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.65. 
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Durante o ataque, dada a surpresa e a constatação da derrota iminente, inúmeros 

Caiapó fogem serra acima. De lá, planejam reaver a aldeia e o rio São Francisco, pois, 

“A destruição da aldeia, que passava por modelo aos olhos do mundo gentílico, [foi 

uma grande perda] (...), contudo, não foi [mais] que a perda do grande rio, o patrimônio 

selvagem”. 40

Após o assalto e a vitória, a Aldeia Itapiraçaba é passada para Manuel Pires que  

transfere-a (o seu título) para terras mais altas, a salvo de possíveis enchentes, onde 

implanta um povoado com o nome de Brejo do Amparo e uma fazenda particular. 

Mesmo após essa mudança, os indígenas refugiados ainda mantinham o desejo de 

reaver o seu território. Com este intento, planejam um assalto ao povoado recém-

estabelecido, localizado na base da serra em que eles se encontravam. Para tal 

empreitada, reúnem-se a um número significativo de companheiros advindos de outras 

plagas, sabedores da tragédia e solidários com suas lutas, conforme explicita 

Vasconcelos: 

Do Vão do Paraná ao Alto Tocantins, e do Carinhanha ao Paracatu, 
dominavam os caiapó, formando grupos espalhados com vários nomes e, 
como já tinha notícias da ilha Guaíbas, que as de Tapiraçaba confirmaram, 
sem intermitências, avivando-se os ódios, a sublevação foi geral. 41

O assalto, porém, é anunciado precipitadamente. O povoado era localizado no 

sopé da serra e a pouca distância, a fazenda de Manuel Pires, fortemente protegida. Do 

alto da serra, uma espessa nuvem de flechas encapa o céu numa imagem de destemor, 

conduzida por uma visceral melodia que bradeja notas de angústia e confronto. Os 

Caiapó se lançam do alto da serra de peito aberto, rumo a uma sonhada recuperação do 

seu leito e a uma honrada vingança pelas perdas dos seus. O anúncio, em plena luz do 

dia, foi tão veloz quanto o vento, fazendo o tempo ficar lento, cavando uma trincheira 

de morte. O tempo se desdobra entre os descompassos da descida desenfreada e a rápida 

organização de um contra-ataque, que permitiu aos homens do povoado abrir uma 

cortina de fogo e Manuel Pires correr da sua fazenda junto aos seus jagunços, para 

arrematar a comitiva de recepção, colocando os Caiapó em meio a duas línguas de fogo. 

A morte fecha o tempo e encerra o preâmbulo, jogando pás de terra sobre a trincheira da 

rapinagem.     

Os poucos sobreviventes, porém, não desistem. Durante o ataque, levam a 

indígena Caiapó filha do Cacique, que Manuel Pires havia tomado como esposa, assim 
                                                
40 Diogo de VASCONCELOS, História média de Minas Gerais, p.43. 
41 Diogo de VASCONCELOS, História média de Minas Gerais, p. 44. 



25

como o seu filho com o aventureiro, na tentativa de negociar o território raptado. 

Manuel Pires, no entanto, não pretendia avizinhar ou dividir poder com gente tão 

convicta e poderosa. Envia para a serra alguns indígenas da sua confiança, dentre eles, 

um Caiapó convertido, simulando o papel de escravos fugitivos, para se infiltrarem no 

grupo e convencerem a indígena de retornar a salvo com o seu filho. Porém, antes do 

resgate a indígena foge de volta por sua própria vontade. Vasconcelos postula que ela se 

adaptara aos confortos da civilização. 

Este episódio mina as forças dos Caiapó que desistem da luta territorial e vão 

embora junto aos seus irmãos libertos por Manuel Pires, numa estratégia de paz. A 

despedida é ritualizada com tambores, danças, lamentos e choros, numa espécie de 

Ritual do Fim do Mundo. Despedem-se do sagrado Grande Rio.  

Num dia inesperado, correram os caiapós aos cimos da serra do Amparo, com 
imenso alarido, zoar de tambores de guerra. Maciel e seu agrupamento 
disparam armas na direção da serra. Os caiapós não contra-atacam. Reagem 
com gemidos, imprecações, gritos de angustias e saudades, profundas 
lágrimas e suspiros que a tradição nos trouxe em suas asas imortais. Os 
caiapós se despediam da região e iluminados por fogueiras, dançaram e 
cantaram até o romper da aurora, demandando para o Acaray, afluente do 
Urucuia. Perdiam os caiapós, definitivamente, o domínio do grande rio, eles 
que já tinham sofrido, antes, a dor de serem expulsos do litoral. 42

A Aldeia Itapiraçaba (o título) definitivamente torna-se propriedade de Manuel 

Pires, nutrindo a sua ambição e saciando a sua sede de poder. 

Sobre o mercenário, Pereira confere a seguinte homenagem: “Por seus feitos, não 

sabemos se fora perdoado pelas autoridades (...). Mas a história certamente o abraçará 

com reverência, pelo menos a escrita pelos brancos”. 43

A escritora januarense Vera Matos o promove a bandeirante e destaca o seu 

engajamento político na região assim como o surgimento de uma nova civilização, fato 

histórico constatado no extermínio dos Caiapó:  

Bandeirante corajoso e com idéias de progresso, depois de muita 
especulação, funda novo povoado, localizado longe do rio (...).  
É a caminhada vagarosa e calada do progresso... 
E o norte de Minas Gerais é acordado pelos piques do sino da capela de 
Nossa Senhora do Amparo para iniciar uma nova fase de vida. 
É uma nova civilização que surge... 44

                                                
42 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p. 69. 
43 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.70. Grifo nosso. 
44 Vera MATOS, Januária no Tempo e... no Espaço, p. 15. 
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           1.1.3. O Povoado de Manuel Pires: Brejo do Amparo, breve amparo  

Não se faz “nosso” um território, senão 
“criando-o”, consagrando-o.

     Mircea Eliade 

Como informado acima, após se apossar da Aldeia dos Caiapó, Manuel Pires 

resolve transferir o seu, agora patrimônio político de poder, que o transformará em um 

poderoso ‘Coronel’ e rico fazendeiro, para terras mais altas, a salvo de enchentes. 

Estabelece um povoado, seis quilômetros acima do rio São Francisco, e lhe dá o nome 

de Brejo do Amparo. Pereira esclarece que o nome fora escolhido porque era um 

segundo domingo de novembro, consagrado ao Patrocínio da Santa Virgem. 45 O 

povoado também ficaria conhecido como Brejo do Salgado por causa das águas salobras 

e dos pântanos da região e localidades próximas. 

Estabelecido, Manuel Pires estruturou sua fazenda em vastas terras próximas ao 

seu povoado e desenvolveu a criação de gado vacum, cavalar, suíno e caprino; cultivou 

cana e produziu açúcar em um engenho próprio. O povoado deslanchou 

economicamente, como revela Pereira. “O Brejo do Salgado foi considerado, no século 

XVII, o maior empório comercial entre o Alto e Médio São Francisco, de onde saiam 

boiadas para a região do Rio das Velhas. 46 ”  

As transações comerciais do povoado ocorriam através do rio São Francisco, o 

que exigiu uma estrutura. Uma estrada de rodagem de Brejo do Amparo para o rio foi 

construída, assim como um porto, constituído de um barracão para depósito de 

mercadorias. Conhecido como Porto do Salgado, paulatinamente, o local vai sendo 

povoado por oriundos de fazendas locais, expulsos ou desagregados do campo, 

despossuídos e outros.  

O povoamento do local expandiu-se rapidamente suplantando Brejo do Amparo47  

que hoje é um distrito de Januária. Afirmando-se como Januária, o Porto do Salgado 

expressou a força do lugar, resguardado pelo velho Chico, que poderosamente resgatou 

para suas fímbrias, sua comunidade, numa espécie de tributo aos seus antigos habitantes 

que o veneravam, os Caiapó. 

                                                
45 Pereira informa que a provável data da tomada da aldeia e da fundação do povoado Brejo do Amparo, 
seria entre 1699 e 1703. Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.70. 
46 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p. 88. 
47 Em 1825, a povoação do Porto do Salgado contava com cerca de 180 casas, para 130 do Brejo do 
Amparo. Em 1860, a Vila Januária é elevada a cidade. Cf. PEREIRA, p.148.  
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Itapiraçaba48 foi erguida em território agraciado pelo rio São Francisco e habitado 

por indivíduos que tinham fortes convicções de liberdade e valores espirituais sólidos, 

que semearam em seu solo raízes tão fundas e resistentes que o magnetizaram, 

deixando-o propício para breve restauração. Ali, em lugar intuído e sacralizado, a 

cidade se afirmou organicamente; ali a ponte da pedra empinada manteve-se em 

suspenso, guardando pegadas e aguardando passos, a postos para (re) conduzir uma 

passagem, de uma condição de dispersão, para um assentamento apaziguador. 

Tal como um santuário, o território escolhido e habitado pelos Caiapó, foi 

sacralizado e transformado em um Mundo, que eles tiveram que recriar para habitá-lo, 

após perderam o litoral para o branco. Consagrando-o, não aceitavam perdê-lo em 

hipótese nenhuma. 

A perda do território deve ter sido um duro golpe para aqueles homens. Após 

perderem um primeiro espaço e saírem em marcha, desterrados, soltos e sem 

referencial, buscaram amparo nas beiras do grande rio, para então reconstruírem um 

Mundo. 

Sobre a sacralidade do espaço, o filósofo e historiador das religiões Mircea Eliade 

(1907-1986)49  explica que para o homem religioso o espaço (da habitação, de uma 

Igreja, de um rio, uma montanha ou uma praça, etc.) não é homogêneo e nem 

insignificante, mas qualitativamente diferente, detentor de uma energia especial; nessa 

concepção, há o espaço sagrado, que é conformador do homem religioso no mundo e há 

os espaços profanos, sem significação. Neste sentido, para o religioso: 

Há, portanto, um espaço sagrado, e por conseqüência “forte”, significativo, e 
há outros espaços não-sagrados, e por conseqüência sem estrutura nem 
consistência, em suma, amorfos. Mais ainda: essa não-homogeneidade 
espacial traduz-se pela experiência de uma oposição entre o espaço sagrado_ 
o único que é real, que existe realmente_ e todo o resto, a extensão informe 
que o cerca.50       
    

O homem religioso concebe estas porções espacial-especiais através de roturas 

territoriais que demarcam um ponto fixo, uma abertura territorial de onde o seu mundo 

                                                
48 Itapiraçaba: Ponte da Pedra Empinada; Travessia da Pedra Empinada, Cf. PEREIRA, op cit., p.63. 
49 Mircea Eliade nasceu em Bucareste, Romênia. Graduou-se em filosofia e estudou filosofia hindu na 
Universidade de Calcutá. Na década de 40 trabalhou como adido cultural em Londres e Lisboa; lecionou 
em várias universidades da Europa. Em 1956, vai para os Estados Unidos como professor da 
Universidade de Chicago, onde permaneceu até a sua morte. Foi um dos mais influentes estudiosos da 
religião do século XX e um dos mais importantes intérpretes do simbolismo religioso e do mito. Cf. 
Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano: a essência das religiões.
50 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, p.25. 
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passa a ser organizado. Essa quebra espacial demarca um ponto no Mundo, um centro 

de referência que revela e permite a sua constituição, pois, “A descoberta ou a projeção 

de um ponto fixo – o “Centro” – equivale à Criação do Mundo”. 51 Esse “Centro” 

corresponde ao verdadeiro mundo, que se encontra sempre no meio. Independente da 

sua extensão, o homem religioso o representa às vezes através de toda uma região, uma 

comunidade ou um Templo, por exemplo, pois o seu desejo profundo é viver no Mundo 

Sagrado. O simbolismo do Centro do Mundo revela a cosmogonia do religioso, que 

assegura um vínculo com o(s) deus (es) e uma extensão do Seu Mundo.  

O território dos Caiapó era quase intransponível, dadas as  técnicas de proteção 

por eles desenvolvidas.  Espaço existencial por excelência, Centro de referência do 

Mundo, por ele morreria. Eliade pondera que as primordiais defesas dos lugares 

habitados tenham sido defesas mágicas. O homem precavia-se da invasão do mal, do 

demônio, da doença e da morte, simbolicamente ameaças apresentadas com as 

vestimentas da guerra e dos combates. Assim escreve Eliade: 

Aliás, o pensamento simbólico não encontra nenhuma dificuldade em 
assimilar o inimigo humano ao Demônio e à Morte. Afinal, o resultado dos 
ataques, sejam demoníacos ou militares, é sempre o mesmo: a ruína, a 
desintegração, a morte. 52  

Ao fugirem do combate e manterem-se na região, perto da aldeia, demonstraram 

um desejo de reavê-lo e reconstruí-lo, se restituindo. A dor e o vazio que deve ter se 

entranhado nos corações daqueles homens, acrescido de um sentimento de impotência 

frente à impossibilidade de resgatarem suas terras e seu rio, dilacera o sentimento de 

pertencimento ao Mundo. A luta ali travada, assim como a manipulação dos espaços 

existenciais, como a transposição da aldeia, diz muito sobre a experiência do espaço 

vivida pelo homem religioso e pelo homem não-religioso, suas concepções, afinal, para 

o religioso:  

Se instalar em qualquer parte, construir uma aldeia ou simplesmente uma 
casa representa uma decisão grave, pois isso compromete a própria existência 
do homem: trata-se em suma, de criar seu próprio “mundo” e assumir a 
responsabilidade de mantê-lo e renová-lo. Não se muda de ânimo leve de 
morada, porque não é fácil abandonar o seu “mundo”. “A habitação não é um 
objeto, uma máquina para habitar”; é o Universo que o homem construiu 
para si imitando a Criação exemplar dos Deuses, a cosmogonia. 53  

                                                
51 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, p. 26.  
52 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, p. 48.  
53 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, p.54. Grifos no original. 
 [Lévi Strauss, narrando sobre a perda territorial dos Bororó, apresenta a  cosmogonia dos mesmos, 
magistralmente elaborada em imagens fluidas da matéria, onde o Mundo é representado  por uma 
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A concepção religiosa do espaço se constitui uma experiência com a origem e a 

revivência da Criação do Mundo. O mundo ordenado é ser e seu oposto, o não-ser, seria 

o Caos, onde o homem se perderia e não conseguiria viver.  

É por isso que a Aldeia Itapiraçaba, um território especial, manteve-se como um 

canal de re-ligação entre um espaço sagrado, instituído pelos Caiapó, e um espaço 

profano, implantado aleatoriamente por Manuel Pires Maciel. O seu velho guardião, o 

rio São Francisco, rio sacralizado pelos indígenas, mostrou a força do lugar. Acolhendo 

e amparando andarilhos, disponibilizou generosamente a Terra Prometida dos Caiapó, 

deixada de herança para povos que, como eles, só desejavam um lugar para poderem 

viver.  

1.2. Januária: memorial barranqueiro 

Na procura de firmar sua identidade, cada um vê-se 
como historiador de si mesmo e encontra na 
histografia que o nega, o lugar onde pode se 
instaurar e afirmar, na atualidade, sua 
especificidade identidária, que perpassa a história
regional.  

      João Batista de Almeida Costa 

− Aqui tem esse nome, porque antigamente morava 
uma dona sozinha na bera do ri, por nome 
Januária, por isso ficô o nome dela. 
− Seu Binu, falam também da princesa Januária 
que... (interrompendo-me com inflexão autoritária).  
− Tinha uma princesa, mas esse nome é por causa 
dessa dona que morava aqui, num era princesa 
não! A princesa Januária é sobre o movimento 
dela! (corta o diálogo contrariado). 
                      Sr. Benedito Dionísio da Silva  

                                                                                                                                              
profusão de sensações e cores, pois cada porção territorial tem  suas pulsações, seus  matizes e sua alma; é 
um Mundo vivo e sagrado. Vejamos o sistema de ordenamento territorial do universo dos Bororó, suas 
imagens do Mundo, poeticamente apresentadas por Strauss. “Para falar apenas das estações e elementos, 
ao Norte são atribuídos o vento, o sopro, ou o ar, e, como estação, o inverno; ao Oeste, a água, a 
primavera, as brisas úmidas da primavera; ao Sul, o fogo e o verão; ao Leste, a terra, as sementes da terra, 
as geadas que amadurecem as sementes e perfazem o ano (...) A cada região é atribuída uma cor que a 
caracteriza. O Norte é amarelo porque, dizem, no levantar e pôr-do-sol, a luz é amarela; o Oeste é azul 
por causa da luz azul que nós vemos quando o sol se deita. O Sul é vermelho porque é a região do verão e 
do fogo que é vermelho. O Leste é branco porque esta é a cor do dia. As regiões superiores são irisadas 
como os jogos da luz nas nuvens; as regiões inferiores são negras como as profundezas da terra. Quanto
ao Meio, umbigo do mundo, representante de todas as regiões, tem de uma só vez todas as cores. Essa 
repartição do mundo é a mesma (...) no interior da aldeia; cada parte do pueblo tem a cor correspondente 
à sua região”... Quando foram obrigados a abandonar sua aldeia, os Bororó ficaram sem orientação e 
referência espacial do seu Centro do Mundo, tal qual os Caiapó. Cf. Claude Lévi STRAUSS, Tristes 
Trópicos, In, Ecléa BOSI, Memória e Sociedade, pp. 354-355.] 
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A epígrafe acima traz à tona ecos de um passado envolto em névoas que 

encobrem uma possível visibilidade sobre a origem do nome da cidade de Januária. 

Origem dicotomizada entre uma princesa e uma escrava; entre o desejado e o negado. 

Desejo de uma camada pobre da cidade em inscrever-se na história, numa tentativa de 

pertencimento de pessoas que desde sempre lutam por um lugar, um reconhecimento, 

uma voz que possa ser ouvida. 

1.2.1 Januária: princesa ou escrava?  

A origem do nome da cidade é repleta de versões, hipóteses, desejos secretos e 

resistências veladas que revelam, por um lado, a dor da condição de subalternidade, do 

eu percebido numa realidade que o nega; por outro, construções de escape por parte de 

outras camadas que reconfiguram uma condição de uma mineiridade desalinhavada, 

numa região desqualificada e abandonada. 54 Concordamos com Costa quando 

questiona o mito da mineiridade, da identidade mineira ideologicamente construída. O 

antropólogo analisa que no processo de construção da nação brasileira, intelectuais e 

políticos preteriram regiões que não enalteciam a unidade nacional, sendo 

subalternizadas. Entretanto, algumas regiões que se apresentavam como replicações da 

nação foram contempladas, como Minas Gerais. Mas, Minas são muitos gerais, e o 

norte de Minas, região inferiorizada, cuja identidade regional está subsumida em outra 

hegemônica, se afigura um entre - lugar identidário que carece que se quebrem os 

silêncios se abram veredas para erodir o enigmático segredo de Minas, poetizado por 

Carlos Drummond de Andrade: 

Minas não é a palavra montanhosa. É a palavra abissal;  
Minas é dentro e fundo. As montanhas escondem o que é  
Minas... Ninguém sabe Minas... Só mineiros sabem. E não  
Dizem nem a si mesmos o irrevelável segredo chamado
Minas. 55

Para Costa, ao guardarem cuidadosamente o segredo de Minas, e, “se apenas 

mineiros sabem Minas, mas não o dizem, o segredo busca esconder que a totalidade 

                                                
54 Paulo Freire sempre atentou para os danos causados pelo alheamento cultural por que passam nossas 
sociedades. Para ele, sociedades que não se conhecem, seja por falta de interesse, informação ou por 
vergonha de suas origens, não são elas próprias, mas uma idealização vazia de conteúdo. “Entretanto, no 
momento em que a sociedade se volta sobre si mesma e se inscreve na difícil busca de sua autenticidade, 
começa a dar evidentes sinais de preocupação pelo seu projeto histórico.” Paulo FREIRE, Educação e 
Mudança, p. 23-24-25. 
55 João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros: englobamentos, exclusão e resistência, p. 26. 
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mineira também é excludente, silenciando a maior parte dos historiadores.”56 Cabe aos 

norte-mineiros, descortinarem este segredo e se posicionarem, demonstrando sem 

receios ou máscaras, a sua especificidade histórica e cultural, sua identidade. 

Para compreender como é processada a dominação pelo dominado ou 

subalternizado, Costa explica que formas de resistência são meios sutis de 

construção/desconstrução de dadas realidades; resistências multifacetadas, mais 

implícitas que conscientes. Formas de dominação dão origem a formas de resistência 

arquitetadas a partir dos interstícios das afirmações da ideologia dominante e o real 

estado da vida, pois, “Sempre há interstícios vazios que abrem espaços (...) para se fazer 

leituras alternativas de uma mesma situação”.57 Leituras e releituras, assim como novas 

escritas.  

Em contatos com januarenses de várias classes e ocupações, buscando dados 

sobre a origem do nome da cidade, percebemos dificuldades para afirmar uma ou outra 

versão acerca deste fato. Há uma fala dúbia e desconcertante, que não garante uma 

posição ou outra e que expressa, por vezes, alheamento e resistência. 

Existem três versões que compõem a origem do nome da cidade. Uma versão 

atribui seu nome a uma velha escrava chamada Januária que teria sido a primeira 

habitante do Porto do Salgado, atual Januária; outra incide em uma homenagem à 

princesa Januária, filha de Dom Pedro I, e finalmente, à possibilidade de ter sido feita 

uma adaptação do nome de Januário Cardoso para Januária. 

Este último fato, de acordo com Pereira, não tem eco nem respaldo, dado o tempo 

ocorrido entre a chegada de Januário Cardoso à região e a consolidação da cidade, uma 

vez que “A memória do seu nome diluíra-se, considerando o não registro local e [ainda] 

a falta de cultura da população, a maior parte analfabeta”. 58 Como iremos ver adiante, 

há uma resistência deste autor em relação à tradição oral, que se afigura para ele como 

oposta à escrita, o documento, fontes oficiais de verdades históricas. 

Outro mito fundante de Januária é um divisor de águas, pois referencia o nome da 

cidade a uma velha escrava chamada Januária. Sustentado pela tradição oral, se constitui 

um fato histórico concreto para os barranqueiros pobres, porém, enfrenta resistências, 

fato percebido nas subjacências da escrita histórica local. De acordo com os registros e a 

tradição oral, no século XVIII, no território portuário onde provavelmente hoje se 

                                                
56 João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros: englobamentos, exclusão e resistência, p. 26 
57 João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros: englobamentos, exclusão e resistência, p.25. 
58 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p. 585. Grifo nosso. 
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encontra Januária, só havia um armazém que funcionava como depósito de mercadorias 

e posto de transações comerciais de Brejo do Amparo. De acordo com Pereira: “Em 

1792, os brejinos abriram uma estrada de rodagem para o Rio São Francisco, 

estabelecendo destarte, o seu porto, onde construíram um barracão para depósito de 

mercadoria. Chamou-se de vendinha este primeiro armazém do porto.” 59 Ao lado deste 

armazém, uma suposta velha escrava teria montado um barracão para comercializar 

bebidas e comidas. A tradição dá conta que esta senhora teria sido a primeira e 

exclusiva, por certo tempo, habitante do local. Pereira traz os seguintes dados: 

Quase no barranco, de frente para as águas, erguia-se espaçosa casa de palha, 
residência de uma velha chamada Januária, cuja origem, até agora, não foi 
esclarecida. Sabe-se, apenas que fugira da Corte, moça ainda, para encobrir 
descuidos morais... Sua casa era ponto de bebedeiras, que terminaram, às 
vezes, em sururus de conseqüências as mais desastrosas... Depois de muito 
velha morreu. Seu nome, porém ficou. 60

Para Pereira, não há possibilidade nenhuma do nome da cidade ter sido cunhado 

em referência a esta mulher. Para comprovar a insustentabilidade desta versão, este 

autor cria um arcabouço hipotético fundamentado numa concepção etnocêntrica e 

subalternizadora, conforme se pode notar pelo excerto a seguir: 

A tradição mais corrente é que se tratava de uma escrava. Não tem, porém, 
substância, porquanto, em 1883, quando foi criada a Vila, havia leis, pelo 
menos em Ouro Preto, proibindo negro de exercer comércio. Além do mais, 
não existe cidade ou vila, em qualquer parte do país, antes da abolição, cujo 
nome homenageasse um escravo. 61

Para arrematar seu postulado, emite um juízo de valor que descrendecia a tradição 

e as construções históricas do povo da região. “Parece-nos que se trata de uma gozação 

hostil, mantida por aqueles que não gostavam do nome Princesa e diziam: que princesa 

que nada, foi em homenagem a uma velha escrava, residente local”.62  

Outro januarense, Joaquim Ribeiro, em seu livro Folclore de Januária, refere-se 

aos dois fatos como versão oficial e versão popular tradicional, reforçando resistências. 

Como Pereira, este autor desconsidera o valor da tradição oral. Segundo o autor:  

                                                
59 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.147. 
60 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.585. 
61 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.585. 
62 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.586. 
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No local onde hoje está situada a sede do município, existia apenas um 
pequeno porto (...). Essa localidade mais tarde, passou a denominar-se 
Januária. A esse respeito ocorrem duas versões. A versão oficial afirma que o 
topônimo foi dado em homenagem à princesa imperial Januária. Desta parte 
obedecia-se ao que já acontecera noutras cidades, Mariana e Leopoldina. 
Também assim denominadas em homenagem a outras duas princesas 
imperiais.  A versão popular tradicional, porém afronta outra origem. Contam 
os antigos que no Porto do Salgado residia uma preta velha chamada 
Januária; desta é que veio o nome atual. 63  

Em outro conhecido livro sobre a história de Januária, muito utilizado 

didaticamente nos educandários da cidade, uma poesia em homenagem à Januária 

destaca a nobreza que funda a cidade. Nela a escrava Januária é citada como uma 

personagem díspar, que quebra a harmonia histórica com sua presença inconveniente. 

Seu nome, porém, é relacionado à princesa Januária, o que lhe confere status e nobreza. 

Sangue azul é injetado em suas negras artérias para justificar a sua inclusão, como se 

pode verificar no poema abaixo: 

Simplesmente Januária
Januária 
Nome que tem histórias 
Contam os antepassados 
Que houve muitas derrotas 
Mas também muitas vitórias. 

Januária, a princesa 
Membro da Corte, 
Sangue azul da realeza. 

Januário, o desbravador 
Corajoso bandeirante, 
Para aqui veio com sua tropa  
Em busca de ouro e diamante. 

Uma pessoa diferente, 
No cenário aconteceu,  
Negra, rebelde e corajosa, 
Em busca da liberdade, 
Januária a escrava apareceu. 

A escrava fugitiva 
De Vila Rica aqui chegou 
E... Nesta terra abençoada 
 o primeiro comércio implantou. 

Fez a alegria dos Bandeirantes 
Teve nome de princesa... 64   

                                                
63 Joaquim RIBEIRO, Folclore de Januária, p.29. Grifo no original. 
64 Vera MATOS, Januária no tempo e... no espaço, p.17. 
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A forma como estes autores concebem o mito fundante da cidade revela um fosso 

que cinde uma (possível) unidade; não há um uníssono, mas vozes contraditórias e 

contrariadas frente (quem sabe?) à condição em que a região foi tratada pela Coroa que 

permitiu que aí ocorresse uma limpeza étnica. O fato gerou um complexo de 

inferioridade que leva a tentativas de reescritas históricas, que busca mascarar uma 

identidade, que deveria ser assumida frente à identidade mineira, em sua singularidade. 

Em consonância com Freire, Costa reflete a necessidade de povos superarem legados de 

um passado estruturado por hierarquizações e oposições conflituosas, voltando-se para 

si e suas histórias concretas, se fortalecendo, se afirmando como um povo que se 

reconstrói, pois, “Apesar da eficácia do englobamento que leva os norte mineiros a se 

verem como coitadinhos, como o irmão pobre dos mineiros, nesses tempos de 

fragmentação que subordinaram múltiplas identidades, os subalternos têm transcendido 

sua dor (...).”65

Esse processo de reconhecimento, valorização e aceitação, é uma luta que deveria 

ser travada no enfrentamento das condições vividas, não em uma luta de classes entre 

princesa e escrava, que se constitui uma resistência escamoteada e talvez inconsciente, 

que impede o fortalecimento de todo um povo. Luta há tempos travada pela 

Comunidade dos Pescadores, que continuamente mostram que o rei está nu; desveste a 

roupagem real de Januária. 

Essa versão da velha escrava está enraizada na tradição e na memória social do 

ribeirinho pobre, constituindo-se, sobretudo, em um dado histórico concreto para esse 

povo. A articulação entre memória66 e história possibilita apreender as elaborações que 

certos povos fazem de si, em confronto com acontecimentos passados que se mostram 

reveladores, além de conjugar versões ou interpretações sobre tais acontecimentos. A 

historiografia subjetiva dos autores januarenses, conjugada aos seus lugares sociais, em 

contato com a memória social da camada pobre da cidade, revela olhares, filtros, 

                                                
65 João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros: englobamento, exclusão e resistência, p.26. 
66 Entendemos por memória uma evocação do passado, assim como sua atualização/presentificação; é a 
capacidade de reter e guardar o tempo que se foi salvando da perda total. Marilena Chaui destaca que para 
alguns filósofos, “a memória é a garantia da nossa própria identidade; [é] podermos dizer “eu” reunindo 
tudo que fomos e fizemos a tudo que somos e fazemos”. É um baú onde preservamos preciosas relíquias, 
como descreve sensivelmente Santo Agostinho: “Chego aos campos e vastos palácios da memória, onde 
estão tesouros de inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda espécie. Ali repousava tudo o que 
a ela foi entregue que o esquecimento ainda não absorveu nem sepultou. (...) Aí estão presentes o céu, a 
terra e o mar, com todos os pormenores que neles pude perceber pelos sentidos, exceto os que esqueci. É 
lá que me encontro a mim mesmo e recordo das ações que fiz, o seu tempo, lugar e até os sentimentos que 
me dominavam ao praticá-las”. Santo AGOSTINHO, Confissões, In, Marilena CHAUI, Convite à 
Filosofia, pp.125-126.  
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censuras e projeções sobre aquela realidade, desvelando os sujeitos e os espelhos que 

utilizam para se auto-refletirem. 

Esses processos de projeções também são evidenciados na versão da princesa 

Januária. De acordo com Pereira, o nome da cidade teria sido instituído em homenagem 

a uma da filhas de Dom Pedro I, a princesa Januária. Este autor assegura que esta versão 

é a verdadeira, por uma questão lógica. A partir desse entendimento, Pereira defende a 

versão a partir de um argumento lógico: 

A lógica em nosso auxílio nos demonstra que uma afirmativa não pode ser 
verdade e engano ao mesmo tempo, e muito menos três. 
Após aprofundamento na questão, como exporemos mais à frente, podemos,
com tranqüilidade, afirmar que o nome da cidade foi uma homenagem à 
Infanta Januária Maria, filha de Dom Pedro I, então com 11 anos.67  

O esforço do autor para comprovar uma origem nobre para o nome da cidade, 

assim como o enaltecimento do bandeirante e do homem branco que aqui se 

estabeleceram, manifesta uma consciência que não aceita uma condição, que 

ideologicamente, tenta reinstituir uma sociedade pela via de uma nova história. É uma 

reinvenção por meio de uma desconstrução de um real que parece assombrar, no qual a 

trajetória histórica, trágica, é romantizada assim como a identidade regional, forjada 

num entre - lugar fronteiriço, não se consolidou ainda. Realidade que deveria ser 

encarada de frente, e não revisionada, passada a limpo constantemente. É um caminho 

tortuoso. Quantas pedras ainda precisam ser assentadas, para se ter um piso coletivo?  

Quantas estacas ainda precisam ser fincadas para concluir o Porto do Salgado para que, 

finalmente, ele se torne um porto seguro?  

Mais três argumentos são elaborados pelo autor para a comprovação da tese da 

princesa: “1º argumento – Essa tese era defendida pelo professor Manoel Ambrósio, 

profundo conhecedor da história de Januária.” 68 Neste argumento o autor lança mão de 

uma figura ilustre que fez parte dos quadros tradicionais da cidade. Trata-se de um 

argumento de superioridade. 

O segundo argumento ancora-se em relatos de Richard Burton, que traz 

importantes informações sobre a cidade:  

2º argumento – Encontra-se fundamentado nos escritos do botânico e 
ambientalista Richard Burton, que esteve em Januária em setembro de 1867, 
34 anos após a denominação da Vila de Januária, que assim redigiu: “Em 

                                                
67 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.583. Negritos no original. 
68 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p. 583. 
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1883, o Porto tornou-se Vila de Januária, em homenagem à irmã do 
Imperador reinante”. Ele foi hóspede de Manoel Caetano de Souza. O Sr. 
Manoel Caetano de Souza e seu cunhado andaram comigo por toda a 
cidade... o pai de nosso anfitrião, com idade de 81 anos (...) “Este ancião 
tinha a idade de 47 anos, quando a Vila foi criada”. 
Burton descreveu com minúcias o que viu e ouviu em Januária e, certamente, 
a informação da denominação da Vila, colheu-a do pai de Manoel Caetano.69

Conforme o autor, a informação de Burton sobre o nome da cidade, foi colhida 

junto ao Sr. Manoel Caetano, então com 81 anos. Fica implícito que tal conhecimento 

foi recebido da tradição oral, uma vez que, como se poderá constatar adiante, Pereira 

não encontrou nenhuma documentação que comprove estas hipóteses. Neste caso, este 

relato é fruto da memória local, que o reproduziu pela via da tradição oral. 

O terceiro argumento incide na hipótese do autor de que no século XVIII, muitas 

cidades eram homenageadas com nomes da realeza, o que deve ter acontecido com 

Januária, como destaca o autor: 

3º argumento – Houve uma tendência de se homenagear membros da família 
real ou a realeza, outorgando seus nomes a diversas vilas criadas. 
Podemos citar: Paracatu do Príncipe (1798); Campanha do Príncipe (1798); 
Vila Nova da Rainha (hoje Caeté,1714); Vila do Príncipe (hoje Serro, 1714); 
(...) 
Por outro lado, Dom Pedro I colocou o nome de alguns de seus filhos 
homenageando localidades e rios. Assim, Princesa Francisca, em tributo ao 
Rio São Francisco; Princesa Paula, à Província do Rio de Janeiro (Janeiro em 
latim é januarius).70

Após este terceiro argumento histórico, o autor levanta algumas questões, dentre 

as quais, sobre a possível existência da princesa Januária. Sobre este dado, informa que 

depois de delongada pesquisa junto ao Museu Imperial de Petrópolis e literaturas 

diversas, não encontrou registros que comprovassem a concreta existência da nobre. 

Mesmo assim, há um capítulo no livro dedicado à (suposta) vida da princesa Januária, 

destacando naturalmente sua família, assim como uma imagem desenhada, que também 

ilustra a primeira página do livro, imprimindo realeza ao livro. Na verdade, nenhuma 

hipótese tem comprovação documental, como esclarece o autor. Em pesquisa junto à 
                                                
69 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, pp.583-584.  
Richard Burton (1821-1890) nasceu em Torquay. Foi um homem fascinado com a diversidade cultural 
humana e suas variadas linguagens. Inquieto, se lançou em várias viagens ao redor do mundo, realizando
as mais diversas pesquisas. Foi “escritor, poeta, antropólogo, pornógrafo, diplomata, “vulconólogo”, 
etnologista, poliglota, explorador, geógrafo, tradutor, pesquisador de ouro, especialista em religiões e um 
grande aventureiro”. A sua curiosidade inesgotável levou-o a experimentar quase tudo in loco e in 
persona. Instável, não se ‘enquadrava’ à moral vitoriana’. Viciado em ópio e álcool, foi expulso em 1842 
de Oxford. Porém seu brilhantismo o mantinha em importantes expedições financiadas pela Inglaterra, 
dentre as quais, ao Brasil, por onde passou pelo Sertão do São Francisco. Helena VASCONCELOS, A 
Aventura como uma das Belas Artes, www.storm-magazine.com, consulta realizada em 22/04/2009. 
70 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p.584. 
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documentação oficial da Província, foi constatado que o nome Januária aparece pela 

primeira vez em documento de 1836, mas não há referência à princesa ou escrava. 

Outro documento levantado pelo autor, o Livro número um de Atas da Vila, de 1834, 

onde está cunhado Vila Januária de Nossa Senhora do Brejo do Salgado, também não 

alude tal nome a nenhuma pessoa. 

Mesmo diante de francas constatações, os autores citados mantêm intactas suas 

concepções sobre história e memória, onde a primeira é fruto de erudição, fulcro de 

patrimônio cultural, enquanto memória não possui validade, pois sua fonte é sem 

cultura. O que se vê aí é a desvalorização erudita da memória coletiva ou individual. 71  

Analisando a questão das fontes e suas validades históricas, na complexa relação 

entre memória e história, Costa afirma que as evidências do discurso nem sempre se 

encontram relacionadas à realidade, pois há em jogo uma postura com relação à história, 

uma concepção e interpretação conformadas aos lugares ocupados pelos indivíduos que 

o proferem. 

Na concatenação de memória e história, dois aspectos se relacionam e devem ser 

refletidos de acordo com este autor: 

O primeiro diz respeito aos detentores da memória e da história. Percebida 
em sua riqueza no encontro antropológico entre ocidentais e os povos 
chamados então de primitivos, a memória, enquanto noção e enquanto 
método do saber e do passado desses povos parece permanentemente 
vinculada aos povos sem escrita. A história por sua vez se desenvolveu 
enquanto ciência, nos povos onde a escrita era constituinte de seu modo de 
vida e que propiciou legar para o futuro esse mesmo modo de vida. O 
segundo aspecto relacionado entre memória e história, diz respeito à 
tendência de se criar um escalonamento dos povos: colocam-se como 
superiores aqueles vistos como construtores de história pela presença de 
documentação escrita de eventos que tenham se processado na trajetória 
desses povos e inferiores aqueles povos e culturas onde o passado se dá a 
conhecer pela memória oral, coletivamente transmitida entre as gerações. 72  

Tendo estes aspectos claros, buscamos privilegiar neste trabalho, as duas fontes, 

sem subordinar ou hierarquizar uma à outra. Conjugando as duas vias, entendemos que 

se pode montar um modesto mosaico histórico da cidade a partir dos diversos cacos da 

                                                
71 No que concerne à história oral enquanto metodologia que busca estabelecer procedimentos de trabalho 
numa ponte entre teoria e prática assevera-se que tal articulação pressupõe o entrecruzamento entre a 
oralidade e as ciências que se debruçam no estudo do homem como antropologia, sociologia, história, 
psicologia e outras, delineando uma produção de conhecimentos ‘científicos’ e não uma coleta de dados 
destituída de base. Cf. Janaina AMADO, Usos e Abusos da História Oral.
72 João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros, p. 227-228. 
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escrita  e da memória que diz algo sobre o chão do povo e sua caminhada existencial, 

dados que não constam em registros e que podem enfrestar luz nos escuros históricos. 

1.1.2. A Etnia do Povo de Januária: nos barrancos da formação e da conformação  

Meu nome é João Damasceno de Almeida, professor de 
História com especialização na PUC Minas. Nasci na 
Comunidade da Colônia dos Pescadores, na Região da Santa 
Cruz, na Rua de Baixo. 

João Damasceno de Almeida 

O norte mineiro informa o processo de inferiorização e 
discriminação da região por meio do termo “esquecimento”. 

João Batista de Almeida Costa 

O processo de formação do povo de Januária ocorreu pelo caldeamento interétnico 

de indígenas, portugueses e negros. Os Tapuia e os Caiapó predominavam na região 

antes da invasão dos bandeirantes. Os Caiapó vieram do litoral em dois grupos distintos. 

Sobre estes indígenas, são destacadas suas convicções acerca da resistência ao domínio 

dos brancos assim como as suas valorizações e proteção do espaço em que habitavam. 

Como já exposto, o território existencial era tão importante para eles, que, impregnado 

de energia valorativa, demarcou e eternizou um espaço intuído para a cidade. As táticas 

de proteção territorial desenvolvidas por estes indivíduos expressavam suas convicções 

religiosas relativas ao espaço, como podemos capturar no fragmento apresentado por 

Pereira: 

Como os demais guerreiros Jê, os Caiapós se destacaram ao longo desta 
história sangrenta, por resistir bravamente ao avanço dos invasores. Os 
povos Jê, em geral, constroem grandes aldeias de 500 a 1000 pessoas. Essas 
nações guerreiras, vivendo em áreas descampadas, precisavam ter quase um 
exército com muitos homens valentes e bem treinados, o que não seria 
possível em comunidades familiares, como eram os povos da mata. Isto 
explica sua superioridade em relação a outros grupos indígenas e as 
dificuldades que criaram aos invasores brancos. 73

A presença do negro em Januária esteve ligada ao engenho. Pereira informa que 

no final de 1700 foram registrados 38 negros escravizados. Também consta em 

documentação de Saint Hílaire74, de 1817, registros de setenta escravos de um único 

                                                
73 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terras, rios e Gente, p.452. 
74Augustin François César Provençal de Saint-Hilaire, nasceu em Orleães, França (1779-1853). O 
naturalista francês Saint-Hilaire faz parte daquele grupo fascinante de cientistas que transformaram o
mundo em seu laboratório. Realizou várias viagens pelo interior do Brasil, em diversificados meios de 
locomoção, como carroças, cavalos e outros. Sem se importar com estruturas, montava o seu escritório 
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fazendeiro e ainda assinala a existência de um pelourinho. Em documento de 1754, 

consultado junto ao Arquivo Público Mineiro, o autor traz uma importante informação: 

José Antônio de Andrade, Governador interino das Capitanias de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, faço saber aos que esta Carta Patente virem... 
(indico) o Sr. João Gomes de Melo,(...) que no lugar do Sertão chamado 
Brejo do Salgado...se achavam vários negros aquilombados, os quais faziam 
grandes malefícios...por esta faço denominar o Governador João Gomes de 
Melo no posto de Capitão das Estradas e do Mato do Distrito do Brejo do 
Salgado...75   

 Desde o século XVIII, Gomes76 destaca a existência de quilombos em várias 

regiões da Capitania de Minas Gerais. Desde 1711 já se concediam patentes a homens-

do-mato, autorizando-os de aprisionamento e de destruição de quilombos. Estudos 

realizados por este autor revelam que existia cerca de quarenta quilombos em Minas 

Gerais, no século XVIII.  Apesar da vasta documentação apresentada por este autor, a 

mesma não oferece dados específicos do Sertão do São Francisco, mas é reveladora do 

processo de formação social e cultural do povo de Minas Gerais. 

                                                                                                                                              
nas carroças, nas casas dos moradores, no campo, fazendo suas anotações. Botânico, sua obra ficou 
eternizada no nome científico das muitas espécies que descobriu e descreveu. Pode-se dizer que ele 
dedicou a vida às plantas e ao Brasil, aonde chegou com 37 anos, viajou durante 6 anos e recolheu uma 
coleção fabulosa: 30 mil exemplares de plantas de 7 mil espécies, das quais 4.500 até então 
desconhecidas. O estudo desse acervo foi a razão de sua vida depois que voltou à França. Depois ele 
conheceu o alto da Serra da Canastra e fez de tudo uma descrição entusiasmada. Essa passagem pela 
região deu título ao livro "Viagem às nascentes do Rio São Francisco e Província de Goiás", publicado 
em Paris em 1847. Não é à toa que de todos os livros resultantes da viagem ao Brasil, esse é o único que 
faz referência a um rio no título. A visita a Serra da Canastra foi em 1819. E ainda hoje, quase dois 
séculos depois, a descrição histórica de Saint-Hilaire continua sendo um retrato fiel da paisagem bem 
preservada da região. É uma descrição simples, porém exata, carregada de uma emoção ainda capaz de 
contagiar o leitor: “... Em toda a extensão do seu cume, a serra apresenta um vasto planalto irregular que 
os habitantes da região chamam de chapadão. Dali pude descortinar a mais vasta extensão de terras que os 
meus olhos já viram desde que nasci. Num lado, a serra de Piumhi limitava o horizonte, mas em todo o 
resto unicamente a fraqueza dos meus olhos restringia o meu campo de visão." Saint-Hilaire pode ser 
considerado também um pioneiro do turismo ecológico. A caminho de Goiás, ele desviou-se do roteiro só 
para ver uma cachoeira, a Casca D'Anta, primeira grande queda do rio São Francisco na serra da 
Canastra, diante da cachoeira, ele fez a seguinte descrição: "... Para se ter uma idéia de como é fascinante 
a paisagem ali, o leitor deve imaginar em conjunto tudo o que a natureza tem de mais encantador: um céu 
de um azul puríssimo, montanhas coroadas de rochas, uma cachoeira majestosa, águas de uma limpidez 
sem par, o verde cintilante das folhagens e, finalmente, as matas virgens, que exibem todos os tipos de 
vegetação tropical." Até para os moradores simples e pobres da Canastra, ele reservou palavras de 
carinho. Num tom melancólico e saudosista, escrevendo em Paris, ele se referiu assim ao homem que o 
hospedou aos pés da cachoeira Casca D'Anta: “... Felisberto, se ainda está vivo, não deve mais se lembrar 
do estrangeiro que um dia lhe foi pedir abrigo. Quanto a mim, ainda me parece ouvi-lo contar com calma
as afrontas e vexames de que tinha sido vítima. Os exemplos de honestidade e de virtude não são tão 
comuns para que possamos esquecê-los facilmente." Fragmentos do livro - Viagem às nascentes do rio 
São Francisco - de Auguste Saint-Hilaire, in, www.serracanastra.com.br. sabermais/hilaire.html  Acesso 
em 10 de julho de 2009.   
75 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terras, Rios e Gente, p.454. 
76 Cf. Flávio dos Santos GOMES, A Hidra e os Pântanos: mocambos, quilombos e comunidades de 
fugitivos no Brasil (Séculos XVII-XIX), p.369. 
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 Parafraseando Gomes77, a população negra das Minas Gerais setecentista era de 

origem africana, com presença significativa de negros da África Ocidental provenientes 

do centro-sul, principalmente de Angola. As principais atividades econômicas dos 

quilombolas eram a agricultura, o roubo e a mineração. Vários quilombos pesquisados 

deixaram vestígios de que a agricultura deve ter sido a principal base econômica. O 

roubo e a mineração eram complementos. Praticavam também a troca, criando uma rede 

de solidariedade com outros grupos sociais como os indígenas, taberneiros, criminosos, 

brancos e outros. Neste contexto, ocorreram trocas sociais e culturais entre os 

quilombos e os escravos, além de alianças convenientemente travadas para manterem 

uma proteção e autonomia. Porém, os quilombolas de Minas causavam ‘terror’ à 

população e incômodo à Coroa que, voltada para as áreas de interesse comercial, não 

teve presença institucional no sertão de Minas Gerais. Neste sentido, sempre que a 

região apresentava problemas relacionados à ordem econômica, a Coroa oferecia 

vantagens em terras e poder para quem colaborasse com sua ordenação. Outro 

expediente era enviar para a região indivíduos não adaptados ou marginalizados do 

esquema colonizador, conforme explica Gomes: 

Havia preocupação também com o contrabando de ouro e de diamantes. As 
tabernas e vendas eram lugares privilegiados nas redes de contrabando nas 
Minas Gerais. Dessas redes clandestinas participavam quilombos, escravos, 
taberneiros, libertos e “vadios”. Tentando manter o controle da população 
marginalizada (boa parte constituída por homens livres, pobres de cor), as 
autoridades procuravam, entre outras coisas, forçá-la a participar de 
expedições ao sertão mineiro à procura de ouro ou de aquilombados.78  

 Uma saída nem sempre frutífera, como podemos constatar, na história da 

formação do Sertão sanfranciscano. 

 Os negros que se instalaram na região realizaram integrações que possibilitaram a 

manutenção de trocas econômicas numa rede de solidariedade que marcou fortemente o 

sertanejo simples do Norte de Minas. O encontro interétnico entre negros quilombolas, 

negros escravizados, indígenas e brancos, suas articulações e miscigenações, imprimiu 

matrizes (e matizes) culturais ao povo da região e de Januária. O resultado dessa mistura 

resiste até os dias atuais, na Comunidade dos Pescadores, uma reminiscência da vida e 

cultura dos africanos que aqui estiveram. Assim como esse povo, que se arranchou e se 

                                                
77 Flávio dos Santos GOMES, A Hidra e os Pântanos: mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos 
no Brasil (Séculos XVII-XIX ), p. 383-387-388. 
78 Flávio dos Santos GOMES, A Hidra e os Pântanos: mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos 
no Brasil (Séculos XVII-XIX ), p.390.  
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reforçou coletivamente, nas franjas da cidade, buscando se restabelecer no mundo, os 

africanos tiveram que se reinventar e recriar um novo mundo, “apesar da resistência e 

da opressão dos outros, a palavra improvisação pode ser uma das chaves para 

entendermos a natureza da cultura da experiência negra nas Américas”79.  

Outra etnia que forjou o januarense, já apresentada neste estudo, com alguns 

personagens principais, foram os brancos de origem portuguesa. 

 Sobre a história do povo de Januária, não há quase nada registrado. O Memorial 

Januária traz importantes informações sobre a cidade, porém numa historiografia 

memorialista, descritiva e conservadora. Dá um grande destaque ao bandeirante, 

romanticamente apresentado como herói civilizador. 

 Apesar dessa historiografia de grandes personagens, Januário Cardoso, 

conquistador que invadiu, destroçou e se apossou do território pertencente aos Caiapó, 

doando-o a um mercenário sem escrúpulos, não se constitui um sujeito da memória 

januarense como é a escrava Januária, expressão máxima de resistência e força da classe 

pobre. É um mito, um arquétipo da capacidade de transcendência do homem e da 

mulher sertanejos. Esse personagem ergue-se potencialmente dos cacos da memória dos 

exterminados, demonstrando a capacidade que os excluídos têm de se posicionarem 

como participantes, numa dialética de restauração, que os torna historiadores de si 

mesmos. Na tentativa de afirmar sua identidade, trazem à baila e homenageiam aquela 

que consideram a personagem fundante do nome da cidade, uma representante de si 

mesmos. Citando seu Binu: 

— Seu Binu, de onde era essa dona Januária? 
 — Era daqui mesmo! 
                Seu Binu, em 03 de janeiro de 2008.

 O Memorial Januária, nas suas 621 páginas escritas deixa no esquecimento os 

pescadores. A palavra pescador pouco aparece; os negros são citados como elementos; 

no capítulo 86, intitulado “Folclore”, o universo da pescaria e seus significados 

simbólicos é enquadrado no tópico  “Algumas manifestações do folclore, lendas e 

mitos”, como se as manifestações simbólicas do mundo e do sagrado, dos pescadores, 

não tivessem valor. De forma hierarquizante, o autor ressalta a riqueza do folclore da 

região, destacando o bandeirante como fonte de cultura: “Nosso folclore é de uma 

                                                
79 Flávio dos Santos GOMES, A Hidra e os Pântanos: mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos 
no Brasil (Séculos XVII-XIX ), p.387. 
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riqueza inestimável, pois aqui se encontraram os bandeirantes paulistas e os baianos, as 

tribos caiapós e tapuias e [por fim] o elemento negro”80.  

 No capítulo 78, “A Navegação no Rio São Francisco”, este autor faz alusão ao 

pescador ao destacar a atividade de barqueiro, exercida pelos negros e também pelos 

pescadores idosos, como atividade inferior, própria de desqualificados. De acordo com 

o autor, 

No século XVIII, o elemento negro foi introduzido no Médio São Francisco, 
como mão-de-obra escrava nos currais. Nessa condição, passa a trabalhar 
também nas barcas. A partir da abolição da escravatura em 1888, continua 
exercendo a profissão que lhes confere um status inferiorizado, do ponto de 
vista social... como remeiros, os negros e mestiços ocuparam uma profissão 
estigmatizada, socialmente discriminada.81  

 O livro Folclore de Januária, abordando sobre a linhagem fundante do 

januarense, Joaquim Ribeiro apresenta os Caiapó como uma ameaça selvagem ao 

homem branco, o civilizador. Neste livro este autor destaca os bandeirantes paulistas e 

baianos revelando os seus talentos como fazendeiros. Em relação ao negro, sua presença 

na região é relacionada à expansão da agricultura e da mão-de-obra necessária na 

lavoura de cana que, “fundada no elemento servil, mobilizou o negro... [pois] se adapta 

melhor à lavoura que ao pastoreio. É bem grande o contingente entre os pescadores do 

Rio São Francisco” 82. Quer dizer, a etnia negra que é preponderante na região, assim 

como a servidão, impera sobre os pescadores. 

 Este autor ressalta o barranqueiro pobre da cidade como uma casta culturalmente 

específica, determinada pelas suas atividades junto à natureza. São pessoas à parte do 

januarense, que ele classifica distintamente como tipos sociais, quais sejam: o pescador, 

o roceiro, o vaqueiro, os tropeiros, as lavadeiras, as rendeiras e os aguadeiros. 83

Hierarquicamente Ribeiro representa o Januarense numa dicotomia do trabalho, manual 

versus intelectual, do branco versus o negro, da mesma forma que Pereira, numa sutil 

apresentação da linhagem inferior da cidade. Sobre isto, Pereira destaca que “Um 

velado, mas forte racismo que notamos em algumas famílias brancas mais antigas, era 

um esforço para se voltar à raça pura”.84 À raça do bandeirante, do europeu que 

desembarcou em nosso país e olhou o seu nativo, o indígena, nossa etnia de raiz, como 

selvagem e dessa forma o tratou. O negro, outra preponderante etnia do povo brasileiro, 

                                                
80 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terras, Rios e Gente, p.532. 
81Zanone NEVES apud Antonio Emilio PEREIRA Memorial Januária: Terras, Rios e Gente, p.476. 
82 Joaquim RIBEIRO, Folclore de Januária, p.30. 
83 Joaquim RIBEIRO, Folclore de Januária, p. 30-31.   
84 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terras, Rio e Gente, p.456. 
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após ter sido desterrado de sua terra natal, foi tratado aqui como animal. Tanto o negro 

quanto o indígena, tiveram suas raízes (e suas dignidades) desterradas e destroçadas. 

 É importante que olhemos a nossa história com coragem e respeito. Muito sangue 

foi derramado para que desconsideremos a luta e a vida do indígena e do negro. A 

subjugação do nosso povo pelo europeu, pontuada pelo antropólogo brasileiro Darcy 

Ribeiro revela a dolorosa condição dos nossos ancestrais e impulsiona-nos a buscar na 

história do homem da terra, fatos concretos da nossa historicidade, imagens de nós 

mesmos, que podem revelar a nossa identidade e a nossa humanidade. De acordo com 

Ribeiro, 

Os colonizados, privados de sua riqueza e do fruto do seu trabalho sob a 
dominação colonial, sofreram, ademais, a degradação de assumir como sua a 
imagem que era um simples reflexo da cosmovisão européia, que 
considerava os povos coloniais racialmente inferiores porque eram negros, 
ameríndios ou “mestizos”. Mesmo as camadas mais inteligentes dos povos 
não-europeus acostumaram-se a enxergar-se e as suas comunidades como 
uma infra-humanidade, cujo destino era ocupar uma posição subalterna pelo 
simples fato de que a sua [humanidade] era inferior à da população 
européia.85   

 Finalizando a apresentação do barranqueiro negro e pobre de Januária, Joaquim 

Ribeiro o faz de forma preconceituosa classificando o homem e a mulher da lida com a 

terra, mostrando a feição inferior do povo da região, conforme se pode notar no trecho a 

seguir: 

A feição mais interessante dos habitantes do município é a do catrumano, o 
tabaréu do interior, seja vaqueiro ou lavrador, homem rústico, atrasado, 
supersticioso, rico de usos e costumes arcaicos, falando um linguajar 
originalíssimo. Apegado a terra, não gosta de viajar e é o agente mais forte 
das tradições mais antigas. A primeira impressão que causa é a de um 
retardado mental (...)86  

 Certas historiografias colocam espelhos que plasmam imagens distorcidas de 

povos, transformando diferenças em conceitos, reconfigurando os seres humanos a uma 

subumanidade, lançando-os às margens da história. Povos que herdam estigmas que 

persistem em conformá-los a uma realidade. Mas, dos interstícios das imagens e do 

discurso que se impõem, conseguem visualizar vestígios de suas presenças e 

contribuições históricas, manufaturadas em alinhaves de retalhos esfarrapados que exige 

esforço e intuição no resgate e junção dos desgastados, mas resistentes, fios que 

agregarão os fragmentos do tecido; para que os entrelaçamentos dos fios consigam fazer 

                                                
85 Darcy RIBEIRO apud Walter D. MIGNOLO, Histórias Locais/Projetos Globais: colonialidade, 
saberes subalternos e pensamento liminar, pp.45-46. Grifos no original.  
86 Joaquim RIBEIRO, Folclore de Januária, p.31. Grifo nosso. 
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os remendos necessários, é preciso capturar as pregas do tecido para que se possam 

realizar desdobramentos que propiciem possíveis arremates. Esse processo de 

construção histórica tem na memória coletiva, uma âncora e se constitui uma justa luta 

por pertencimento, como reflete Bosi: 

Que interesse terão tais elementos para a geração atual? Encontrarei uma 
linguagem que comova as pessoas de hoje, para as quais seu nome pouco 
significa? As lutas pela memória, eis algo de que todos temos conhecimento. 
87  

  A fala de seu Binu sobre o centenário de Januária, expressa essa silenciosa luta 
por pertencimento:  

— Januária tem 143 ano. A ineuguração foi em 60, minha cumade, 60! 
(1960). 
— Inauguração de que? 
— Da cidade! De cem anos da cidade! E em 60, ajudei ó, no lançamento da 
coroação da cidade aí, ó. Eu era o dono das caxa de foguete que eles soltava.  
                           Seu Binu, em entrevista concedida em 02 de junho de 2003. 

 A estigmatização que paira sobre os pescadores é sentida em suas peles (negra) e 

em suas almas. Têm noção desse fato e se sabem esquecidos. Em conversas com seu Zé 

de Lió, percebemos uma ponta de mágoa e dor relativos ao olhar lançado sobre eles e as 

impressões feitas de fora. Ele tenta aplacar a dor através de escapes, atribuindo certas 

resistências a fatores políticos e outros, conforme se pode perceber: 

— [Antigamente] Marinheiro, remeiro, rapariga e pescadô... aqui num tinha 
valô de nenhum tostão. 
— E hoje?  
— Hoje, [compenetrado] todo mundo tem um respeito, todo mundo tem um 
valozim... 
— O senhor atribui isso a que? 
— Parece que isso foi acabano mais de acordo a administração do país, né? 
Porque antigamente nem todo mundo sabia lê não. Ninguém sabia, a 
ignorânça era demais através da cultura que não tinha... Que se todo mundo 
fosse mal-educado, do jeito que hoje tem esse tá de direitos humano aí... 
— Vocês são convidados para eventos da cidade? 
— Sempre nós somos convidados quando tem uma reunião que nos traga 
interesse pra nós. Às vezes eles vão liberá alguma coisa... algum dinhêro pra 
esse ta de psicultura, eles chama nós pra assisti, mas isso fica no papé 
também ! [Incisivo] 
— E para outros eventos? 
— Não... [Silencia-se olhando para suas mãos rigidamente entrelaçadas]. 
  Sr. Domingues Ferreira, seu Zé de Lió, em entrevista concedida em 07     
de abril de 2004. 

 Estigmatização historicamente reproduzida que confere às pessoas de pele negra 

(pobres), inferiorização, desclassificando-as e atingindo as suas dignidades; de um povo 
                                                
87 Ecléa BOSI, Memória e Sociedade, p.333. 
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que luta constantemente para superar as suas dolorosas condições. Seu Firmo nos 

mostra aonde eles encontram amparo e aceitação. O agradecimento destes sujeitos é 

profundo:  

Meu rio de São Francisco, eu quero te agradecê, pelos tempo que lutei, pela 
vida que cê já me deu, o sustento que eu retirei de dento de você. Criê toda 
mia famia, eduquei meus filho, dez filho; todos têm um sabê, uns mais, otos 
meno, através do meu trabaio, que eu confiava nele e fazia. [Para estes 
sujeitos, a educação sistematizada para os seus filhos, é fruto de desejo e 
dignidade]. 

             Seu Firmo, em16 de junho de 2004.

           1.2.3. Igrejas demolidas em Januária: sagradas memórias 

Seja qual for seu grau de impureza, o Mundo é 
continuamente purificado pela santidade dos 
santuários. 
                                            Mircea Eliade 

 Na história de Januária, a corrupção e ruptura territorial/espiritual, não se 

extinguiram com o extermínio da Aldeia Itapiraçaba pelo homem de fora. Três antigos 

templos religiosos foram demolidos durante a gestão de um bispo alemão, Dom João 

Batista PryzyKlenk.88 Tais demolições abalaram o ribeirinho religioso que se mostra 

ultrajado até os dias atuais com a prepotência de um estrangeiro em dizimar um sagrado 

patrimônio espiritual, causando fissuras na essencialidade da cidade.  

 Apesar das demolições e de apenas uma restituição, Pereira cita em seu Memorial 

Januária, um elogioso artigo da Tribuna do Vale, no qual o Bispo é apresentado como 

um grande intelectual europeu, habitando os confins do sertão mineiro, lugar arcaico, 

que se prestou a modernizar os espaços das atividades religiosas. Assim como o 

bandeirante, este homem branco e civilizado trouxe desenvolvimento e modernidade 

para Januária. No seu caso, a modernidade dos livros.   

Dom João culto, pensador, Doutor em Direito Canônico, poliglota, 
reconhecidamente de uma inteligência fulgurante, apegado aos livros. 
Revolucionou a Diocese do ponto de vista estrutural, dotando-a de modernos 
edifícios para atividades cívico-religiosas. Era de zelo rigoroso no pastoreio 
de seu rebanho. Seu comportamento era íntegro. Afetivamente frio, razão 
por que não granjeou a amizade de todos. De todos, no entanto, recebeu o 
maior respeito e consideração. 89  

                                                
88 Segundo Antonio Emilio PEREIRA, este bispo nasceu na Alemanha (1916-1984) e veio para o Brasil 
em 1940, onde se ordenou no Rio Grande do Sul. Designado Bispo para a Diocese de Januária em 1962, 
exerceu seu ministério na cidade até a data do seu falecimento, 1984. Cf. Memorial Januária: Terra, Rios 
e Gente, p.278. 
89 Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, pp. 278-279.
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 Exceto do povo da Comunidade dos Pescadores que se mostra indignado até os 

dias atuais frente a postura etnocêntrica do bispo ante a cultura e arquiteturas do 

sertanejo dos Gerais, como podemos constatar neste depoimento: 

— Seu Zé de Lió, porque o bispo demoliu as igrejas de Januária?  
— É porque eles são alemão, que na Alemanha as igrejas lá são diferente 
das nossas. 
— E o que o senhor acha disso? 
— O modelo da igreja deles pra cá, eu num gostei não. Esse nosso era mais 
perfeito e mais bonito. Essa daí é feia na vista da outra... esses  
pade alemão chegou p’aqui e destruiu tudo! 

       Seu Zé de Lió, em entrevista de 04 de janeiro de 2008. 

 As igrejas demolidas pelo bispo foram a Matriz de Nossa Senhora das Dores, a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Igreja da Santa Cruz, importantes centros de 

referência do Mundo do ribeirinho religioso. 

 Como exposto anteriormente, os espaços do mundo não são concebidos sobre 

uma única ótica pelos homens; a concepção do espaço do homem religioso e do homem 

não-religioso envolve valores que determinam suas relações com o mundo; deste 

entendimento, podemos falar em espaço sagrado e espaço não sagrado (profano). De 

acordo com Mircea Eliade, para o homem religioso, o espaço não é uma extensão 

grosseira de matéria sem significação, mas uma base existencial, um espaço espiritual. 

Nesse caso, há espaços densos, conformadores e confortadores, que pulsam o sagrado, 

manifestando-o. Tais roturas tornam certos espaços Centro de referência cósmica, como 

assinala Eliade: 

Quando o sagrado se manifesta por uma hierofania qualquer, não só há 
rotura na homogeneidade do espaço, como também revelação de uma 
realidade absoluta, que se opõe a não-realidade da imensa extensão 
envolvente. 90  

 De acordo com o historiador, essa irrupção do sagrado em algum espaço acontece 

através de um sinal, qualquer coisa (ou evento) que se manifeste de forma apodítica, 

como a cruz da Praça da Santa Cruz, que demarcou um Centro do Mundo para o povo e 

a Comunidade dos Pescadores, como veremos à frente. Nesses casos, o homem 

descobre o espaço sagrado. Tais descobertas incidem que o homem não é livre para 

demarcar um espaço sagrado, mas sinalizado com a mediação dos seus simbolismos. 

                                                
90 Mircea Eliade. O sagrado e o Profano, p. 26. Grifos no original.
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 A não-homogeneidade do espaço pode ser concebida qualitativamente em 

diferentes espaços. Por exemplo, uma igreja é diferente da rua em que está instalada por 

ser um espaço por excelência do Sagrado, um protótipo do mundo divino. A sua porta 

torna-se um limiar do sagrado e do profano, pois: 

O limiar é ao mesmo tempo o limite, a baliza, a fronteira que distinguem e 
opõem dois mundos – e o lugar paradoxal onde esses dois mundos se 
comunicam, onde se pode efetuar a passagem do mundo profano para o 
mundo sagrado. 91  

 Nesse simbolismo do limiar, onde o religioso benze-se para atravessá-lo, tem-se 

uma noção do valor do espaço. É um espaço onde o mundo profano é transcendido pela 

comunicação com Deus ou com o mundo dos deuses; é lá que o homem se liga ao 

Sagrado.  É um espaço de abertura, comunicação e re-ligação. Um Centro do Universo. 

 A igreja é o lugar de purificação da alma e do mundo profano, onde o religioso 

tenta representificar e vivenciar o mundo perfeito dos deuses. Nela o homem pode 

sentir-se no Paraíso, pois, simbolicamente, “As quatro paredes do interior da igreja é o 

Universo. O altar é o paraíso, que foi transferido para o oriente. A porta imperial do 

altar denomina-se também porta do Paraíso”. 92  

 Eliade ressalta que nas grandes civilizações orientais — Mesopotâmia, Egito, 

China e Índia —, o Templo se afigurava uma imagem do mundo e também reprodução 

terrestre de um modelo transcendente. O judaísmo herdou essa concepção e reproduziu 

o arquétipo celeste no Templo, redimensionando uma experiência primária do espaço 

sagrado numa nova concepção religiosa, conforme demonstra Eliade: 

Lembremos o essencial do problema: se o Templo constitui uma imago 
mundi, [imagem do mundo], é porque o Mundo é obra dos deuses, é 
sagrado. Mas a estrutura do Templo permite uma nova valorização religiosa: 
lugar santo por excelência, casa dos deuses, o Templo ressantifica 
continuamente o Mundo, uma vez que o representa e o contém ao mesmo 
tempo. Definitivamente, é graças ao Templo que o Mundo é ressantificado 
na sua totalidade. 93   

 Este exemplo da experiência religiosa do espaço revela uma cosmogonia que 

marca fortemente uma cosmicização do mundo; exprime ainda o desejo de viver em um 

                                                
91 Mircea Eliade. O sagrado e o Profano, p.29. 
92 Mircea Eliade. O sagrado e o Profano, p.58.  A noção religiosa de Centro incide numa concepção de 
que o verdadeiro Mundo se encontra sempre no meio, no centro. Cf. Ibid., p. 42.  
93 Mircea Eliade. O sagrado e o Profano, p.56. Grifos no original.
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mundo puro que apazigue o horror de viver diante do descaso demolidor propiciado 

pela dilapidação insensível de espaços existencialistas.  

 A experiência do espaço vivida pelo homem não religioso, que recusa a 

sacralidade do mundo, destituindo da sua vida qualquer sentimento de sacralidade, diz 

muito sobre a postura moderna racionalista. Na experiência profana, o espaço é 

homogêneo, desprovido de qualquer valor, tido como uma matéria grosseira, um 

horizonte de livre usufruto que pode ser violado e derrancado, sem nenhuma 

preocupação e de acordo com interesses alheios. Nesse caso, uma aldeia, um templo, 

uma escola secular, a vendinha antiga da esquina, a oxigenante mata baldia da cidade e 

uma secular comunidade, correm perigo de perenidade frente aos interesses do 

pensamento especulativo do homem não religioso.  

 Importantes Centros do Mundo são destroçados à revelia do valor que exercem 

para o homem, desorientando-o e destituindo-o de confortantes berços cósmicos. O 

mundo é abalado por uma transgressora insensibilidade humana, que desenraiza 

tradições, desmoronando bases biográficas e dispersando coletividades, deixando-as 

perplexas diante de um caos ameaçador, como no assalto à Aldeia dos Caipó e nas 

injustificáveis demolições de seculares e preciosos templos sagrados de Januária. 

               1.2.4. Capela de Nossa Senhora das Dores: desterros e dores 

A paixão do povo emudecido, tornada 
comunicável, a história narrada da sua 
paixão se torna memória subversiva, e 
como tal, ‘simplesmente’ teologia crítica da 
sociedade. 
                                       Paulo Süess Günter 

 A Capela de Nossa Senhora das Dores sofreu tantas transfigurações no decorrer 

da sua existência, que originalmente só restou uma memória sagrada do outrora templo 

acolhedor e constituinte da história da construção de Januária.  

 Erguida como Capela em 1833 com recursos do povo, como observado por 

Pereira, em 1878 a pequena Capela foi demolida e em seu lugar construída uma Matriz 

que duraria até 1972, ano do seu outro destroçamento, para ser substituída por uma 

moderna Catedral de arquitetura européia. 

 De Capela para Matriz, daí para Catedral. Hierarquias que o templo humilde não 

ensejava. Agasalhada às velhas pedras da cidade e à construção do mundo do sertanejo 

ribeirinho, aquela simples Casa de Deus aconchegava espiritualmente o seu povo. 
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Transfiguraram-na em uma Catedral, mas seu espírito é de Capela, de casa simples que 

acolhia quem batia à sua porta, dando o melhor de si, oferecendo sombra e água fresca 

para apaziguar a sofrida caminhada do sertanejo pobre do São Francisco. Lá ela limpava 

as feridas adquiridas na árdua labuta com a terra e com o desafiante rio; enxugava as 

lágrimas do abandono; tratava as chagas da alma dos desafortunados, acalentando-os 

com sua energia sagrada. Irmanada com a história de luta dos barranqueiros de Januária, 

está eternizada em suas sagradas memórias.  

         Vejamos a seguir, imagens da antiga Matriz de Nossa Senhora das Dores, 

demolida e da atual Catedral em fotos de Ana Alaíde, arte - fotógrafa e historiadora de 

Januária. 
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Antiga Matriz 
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A Catedral construída pelo bispo é de arquitetura imponente. Moderna, destoa da 

arquitetura rústica e abarrocada da cidade ribeirinha; os entalhes rígidos dos blocos de 

concreto frios e acinzentados, tecnicamente sobrepostos, causam uma desconcertante 

sensação de descontextualização. É como se aquele monumento inorgânico desdenhasse 

do fato de que não compõe a paisagem, mas mesmo assim se impõe. Impõe-se, mas não 

se agrega. 

A demolição da antiga Matriz ocorreu em plena Semana Santa, quinta-feira Santa, 

fato que, por si só, demonstra a insensibilidade do Bispo frente à religiosidade do povo 

da cidade, assim como uma conduta profana. 94 Durante a demolição uma fatalidade 

ocorre e é interpretada pelo povo religioso como um sinal divino contra aquele ato 

profano, conforme descreve Pereira: “Era uma quinta-feira da Semana Santa, o que não 

deixou de interferir no sentimento religioso do povo. Enquanto se demolia a torre, 

morreu de acidente um dos operários”. 95  

Dona Erundina rememora esta demolição com muito pesar. Nas subjacências da 

sua fala percebe-se que o sentimento relativo às perdas das igrejas e de outras 

construções históricas é de desmoronamento de Mundo. Ela não vê sentido nos 

tombamentos dos valiosos monumentos da cidade. Registros do nascimento, fotografias 

da identidade, radiografias da alma da cidade, resguardadas nas entranhas de uma 

memória destroçada que gostaria de esquecer. Mas não pode. De acordo com o seu 

depoimento: 

— Cabô tudo! Até o colégio São João, que foi colégio primeiro aqui (...) 
derrubaro tudo, ta o chão limpim! Quando eu passei e vi assim, eu digo: Õ 
gente, mas um colégio tão apriciado (...) Ali na plaça da Igreja São Vicente 
era tudo planejado, com palanque (...) Quando era dia de Sexta-Feira da 
Paxão ficava ‘assim’, chei de gente... Quebraro tudo, Quebraro tudo! Ô 
muié, eu num gosto nem de oiá aqueles trem ali, eu digo: “Ô meu São 
Vicente”, que eu sô vicentina tamém. Mas eu num gosto de passá po’rali (...) 
[Silencia-se e fica contemplativa; seus olhos se amiúdam expressando a dor 
que estas lembranças causam, passando-nos uma sensação de visceral vazio. 
É uma memória-ruína].  

    Senhora Erundina Silva de Moraes, dona Meru, em entrevista 
    concedida em 05 de janeiro de 2008. 

                                                
94 As dimensões sagrado e profano se constituem duas modalidades de ser no mundo; a experiência do 
espaço, para o homem religioso expressa sua Cosmogonia, termo grego que significa a gênese do mundo 
ordenado por forças divinas. A Cosmogonia exalta o poder de um deus sobre o Universo, suas lutas e seu
triunfo em todos os domínios – natural, social, ritual (Cf. Jean Pierre VERNANT, As Origens do
Pensamento Grego, p. 77). Na experiência profana o espaço é um caco do mosaico heterogêneo que 
compõe o mundo e que pode ser manipulado segundo interesses, configurando uma postura profana. 
Apesar de o Bispo Dom João Batista PryzyKlenk ser um clérigo, sua conduta frente aos espaços 
religiosos do povo de Januária, se constituiu profana  Cf. O sagrado e o Profano, p.27. 
95 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária: Terras, Rios e Gente, p.413. 
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Conforme vimos anteriormente, para o homem religioso, se instalar em um 

território e habitá-lo, são decisões de extrema importância e significado, pois o mesmo 

equivale uma extensão do Cosmos onde o homem religioso implanta-se na realidade 

absoluta. “Trata-se de assumir a criação do “mundo” que se escolheu habitar. É preciso, 

pois imitar a obra dos deuses, a cosmogonia “96. A casa, a comunidade, o templo, para 

estes indivíduos são sagrados na medida em que representam uma re-construção e 

recriação de tudo, como feito por Deus.  

As demolições dos lugares constitutivos de sacralidade abalaram profundamente 

estes homens e mulheres religiosas. Vimos também anteriormente o estado de 

inconformação e desorientação dos Caiapó quando perderam o seu território: 

destemidos guerreiros desabaram em choros e lamentos mostrando as suas faces 

religiosas, demonstrando, como estes idosos, o valor da Natureza, da habitação e do 

Mundo, em confronto com indivíduos que em estado bruto de relação com o meio, 

desestabilizam toda uma ordem construída, instaurando o caos. O mundo do religioso é 

um cosmos e o ataque e destruição ao mesmo ameaça transformá-lo em caos. 97  

Dona Meru relembra a trágica demolição da Matriz de Nossa Senhora das Dores, 

concebendo a morte do operário como um castigo de Deus ante um ato profano, como 

se pode notar abaixo: 

— A igrejinha da Catedral era menó [a antiga Capela ou a Matriz]. Enton 
teve um pade aí que num sei mais cumo ele era, diz que ia desmanchá a 
igreja pa fazê mió. Enton era até véspera da Semana Santa, o pedrero diz que 
num ia trabaiá poque era feriado. 
— “Não, vê! Num tem disso não! Cê vai derrubá a igreja qué pó mode nós 
construí ota maió!” [Dona Meru cria um diálogo entre o bispo e o operário]. 
O home foi e derrubô a igreja. Quando ele foi em cima, morreu; mas otos 
ficaro pa construí a igreja. E enton tem sido assim, mas tudo foi construído 
pela humanidade, os pade, os bispo e a comunidade também. 

  Sra. Erundina Silva de Morais, dona Meru, em 05 de janeiro de 2008. 

Dona Meru evidencia não só a demolição de um espaço santo, mas o poder divino 

ali impregnado. A profanação de um lugar sagrado, construído pela humanidade que lhe 

deu significação, trouxe a danação da desordem e da morte. Ela se mostra perplexa com 

a ousadia do homem em achar que pode destruir algo sagrado e sair impune, ou melhor, 

tentar demolir uma imagem do mundo, que reproduz a obra de Deus. Há perguntas 

subjacentes em sua fala, referentes à dessacralização do mundo, assim como na 

                                                
96 Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, p. 49. 
97 Eliade nos diz que o homem religioso vive em um mundo sagrado que é impregnado de Ser. Este 
homem tem uma sede ontológica onde o caos representa o não-ser. Cf. Mircea Eliade. O sagrado e o 
Profano, p. 60. 
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indagação de dona Maria, sobre os atos profanos do homem frente à sacralidade do 

mundo: “Cê num acha que eles já passaro das medida fazeno coisa que num é preciso 

fazê”? Dona Maria Madalena, em 05 de janeiro de 2008. 

A substituição material da antiga Matriz por uma Catedral ostensiva, templo 

erigido por um homem de fora, sobreposto em um secular santuário construído com os 

recursos e significações do povo da cidade, afetou a vivência dos pescadores. O 

sentimento de pertencimento foi fraturado. Lugar passado a limpo, ostensivo e 

inorgânico para gente simples e afetiva, não acolhia mais aquele povo, que sequer 

possuía roupa de domingo98 para, agora, se adequar ao status do novo templo. 

— Agora nós freqüenta mais é essa aqui pertim, a Sagrada Família [Igreja 
localizada ao lado da Comunidade]. Ela fica mesmo encostada... Então, 
aquela parte lá da rua de cima, a Igreja da Rua de Cima é só p’raquele 
pessoá lá mais próximo, que nós somos aqui de baxo. Já que eles fizero essa 
aqui, aqui é mais perto. Caminhá daqui pra lá [Catedral], só na Semana 
Santa, aí vai, todo mundo vai pra lá. Mas lá nós num vai não! 

           Sr. Domingos Ferreira, seu Zé de Lió em 04 de janeiro de 2008. 

Dona Maria rememora não só o templo, como o valioso patrimônio religioso, que 

desapareceu sem que ninguém soubesse o seu fim. Ao lembrar-se das imagens de vários 

santos que hoje não compõem mais a igreja, o faz com um sentimento de indignação. 

Nas entrelinhas da sua fala, percebe-se que ela sente que a igreja foi usurpada, quer 

dizer, o templo foi esvaziado de sua essencialidade; a santidade daquele templo foi 

profanada, restando agora uma decoração vazia de sentido. Trazendo seu relato: 

— Dona Maria, o que a senhora tem a dizer sobre a demolição da Matriz? 
— O que mais me fez dó foi derruba aquela benfeitoria que era (...) pegá 
aquela coisa tão bonita e tão bem feita e derrubá sem necessidade (...) 
— O que a senhora lembra da antiga Matriz?   
— Aquela igrejona que derrubaro, Nossa Senhora das Dô (...) Ela era muito 
mais bonita do que essa aí (...) tinha umas image tudo aí pa todo mundo vê: 
Senhô dos Passo, Senhora das Dô, Nossa Senhora do Perpé do Socorro, São 
José com aquele ramão bonito, tinha todo santo, e agora aí só tem Nossa 
Senhora das Dô, aquela que fica lá no altá e a padroera, que fica lá de cá, 
perto da porta, só (...) mas os ôto santos (...) [silencia-se, entristecida].  

              Dona Maria Madalena, em 21 de novembro de 2008. 

                                                
98 Parafraseando Campos, a expressão popular roupa de ver Deus destes homens e mulheres é o seu 
próprio ser; impregnado de uma fé profunda, o pobre se posta diante de Deus no mais puro 
desprendimento material; na ausência do templo, espaço por excelência do sagrado, o homem religioso 
cria outros santuários e dentro dele próprio, entendendo que “Deus não é muito exigente, não quer luxo, 
mas sim disposição e vontade para recebê-lo”. Cf. Fernando CAMPOS, Espaço Sagrado x Espaço para o 
Sagrado, In, Religare, Revista de Ciências das Religiões, p.61. 
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Eliade afirma que, para o homem religioso, o templo purifica continuamente esse 

mundo, oxigenando sua sacralidade, depurando sua corruptibilidade. É um guardião do 

sagrado. Dessa estrutura cosmológica, advém a concepção de inviolabilidade do Templo 

e o sentimento de maculação transgressora da pureza santa do Mundo, e isso é 

inaceitável. O preço a pagar, pode ser inconcebível, como alerta seu Binu: 

— Óia, tudo q’Ele fez nesse mundo e que o home ta desfazeno, aquilo, no 
dia do jugamento, ele tem que pagá, é (...) Ó, poque, nenhum de nós pode 
desfazê do que Deus faz, nenhum! No dia do Jugamento, mia fia isso ta tudo 
marcado lá (...)  

               Seu Binu, em 08 de julho de 2008.  

Sobre as demolições dos templos, e o destino do seu patrimônio religioso, Pereira 

esclarece que o povo da cidade não foi consultado pelo bispo. Ainda, não houve 

preocupação em exumar os restos mortais dos clérigos ali enterrados. Por sobre os 

escombros do altar mor, este autor cita que uma lápide trazia a seguinte inscrição: “Aqui 

estou em paz, nele (Cristo) dormirei e descansarei”99. Por sobre tudo, a imponente 

Catedral foi erguida.  

A segunda igreja demolida em Januária foi a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

Pereira informa que não foi encontrado registro da data da sua construção. 

Em 1867, em passagem pela cidade, Richard Burton registra: “Do outro lado da 

cidade fica a igreja de Nossa Senhora do Rosário, derrubada pelo vento e ainda não 

reparada”100.  Recuperada em 1900, cai novamente em abandono; preterida pela Igreja 

de Nossa Senhora das Dores, é demolida. Os pescadores e suas companheiras pouco 

informaram sobre este templo.  

            1.2.5. Igreja da Santa Cruz: a Cruz como símbolo de resistência 

A ereção da Cruz equivalia à  
consagração da região e, 
portanto... a um “novo 
nascimento”  
                                 Mircea Eliade 

O terceiro templo demolido na cidade foi a Igreja da Santa Cruz, localizada na 

Comunidade dos Pescadores. Os autores regionais consultados não informam a data da 

sua fundação. A escritora Vera Matos faz uma descrição do seu estado de abandono. A 

                                                
99 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária, p. 413. 
100 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária, p. 414. 
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descrição é de desolação, de uma alma desamparada. Porém, ela entrelaçava-se aos 

elementos da natureza, atraídos pela sua energia sagrada, cujos resquícios 

impregnavam-na resistência. Citando a autora: 

Uma pequena igreja, estilo Barroco, no largo da Santa Cruz, cujo nome foi 
dado em homenagem a um “Cruzeiro” erguido em frente. Ora branquinha, 
ora mofada devido às chuvas e os resquícios das enchentes, dos ventos e das 
revoadas de areia, que da praia chegavam até “Ela” em forma de 
redemoinho.  
A maior parte do tempo ela permanecia fechada, silenciosa e triste.101  

Pereira ressalta que, a partir da década de 60, abandonada, e “entrando em 

decadência, inicia-se sua demolição aos 20.07.1971 sob o pretexto de falta de recursos 

para consertos e grande risco de cair”102. Em seu local foi construída uma quadra 

esportiva. 

                                                
101 Vera MATOS, Januária: no tempo e no ...espaço, p.100.  
102 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária, p. 415. 



56

Pintura da Igreja da Santa Cruz, resguardada na casa de dona Meru. Abaixo,.fotografia antiga cedida por seu Binu.
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 Foi uma grande perda para uma comunidade tão pobre, desprovida das 

materialidades confortantes da urbanidade, com suas praças arborizadas, rede elétrica e 

de esgoto, e que, com esta demolição, se tornaria (mais) segregada. A igreja, além de se 

configurar um espaço sagrado para aquela comunidade, era um símbolo de identidade 

de um povo que se afirma como filho de Deus. Também se percebe nas entrelinhas das 

suas falas, que aquela igreja manifestava civilidade, pertencimento social e dignidade. 

 O debate em torno do catolicismo popular levanta questões que refletem, dentre 

muitas, a posição e o monopólio da Igreja Católica frente a povos que desejam e 

precisam de amparos espirituais, assim como a falta de diálogo com este povo pobre, 

com a igreja-povo, negando uma pertença e a afirmação de identidade. Neste sentido 

Günter assevera que: 

A superação de sofrimentos sociais, nos quais se nega a povos inteiros a 
identidade e o seu ser próprio, não pode ser obtida no âmbito nacional. Mas 
ele penetra mais fundo, fazendo o sucesso de uma “Igreja do povo” 
depender da recuperação da sua história, da sua memória dolorosa e da sua 
subjetividade. 103  
   
  

 Os relatos sobre a demolição da Santa Cruz expressam um forte pesar; um 

sentimento de descaso perpassa as suas falas; os pescadores dizem que houve 

resistência; a comunidade não aceitava perder um templo tão importante. Houve 

confronto, conforme se vê nos depoimentos que se seguem: 

— Seu Firmo por que derrubaram a Igreja da Cruz?  
— Ah derrubaro porque eles queriam fazê a Sagrada Família e tiraro tudo 
que era de lá... Depois é que o pessoal acharo que era um desaforo, levantaro 
a Cruz e a gente comemoram a Festa da Santa Cruz. 

   Sr. Firmo Mateus dos Santos, em entrevista de 05 de janeiro de 2008 

— Seu Zé o que o senhor lembra-se da demolição da Igreja da Santa Cruz? 
— Na época juntô umas poliça aqui, umas [pessoas da comunidade] ia 
fazeno um grupo, ia fazê num seio que ali que acharo melhó deixá o 
Cruzero. E ficô lá. Ninguém derrubô o Cruzero, o povo revolto (...) Ái desta 
igreja sê derrubada (...) (seu Zé fica profundamente triste) 
— Vocês freqüentavam muito? 
—Vixe! Nós morava lá de frente, era assim, de lado! Era uma sombra no 
fundo... Tinha um campo de futebol no fundo e a turma brincava ali mesmo. 

                    Seu Zé de Lió em 04 de janeiro de 2008  

— Dona Maria o que a senhora lembra-se da Igreja da Santa Cruz? 
— Tinha uma igrejinha aqui que nós freqüentava muito e foi derrubada; nós 
num sabemo é a data, nem quando foi construída. Em 47 quando eu cheguei 

                                                
103 Paulo Suess GÜNTER,Catolicismo Popular no Brasil - tipologia de uma religiosidade vivida, p.22-
23.
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aqui, ela já era igreja, era da comunidade... Aqui nessa rua tem uma casa de 
oração [construída por Dona Meru], mas igreja mesmo num tem não! 

                   Dona Maria Madalena, em 03 de janeiro de 2008. 

 As reminiscências relativas aos antigos templos religiosos refletem a cosmogonia 

deste povo e a indignação em ter que conviver com o comportamento humano profano.  

Ao demolir um templo histórico e simbolicamente constitutivo do mundo do homem 

religioso, o homem profano estremece a base cósmica desse povo que, sustentada por 

sólida e inabalável fé, resiste levando-os a afastarem-se dos homens e seus templos re-

construídos, buscando outros templos puros e representativos do mundo de Deus. Para 

esse povo, materialmente, a Catedral não é mais a Capela ou a Matriz, é uma construção 

imposta por um estrangeiro que corrompeu o mundo santo antigo do ribeirinho, 

desenraizando profundas sementes do sagrado. Mas, espiritualmente, eles mantêm o 

antigo templo. 

 Desde os primórdios da história humana, o homem sacraliza o mundo porque o 

concebe como uma manifestação do poder dos deuses, pois, “Lá onde o sagrado se 

manifesta no espaço, o real se revela, o Mundo vem à existência” 104. Alguns lugares 

são representativos por excelência do Mundo dos deuses, perfeito e incorruptível, como 

o Templo, conforme expusemos anteriormente. Mircea Eliade afirma que, para o 

homem religioso, o projeto arquitetônico do templo vem dos deuses, portanto é portador 

de uma espiritualidade pura e celeste. Estes modelos são revelados pela Graça de Deus e 

construídos aqui na Terra num esforço humano de reproduzir o mundo divino. De 

acordo com o historiador, para o povo de Israel, o Templo foi criado desde a eternidade 

por Jeová, que revelou seu modelo para Moisés e ordenou a sua reprodução. Jerusalém 

foi criada por Deus, sendo concebida por seu povo, como uma reprodução do modelo 

transcendente que “Podia ser maculada pelo homem, mas seu modelo era incorruptível, 

porque não estava implicado no tempo”105, mas na eternidade. 

 Eternidade que sobrepuja a ausência material do templo e assegura a sacralidade 

do espaço. A Igreja da Santa Cruz era sede de um importante festejo cultural religioso 

do povo da Rua de Baixo, a Festa da Santa Cruz. Após sua demolição, os festejos foram 

esmaecendo até a sua quase extinção. Mas continuam até os dias atuais, graças à Cruz, 

que sacralizou o lugar. Não foi em vão que aquele povo manteve um símbolo do 

                                                
104 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p.59. Grifo no original. 
105 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p.57. 
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sofrimento, mas também do triunfo de Cristo; um símbolo de resistência, transcendência 

e eternidade. 

 A cruz é um dos símbolos mais antigos da humanidade. Segundo Becker, 106 ela é 

um símbolo do meio, do equilíbrio entre a passividade e a atividade. Como um símbolo 

do meio, a Santa Cruz da Comunidade dos Pescadores demarcou o espaço, um Centro, 

revigorando a força daquele lugar e do seu povo. Estendeu poderosamente seus braços e 

trouxe para aquela marginalizada e invisível comunidade, outras pessoas, revelando-a. 

Este autor informa que, enquanto fonte de poder, seu eixo vertical simboliza as forças 

ativas do Céu, aludidas ao princípio masculino, enquanto o horizontal corresponde às 

forças passivas da água, princípio feminino. Céu e água, importantes símbolos 

religiosos dos pescadores. O céu é a bússola que os guia nas enigmáticas águas do São 

Francisco, indicando-lhes quando e onde pescar; é a Luz do Criador. A água é fonte de 

vida, arrimo espiritual e existencial. É mediadora da caridade do Pai. 

 Associada à natureza, simbolicamente a cruz referencia a ligação entre o céu e a 

terra, a interpenetração destas duas realidades ou do tempo e do espaço. A cruz erigida 

pelo povo da Comunidade estabeleceu uma ordem cósmica a partir da revelação do 

Mundo daquele povo, do seu Cosmos, consagrando-o. 

  Eliade coloca que desde os povos primitivos até os modernos como os 

conquistadores europeus, a posse de um território se consolidava a partir da ereção de 

uma cruz no lugar porque “A ereção da Cruz equivalia à consagração da região e, 

portanto, de certo modo, a um “novo nascimento”. A terra recentemente descoberta era 

“renovada” e “recriada” pela Cruz”.107  

 Na arte cristã, a Cruz de Cristo é figurada brotando folhas e flores como símbolo 

da vitória sobre a morte. Na residência do seu Binu e dona Maria Madalena, há um 

braço da antiga cruz da praça, que, deteriorado, despencou. Resgatado por dona Maria, 

uma parte daquela cruz levou, para quem se sabe tão próximo da morte, a eternidade. 

Com aquele símbolo, eles re-consagraram o seu espaço, garantido uma religação entre o 

céu e a terra e confortando-se nos braços da eternidade. 108

                                                
106 Cf. Udo BECKER, Dicionário de Símbolos, p. 79-80. Grifo no original. 
107 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, pp. 34-35. Grifos no original. 
108 Cf. Udo BECKER, Dicionário de Símbolos, p.81. 
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Dona Maria Madalena segurando o braço da antiga cruz da Praça Stª Cruz. Foto: Ana Alaíde. 

Madeira/ mãos 
Sulcos/ rugas 
Envelhecimento/ amadurecimento 
Unidade/ eternidade. 
Socorro Isidório
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Dona Maria Madalena com o braço da antiga cruz. Foto nossa. 

Depois que a imaginação se torna senhora das correspondências dinâmicas, as imagens falam 
realmente. 

       Bachelard
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 A tradicional Festa da Santa Cruz ocorre na Praça da Santa Cruz, na Comunidade 

dos Pescadores, há muitos anos. Não encontramos registro sobre ela nos livros 

consultados sobre a história de Januária, a não ser uma breve referência no Memorial 

Januária, a partir de uma menção à Igreja Santa Cruz, que “Situava-se na praça também 

denominada Santa Cruz, onde, na festa do padroeiro, se realizavam festividades 

religiosas, leilões e vendiam-se comidas típicas”. 109 Não é uma festa de padroeiro, mas 

uma manifestação da religiosidade daquele povo. Resgatamos a história da festa através 

de valiosos relatos dos pescadores e de um professor de história nativo da comunidade, 

João Damasceno. Seu relato apóia-se na tradição oral e em reminiscências pessoais, 

como se pode ver a seguir: 

Em conversas com dona Adriana e seu Manoel, pessoas que tomavam conta 
[da festa] nas décadas de 60 (1960) e 70 (1970); eles nos falaram que os 
festejos da Santa Cruz nasceram em torno da religiosidade. As crianças 
arrancavam várias flores de um pé de São João, que era uma planta 
tradicional que tinha na região; edificaram um pequeno altar, um cercado, 
fizeram uma cruz de madeira e começaram a cantar e rezar.  
E esse era o dia três de maio, dia que é dedicado a Santa Cruz. A cruz onde 
Jesus foi crucificado (...) que é um sinal de redenção dos católicos, do 
catolicismo. 
 E daí foi criada uma festa que a cada ano foi ganhando vulto, porque os pais 
ansiavam aquilo como uma espécie de Iluminação divina, um sinal. (...) 
Tomaram aquilo como sendo uma inspiração, e a partir daquilo ali, nascia 
um festejo que no outro ano foi sendo aprimorado e essa festa ganhou um 
vulto de importância que conseguia trazer gente de dez léguas abaixo de 
Januária para esses festejos que paravam a cidade durante nove noites, uma 
novena. 
 Mais tarde construíram a igreja que levou o nome da Santa Cruz e aí foi 
ganhando força. Essa cruz, a madeira dela está na Casa da Memória [e a 
outra parte na casa de seu Binu e dona Maria]. Esta cruz ficava no Cruzeiro 
antigo. Quando a igreja foi demolida, o cruzeiro continuou de pé. 
Derrubaram a igreja, o Cruzeiro não. O cruzeiro era mais à esquerda da 
praça, era de tijolo maciço, pequeno, começa bem redondo e afunilava, aí 
vinha a Cruz com um galinho em cima. 
— E a cruz que hoje se encontra no centro da praça?
Aquela Cruz foi um ato simbólico de colocar uma Cruz lá. Foi a Prefeitura, 
inclusive a gente não concorda muito com aquele Cruzeiro, pois ela mais 
parece um Cruzeiro de cimento armado. [A festa] ganhou noção de festa 
tradicional. Extrapolou o religioso e passou a ser cultural, tinha bebidas, 
alimentos, peixe frito, cascarrão, biscoitos, bolos, as tortas (...) Tinha um 
momento cultural com apresentações dos grupos: Os temerosos, O São 
Gonçalo, as rodas de capoeira; as bandas tocavam violeiros (...) Tinha 
alvorada, aliás, tem até hoje, no primeiro e no último dia. O leilão cantado 
tradicionalmente, de pratos e prendas. 
— Por que a festa não tem mais esse antigo vigor? 
 O povo era mais devoto, mas crente, com certeza. Tinha as ladainhas, as 
rezas ao pé do Cruzeiro, dentro da igreja, e hoje quase ninguém vai mais 
para rezar (...) então eu acho que é um outro tempo, né? 

                                                
109 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária, p. 414. 
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João Damasceno de Almeida, professor, em entrevista
concedida no dia 09 de julho de 2008. 

A fixação da cruz na praça pelas crianças revelou à comunidade uma hierofania 

(manifestação do sagrado) e trouxe o simbolismo do Centro, que por meio da 

hierofania, se efetuou uma rotura naquele espaço, realizando uma abertura em baixo ( o 

mundo inferior) ao mesmo tempo que em cima (o mundo superior, divino) promovendo 

uma passagem da Terra ao Céu e ao Mundo superior, e vice- versa. A partir do evento, 

aquele espaço tornou-se sagrado para o povo. 

É importante ter clareza que todo espaço sagrado implica uma hierofania, ou seja, 

uma irrupção do sagrado; porém, o homem não é livre para escolher ou demarcar o 

terreno. O homem recebe uma revelação, que pode ocorrer através de sinais portadores 

de significação religiosa ou, quando não há uma manifestação, ele a procura (como 

fizeram os Caiapó e os pescadores junto ao rio e o seu simbolismo) com a ajuda de 

sinais misteriosos/reveladores. Há ainda a possibilidade de, quando não houver nenhum 

sinal, o homem provocar através de evocação com a ajuda de animais que mostram o 

lugar. Eliade exemplifica que alguns animais domésticos são soltos e caçados alguns 

dias depois. No lugar onde ele é encontrado ocorre o seu sacrifício e a demarcação do 

território para a ereção de um templo e uma comunidade110. Este e outros rituais do 

espaço sagrado mostram a concepção do mundo do homem religioso. Para ele o mundo 

é sagrado e nele que ele busca viver. 

A manifestação do Sagrado na praça revelou um ponto fixo e os moradores 

construíram uma Cruz e afixaram-na no local demarcado. Quando a igreja foi demolida, 

a Cruz permaneceu naquele lugar e com o passar do tempo, desgastada, tomba.  Dona 

Maria Madalena nos relatou que suas partes ficaram abandonadas ao chão como se 

fosse uma madeira qualquer. Indignada, pega uma parte da pesada madeira e arrasta 

sozinha até a sua casa, onde permanece até hoje. Ao mostrar o pedaço da madeira, de 

mais ou menos um metro e vinte de altura e uns quarenta centímetros de largura, o faz 

com reverência. Para ela é uma madeira sagrada. A outra parte encontra-se na Casa da 

Memória de Januária. 111 Citando dona Maria: 

                                                
110 Cf. Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, pp. 29-31. 
111 De acordo com a historiadora januarense Ana Alaíde, a Casa da Memória do Vale do São Francisco é 
um espaço que contém um acervo da história sócio-política e cultural da região. Seu prédio é do final do 
século XIX, tendo funcionado anteriormente como cadeia pública e posteriormente, como Fórum. Cf. 
Ana ALAIDE, Guia Turístico de Januária, p.06.  
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— Dona Maria, o que a senhora sentiu quando viu a demolição da igreja da 
Santa Cruz? 
— Eu chorei, senti tanta saudade, que eu trôxe o braço da cruz, que era essa 
cruz, a véia. Eu chorei e senti tanta saudade que naquele tempo eu inda 
guentava e aí, quando eles tava fazeno a poli [quadra esportiva], aí eu fui lá 
à noite; aí, no eu passá, tava gente sentado em cima, cuspino, saltano no 
braço da cruz; aquilo chegô me doê; aí, eu falei prum moço se eu pudesse, 
ele chamava Doca, ele morreu, se eu pudesse, eu levava esse braço da cruz 
lá pra casa. 
— Ele disse: cê qué? 
— Aí eu pus no meu ombro e trouxe. 
— O que a senhora achou daquela madeira da cruz largada no chão? 
— Achei que era um desrespeito, um pôco causo, numa coisa santa. 
— A cruz é santa? 
— É ela é santa. Aonde Jesus morreu, porque foi aonde derramô o sangue, 
que não foi nessa aí, mas teve o símblo da lembrança da morte de Jesus. 

                Dona Maria, em 21 de novembro de 2008. 

 De acordo com Eliade, a cruz simboliza a vida. Relacionada ao mito da árvore da 

vida, que “é o protótipo de todas as plantas miraculosas, as que ressuscitam os mortos, 

curam os doentes, dão juventude, etc.” 112 Desde a Idade Antiga, perdurando na Média, 

lendas relativas ao fato da verdadeira madeira da Cruz, ressucitar os mortos, 

asseguraram que a Cruz onde o sangue de Jesus foi derramado, foi feita da madeira da 

vida.  

Na iconografia cristã a Cruz é muitas vezes representada como uma árvore 
da vida. Numa “advinha” germânica medieval fala-se de uma árvore cujas 
raízes estão no inferno e cuja copa está no trono de Deus e que envolve o 
mundo nos seus ramos, e esta árvore é precisamente a Cruz. 113  

 Sustentáculo do mundo, ponte ou escada para Deus, que transpassa as dimensões 

Céu, Terra e Inferno, a Cruz para o homem religioso é um elemento de extremo valor e 

sacralidade. Não foi por acaso que dona Maria resgatou para si um símbolo da 

Redenção.  

 A Festa da Santa Cruz foi instituída por aquela comunidade a partir das 

brincadeiras das crianças, que manifestaram para aquele povo o poder de Deus 

(teofania), cujo símbolo maior do cristianismo, a Cruz, foi o sinal evidente para a 

consagração do lugar, tornando-o aberto não só para o alto como também para outros 

povos da cidade e da região. A partir deste importante evento sagrado, aquele povo 

reforçou sua fé e mostrou a sua existência, afirmando para outros, que ali, naqueles 

barrancos de habitações precárias, penúrias e abandono, moravam filhos de Deus. 

                                                
112 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 236.  
113 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 236-237. 
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 Durante as décadas de 60 e 70 do século passado, a festa não só integrava povos, 

como reintegrava anualmente o tempo sagrado da origem do mundo, reatualizando-o. 

Para Mircea Eliade assim como o espaço, o tempo para o homem religioso também é 

sagrado, não sendo nem homogêneo e nem contínuo. A não-homogeneidade do tempo é 

experienciada por intervalos operados entre o tempo profano – relativo às vivências 

cotidianas – e o tempo sagrado, das festas (religiosas). O historiador ressalta que a 

solução de continuidade entre estas duas espécies de tempo são os ritos que permitem 

uma passagem da duração temporal regular do tempo profano, para o tempo sagrado, 

eterno. Nesse caso, “Participar religiosamente de uma festa implica uma saída da 

duração temporal “ordinária” e a reintegração no tempo mítico reatualizado pela própria 

festa. ”114  

 A festa religiosa propicia um reencontro com a primeira aparição do Tempo 

Sagrado, que começou por ocasião da Criação do Mundo pelos deuses. Nesse caso, a 

festa passou a existir após as criações divinas e a partir daí, passa a eternizá-las. No 

período da festa o homem se torna contemporâneo dos deuses, demonstrando que “É 

justamente a reintegração desse Tempo original e sagrado que diferencia o 

comportamento humano durante a festa daquele de antes e depois”. 115  

 Reintegração realizada anualmente pelo tradicional grupo folclórico da 

Comunidade dos Pescadores, Terno dos Temerosos. 116 Em janeiro de 2008 (como em 

                                                
114 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p.64. 
115 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p.76. O comportamento do homem religioso durante a festa 
é impregnado de sacralidade. Eliade destaca que os australianos se juntam quando realizam a festa do 
intichiuma, retomando o itinerário seguido pelo Antepassado divino do clã. Param em todos os lugares 
onde ele parou e repetem todos os gestos feitos por ele, mergulhando no “Tempo dos Sonhos”. Cf. Ibid.,
p.77. 
116 O Terno de Reis dos Temerosos, também conhecido como Reis dos Cacetes, está presente na cidade 
de Januária do qual há registro desde, pelo menos, a década de 1950. Também chamada de uma 
"marujada de água doce", é uma modalidade de Reisado bastante rara, embora encontre similares em 
grupos de alguns municípios espalhados pela calha do médio-rio São Francisco. No entanto, parece ser 
em Januária que ela até hoje se mantém forte e representativa, sendo, provavelmente, o único 
representante ativo da modalidade atualmente no pais. Seu primeiro imperador (líder) foi o folião e 
pescador Norberto Gonçalves dos Santos (in memoriam). Formada por homens vestidos de marinheiros, 
cumprem seu ritual de devoção à Santos Reis dentro do ciclo da epifania católica, perfazendo um giro de 
apresentações pelas casas de membros da comunidade, entre os dias 02 e 06 de Janeiro de cada ano. Além
do período dedicado ás festas de Santos Reis, participam também dos principais eventos artísticos e 
culturais da região sendo considerados um dos mais importantes símbolos da cultura popular de Januária. 
Acompanhados por músicos populares, saem pelas ruas da cidade cantando, dançando, batendo bastões 

ao som de uma animada música e num gingado muito particular. Dil Fonseca é um pesquisador do 
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – IPHAN; realizou uma inédita pesquisa sobre o Terno 
dos Temerosos de Januária a partir de 2005 (dissertação de mestrado). Sobre os integrantes do grupo, ele 
diz sensivelmente: “(...) ao longo desses anos, mais do que objetos de pesquisa, os membros do grupo se 
tornaram meus companheiros e parceiros de sonhos”. Edilberto José de Macedo FONSECA, Terno dos 
Temerosos_ Januária_Minas Gerais/Brasil, etnomusical.blogspot.com, acesso em 10 de dezembro de 
2009.  
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outros anos) acompanhamos a saída do grupo da comunidade para o centro de Januária, 

onde iriam fazer uma tradicional apresentação. Era noite e a Rua Anísio Teixeira, a 

principal da comunidade, estava diferente. Os idosos, que costumam se recolher cedo 

para dormir, estavam postados nas portas das suas casas, sentados, para reviverem uma 

manifestação religiosa sagrada. Muitos deles, quando jovens, como seu Binu 

participaram do grupo que hoje é reproduzido pela nova geração da comunidade. A rua 

estava repleta de gente e algumas casas especiais estavam arrumadas para serem 

contempladas. Antes de entrarem na rua, o grupo realiza uma apresentação na casa do 

seu atual Imperador, o professor João Damasceno; o espaço da sala, muito pequeno, 

torna-se um universo onde eles conseguem se movimentar harmonicamente. Saem da 

casa e entram triunfantes na rua principal. Dançando e cantando, param na casa do 

primeiro fundador do grupo, Berto Preto, e apresentam-se; seguem parando em outras 

residências de antigos componentes. 

  Saindo da rua, chegam à Praça Santa Cruz e circundam o Cruzeiro. Naquele 

momento temos a presença de poucos moradores da comunidade, os integrantes do 

grupo e a Cruz. Não havia nenhuma outra platéia ou a presença da mídia, que os 

aguardavam no centro da cidade. Naquele momento e naquele lugar, realizam a mais 

extasiante coreografia. Circundando o Cruzeiro, dinamizam os passos e cantam seus 

versos de forma tão vigorosa, que parece estarem em transe. Ao final, todos muito 

suados e ofegantes olham-se e confraternizam-se extasiados.  

 O ritual os remete a um tempo sagrado em um espaço sagrado, sinalizado por 

uma Cruz. Um tempo primordial, mítico que o homem religioso se esforça para resgatar 

e nele conformar sua existência, através do ritual. Eliade revela que o homem religioso 

vive em duas espécies de tempo dos quais o tempo sagrado, paradoxalmente, é 

reversível e recuperável. No evento religioso _festa religiosa, o tempo é a base central. 

Tempo especial do surgimento de tudo. É o seu resgate, reavivamento e revivência que 

dinamiza a festa religiosa. O religioso vive plenamente esse tempo.     

  O ritual desenvolvido pelo Terno dos Temerosos em uma praça que atualmente 

não possui o vigor de antes, cuja festa religiosa não mais acontece como antes, como no 

tempo da igreja, busca reencontrar o tempo de origem; tal tempo tem um valor e uma 

função exemplares, levando o homem religioso a desejar estar envolto em sua 

eternidade, pois, para ele, 

É o tempo sagrado que torna possível o tempo ordinário, a duração profana 
em que se desenrola toda a existência humana. E o eterno presente do 
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acontecimento mítico que fora possível a duração profana dos eventos 
históricos.117

 As festas religiosas e os rituais empreendidos naquela praça são fontes que matam 

a sede do sagrado daquele povo, promovendo necessárias re-ligações.  

                                                
117 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p.79. 
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Nova geração do Terno dos Temerosos. Abaixo, João Damasceno, Imperador atual do Terno. Fotos nossas.
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 A Festa da Santa Cruz não é mais a mesma para os pescadores idosos. Suas 

rememorações deixam transparecer o peso que foi a perda da igreja, além de uma 

profunda angústia frente ao comportamento dos jovens da comunidade e de outros 

locais, que profanam a festa e o espaço com condutas inadequadas, músicas 

inapropriadas e bebidas excessivas. A presença anual da polícia no local, para impor 

ordem, dilacera suas almas e destroça suas dignidades. 

Sem dúvida a festa perdeu o seu vigor após a demolição da igreja. O espaço 

sinalizado pela cruz nunca deixará de ser sagrado, porém, a igreja era o local por 

excelência da revivência do tempo sagrado. O Templo constitui uma Imagem do 

Mundo, possibilitando uma valorização religiosa: ressantificar continuamente o Mundo. 

Dessa elaboração, a santidade do Templo deveria estar a salvo de toda corrupção 

terrestre porque para a consciência religiosa o seu projeto foi obra do Deus ou dos 

deuses. A demolição da Igreja da Santa Cruz, em um espaço sagrado, foi um abalo 

muito forte para o coração destes religiosos, que não vão mais. A festa não possui mais 

uma tenda sagrada.  

 Quando perguntados sobre a festa na atualidade, expressam-se com inflexões da 

alma. Transtornados e gesticulando, apontam para o local de forma condenatória. Não é 

mais uma festa religiosa, mas restos da sua corrupção. Citando seu Zé de Lió e sua 

indignação acerca do atual estado da festa:  

                                            

— Seu Zé de Lió como é a Festa da Santa Cruz hoje? 
— Ah! Hoje a maió parte desse pessoá que vão lá, de 18 ano pra baxo, ali é 
só fumá maconha e brigá aí a torto e direito! Enton o pessoal já de idade 
nem freqüenta mais ela não, não freqüenta porque num instante acabô... 
— Por que hoje em dia não vêm mais tantas pessoas? 
— Hoje em dia o povo não vai mais porque, ultimamente a festa ficou muito 
sem graça; porque antigamente tinha a igreja. Ali nós tinha a celebração, 
depois tinha o leilão, depois do leilão, aí ia embora. No domingo tinha a 
procissão. Nós saia na rua... Era bonito! Eu saía de terno. [seus olhos 
brilham]. 
                                                            Seu Zé de Lió, em 07 de abril de 2004. 
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    Desfile dos pescadores da Colônia Z-2 de Januária. À esquerda, último da fila, seu Binu. À direita, no fim da 
    fila, seu Zé de Lió com um pescador segurando-lhe o braço. Foto cedida por dona Meru.

O homem religioso se quer “diferente” do que ele acha que é no plano da 
sua existência profana. O homem religioso não é “dado”: faz-se a si 
próprio ao aproximar-se dos modelos divinos.

         Mircea Eliade
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A Praça da Santa Cruz é a porta de entrada da Comunidade dos Pescadores. Pouco 

arborizada é ladeada por casinhas geminadas com portas e janelas dando para rua, e 

alguns antigos casarões abandonados. De um lado, há o Colégio Estadual Pio XII e, do 

outro, uma quadra esportiva, no terreno da igreja, no centro, a Cruz. À noite, pouco 

iluminada, passa-nos um ar de desolação. Resistindo ao esmaecimento dos festejos e 

dos fortuitos olhares desconfiados, distanciados e equivocados dos de fora, se mantém 

palco de tradição. Em algumas vivências da festa, observamos que, de fato, a ausência 

da igreja deixou a festa solta. Poucas barracas, algumas bandeirolas, muita bebida 

destilada à venda, som altíssimo de Axé e a presença intimidante da polícia. 

Praticamente não há idosos; alguns ficam nas esquinas, olhando. Os jovens da 

comunidade confraternizam entre si a tradição. Jovens de outros bairros pobres 

costumam privilegiar, assim como alguns universitários e pessoas do centro. É 

interessante como se comportam em grupos distintos; o januarense de outras 

localizações se posta como visitante, observando à distância e em blocos, o panorama 

da festa, sem se agregar. É como se tal festividade não fizesse parte da história da 

cidade, de uma tradição que foi compartilhada por muitos, em tempos idos. Como se 

aqueles afro-descendentes fossem uma casta à parte da etnia do povo da cidade. 

 Sobre este aspecto, é imprescindível ter clareza que certas tradições estão coladas 

à alteridade de certos grupos sociais. Neste sentido, concordamos com Costa quando diz 

que a re-vivência e manutenção de certas tradições são processadas por grupos sociais 

específicos e ancoradas em valores e concepções de mundo comum. Neste caso, “Não é 

a coletividade, como uma individualidade social que carrega a tradição, mas os 

indivíduos que lhe constroem esta característica”.118 No caso da tradicional Festa da 

Santa Cruz, de fato, é uma festa do povo da Comunidade dos Pescadores, que, no 

entanto, foi vivenciada no seu auge, por muitos januarenses, compondo desde sempre o 

calendário municipal das festividades tradicionais da cidade, o que não justifica o olhar 

hegemônico. Voltados para a modernidade, alguns januarenses lançam um olhar de 

                                                
118 João Batista de Almeida COSTA, Mineiros e Baianeiros: englobamento, exclusão e resistência, p. 74. 
Grifo no original. Sobre este aspecto, Eliade esclarece que quando o homem desliga-se progressivamente
dos padrões da religião tradicional, o sentido da religiosidade se obscurece. A sacralização periódica do 
Espaço e do Tempo cósmico se afigura insignificante. A festa religiosa e tudo que está implícito nela 
como o mito, o sagrado, a cosmogonia, se torna uma repetição esvaziada e sem conteúdo para o homem 
não religioso. Ao dessacralizar o Templo cíclico, o homem passa a viver numa repetição infinita de um 
tempo, que gira sobre si mesmo. Esse tempo (revivificado na festa religiosa) visto como circular que não 
avança, não cria e nem acrescenta, tempo estagnado, não interessa mais ao homem moderno, que alia 
tempo a dinheiro. Cf. Mircea ELIADE O Sagrado e o Profano, p. 94,95. 
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menosprezo para um evento arcaico, perdendo uma rica oportunidade de reviverem e 

revigorarem sua historicidade, um retalho da história da luta de um povo por um 

território e pela afirmação dos seus valores, que poderia ser remendado e rebordado por 

todos. 
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Visão panorâmica da Praça da Santa Cruz. Ao centro, a Cruz construída pela prefeitura e ao fundo, a quadra 

                            esportiva construída no lugar da Igreja demolida. Fotos nossas. 
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O braço da antiga Cruz, conservado atrás da porta da cozinha da casa de dona Maria e seu Binu. Foto nossa. 

Certas matérias transportam em nós seu poder onírico. Não se pode depositar o ‘ideal de pureza’ em 
qualquer lugar, em qualquer matéria. Por mais poderosos que sejam os ritos de purificação, é normal 
que eles se dirijam a uma matéria capaz de simbolizá-los. 

Bachelard
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1.2.5.1. A Igreja da Comunidade dos Pescadores: restituição do espaço sagrado 

A existência coletiva de pobres não estava 
prevista no projeto original de Deus, pelo 
qual todos deveriam compartilhar os bens 
da Criação e viver como irmãos. Ninguém 
escolhe ser pobre. Todos o são como 
vítimas de relações injustas. Esta é a razão 
pela qual os pobres são chamados bem-
aventurados, pois só eles nutrem a 
esperança de mudar tal situação e de que a 
justiça de Deus prevaleça.  
                                                       Frei Beto 

 A rua principal da Comunidade dos Pescadores é a Rua Anísio José Rocha, onde 

morou Berto Preto, pescador fundador do Terno dos Temerosos, muito admirado pelos 

pescadores idosos. Foi um líder; lá mora seu Binu e dona Maria, e muitos pescadores 

idosos. Conhecida como Rua de Baixo, é o coração da Comunidade dos Pescadores.119

 Foi nesta rua, em que a senhora Erundina Silva de Novaes, dona Meru, nascida 

em 1918, construiu, em 2005, uma pequena igreja devotada a São Pedro, o santo 

padroeiro dos pescadores. Lá, ela restituiu para a Comunidade, um Templo sagrado sem 

o qual eles não conseguem viver.120  

 Companheira de um pescador falecido, Sr. José Novaes Santiagua, dona Meru 

informa que, quando vivo, ele havia feito uma promessa de construir uma igreja 

devotada a São Pedro, quando aposentasse. Faleceu antes. Dona Meru narra que teve 

um sonho, algum tempo depois, onde seu José aparece cobrando a construção da igreja 

e prometendo ajudá-la. Sem condições financeiras, ela pede doações ao povo da cidade 

para poder realizar o seu sonho: 

— Era pescadô aqui de Januará, mestre de lancha do Senhor Pedro; e ele fez 
uma promessa pa dá uma igreja a São Pedro quando aposentasse... Ele dizia: 
“Quando eu aposentá, vô fazê uma igreja pa São Pedro, poque (em) todo 
lugá, os santos tem uma igreja pa ele”. Aí sonhei com ele (e falou): 
— Eu vô pedi esmola... e me dê coraje São Pedo, pedino esmola e contano 
esta quescequênça desse sonho. 

        Dona Meru, em relato de 05 de janeiro de 2008. 

                                                
119 No capítulo II, no tópico dedicado à história de vida dos pescadores, traremos informações sobre Berto 
Preto, uma unanimidade na Comunidade; também apresentaremos a Comunidade a partir dos que a 
instituíram e vivem nela. 
120 Ao construir um pequeno templo sagrado no coração da Comunidade, dona Meru reitera a cosmogonia 
que compõe a existência religiosa de ter uma coisa semelhante à “casa dos deuses”, tal como foi 
representada mais tarde nos templos e santuários. Cf. Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p. 60-61. 
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 As consequências deste sonho é a realidade vivida por muitos religiosos pobres, 

“marginalizados não só social e política, mas também eclesiologicamente.121 É uma luta 

por uma pertença e por uma afirmação de identidade, em um mundo narcisista, fendido 

por falta de caridade. O homem e a mulher religiosos, como sobreviventes de um 

holocausto, buscam constantemente reinstaurar dos destroços do abandono, o Cosmos, 

com seus coletivos recursos próprios: a fé e a esperança. 

 A fé, para o homem pobre é um grande recurso de sustentação existencial. 

Desiludido com a sociedade anônima que o segrega, o pobre sabe-se olhado por Deus. 

Neste sentido, a fé intermedeia a relação do homem com o mundo, assegurando um 

sentimento de estar no mundo, como pondera Günter: 

Como Cosmovisão, dá sentido à existência humana, o sofrimento e à morte, 
produzindo um estado de alma de certa serenidade, por vezes de uma 
resignação fatalística principalmente quando não parecem possíveis 
alternativas do pensamento e da ação, considerando-se o mundo como 
totalmente determinado por Deus. 122

 A insensibilidade do clero Januarense com o povo da Comunidade dos 

Pescadores, negando-lhes um espaço religioso, de história e de manifestação cultural-

religiosa, segregando-os cada vez mais, numa espécie de apartheid religioso e social, 

expressa uma conduta política (o descaso com o pobre). Demolir um espaço pertencente 

àquele povo, sem consultá-los, passando por cima dos seus valores espirituais, 

desconsiderando os alinhaves que uma Igreja faz com a sociedade, com a coletividade, 

tornando-a uma unidade, nos leva a indagar: quantas pedras o pobre ainda tem que 

carregar para construir o seu Mundo? Quantas esmolas têm de pedir para construir os 

seus sonhos de existência?  

 Dona Meru narra as dificuldades pelas quais passou para conseguir o dinheiro 

para erigir a igreja. Humilde, resiste a preconceitos, descasos e humilhações, dando 

importantes lições de caridade e de perdão, como podemos perceber:  

                                                
121 Johamn Batist METZ apud Paulo Suess GÜNTER, Catolicismo Popular no Brasil: tipologia e 
estratégia de uma religiosidade vivida, p. 22. Analisando a problemática do catolicismo popular na 
América Latina e na Europa, Günter apresenta inúmeros estudos que envolvem a questão. Dentre estes, 
discute a concepção (paradigma) latino americana da realidade do povo pobre, que envolve uma elástica 
discussão entre igreja (institucionalizada) e igreja-povo, e os rearranjos arquitetados coletivamente pelo 
povo. Metz se coaduna a uma teologia-do-povo, aliada à sua história de luta e superação. 
122 Johamn Batist METZ apud Paulo Suess GÜNTER, Catolicismo Popular no Brasil: tipologia e 
estratégia de uma religiosidade vivida, p. 24. 
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— Até os niguciante que eu comprava muita coisa da loja deles, eu falei 
com eles. E eu diz: ó, eu peço num é pa mim não, é pa construí uma Igreja 
de São Pedro. [O comerciante] panhô aquela niquinha de 25 centavo e disse: 
“Ó aqui a esmola”. E eu peguei e agradeci. “Ó São Pedro, receba essa 
esmola q’esse neguciante te deu pá construí sua igreja. Dai a ele o dobro 
para nunca mais faltá na vida dele”. Ele oiô pa mim assim, eu digo: 
“Quando ele morrê, receba ele na porta do Céu.” Ele ficou oiano pa mim; 
botei na bôsa e sai. Me rendeu tanta graça... [sorriso de satisfação]. 

                       Dona Meru em 05 de janeiro de 2008. 

 A pequena igreja é simples e despojada das relíquias que compõem a decoração 

das Igrejas Católicas. Pequena, o piso é de ardósia. O pequeno altar possui o piso de 

cacos de cerâmica de variadas cores; telhado a vista, uma porta e duas janelas de aço. O 

altar é composto de uma mesa forrada com uma simplória toalha bordada, contendo as 

imagens de Nossa Senhora Aparecida e de São Pedro, de gesso, dois vasos de vidros 

com rosas de plástico e acima, na parede, uma frase: “Sejam Bem-Vindos”, 

confeccionada em isopor. À frente, uma mesa forrada com toalha branca, um suporte de 

madeira com a Bíblia, um vaso de plástico com rosas do mesmo material, uma pequena 

cruz de aço e um sino. Uma longa vela arremata a decoração.  

A fachada lembra uma moradia comum. Uma pequena cruz de madeira no topo da 

fachada anuncia que ali é uma Casa de Deus. Não há mobília e as paredes se encontram 

desbotadas. Toda quinta-feira as mulheres da comunidade reúnem-se para rezar o terço 

e o evangelho, sempre às dezenove horas. Depois de muitos anos sem missa, — a igreja 

foi inaugurada em 2005 —, atualmente acontece uma missa por mês, realizada por um 

padre da Sagrada Família, igreja que fica ao lado da comunidade. Tal conquista foi uma 

luta da atual direção da Associação dos Pescadores, que também aluga as cadeiras para 

a missa e paga a água e a luz, que atualmente encontra-se cortada.  

As mulheres da comunidade sentem uma enorme satisfação de terem, na 

atualidade, a presença de um padre e a missa. Quando perguntadas sobre isso, falam que 

“Graças a Deus, agora a comunidade está protegida”. Relatam que as rondas policiais 

diminuíram na comunidade, atribuindo à Igreja fator de proteção. A primordial 

necessidade humana de amparo e significação frente a um mundo tão angustiante foi 

acalentada naquele lugar por uma simples Casa Divina.      

Além daquele humilde Templo, as águas do rio sacralizado ampararam aqueles 

despossuídos, rebatizando a sua Comunidade e reintegrando o seu Cosmos. Um potente 

Templo que não pode ser demolido devolveu pela mão da fé do peregrino do São 

Francisco, um espaço de religiosidade para aquele povo, realizando mais uma vez um 

milagre. 
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Milagre que, como se poderá constatar adiante, possibilitou a agregação de povos, 

sustentando, com redes de solidariedade, uma comunidade e  refletindo uma unidade. 

 Ver-se-á também, no decorrer desta travessia, o valor existencial do simbolismo. 

Como o símbolo está imbricado à existência, possibilitando que o homem trave contatos 

com as profundezas da Vida, expressanda através de uma linguagem das emoções, a 

psique do Mundo. Ver-se-á suas fontes de inspiração, referências ‘elevadas’ da essência 

do mundo, cujos significantes (suportes, ou formas da matéria) trazem à consciência 

sentimento de pertença que a conforma e a re-liga, abrindo o mundo e trazendo 

significação à existência humana.123

                                                
123 Cf. Mircea ELIADE, Mefistófeles e o Andrógino: comportamentos religiosos e valores espirituais 
não-europeus, p. 226-227-231.  
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Fachada da Igreja construída por dona Meru. Ao fundo, a murada que separa o rio da cidade. Foto: Ana Alaíde.

Interior da Igreja de dona Meru. Altar. Foto: Ana Alaíde.
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Andor-canoa com a imagem do São Pedro, padroeiro dos pescadores. Preservado na Igreja para a Procissão dos 
Santos do Rio. Ao fundo, o altar. A Igreja não possui cadeiras. Foto: Ana Alaíde.
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2. A imaginação simbólica: rede de apreensão do real 
     

Aquilo a que se poderia chamar o pensamento 
simbólico torna possível ao homem a livre 
circulação através de todos os níveis do real. Livre 
circulação é, alias, dizer pouco: o símbolo 
identifica, assimila, unifica planos heterogêneos e
realidades aparentemente irredutíveis.  
                                                              Mircea Eliade 

Neste capítulo traremos a teoria da imaginação simbólica objetivando entender a 

experiência da percepção na tecelagem de significação do real e a linguagem que a 

informa. Tentaremos capturar da experiência humana da matéria, das imagens e das 

formas, um fio condutor que nos leve à trama da consciência do sujeito, seu mundo e os 

seus intermundos. Neste sentido, dissertaremos sobre o pensamento simbólico, a 

simbologia da água, e a simbólica do rio, experienciada e informada através da mística 

do rio São Francisco, fonte germinadora deste estudo, de forma que fecharemos o 

capítulo com a história material e simbólica do rio São Francisco. Para tal 

empreendimento, nos alicerçaremos principalmente nos pensamentos de Bachelard e 

Eliade, apoiados por Cassirer, Durand, Becker e Chevalier.  

Acessar ao transcendental através do natural e social, requer que nos lancemos às 

raízes da consciência, de como o homem, impactado por primordiais imagens e 

formas124, abriu as cortinas do real, tomou consciência dessa existência e foi 

desenvolvendo o seu pensamento. Como foi nominando o inominável, o representando 

e o assimilando, a exemplo de velhos caboclos que através de uma linguagem das 

emoções, narram sobre um Mundo indivisível, que sem as asas da imaginação simbólica 

eles não poderiam falar a fala desse mundo. Entendemos, no entanto, que essa 

linguagem (e o próprio pensamento) não dá conta de esclarecer perfeitamente aquilo 

que constitui a sua própria fonte.  

Para interpretar essa linguagem simbólica, recorremos à fenomenologia, 

denominada pelo filósofo Edmund Husserl (1859-1938) como filosofia transcendental. 

                                                
124 De acordo com a filósofa Marilena Chaui, a noção de imagem refere-se a coisas diversas: esculturas, 
fotografias, filmes, reflexos num espelho ou nas águas, ficções, lendas, mitos, sonhos, etc. Algumas 
imagens se referem à exterioridade do mundo (pinturas, filmes, etc.) e outras à interioridade da 
consciência (sonhos, devaneios, imaginação, memória). Apesar dessa multiplicidade, algo é comum a 
todas elas: oferece um análogo das coisas, seja porque estão no lugar das próprias coisas, seja porque faz 
imaginar coisas através de outras. A imagem é dotada de um poder especial: torna presente algo ausente, 
seja existente ou inexistente (criado); nos dois casos, porém, o objeto-em-imagem é imaginário. A 
fenomenologia aborda a consciência imaginativa e portadora de sentido, que tem como ato, o imaginário, 
e como conteúdo, o objeto-em-imagem. Cf. Convite À Filosofia, p. 131-132-133. 
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A palavra fenomenologia provém de duas palavras gregas, phainomenom, e logos, que 

significam o estudo dos fenômenos. Para Husserl, a fenomenologia é um método de 

investigação da consciência e seus fenômenos mentais em relação ao mundo real. 

Busca-se analisar rigorosamente as elaborações humanas advindas de experiências, pura 

e simplesmente, suspendendo julgamentos e esquemas racionalistas. Ao se lançar à 

experiência direta do sujeito, procura-se capturar os significados que a alimenta. 125 Um 

aspecto importante desta metodologia, é que o modo de compreensão hermeneutico 

consiste em um movimento de se colocar no lugar do outro para compreendê-lo; em 

acreditar que as coisas (o passado, as lembranças, o imaginário, o simbolismo, os 

devaneios, os sentimentos) possuem um significado profundo que possibilita 

interpretações (que mais do que informação, mostra como a coisa é). Compreender aqui 

é entralaçar o eu no outro, ver com outro e ir alargando a visão. E refinando a 

sensibilidade. 

Ao simbolismo humano sempre foi conjugado uma série de sinônimos que 

parecem sentir atração por um conceito tão penetrante e revelador. Agregações 

justificadas pelo seu caráter universal, que transcende os monumentos da razão. O 

símbolo é puro e direto. Fala por si só oferecendo um significado completo em si, 

quando tomado em si mesmo, sem necessidades de artefatos lógicos. 

Segundo Udo Becker, os termos associados ao símbolo são inúmeros, dentre os 

quais, atributo, alegoria, metáfora, parábola, emblema, arquétipo, sinal de sorte, e 

outros, sempre em alusão ao extrafísico, como se o simbolismo tivesse sido forjado fora 

do processo humano que o plasmou. Porém, sua arquitetura foi elaborada na tecedura do 

Mundo.  

A palavra symbolon é encontrada pela primeira vez no Egito Antigo, num selo de 

chumbo, como uma espécie de marca de identidade. Este selo era feito de materiais 

diferentes chamados tesserae. Com o tempo o conceito concentrou-se no sinal, na

referência à imagem da tesserae. 126  

Da raiz grega symbollaeim, verbo que significava juntar, reunir, passou a ser usado 

em referência à idéia de “ocultar ou encobrir, resultando dessa junção, que o sinal 

transformado em símbolo encobria, dissimulava o sentido aberto do que era 

representado”. 127 Neste sentido, o símbolo representa, reproduz um sentido, uma 

                                                
125 Cf. Natálie DEPRAZ, Compreender Husserl, p.33. 
126 Cf. Udo BECKER, Dicionário de Símbolos, p.05. 
127 Udo BECKER, Dicionário de Símbolos, p. 05. 
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essência, um conceito, uma crença, alimentado por uma consciência que elabora e 

compartilha o seu significado. Desta forma, o símbolo é uma liga para a transcendência; 

através dele o homem religioso pode representar e presentificar algo que lhe traz 

sentido.  

Sobre a estrutura simbólica humana, o sociólogo francês Gilbert Durand explica 

que a consciência dispõe de duas maneiras de representar o mundo: uma através da 

consciência direta, quando o contato com a coisa é sensível, causando uma sensação de 

entranhamento, como se a coisa já estivesse no espírito, fosse partícula da alma. São 

representações elaboradas através do envolvimento com a matéria direta, advindas das 

vivências no mundo.   

As reminiscências do rio São Francisco de seu Binu corrobora a fala de Durand, 

pois o imaginário do pescador representa a coisa (o rio) a partir da percepção da sua 

matéria manifesta, ao mesmo tempo em que passa a idéia que a mesma está incrustada 

em seu ser, metaforicamente tornando-a uma apresentação da extensão da sua existência 

como podemos perceber: 

Nesse ri de São Francisco, eu acho que ninguém conhece mais ele do que eu 
não! Eu nasci e me criê na bera dele, e na bera dele [até hoje] eu tô! 

                         Seu Binu, em relato de 03 de janeiro de 2008. 

A outra maneira de representar o mundo é a indireta, quando a coisa não se 

apresenta ao espírito com suas vestimentas materiais. A sensibilidade toca-a com as 

mãos da evocação. A imaginação vislumbra-a, pincelando imagens em uma fina 

placenta, tela que virtualiza imagens do útero do mundo. Imaginação que consegue 

captar e projetar a dialética da pulsação da vida, plasmar o invisível, como “na 

imaginação das paisagens do planeta Marte, na compreensão da dança dos electrões em 

torno do núcleo atômico ou na representação de um além da morte”. 128 Em todas estas 

expressões da consciência indireta, o elemento ausente é representado por uma imagem; 

como a imagem da morte representada por seu Zé de Lió, com sua vestimenta fatal, 

como ele descreve: 

— A morte é o seguinte: ela leva um hoje, amanhã ela fica numa quina 
daquela: “Xô vê qualé o próximo.” Agora, o próximo vai pa ata dela! Vai 
escrito na ata: “oi mocê, eu to de ôi em mocê (você)”. 

                  Seu Zé de Lió, em 04 de janeiro de 2008. 

                                                
128 Gilbert DURAND, A Imaginação Simbólica, p. 07.   
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A morte é representada como uma imagem onisciente e onipotente frente à 

fragilidade humana, elaborada por um homem religioso que não consegue conviver com 

a prepotência do homem não religioso. A degradação do rio São Francisco e o destemor 

ou desconhecimento da justiça divina, neste imaginário do Poder Divino, revela que os 

atos destrutivos do Mundo não ficarão impunes. A ata da morte documenta atitudes e 

atos simbolizando a Justiça Divina.       

Para Durand, o signo em si é estéril de significado, não passando de um sinal. O 

signo remete para um significado que pode estar presente ou ser constatado diretamente 

como, por exemplo, num círculo vermelho com uma barra branca, indicando proibição, 

através de cores que sinalizam limite. Estes e outros sinais apenas previnem, advertem 

sobre algo que representam. Neste sentido, tais signos são escolhidos arbitrariamente.  

Porém, há casos em que o signo perde o arbítrio e se posta de forma alegórica; é 

quando compõe a dimensão da abstração, significando aspectos espirituais ou do 

domínio da moral. Para representar dimensões complexas e abstratas deve-se ter em 

claro seus conceitos e ou significados, que eliminam o arbítrio. A idéia de justiça, por 

exemplo, pode ser significada por uma de suas imagens cotidianas como por um 

personagem punindo ou absolvendo, e ter-se-ia então uma alegoria.129

Desse desdobramento, se destacam dois tipos de signos: os signos arbitrários, 

indicativos, que remetem a uma realidade significada e apresentada, e os signos 

alegóricos, que remetem a uma realidade significada, porém, dificilmente apresentável. 

Neste caso o signo figura uma parte da realidade que significa. O símbolo é, pois, uma 

representação que faz aparecer um sentido secreto, é a epifania de um mistério. A 

metade visível do símbolo, “significante’, estará sempre carregado da máxima 

concreção”.130

O autor afirma que o símbolo possui três dimensões: é simultaneamente cósmico, 

pois capta e expressa a invisibilidade do mundo visível; é onírico, porque germina dos 

sonhos e das recordações da nossa biografia existencial; e é poético, pois o símbolo fala 

uma língua que brota da sensibilidade.  

                                                
129 Para Durand, alegoria é uma tradução concreta de uma idéia que se afigura de difícil compreensão ou 
de expressão. Os signos alegóricos contêm um elemento exemplificativo do significado. Gilbert 
DURAND, A Imaginação Simbólica, p. 09. 
130 Gilbert DURAND, A Imaginação Simbólica, p.12. Signo é qualquer objeto ou sinal passível de 
interpretação; o seu significante apresenta-se à percepção através do seu suporte material, suas formas 
visíveis ou invisíveis, como o céu, a lua, a cruz, os mitos; enquanto o significado, através da sua instância 
espiritual, seu conteúdo. A articulação entre significante e significado, traz o signo. Cf. José Auri 
CUNHA, Filosofia, p. 48. Cassirer adverte que um sinal faz parte do mundo físico do ser; um símbolo é 
parte do mundo humano do significado. Cf. Ernst CASSIRER, Ensaio sobre o Homem, p.58. 
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Para Jean Chevalier, o símbolo está no centro da vida humana; a imaginação faz 

emergir dos porões da consciência símbolos que abrem as cortinas do real levando-nos 

aos seus recônditos. Para ele o símbolo compõe a vida cotidiana, seja nos sonhos, na 

linguagem ou em significativos gestos, incitando, modelando ou reprimindo ações, 

condutas e atitudes.  

Para o filósofo-poeta Gaston Bachelard, a poesia, os sonhos e os devaneios, são 

fontes de inspiração da imaginação humana e chaves de abertura do real; as 

bipolaridades e contradições da matéria como uma água morta, um deserto frio, a morte 

na vida, captadas e elaboradas pela consciência, induzem devaneios mil intensificado 

pela imaginação. Dessa experiência de intimidade e estranhamento, de percepção e 

criação, Bachelard ressalta que o cientificismo lança um olhar reducionista à 

imaginação que lhe imprime um caráter estreito de reprodução do real, como se a 

experiência da imaginação fosse apenas visadas oculares às materialidades imediatas e 

visíveis de um mundo que se mostra e como se interpretássemos simplesmente imagens 

de uma tela.  

Para ele, a imaginação “é uma faculdade de formar imagens que ultrapassam a 

realidade”.131 O homem não está acorrentado às grades do mundo, ele projeta-se para 

além das brumas mundanas que insinuam formas, a um espaço e tempo virtuais. Um 

sonhador profundo consegue contemplar além das formas, as imagens da matéria. Nesse 

sentido, a imagem é uma gênese, um começo absoluto numa experiência de vivência 

entre o homem e a matéria, que transcende a história e as instituições humanas.    

De acordo com o filósofo, a imaginação se desenrola a partir de duas linhas de 

diversificadas fibras, porém advindas de um único novelo. Uma encontra impulso nas 

veredas do cotidiano: colhe frutos nas pradarias dos cios terrestres. Essa imaginação 

vivifica as formas, que se mostram através dos cios, dos seus devires. A imaginação 

formal (das formas) é dinamizada pelas formas da matéria, que mostram através das 

suas várias faces, suas utopias. Nessa experiência de contemplação, a matéria é uma 

pulsação e as formas, performances. No entanto, esse mostrar-se/aparecer, em 

Bachelard, é um fenômeno enquanto produção do sujeito.  

As outras forças imaginantes desejam ver além da superfície da matéria, 

transcendendo a história, o tempo e suas camadas camaleôas, ultrapassando a derme.  

Trata-se da imaginação material, das imagens que elaboramos da matéria. Para 

                                                
131 Gaston BACHELARD, A Água e o Sonho: ensaio sobre a imaginação da matéria, p.18. 
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Bachelard, não são nas imagens das formas que o imaginário tem raízes tenazes, mas na 

matéria. É na ‘materialidade’ que se dá o embate do espírito com a matéria, um espelho 

se desdobra; ocorre uma dinamização sensível do fazer manual, do labor e da sensação 

de que o eu e o mundo é fruto do fazer/criar. De uma interação. A imaginação material 

refere-se a uma imaginação imersa, uma espécie de prolongamento onde matéria e 

espírito parecem que se fundem. 

Para o filósofo, a matéria compõe a constituição de tudo, são partículas de um 

todo. Matéria para Bachelard não é uma massa extensa, grosseira e corruptível que 

compõe o mundo, mas uma energia viva que flui e pulsa existência; matéria aberta que 

recusa qualquer fôrma ou forma delimitada. É aberta por causa das suas possibilidades 

(plásticas) e sua dinãmica, e também porque é ela própria elemento da prática científica, 

como elucida Zengo:  

Ela não é apenas “matéria trabalhada”, mas é também “matéria em 

trabalho”. A razão material (=sujeito) não se opõe à matéria mesma 

(=objeto). Não se pode separar o pensamento da matéria pensante, já que a 

matéria é o substrato de todas as transformações que se operam pelo 

trabalho do sujeito. 132

Para Bachelard, a matéria é composta de inúmeras funções: ética, poética, 

psicológica, metafísica e outras, quer dizer, a matéria tem o poder de despertar: ela 

assombra, inspira, acalenta, eleva o espírito para além dos abismos desoladores dos 

chãos efêmeros que sedimenta o estradar. De acordo com a sua filosofia “materialista” o 

sujeito que vivenciou profundamente certa matéria, possui uma reserva psíquica de 

deslumbramento e de concepção das coisas. Uma fonte. Ainda, sua filosofia é uma 

filosofia das partículas, na qual matéria é vida. É uma filosofia atômica. 

Para o filósofo Ernst Cassirer (1874-1945)133, imaginação está relacionada a 

imitação, reprodução de uma realidade que aparece em imagens que inquietam e 

inspiram uma primeira fala sobre o Mundo. A linguagem, por exemplo, teria se 

                                                
132 Zakeu A. ZENGO, O Materialismo como ponto de partida para a teoria gnosiológica de Gaston 
Bachelard, como referência de Karl Marx, ler.letras.up.pt. Acesso em 03 de janeiro de 2008.
133 Ernst Cassirer nasceu em Breslau (Vroclau). Em Berlim e Masburgo estudou direito, filologia, 
literatura, filosofia e matemática. Foi professor em Berlim, em Hamburgo e em Oxford. Em 1941, vai 
para os Estados Unidos onde leciona na Universidade de Yale e na Columbia University. Sua obra mais 
importante é Filosofia das Formas Simbólicas, composta de três volumes (1923-1929), resumida 
posteriormente em Ensaio Sobre o Homem (1944). Cf. Ricardo Alvarenga HIRATA, O Rio da Alma, 
p.57. 
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originado pela imitação dos sons da natureza, como um eco da melodia do mundo. O 

filósofo afirma que a imitação é inerente ao ser humano, um instinto fundamental e 

essencial para o seu desenvolvimento. Porém, a imaginação não é apenas uma imitação 

mecânica da realidade porque ela é inspirada, desejosa de existência. Cassirer ressalta 

que o desenvolvimento do pensamento simbólico ocorreu através de experiências 

sensíveis com e na matéria do mundo e na função conformadora dos entrelaces. Para 

ele, um sinal ou signo não é um símbolo, pois está relacionado à coisa que se refere de 

modo direto e singular. O símbolo é universal e variável, podendo expressar o mesmo 

sentido em diversas línguas e mesmo nos limites de uma única língua.    

Considerado o pioneiro da filosofia simbólica, o filósofo viu no símbolo uma 

valiosa chave para a compreensão da natureza humana. Diferente dos demais animais, o 

homem vive na dimensão física e simbólica. Dimensão composta da linguagem, do 

mito, da arte e da religião, fios de experiências simbólicas. É a dimensão do imaginário 

e dos sonhos, que permite o homem alçar vôos para além das necessidades imediatas, 

pois elaborou e se envolveu de tal modo em imagens artísticas, símbolos míticos, ritos 

religiosos, que fez a realidade ordinária se apequenar. Para ele, as imagens da matéria 

abriram o real, possibilitando a linguagem das emoções e ampliando as veredas do devir 

humano. Cassirer afirma que em vez de definir o homem como animal racional, 

deveríamos defini-lo como um animal simbólico.134        

Para o filósofo e historiador das religiões Mircea Eliade, a imaginação humana 

inspirada por sonhos e devaneios constrói significados a partir das imagens formais 

(formas) do mundo. Capta da sua face imagens que inspiram, pois a imaginação tem 

uma visão mais ampla, uma capacidade maior de abarcar as expressões do mundo. Seu 

vôo é mais potente do que o engatinhar nos ríspidos mosaicos de uma razão que pensa 

saber tudo. 

Segundo Eliade, ao devanear nas imagens da matéria, o homem buscou entender a 

realidade profunda das coisas, que se afiguravam caóticas demais para serem 

conceituadas, causando sentimentos antagônicos. O devaneio é esse momento de 

imaginação das coisas, do que elas são e porque parecem tão incoerentes e 

inapreensíveis; é tentativa da consciência de compreendê-las, construíndo-as, 

desconstruindo-as, recortando-as. O devaneio é um mergulho no Cosmos. Dessa 

                                                
134 Ernst CASSIRER, Ensaio Sobre o Homem: introdução a uma filosofia da cultura humana, p. 50. 
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maneira, a imaginação humana, ao ser dinamizada pelo devaneio e pelas imagens da 

matéria, costurou um vínculo com o todo.      

Eliade apresenta a imaginação simbólica humana resgatada dos meandros da 

formação do pensamento humano e da complexa urdidura do mundo. O filósofo faz 

uma arqueologia do imaginário e do símbolo ao se embrenhar num tempo mítico 

buscando raízes históricas e espirituais. 

É importante ter clareza de que imaginação, para Eliade, assim como para 

Bachelard, não se constitui em invenção arbitrária da criança, do poeta ou do louco. Ela 

é consubstancial ao ser humano, precedendo a razão e a linguagem discursiva. 

Etimologicamente, “imaginação está ligada a imago, “representação”, “imitação”, a 

“imitor,” imitar, reproduzir. 135  É uma liga profunda com o Cosmos. Uma pertença.         

Para ele, as imagens das superfícies da matéria têm o poder de evocar. Absorvidas 

da capa do real são apreendidas em variadas formas e significados a partir daquilo que é 

experienciado. A mais desprendida nostalgia, por exemplo, esconde a nostalgia de uma 

imagem mítica: o Paraíso. São imagens mitificadas, sonhadas e ideadas nas paisagens 

do mundo através de um sentimento.  

  O imaginário do Paraíso de dona Maria e seu Binu é representado a partir de uma 

natureza pura, uma espécie de amplidão cósmica, onde componentes visuais se integram 

a componentes espirituais, trazendo imagens que não se vêem, pois são “precisamente 

os componentes pelos quais se manifestará a imaginação material”.136 São imagens de 

uma matéria que abarca a terra e o Cosmos, unificados num Todo, despertando sensação 

de pertencimento, no qual a “tepidez do ar, a doçura da luz, a paz da alma são 

indispensáveis à imagem. Eis os componentes da imagem. Eis os componentes fortes e 

primitivos”.137 As formas só virão depois, conforme se pode perceber na pura percepção 

da essência da Natureza, de seu Binu e de dona Maria ao rememorarem a experiência 

com uma natureza de um tempo atrás: 

— Parece que era o sabô do Mundo, do vento, das arvres, das foia do mundo 
que conservava aquela saúde [pureza]... Tinha harmonia com a natureza 
[com o Todo]... Quando chegava e ia entrano na mata, [no Cosmos] ia 
recebeno aquele chero gostoso, aquele chero de foia verde, aquela coisa 
bonita... [experimentando uma sensação de liga total entre espírito e matéria; 
uma unidade cósmica]. 

                   Dona Maria Madalena, em 03 de janeiro de 2008. 

                                                
135 Cf. Mircea ELIADE, Imagens e Símbolos, p. 16. 
136 Gaston BACHELARD, A Água e o Sonho, p.125. 
137 Gaston BACHELARD, A Água e o Sonho, p. 125.  
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Cê lembra daquela mata toda chêa de flô [a floração é o retorno ao Centro, 
ao estado primordial]... Cê caminha direto, toda vida assim, sentino chero de 
flô que existia. É. [Revivicando a  Orígem]. 
                                                                Seu Binu, em 03 de janeiro de 2008. 

As nostalgias dizem algo sobre a condição do homem e do mundo em que ele se 

encontra, assim como traz à tona os matizes da sua imaginação, impregnados de 

simbolismo. Imagens que se impregnam nas células germinativas da consciência 

humana.  

Eliade concebe o símbolo na sua universalidade e perenidade, ultrapassando as 

limitações da História e da cultura. Sua hermenêutica busca examinar as significações 

de textos, ritos e monumentos figurados, que permitam penetrar no significado do 

simbolismo. A hermenêutica fenomenológica de Eliade extrai da coisa em si, ou seja, 

do fenômeno religioso, suas significações, uma vez que, para o estudioso, é no seu 

universo e na sua especificidade que o fenômeno se revelará. Esse adentramento 

permite que o fenômeno fale de si mesmo, independente de doutrinas ou de premissas 

falsas ou verdadeiras.  

Refletindo sobre os limites da hermenêutica do símbolo, o historiador reflete as 

implicações teóricas que envolvem os que utilizam o símbolo _estariam todos cientes?_ 

e se posiciona de maneira segura sobre a validade do conhecimento simbólico, que não 

depende de elaborações racionais formais, pois o símbolo faz parte do ser humano, 

permitindo conhecê-lo pura e simplesmente.  

Para o historiador, o simbolismo tem uma estreita ligação com o sagrado e o 

sagrado está no centro de toda manifestação de religiosidade. Movido por sentimentos 

como admiração, angústia, temor e desejo, o homem, em dado momento, passou a 

transfigurar algo em uma hierofania; por exemplo, as brincadeiras de criança e os 

brinquedos tiveram uma origem religiosa em algum tempo, quando foram objetos 

sagrados para o homem; gestos cotidianos, trabalho, animais, plantas, arte, técnicas, 

para o autor, tiveram uma origem sagrada. 138

Neste caso, qualquer coisa pode adquirir o prestígio da sacralidade. Quando um 

objeto, ato ou pessoa passa a ser considerado sagrado, é porque há uma virtude, uma 

força sobrenatural que ultrapassa sua condição natural. A dialética da hierofania 

pressupõe uma escolha de uma coisa que manifeste algo para além dela mesmo, 

passando a compor assim a dimensão do sagrado, conforme escreve o autor: 

                                                
138 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 18. 
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A manifestação do sagrado num objeto qualquer, uma pedra ou uma árvore_ 
e até a hierofania suprema, que é para um cristão a encarnação de Deus em 
Jesus Cristo, (...) [revela] o mesmo mistério: a manifestação de “ordem 
diferente_ de uma realidade que não pertence ao nosso mundo_ em objetos 
que fazem parte integrante do nosso mundo “natural” e “profano”139.   
         

É importante assinalar que uma hierofania representa uma ruptura entre o sagrado 

e o profano, uma passagem, essência da vida religiosa. Deste entendimento Eliade 

afirma que “Um simbolismo realiza a solidariedade permanente do homem com a 

sacralidade”.140         

Solidariedade necessária para quem vê os seus símbolos sagrados serem 

permanentemente ameaçados e degradados pela profanidade de quem não tem sequer 

uma coisa que se afigura sagrada e que, quem sabe, pudesse apaziguar o vazio que 

assombra a existência. O símbolo da Vida e fonte do sagrado dos pescadores e suas 

companheiras, quando violado, confronta seus valores espirituais como pode-se 

constatar através dos seus lamentos: 

— Nenhum deles tem poque se eles tivesse, eles num fazia o que eles tão 
fazeno aí; nenhum deles tem amô ao ri! 

                            Seu Binu em 03 de janeiro de 2008 

— O sentimento que eu tem nesse ri, é essa malvadeza que os tubarão tão 
fazeno, jogano essas porcaria no ri... 

                        Seu Firmo, em 05 de janeiro de 2008. 

O historiador diz que todo fato mágico-religioso é uma hierofania, uma teofania 

ou uma cratofania141 que podem se afigurar mediatas, quando concebidas em um 

sistema mágico-religioso, um simbolismo. Um evento que implique uma manifestação 

                                                
139 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p. 17.  
140Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 364. Grifo no original. 
141 De acordo com Eliade, hierofania significa a manifestação do sagrado, que pode ocorrer em qualquer 
objeto, ser, ato, função fisiológica, gesto e em qualquer setor da vida fisiológica, econômica, espiritual e 
social. Por ex., uma árvore, uma pedra, um local, um rio, uma pessoa, pode manifestar o sagrado (pode 
ser um meio de); Para os pescadores de Januária, o rio São Francisco é uma manifestação do sagrado. 
Teofania significa a manifestação de Deus em algum lugar, pessoa, ser ou acontecimento (que serão 
mediadores). Para os pescadores o rio São Francisco “manifesta” o Criador e a criação. Cratofania
significa a manifestação da força do sagrado, que também pode ocorrer em qualquer objeto, ser ou 
acontecimento_ escreve Eliade _“[em um elemento que]... torna-se receptáculo para as forças mágico-
religiosas e, segundo as circunstâncias, um objeto de veneração ou de temor”. Nesse sentido, o sagrado se 
revela ao homem religioso através da realidade mundana. Aquilo pelo qual o sagrado se manifesta e 
revela-se, pertence à dimensão profana, ou seja, ao que não é sagrado. Tal coisa, fato ou pessoa, se torna 
um suporte, um sustentáculo do sagrado. Assim, o profano se apresenta como mediador da sacralização, 
como o rio São Francisco para os pescadores. Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p.18-
20-21. 
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do sagrado e atribua qualidade mágico-religiosa para qualquer coisa, se afigura uma 

hierofania mediata como exemplifica Eliade: “A pedra em que Jacó adormeceu e de 

onde ele viu, em sonho, a escada dos anjos só se tornou sagrada porque fora o lugar de 

uma hierofania”.142 Este exemplo pode ser estendido para qualquer coisa do mundo que 

participe de uma experiência religiosa e manifeste um simbolismo. Nesse sentido, o 

simbolismo prolonga a hierofania, como diz Eliade:    

       

O símbolo não é importante apenas porque prolonga uma hierofania ou 
porque a substitui, mas, sobretudo porque pode continuar o processo de 
hierofanização e porque, no momento próprio, é ele próprio uma hierofania, 
quer dizer, porque ele revela uma realidade sagrada ou cosmológica que 
nenhuma outra “manifestação” revela.143

Um exemplo dessa prolongação hierofánica são os amuletos, os desenhos ou 

ornamentos que simbolizam algo que tenha se tornado símbolo. Na verdade estes 

suportes são apenas sinais, porque o sentido está no simbolismo que estes elementos 

encerram, pois é no próprio símbolo que está a explicação. 144  

O pensamento simbólico faz ‘explodir’ a realidade imediata, evidenciando sua 

função, que é revelar de uma maneira total, a unidade fundamental do real, permitindo 

que o homem tome consciência de si e do Cosmos. O símbolo revela o mundo a partir 

de situações existenciais, quer dizer, é na experiência com um mundo que possui um 

sentido para o homem que se pode ultrapassar limites e descobrir certa unidade e sentir-

se integrante do mesmo.145               

Para Eliade, a estrutura e a função autênticas do símbolo podem ser penetradas no 

estudo do símbolo como forma autônoma de revelação.  Neste sentido, ao se propor 

estudar qualquer simbolismo (lunar, solar, aquático, espacial, temporal), deve-se fazê-lo 

à luz do seu sistema simbólico, considerando que o seu caráter autônomo e universal 

conforma em um sistema próprio todas as hierofanias. A análise que se segue, deixa 

claro este aspecto: 

(...) A sacralidade das águas e a estrutura das cosmogonias e dos apocalipses 
aquáticos só podem ser reveladas, integralmente, através do simbolismo 
aquático, que é o único “sistema” capaz de integrar todas as revelações 
particulares das inúmeras hierofanias. (...) Basta que nos lembremos da 
coerência do simbolismo da imersão nas águas (batismo, dilúvio, 
“Atlântida”), da purificação pela água (batismo, libações funerárias), da pré-

                                                
142 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 355. 
143 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 364. Grifos no original.
144 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 364. 
145 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p.368. 
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cosmogonia (as águas, o “lótus” ou a “ilha”, etc.), para nos darmos conta de 
que estamos em presença de um “sistema” bem articulado.146

Esse sistema articulado revela a lógica do símbolo, que se afigura coerente e 

sistemática. Lógica que se afigurou para a modernidade uma espécie de desdobramento 

extensivo da razão. Razão que olha do alto das suas precárias convenções, as noções 

lógico-transcendentais do homem que não se enredou à lógica formal. As impressões de 

Ribeiro sobre o barranqueiro pobre e a sua religiosidade demonstram a postura 

racionalista e liminar da lógica da insensibilidade: “No campo social, o analfabetismo é 

o responsável pelo baixo nível cultural, pelo fanatismo religioso e pelas superstições 

numerosas”.147   

2.1. O simbolismo da água: mergulhando nas profunduras do sagrado  

A água é uma coisa ‘sagrada’ por Deus. 
                                                  Seu Binu  

Penetrar na dimensão da água e do seu simbolismo é fascinante. É como se 

estivéssemos mergulhando nas profundezas da origem. Como se pudéssemos nos diluir 

na fluidez do Cosmos, ouvindo os ecos das eternas ondas da vida e extasiar-nos com o 

transbordamento e ilimitude do Mundo, nas águas de um mar. Um mar de mundo sem 

fronteiras, como concebido simbolicamente por seu Binu:  

As águas do mar, cê sabe, o mar é uma coisa que não enche nem vaza, é o 
natural só.      
                                                                Seu Binu, em 03 de janeiro de 2008. 

Bachelard diz que as imagens da matéria da água são extraídas do útero da sua 

superfície cambiante, do que ela inspira. Para o filósofo as imagens substanciais da água 

induzem a um aprofundamento, um adentramento à estrutura da psique humana, numa 

espécie de psiquismo hidrante. Neste sentido, a psíquica das águas de Bachelard 

colaborará com o entendimento da mística das águas dos pescadores.  

Sua poética da matéria é elaborada numa filosofia dos elementos: a água, a terra, o 

fogo e o ar. Destes elementos primordiais, destacamos a água, importante fonte do 

imaginário humano que fez desabrochar uma imagética da origem148 . O filósofo-poeta 

                                                
146 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 366. Grifos no original. 
147 Joaquim RIBEIRO, Folclore de Januária, p.21. 
148 Os primeiros filósofos gregos, os físico-naturalistas, tiveram na natureza a inspiração primeira para a 
instituição da Filosofia, se voltando para a questão da Origem. Dentre as primeiras elaborações filosóficas 
sobre a gênese, a água aparece como o “princípio” (arché em grego). Essa Filosofia da Natureza é 



93

apresenta as várias imagens da água, ou as variações da sua matéria e o que os seus 

reflexos dizem: as águas claras; as águas primaveris; as águas correntes; as águas 

profundas; águas dominantes; mortais; compostas; maternais; femininas; doces e as 

águas violentas. O simbolismo da água apresentado por ele remete aos porões de uma 

consciência em formação.  

Eliade apresenta o simbolismo aquático de forma mais universalista, ancorado em 

ampla pesquisa histórica e diversificada documentação, ilustrado nas seguintes 

categorias: hilogenias; a “água da vida”; simbolismo de imersão; o batismo; a sede do 

morto; fontes miraculosas; epifanias aquáticas e divindades das águas; as ninfas; 

Posidon; animais e símbolos aquáticos; simbolismo do dilúvio.               

Chevalier, como Eliade, apresenta o simbolismo da água, navegando em diversas 

civilizações, trazendo antigas tradições e as suas leituras simbólicas. Para ele, as 

significações simbólicas da água podem ser reduzidas em três pontos dominantes: fonte 

de vida, meio de purificação e centro de regenerescência.               

Pela amplitude da simbologia aquática, parece que cada um destes estudiosos 

desenvolveu seus estudos, interpretações e análises de acordo com os seus debruçares, 

deslumbramentos e motivações. 

  2.2. A Água Viva: mater-eter-nidade do Mundo 

A água é uma matéria que vemos nascer e 
crescer em toda parte. A fonte é um 
nascimento irresistível, um nascimento 
contínuo. Imagens tão grandiosas marcam 
para sempre o inconsciente que as ama. 
Suscitam devaneios sem fim. 
                                                      Bachelard 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              
inaugurada por Tales de Mileto que afirmou que a água teria originado tudo, seria fonte de germinação e 
manutenção da vida. O filósofo elaborou sua tese a partir da sua experiência sensível no mundo, 
alinhavada a uma poderosa intuição e observação das imagens e formas da natureza e do que elas 
evocavam. Segundo ele, a água se apresentava sob as mais variadas formas e em todos os estados em que 
se viam os corpos da natureza. O fenômeno da evaporação, por exemplo, o levou a postular que a água 
seria a causa do céu e de tudo que nele existe; a chuva seria a causa da terra e do que nela existe. A água 
estaria ligada diretamente à vida: o sêmem e o óvulo são úmidos; as coisas mortas secam; as sementes são 
úmidas. Deparando-se com fósseis de animais marinhos impregnados nas paredes de altas montanhas, 
Tales imaginou que no início tudo era água, causa da vida. A água seria também o princípio do devir, ou 
seja, das transformações contínuas de tudo. Para ele, ela seria automotora. Apesar de Tales ter usado uma 
linguagem metafórica para formular os primeiros conceitos sobre a origem e funcionamento do Cosmos, 
observa-se um processo de percepção e recriação de imagens e significados a partir de um poderoso 
significante (ou suporte): a água e o seu simbolismo uterino. Cf. Marilena CHAUI, Introdução à 
Filosofia: Dos Pré-socráticos a Aristóteles, p. 54.          
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As valorizações religiosas das águas incorrem no simbolismo da Vida, da Criação. 

Para o homem religioso, não há ato mais grandiloquente e irrefutável do que o ato da 

criação do Mundo por Deus. O Gênese católico é uma narrativa de um mundo em vir-a-

ser, que repousava acobertado por uma escuridão abismal. O Criador evolava sobre um 

imenso ninho etéreo, imaginando o seu despertar, buscando inspiração, sentindo o seu 

pulsar, ouvindo o seu sutil apelo e refletindo sobre a sua feitura. Uma centelha de luz, 

maleável, fluidia, plástica, pura e irresistivelmente maternal, mostra suavemente a 

possibilidade de vida naquele berço adormecido. O brilho do cristal da água propicia um 

liame, magnetizando o espaço e inspirando a Obra. 

Elemento fluídico, a água imantou o mundo e é a matéria mais marcante do 

imaginário da origem. Com o seu simbolismo de elemento primordial, ganha destaque 

no Gênesis, como podemos ver nesta passagem: “As águas existiam antes da Terra 

(conforme se exprime o Gênesis, “as trevas cobriam a superfície do abismo, e o espírito 

de Deus planava sobre as águas”).149 Seu berço foi esplêndido.  

De acordo com Eliade, a água simboliza a totalidade das virtualidades, das 

potencialidades do devir e do Ser; é fonte de todas as possibilidades de existência. 

Universal e célula germinal de todas as formas de vida. Concebida como sagrada, 

manifesta o poder divino da Criação e da Vida.  

Fundamento de toda a manifestação cósmica, as águas comportam todos os 

germes fertilizando a terra e os seres. Nesse sentido, “as águas simbolizam a substância 

primordial de que nascem todas as formas e para a qual voltam por regressão ou por 

cataclismo”.150  

Em conformidade com Eliade, Jean Chevalier apresenta a imagem substancial da 

água na sua virtualidade, como uma massa indiferenciada e aberta à infinidade dos 

possíveis. O imaginário humano da água em sua transparência e plasticidade fluida, não 

comporta formas, pois a pulsação da vida não tem delimitações.  

Para o autor, mergulhar nas águas sem se dissolver na saída é como morrer e 

nascer de novo, “é retornar às origens, carregar-se de novo num imenso reservatório de 

energia e nele beber uma força nova”.151 Esse mergulho simboliza uma fase de 

regressão e desintegração e uma progressiva fase de reintegração e regenerescência. É 

uma substância que contém a origem e a regeneração, ou seja, existência.     

                                                
149 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p.109. 
150 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 153. 
151 Jean CHEVALIER, Dicionário de Símbolos: (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, 
números), p. 15. 
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Esse simbolismo da seiva da vida foi contemplado secularmente nas cosmogonias 

aquáticas. Eliade ressalta que vários mitos aludem à água, a seiva primordial que 

sustentaria qualquer criação e qualquer manifestação cósmica. A Terra teria sido 

originada da água. As hilogenias, concepção da qual a água é a matéria-prima da 

existência e de que dela teria nascido o gênero humano, são seculares e asseguradas por 

inúmeros mitos, reveladores de valores religiosos das águas, como destaca o historiador: 

Na costa sul de Java encontra-se um segara anakkan, um “mar de crianças”. 
Os índios Karaja do Brasil lembram-se ainda dos tempos míticos “quando se 
encontravam ainda na água” (...) Os antigos Carélios, os Mordves, os 
Estónios, os Tcheremisses e outros povos fino-úgrios conhecem uma “Mãe-
Água”, à qual se dirigem as mulheres que pretendem ter filhos.152  
  

Símbolo cosmogônico; substância germinal; detentora de germes; multivalente, a 

água é tida como substância mágica e medicinal que regenera e garante a vida; água 

viva; água da vida; fonte de juventude; fonte de amor; sustância que absorve o mal 

graças à sua capacidade de assimilar e desintegrar todas as formas. Todas estas fórmulas 

místicas compõem uma realidade metafísica e religiosa das águas. O seu protótipo é a 

Água Viva, elemento que tem vigor, pois “cura, rejuvenesce, assegura a vida eterna”. 153  

Chevalier diz que esse imaginário da água viva, revela um simbolismo 

cosmogônico, e como tal, remete ao eterno. De acordo com este autor, Jesus Cristo se 

afigurou Senhor da água viva, sua fonte. “Se alguém tiver sede, que venha a mim e se 

desaltere”. 154    

Esta água viva que expressa o eterno ciclo existencial é experimentada pelos 

pescadores e suas companheiras. Para eles, a natureza criada por Deus é viva e a água, 

organismo vivo, manifesta Sua força. Eliade assegura que para o homem religioso o 

sobrenatural está ligado ao natural. A ‘sobrenatura’ do Mundo manifesta o sagrado por 

meio dos seus fenômenos naturais. 

Isso fica claro nas narrativas de seu Zé de Lió, quando fala dos mistérios do rio 

São Francisco, que se revela apenas para eles, que o reverenciam, num vínculo 

existencial e espiritual: 

— Seu Zé, como as águas param de correr? E por quê?
— É natureza mesmo; poque só quem percebe essas coisas [misteriosas], só 
a gente mesmo [pescador]. (...) A respeito da natureza [do]... rio São 

                                                
152 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 156.  
153 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 157. 
154 Jean CHEVALIER, Dicionário de Símbolos, p. 17. Grifo no original.
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Francisco, [certa vez] nós vimo uma espéce de cavalo branco, assim, uma 
espéce de uma neve em formato de cavalo... [seu Zé diz que seria a alma do 
cavalo]; aquilo deve ser pela natureza mesmo! Ninguém ia inventá isso. 

                   Seu Zé de Lió, em 04 de janeiro de 2008. 

As vivências mágico-religiosas dos pescadores no rio São Francisco trazem à tona 

um universo simbólico rico e multivalente. Para eles o rio é vivo e possui uma alma e 

um coração, como tudo criado por Deus. Por isto o rio tem um ritmo orgânico que deve 

ser respeitado. A postura destes caboclos do velho Chico, de veneração com as coisas 

divinas, através do rio, por exemplo, revela o sagrado na própria estrutura do mundo: 

— Seu Zé, por que o senhor acha que o rio pára? 
— O ri tem vida; a alimentação do ri é a chuva. Nós sem água, tamém nós 
num veve; a natureza é viva, poque, presta bem atenção: nós sem a água, nós 
num vivemo e o ri em a água também. Nós num veve poque se não tivé 
chuveno... Se ele tem condição de pará é poque ele tem um movimento nele, 
que administra ele, poque, nossa vida é através do coração né? Então eu 
credito que o ri, assim como ele dorme, ele deve tê alma... Um mistério ele 
tem! Ele dorme. Nós se dorme, é poque nós tem alma, né? 

                   Seu Zé de Lió, em 04 de janeiro de 2008. 

A água viva aparece no imaginário mágico religioso como um símbolo 

cosmogônico e como tal, remete ao eterno. Para o homem religioso que tem experiência 

com o sagrado sustentada pela fé, é marcante a concepção de que a água foi o primeiro 

elemento contemplado pelo Espírito Santo que a escolheu por ela se mostrar como uma 

“matéria perfeita, fecunda e singela, totalmente transparente... [porque] possui, por si 

mesma, uma virtude purificadora e, por mais esse motivo, é considerada sagrada”. 155 E 

encantada, como asseguram seu Binu e dona Maria: 

— Seu Binu, esse rio tem encantos? 
— O ri é encantado, poque, óia, esse ri, esse ri tem uma hora de silêncio... 
um encanto... Óia, isso eu tô canso de vê, nem uma vez mais duas. No lugá 
que tem pau, ce vê água corre direto... Tô cansado de vê apoitá, dormi assim 
apoitado [acampado], e a água corrê, zoano naquele pau assim, pois tem 
uma hora de silêncio. Pára, pára, pára por completo! Poque ele pára é que 
num sei... 

              Seu Binu, em 03 de junho de 2003. 

— Dona Maria, esse rio tem encantos? 
— Tem encanto. Tem lagoa também que tem encanto. A água é uma coisa 
muito viva, muito encantada... Acho que toda água é encantada. 

          Dona Maria, em 03 de junho de 2003. 

    

                                                
155 Jean CHEVALIER, Dicionário de Símbolos, p. 18. 
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Estas narrativas sagradas trazem à tona a certeza do sagrado e dos seus mistérios. 

Apesar dos encantamentos divinos aparecerem neste mundo, os mesmos não pertencem 

a esta realidade, pois o sagrado é diferente, é misterioso, transcende a naturalidade 

através da sua sobre-naturalidade. No entanto, o homem religioso o compreende porque 

vive sob a sua orientação, que traz sentido a sua vida, em oposição às contradições 

inassimiláveis do mundo profano, portanto desencantado. A experiência do homem 

religioso com o sagrado define sua concepção de vida e o seu ser no mundo.    

A linguagem destes sujeitos sobre a água viva é ontológica e não comporta a 

lógica formal, pois se trata de uma lógica transcendental. As ‘lógicas’ do mundo que 

fiquem para os cosmologistas modernos e as suas máquinas do tempo: parafernálias que 

tentam capturar a Origem; fábrica de sonhos da eterna busca humana pelo Ser do 

Mundo. Mas a origem foi racionalizada, entronizada em um Logos sedento e insaciável. 

Uma sonhada busca, onde há séculos tenta-se desenhar o Mapa do Mundo a partir de 

um Centro originário. Porém, ao secularizar o Centro, detentor das sendas, o seu próprio 

berço que é mítico, o homem criou um extenso labirinto e nele se perdeu. 

Por isso resgatamos os ecos da Origem, pelas expressões da alma dos pescadores e 

suas companheiras de caminhada, que só precisam dinamizar o imaginário simbólico 

para vislumbrarem e serem impactados pela Grande Explosão do Cosmos e a sua eterna 

trajetória. Mostram através das suas potentes lentes de fé, o mistério tremendo e 

fascinante que emana do Mundo:  

— O ri pa mim é Deus vivo... Gente ta veno aquela água viva corrê... dano 
comida, num dêxa passá fome... Deus ta vivo ali; Deus é vivo nessas água. 
                                                                                       Dona Maria Madalena 

— A água é nossa vida mia fia, óia bem, hem? (...) Poque aí dento desse ri 
tem coisa de admirá tem... Apôs de tudo existe aí nesse ri. 
                                                                                                            Seu Binu 

— O rio São Francisco é um santo; além de sê abençoado por Deus, ele é 
quem criô todos os seres viventes, todos nós criaturas e ninguém pode ficá 
sem ele. 
                                                                                       Dona Maria Madalena  

— Ninguém, nada nesse mundo pode vivê sem água, poque a água, abaxo 
de Deus, é que nos cria... Tudo nesse mundo, gente vivente e inseto, tudo é a 
água que cria! Existe vivente que nasceu nesse ri! É! Nasceu nesse ri com 
toda certeza!    
                                                                                                         Seu Binu 

— Dona Maria, como as águas podem parar? 
— Com a força de Deus... Poque cê sabe que a água é viva; cê sabe disso, 
né?    
                                                                                      Dona Maria Madalena 
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— Apôs tem um silêncio, tem uma hora de silêncio. Esse ri, ó... tem hora 
que pára tudo, tudo... Num sei se é para dormir... agora que com pôco, ele 
começa a trabaiá. 
                                           Seu Binu e D. Maria em 03 de janeiro de 2008156  

— Dona Meru, as águas do São Francisco param? 
— Para! Para! Quando nós tava no seco, a água fica pororó...  aquela água 
ferveno; que quando o galo ta pa cantá, serena que você num vê nem suada, 
ela já durmino. A água dorme... Com pôco faz tchooó... Torna levantá. Mas 
dorme com certeza que dorme mia fia!                                                                                           
                                                     Dona Erundina, em 05 de janeiro de 2008. 

— Seu Firmo como é que o rio São Francisco para? 
— Ele para, mas num para de corrê não. Ele pára que é o seguinte, porque 
numa ta ventano, numa to dano nada, ai cê vê silêncio... 
                                                             Seu Firmo, em 05 de janeiro de 2008. 

  
Cosmogonia, hierofania, teofonia e cratofania se irmanam fazendo emergir uma 

frondosa simbologia. O sagrado revela-se em suas múltiplas faces, descerrando uma 

realidade total. Neste caso, assevera-se que os fenômenos revelados pelos velhos 

caboclos e caboclas do São Francisco não são cacos de uma visão fragmentada, mas 

uma visão total do real, como uma hierofania, “Que tende a incorporar o sagrado na sua 

totalidade, a esgotar por si só, todas as manifestações da sacralidade”157.  

A água sempre foi venerada em cultos e ritos em que se reverenciam o “Valor 

sagrado que a água incorpora em si, como elemento cosmogônico, mas também à 

epifania local, manifestação da presença sagrada em certo curso de água ou em certa 

fonte” 158. Tidas como fontes miraculosas e oraculares, os valores espirituais e 

religiosos que se afiguram nesta concepção revelam o poder transcendental da água; 

manifestando o poder divino, sua força é autônoma. Dinâmica e pulsante, ela “corre”, é 

                                                
156 Quando travamos contato com seu Binu, por volta de 2000 e começamos a prosear, observamos que a 
sua companheira sempre se postava ao seu lado e respondia às mesmas questões levantadas, enriquecendo 
o diálogo. Esta sequência de relatos aconteceu desta maneira, um ia complementando a fala do outro de 
maneira totalmente espontânea. Pela costura dos entrelaces, resolvemos manter sua estrutura e trabalhar 
aqui em bloco. 
157 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p.369. Grifo no original. 
158 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, pp. 162- 163- 164.   
Eliade apresenta inúmeros ritos e cultos das águas, desde a pré-história até os dias atuais. O culto das 
fontes curativas, por exemplo, perdura desde o Neolítico; tendo sua origem na pré-história, o culto foi 
transmitido aos gauleses, depois aos galo-romanos, e, finalmente, assimilado pelo cristianismo. Os proto-
sardos veneravam as águas lhes oferecendo sacrifícios e erguendo santuários às suas bordas; na Sicília, 
cultuavam as águas numa caverna onde realizavam profecias; a Igreja católica tentou em vão impedir este 
culto, até que no século XVI, vencida, ergueu um santuário nesta caverna que atrai até os dias atuais 
peregrinações para suas águas miraculosas. Vários oráculos em diversos países foram construídos nas 
imediações das águas. Os profetas bebiam água das fontes miraculosas antes de realizarem as suas 
profecias. O poder miraculoso e profético das águas vem de longe; intuição arcaica da sua iluminação. 
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“viva”, agita-se; inspira, cura, profetiza. Em si mesmo a fonte ou o rio manifesta o 

poder, a vida, a perenidade; eles são e são vivos”.159

Essa veneração das águas através de cultos e ritos foi experienciada por muito 

tempo pelos pescadores e suas companheiras. Décadas atrás, os pescadores e o povo da 

comunidade realizavam um ritual religioso ao rio São Francisco, alimentando sua fé e 

reverenciando uma fonte viva do sagrado. Durante a Semana Santa faziam oferendas ao 

rio e aos peixes. Oferendavam simbolicamente com restos de alimentação, o que o rio 

lhes ofertava religiosamente: vida. Nesse caso, a comida também é sagrada porque é o 

elemento que garante a reprodução da vida. Também o peixe é símbolo de vida e de 

fecundidade por conta da sua prodigiosa reprodução e da infinidade de suas ovas. Outra 

simbologia do peixe nos ajuda a entender este rito: símbolo das águas, ele é associado 

ao nascimento ou à restauração cíclica: “A manifestação se reproduz à superfície das 

águas. Ele é ao mesmo tempo Salvador e instrumento de Revelação. 160 A Semana 

Santa como um tempo sagrado, é reverenciada por estes religiosos com símbolos 

seculares do imaginário humano.   

Tais ritos não acontecem mais; ao justificarem o seu fenecimento, o fazem com 

pesar, atribuindo à profanidade do homem não-religioso e o descaso com um Tempo 

Sagrado, cosmogônico, que deveria ser re-vivido, reproduzindo suas virtuosidades, 

afinal é o Tempo da Renovação da Vida. As posturas profanas provocaram o 

afastamento de quem quer viver em um mundo puro e não consegue conviver com a sua 

maculação; prefere resguardar suas convicções, mantendo-as para si intactas, protegidas 

em valiosos relicários, cujo coração, oxigenado por uma fé vital, detém os caminhos e a 

senha para o acesso à vida renovada.  

Eliade assevera que as hierofanias vivenciadas pelo homem religioso se afiguram 

para o homem moderno não-religioso como aberrantes, exóticas, excêntricas, não 

convencionais para o seu olhar, que não aceita e nem vê nenhum valor nas 

manifestações do sagrado. Assim diz Eliade: 

Como é difícil para os modernos apreender a sacralidade das “formas 
perfeitas”, uma das categorias do divino de uso corrente entre os antigos 
helenos. Esta dificuldade agravar-se-á quando chegar a hora de considerar 
um símbolo como uma manifestação do sagrado, ou de sentir que as 
estações, os ritmos ou a plenitude das formas (quaisquer que sejam) são 
outras tantas modalidades da sacralidade.161

                                                
159 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p.162. Grifos no original. 
160 Jean CHEVALIER, Dicionário de Símbolos, p.703. Grifos no original. 
161 Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 17. Grifos no original. 
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A ‘perfeição’ desperta sentimentos ambivalentes, atrai e assusta, não pertence a 

este mundo, mas é intuída; é relacionada ao mundo dos deuses; apesar disso, ela vem 

até este mundo; nesta dimensão o sagrado pode se revelar, mostrando que o que vem de 

outra dimensão é o sagrado e aquilo pelo que vem, é o profano. Estas duas dimensões 

trazem a dualidade sagrado x profano. Parafraseando Eliade, o Sagrado só pode ser 

entendido em oposição ao profano.          

         A antiga condição do rio São Francisco, ‘perfeita’, límpida, pura e resplandecente, 

em contraposição à sua (agora) imagem degradada, provoca nos pescadores um 

desgastado sentimento de perda de Mundo. Tal como os Caiapó, eles derramam 

lágrimas de vulnerabilidade;  o mundo se obscurece,  a vida perde o Horizonte, o chão 

dos sonhos abisma-se. Como viver sem as searas da nossa biografia? Suas secas?  

Árvore da genealogia do Mundo e de nós mesmos? Temos tanta força para encarar as 

imagens fantasmagóricas dos restos-mortais das nossas estruturas? Mas a alma tem seus 

volteios, sabe que a essência do Mundo é eterna; sabe que à revelia da depredação dos 

símbolos sagrados, poderão se restituir em seu Berço. De lá, do Mundo Total, poderão 

contemplar as paixões das suas vidas. 162  Sobre mundo santo e vida eterna, 

simbolicamente informam seu Binu e dona Maria:  

  

— Seu Binu, por que nós podemos morrer e o rio não?
— Poque eu acredito que esse ri morre quando Deus terminá esse mundo... 
só quando o mundo acabá... 
— Dona Maria, o que a senhora acha? 
— Pra mim a morte é a vida... e nós aqui somo passagero. A morte é a 
verdadera vida pra nós. A morte não é o fim, poque lá é que nós vamo vivê; 
lá é a vida eterna, aqui é uma passage. E o ri não morre porque não tem 
pecado... E a morte é uma alegria, que lá a alma vai vivê; nós aqui só 
padece... sofre tanta injustiça... tanta coisa... E lá é outa vida, apôs é santa... 

Seu Binu e dona Maria em 21 de novembro de 2008. 

O sagrado é um conformador e confortador espiritual. No mundo santo e 

igualitário, estes sujeitos que sofrem danos da ‘justiça’ social, e percebem as 

                                                
162 Essa questão sobre matéria e essência foi fruto de investigação dos primeiros filósofos gregos. 
Sócrates (470-399 a.C.) abre o debate com a pergunta pelo que é. O filósofo buscava encontrar uma 
Unidade [essência] na multiplicidade das formas e dos fenômenos. Essa exigência socrática deu origem à
teoria hilemórfica (duas palavras gregas que significam matéria e forma), atribuída à doutrina de 
Aristóteles, que define a essência dos corpos como resultante da união de dois princípios chamados 
matéria e forma. Para Aristóteles, os corpos comportam matéria, ‘substância’ plástica ou inerte que 
propicia uma forma substancial que se apropriando dessa matéria indeterminada [ou prima/primordial], 
faz com que se apresentem em uma matéria segunda [o corpo humano, a pedra, o vegetal e outros], 
roupagens e formas diversas mostrando que as coisas têm dois princípios constitutivos intrínsecos: 
matéria primeira e forma substancial. Estes são os princípios eternos do Ser. Cf. Curso de Filosofia, 
Régis JOLIVET, p. 112-113.             
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disparidades mundanas, têm nos cobertores do sagrado, um sonhado agasalho e uma 

desejada paz de espírito.  

Passemos agora às narrativas piedosas do tradicional ritual de oferenda ai rio e aos 

peixes (que eles informaram como alimentação dos peixes):  

— Dona Maria, o que era a alimentação dos peixes que vocês faziam no 
velho Chico na Semana Santa e até quando vocês fizeram isso?    
— Até 58 (1958). Ali era uma tradição dos antigo, alcancei minha vó fazeno 
isso. (...) Passô pô minha mãe e eu fazia a mesma coisa aqui em Januára... e 
depois  cabô, foi acabano, sabe poquê que cabô? Poque o rio se dispidiu de 
nós e foi embora... Hoje eu matei a saudade do rio, olhano pa meu rio da 
minha paixão. (Durante cinco horas, enquanto esperava um ônibus na 
rodoviária de Itacarambi, conforme informou).  
— Por que vocês faziam isso? 
— É sobre mesmo os atos da Semana Santa. Já era mesmo os sobre os atos 
da religião que a gente tinha na Semana Santa, as reverênça. Quando entrava 
a Semana das Dô, a gente já começava as reverênça. Na Semana Santa, 
segunda, terça e quarta, a gente pisava (no pilão) o arroz, pisava o café, 
pisava o alho, rachava a lenha, pra não tocá ne nada de batê naqueles dias 
tão preciosos: quinta, sexta, sábado e domingo da Semana Santa. Ó, o vapô 
passava e não apitava. Eu tenho um irmão que gosta de vivê sorrino desde 
pequeno, mas nós proibia e ele falava: “Vixe, tô vexado que passe esses dia 
fino!” Minino num suviava, num cumia os torresmo (...) que os torresmo 
num pudia, proque fazia parte só pêxe. Então quando era noite de Sexta-fera 
Santa todo mundo juntava ali a família e rezava até o galo cantá. Quando o 
galo cantava todo mundo saía, juelhava no terreno levantava as mão e dizia: 
“Jesus Cristo ressucitô minha Nossa Senhora!” Três veiz a gente falava e 
rezava um Pai Nosso; todo mundo de joei. Lá em casa tinha essa tradição e 
depois vai acabano... 
— Por que essas tradições acabaram? 
— Por falta de respeito e falta de amô a Deus, que se tivesse amô, respeito...  
É por isso que as coisa era mió (antigamente) porque todo mundo temia e 
respeitava as vontade do pai, é... Hoje eles leva aí tudo a eito, nada pa eles 
num vale nada... É a falta do respeito que dexô isso... (Amargurada).  

      Dona Maria Madalena, em 07 de janeiro de 2008

O tempo de origem de uma realidade possui um valor e uma função exemplares. É 

o tempo da Criação e da manifestação dessa realidade. Eliade explica que por ser um 

evento sagrado, o homem religioso se esforça continuamente para revivê-lo. Esse desejo 

de retorno e revivência sagrada, dinamizado nos rituais, implica a repetição do ato 

criador. É como se o homem se projetasse in illo tempore (No princípio da História, 

“Naquele Tempo”). Daí, a festa religiosa, para o crente, desenrola-se sempre no Tempo 

Original, influindo em seu comportamento durante todo o evento. Uma experiência de 

reatualização do Tempo Sagrado ritualizado por povos primitivos, nos fará compreender 

melhor a conduta destes religiosos durante a Semana Santa, a Semana Sagrada: 

As festas celebradas anualmente na ilha da polinésia de Tikopia reproduzem 
as “obras dos deuses”, quer dizer, os atos pelos quais, nos Tempos míticos, 
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os deuses fizeram o Mundo tal qual é hoje. O Tempo festivo no qual se vive 
durante as cerimônias é caracterizado por certas proibições (tabu): nada de 
ruído, de jogos, de danças. A passagem do Tempo profano ao Tempo 
sagrado é indicada pelo corte ritual de um pedaço de madeira em dois. (...) 
As cerimônias são realizadas numa atmosfera impregnada de sagrado. Com 
efeito, os indígenas têm consciência de que reproduzem, nos mais ínfimos 
pormenores, os atos exemplares dos deuses, tais como foram executados in 
illo tempore.163    

É na festa que se afirma o ato da Criação e de que a Natureza não é dada, mas 

criada. Ainda, reafirma que os trabalhos e os seus frutos, assim como os 

comportamentos foram norteados pelos deuses, e isso deve ser reverenciado. As 

gratificações são exemplares, como podemos verificar nas narrativas que se seguem 

sobre o ritual de reverência do rio através de doações espirituais, pelos religiosos do São 

Francisco:   

— Dona Meru, como era a alimentação dos peixes? 
...Comia na mesa, quando cabava, rezava, oferecia e ia levá os restos pa dá 
pás piaba.  
— O que significa isso? 
Era cumida que dava o resto de cumê que sobrô de Sexta-fera da Paxão, pa 
jogá pos pexe. Ali era uma gratificação que fazia. Um agradecimento pos 
pexe. 

         Dona Meru, em 05 de janeiro de 2008 

— Seu Zé, até quando aconteceu a alimentação dos peixes? Como era?  
— Até 66 [1966], dava [comida] de dia; quinta e sexta, dois dia. Todas 
família dessa bera de ri, todo mundo! ... A tradição tanto fazia cê pescadô 
como outas pessoa particulá que num vivia dessa profissão. Todo mundo! 
Bera-ri ficava assim de gente dano comida as piaba... e hoje não...  
(Tristeza). 

     Seu Zé de Lió, em 05 de janeiro de 2008 

— Seu Firmo, o que o senhor lembra-se da alimentação dos peixes?  
— Eu me lembro assim que quando a gente almoçava... Quando era na 
Sexta-fera da Paxão, aí aquele resto de comida saia e ia jogá no ri pos pexe. 
— Por quê? 
— Num sei. Tradição. (...) Era como se fosse uma Festa (religiosa)... O que 
a gente agradecia para o ri é que quando o ri enche que dá boa chêa, a gente 
agradece pela alimentação q’uele dêxa. Tanto pexe (quanto) planta, dá né? 
Todo mundo come, todo mundo bebe dali...  
                            Seu Firmo, em 05 de janeiro de 2008 

Estas reverências não acontecem mais porque, conforme falou dona Maria, “o rio 

se despediu e foi embora.” A despedida do rio é a condição existencial deles mesmos e 

do seu Mundo Sagrado. É a despedida de um berço sagrado que emana a criação e o 

criador, combalido pela profanação do homem não-religioso. É uma imagem de suas 

condições físicas e da condição do mundo, cuja degradação manifesta desrespeito e 

                                                
163 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, pp. 77-78. 
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impotência frente a tantas devastações. A fonte de suas existências está secando, se 

despedindo desse mundo, assim como eles; o sangue que injeta verdes na vida está se 

esvaindo; suas artérias foram talhadas, estancando fauna e flora. A degradação do rio é 

uma profanação do Sagrado. Nada mais resta; nada mais faz sentido. Cultuar o quê? A 

depreciação do sagrado? Alimentar o quê? A morte? Os peixes se foram há tempos, o 

rio está indo. O Livro que contém as narrativas das suas existências está sendo corroído 

pelas traças da transgressão. Tais tradições do catolicismo institucional, vivenciadas por 

eles, se esfacelaram também pela falta de um amparo da Igreja institucional.  

Osvaldo Xidieh, analisando a religiosidade do homem da zona rural, revela a sua 

matriz. As vivências do homem do campo com o catolicismo institucionalizado 

reforçaram a sua fé, entrelaçando-o ao seu universo simbólico, seus mitos, e às suas 

bases culturais. Porém, estes contatos não perduraram por muito tempo, dado o 

insulamento territorial, e outros motivos, deixando, no entanto, raízes de um frondoso 

sincretismo religioso. Nesse sentido, a religiosidade do homem simples do campo, ao 

redimensionar o catolicismo oficial, dá vida e pulso às suas religiosidades num 

dinâmico catolicismo popular que para este autor é:

Um catolicismo todo especial porque reajustado através do tempo, ao 
impacto de culturas diferentes entre si, devido à disseminação da população 
rústica por extensas áreas geográficas, em vista da parca assistência que os 
meios religiosos competentes puderam dar a essas populações e, 
conseqüentemente, pelo esquecimento ou abandono das práticas, usos e 
costumes estrita e rigorosamente católicos.164  

Mesmo na condição de abandono religioso, o homem rural não deixa de realizar 

suas re-vivências religiosas e sua experiência com o sagrado, cujo advento do 

catolicismo entrelaçou práticas num significativo alinhave cultural como podemos 

perceber nas devoções místicas dos pescadores e suas companheiras ao rio São 

Francisco na Semana Santa. Outras manifestações como os corpos secos, a alimentação 

das almas, os rituais de pedido de chuva, as benzeções com água, revelam a interface 

dessa religiosidade. 165 Nesse caso, Teologia e mística jorram de uma mesma fonte; 

                                                
164 Osvaldo Elias XIDIEH, Narrativas Populares: Estórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais São 
Pedro Andando pelo Mundo, p.104. 
165 Seu Binu relata seu contato com um corpo seco, um corpo mumificado que aprisiona a alma para 
sempre numa decadência material sobrenatural, e o sentimento piedoso advindo desta experiência. Dona 
Meru relata que já participou de rituais de Alimentação das Almas, praticados em recônditos rurais, 
relacionados à missa de sétimo dia da Igreja Católica, num ato sagrado e profano, como conta ela: “- São 
sete estação. É as estação é assim: faiz uma incruziada, tem ôta acolá... até a última, vai fazê no çumitéro. 
— Para que vocês faziam isso? 
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Clero e povo ‘benzem’ com águas santas; Mistério e Revelação se emolduram num 

mesmo limiar; o sagrado e o profano brotam ramagens de uma mesma raiz.  

Para Xidieh, o homem religioso do mundo rural é compenetrado nas revivências 

do tempo sagrado. No caso da Semana Santa, interdita qualquer forma de atividade que 

possa vir a desvirtuar a ritualização da Renovação do Tempo. Abstém-se da profanidade 

que compõe o tempo ordinário e se postam num tempo ontológico simbolizado pela 

morte e ressurreição de Jesus Cristo. Imantada nessa postura, a piedade religiosa desse 

povo não permite afronta com os dias de preceitos, concebidos como pecados 

imperdoáveis. Neste caso, consideram o infrator do Sagrado como “Arrenegado, 

abusado, sem fundamento, com parte com o demo”. 166

Para esse povo, ser arrenegado é não ter compromisso com a revigoração do 

Mundo, que precisa ser purificado de tempos em tempos, ritualmente, sob o risco de 

cair nos castigos e nas dores. Este autor observa que tais sentimentos “enraízam-se no 

interesse de garantir permanência e bem-estar de coisas exteriores consideradas 

necessárias e básicas: a roça, a família, a saúde, a reprodução dos animais”. 167

Benevolências em que procuram eternizar a sacralidade do Mundo, através das 

reverências aos encantos do Mundo, como diz singelamente seu Binu: 

— Ôta coisa, ôça: esse mundo de Deus, mia fia, é um encanto, mia fia.  
                                                                  Seu Binu, em 03 de junho de 2003. 

A não observância e respeitabilidade pelos dias de guardamento e pelas coisas 

sagradas às entidades sobrenaturais, pessoas ou símbolos que as representam é um 

sacrilégio que pode desestabelecer toda uma Ordem, trazendo para a vida danações que 

podem atingir toda uma coletividade. Com isso, o religioso rural não consegue conviver 

com tranquilidade. 

                                                                                                                                              
— Pa rezá. A gente num vai na Igreja e num bota pra celebrá missa pás alma? Apôs, antigamente num 
tinha essas coisa [missa], ia fazê era a alimentação, chamava Alimentação das Alma. (...) Ali rezava: 
[fazia um pedido e uma encomendação para a alma] “Reza meu irmão, reza pelo amô de Deus”. Tinha 
aqui antigamente... Dos povo antigo, aqueles véi que saia rezano”. Seu Firmo diz que já participou de 
peregrinações e rituais para trazer chuva. Dona Maria fala em chás e ervas curadores. Seu Zé em 
assombrações em outros rios. São fragmentos de antigas e tradicionais elaborações religiosas, herdadas, 
represadas e redimensionadas em contatos com a religião institucionalizada. São matrizes cultural-
religiosas de base. 
166 Osvaldo Elias XIDIEH, Narrativas Populares: Estórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais São 
Pedro Andando pelo Mundo, p. 107. 
167 Osvaldo Elias XIDIEH, Narrativas Populares: Estórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais São 
Pedro Andando pelo Mundo, p. 108. 
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Esses cultos às águas, símbolos da vida-morte-e-ressurreição possibilitam um 

contínuo mergulhar do homem e da mulher religiosos numa eterna Fonte de purificação. 

Tais cultos vêm de longe e de longa data, como o culto das águas, em suas variadas 

imagens e formas, como os rios, as fontes e os lagos, que compunham a cultura grega 

bem antes da sua famosa mitologia. Cultos praticados através de oferendas de animais 

às águas. Eliade apresenta um vasto exemplo de ritos e cultos do povo grego ressaltando 

o imaginário da água desse povo que a concebia como fonte de Vida e de Divindade, 

por isso, as divindades nasciam das águas. 168

Para eles, as divindades aquáticas eram antropomorfas, como seus posteriores 

deuses. Divindades como Tétis, ninfas marinhas, Proteu, Tritão e outras eram figuradas 

com corpos de monstros marinhos, denunciando certa imperfeição. Eram tidas como 

voluntariosas; praticavam o bem ou o mal, se inclinando mais para o mal. 

Tais cultos revelam o fascínio humano com um Mundo que manifesta a força do 

sagrado através de miríades de imagens. Uma manifestação possível, graças à 

fertilidade do útero do mundo, úmido, germinal, diluído em uma pura imagem de amor 

maternal. O amor de mãe é ornado de flores e frutos e é para sempre. 

Para os gregos a psique da água é maternal, condutora, interventora e detentora da 

vida e da morte. Estas vigorosas fontes da biografia da humanidade não se diluíram nas 

correntezas do tempo, porque se impregnaram na genética espiritual e perduram até 

hoje. Isso as negações racionais não podem apagar. 

Os mitos sobre os animais aquáticos e sua simbologia perduraram por muito 

tempo e permearam a imagética de inúmeros povos no mundo. Os dragões, as serpentes, 

as conchas e os delfins são símbolos da água. O peixe, por exemplo, aparece em 

inúmeras lendas que mostram o seu valor religioso, relacionando-o à fecundidade. Na 

religião católica, o peixe é associado ao renascimento, como destaca Becker. “Os 

cristãos batizados consideravam-se como peixes que tinham renascido nas águas do 

batismo”. 169 Este autor acrescenta que, relacionado a Cristo, o peixe é um símbolo de 

alimento espiritual representado pelo pão, símbolo da Eucaristia. 

Segundo Chevalier, o peixe é um importante símbolo religioso. São inúmeras as 

suas simbologias em várias regiões do mundo, conforme mostra o autor: 

                                                
168 Cf. Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p. 164-165. 

169 Udo BECKER, Dicionário de Símbolos, p.214. 
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Símbolo da vida e da fecundidade; símbolo de união (extremo Oriente); 
símbolo de fertilidade (Islã); símbolo do Deus do milho (indígenas da 
América Central); símbolo fálico; do Deus do amor; deusas do amor 
(religiões sírias); da maternidade e paternidade (Ásia antiga); símbolo da 
sorte (China); símbolo de Cristo e da sua Igreja (iconografia cristã); símbolo 
do psiquismo (astrologia). 170  

De acordo com este autor, Jesus Cristo é relacionado ao peixe, enquanto pescador 

cujos discípulos são peixes regenerados pelas águas do batismo. Símbolo do alimento 

eucarístico, o peixe alimentou Cristo após a sua ressurreição. Nascido em berço nobre, 

simboliza o Pão da Vida, e como tal, torna-se um animal sagrado que deve ser protegido 

da ameaça profana da extinção, violação contra a vida e a sua eterna re-criação.  

A hierofania do rio São Francisco manifesta o simbolismo religioso do peixe, 

como alimento divino e também como milagre da reprodução da vida, que tem na 

Natureza seu assegurado conforto, providenciado pela justiça divina, como podemos 

constatar nas narrativas que se seguem: 

— Dona Maria, porque o peixe é a comida que a senhora mais gosta? 
— Poque é abençoado por Deus e foi a premera comida que foi na mesa dos 
apóstos, foi o pexe, o pão e o vinho. Onde tem essas coisa, Jesus ta ali po 
perto (...). Cê vê: cinco pão e cinco pexe deu pa cinco mil home, fora muié e 
minino, e ainda sobrô cinco cesto de pão (...).  

     Dona Maria Madalena, em 03 de janeiro de 2008.

— Quando Deus andô no mundo, que naquele tempo, o pexe diz que era do 
seco, não era da água. Então, o pexe [que] vivia muito prisiguido pelos 
caçadô, pidiu pa Jesus dá um sossego pa eles, q’ueles tava acabano de tanto 
morrê na unha de caçadô. (...) Ele era uma caça, era de ôta forma, era uma 
caça. Aí, Jesus falô: — “Vô botá oces num lugá que vocês vai vivê e 
ninguém vai aborrecê”. Aí, jogô eles pa o ri, criá no ri. Aí, chegô no ri: 
“Beleza, aqui agora nós tão com tudo!” Sumia lá. Acho que um dia Jesus 
chegô na bera do ri e chamô eles, né, e eles vei; diz Jesus: “Comé que ta aí?” 
Eles falô: “Tão de um jeito que nem o Senhô pega nós!” Diz que Jesus falô 
assim: “Apois eu vô ensiná o home um mei de pegá oces”. Aí Jesus ensinô o 
home. Aí vem a rede... Aí São Pedo falô pa Jesus: “Uá Jesus pa que tanto 
pexe?” “Isso é pa manutenção do pobe; po pobe lá vivê alimentado po ele”. 
Aí São Pedo vai e fala: “E quando o rico enxergá esse trem Jesus?” Aí Jesus 
fala: “Eu escondo ele”. (...) Ó, ce vê, é tão certo a justiça divina, quando 
Jesus diz “Eu escondo ele”, aí vem a disciplina dado po Deus. Nós tem 
pexe... [mas] o rico enxergô e agora num ta enxergano é ninguém... poque 
num tem mais... o pexe ta tudo escondido, ele num pode i lá. Jesus escondeu 
eles ó, através da justiça que colocô eles num lugá... Todo lugá que oce vai, 
tem dono... e num é pobe, é só rico... e tem gente que tem terra demais que 
não há [tanta] mais necessidade... terra robada! (...) Pa que tanta terra no 
mundo? Poque num divide? [angustiado]. 

       Seu Zé de Lió, em 07 de julho de 2008. 

                                                
170 Jean CHEVALIER, Dicionário de Símbolos, p. 704-705. 
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De acordo com seu Zé de Lió, quando eles usufruíam do rio e do peixe por 

necessidade, havia abundância. Quando o não pescador começou a explorar essas 

benesses, veio a intervenção divina exemplar, estancando a caça e não permitindo o seu 

usufruto indiscriminado. A justiça divina se afigura através de um castigo justo para o 

injusto. Essa passagem e outras compõem o universo moral e ético destes sujeitos.  

Outra manifestação do sagrado no velho Chico é o Cumpade d’água, que compõe 

a cosmogonia aquática, que em nível antropológico corresponde às hilogenias, ou seja, à 

origem de seres pela água. Esta entidade se manifesta para o imaginário destes caboclos 

e suas companheiras em chave simbólica. Já vimos anteriormente que são raros os 

fenômenos religiosos que não incidem em um simbolismo e que o mesmo possui uma 

coerência para os sujeitos que o vivenciam.  Para eles, as coisas sagradas não se revelam 

para a profanidade do mundo e do homem profano, mas para pessoas predestinadas. E 

eles se postam como predestinados a vivenciarem uma hierofania através das epifanias 

(aparição do sagrado) do rio São Francisco e afirmam que tais aparições não se abrem 

para qualquer pessoa, como professam seu Binu e Dona Madalena: 

— Seu Binu porque muitos dizem que nunca viu o Cumpade d’água e até 
duvidam da sua existência? 
— Não é todo mundo que já viu o Cumpade não! Não senhora! Né pa todo 
mundo não!... Isso num ficô pa todo mundo vê não!... (incisivo). Isso aí é 
p’aquelas pessoa que Deus determinô de vê, poque tudo nesse mundo é 
determinado por Deus, poque se Deus não te dé licença... Antigamente não 
tinha esse bando de sacanage, mentira não. Poque a mentira vem do 
princípio do mundo, cê sabe disso... A verdade é vitoriosa, é. A verdade! 
(contundente).                                                 

            Seu Binu 

— Eu acho que pa mim, que além de sê por Deus, é [para] aquelas pessoa 
[que] só vê mesmo o Cumpade d’água [religiosos]. Eu acho que tem pessoa 
que ele [Cumpade] ama, igual aqui na terra amam uns os outos. [Dona Maria 
fala da acessibilidade do Cumpade e da chave religiosa que explica sua 
manifestação ou não]. Já tem otos que ele num gosta muito [não-religiosos e 
não-pescadores]. Esse parece que ele num aparece pa eles não. Já os q’uele 
gosta, quando aparece assim em claro, ao meno uma mea aparênça, aquele 
sinal desce como uma cabaça no rio. Tudo isso ele faz.                                                        
            Dona Maria Madalena 

Seu Binu arremata: — Uma cabeça de gado, uma cabaça e tudo. Poque tudo 
ele representa, é encantado, o Cumpade... Por isso eu digo isso né pa todo 
mundo vê não!                                                      
— Seu Binu, o que é uma coisa encantada? 
— Uma coisa encantada... [pensativo] aquilo, o encanto vem por Deus, é. 
Vem dado por Deus, é. [O Cumpade] Ele aparece aquelas pessoa ... 
[predestinadas], que as vez tem pessoas que num acredita que existe ele... 
Essas pessoa que ele prissegue. 
— O que ele quer provar? 
— Ele qué prová que existe ele nas água! (Impaciente com questões que se 
mostram ingênuas para ele). 
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— Dona Maria o que significa essas aparições no rio? O que Deus quer nos 
dizer? 
— Fé. Ta precisano da gente tê mais um pôco de fé pa Ele prová mais 
meió...  Pa Ele prová o que é mais certo e o que não é... 
(Dona Maria traga suavemente o seu cachimbo; compenetrada, fita nossos 
olhos e adentra na alma.). 

    Seu Binu e dona Maria, em 07 de janeiro de 2008.  

Estas elaborações mostram o vínculo destes sujeitos com a realidade, através das 

suas experiências e suas bases simbólicas. Experiências que não se enquadram à certas 

‘lógicas’  pois está ligada àquilo que aparece à consciência do sujeito (e que é 

propriamente experiencial). Husserl define consciência como esse conjunto de atos 

perceptivos que visam e tocam as coisas do mundo. 171 Uma consciência que porta o 

sentido das coisas e que se abre ao mundo numa intencionalidade. Essa consciência 

fenomenológica se alarga, pois tem noção de que o mundo não é exterior a si e que o 

seu Ser reside em seu sentido.  

Essas experiências também manifestam uma importante função do simbolismo 

religioso que é a sua capacidade de exprimir realidades paradoxais e difíceis de serem 

apreendidas e exprimidas de outra maneira, em um mundo que se afigurou contraditório 

demais para ser assimilado. A imaginação e o devaneio são bases para essa assimilação. 

De acordo com Eliade o homem vai desvelando essas contraposições através da 

linguagem simbólica que possibilitou articular em uma Unidade, os antagonismos do 

real. É essa unidade que se percebe na linguagem simbólica dos pescadores, que fala do 

sagrado e do profano, das polarizações instituídas pela razão entre matéria e essência. O 

pensamento simbólico é expressão das fontes profundas da vida e da existência dos 

sujeitos, que acolhem e vivem no sagrado. Como afirma Eliade, é o espiritual vivido 

pois revela que: “as modalidades do espírito são, ao mesmo tempo, manifestação da 

Vida e, por conseguinte, envolvem diretamente a existência humana” 172. Isso é 

percebido nas narrativas de Seu Zé de Lió, quando fala do Cumpade d’água: 

— Seu Zé, como é a aparência do Cumpade? 
— Não da pa gente vê, que é noite. Mas isso aqui (base da cabeça) dele 
chega lumiá, ó, chega brilhá. Aquilo num tem cabelo não. O olho dele é 
assim, um buticão. 
— E alguém duvida que ele exista? 
— Vixe! Tem um dizê que as professora tem uma mania de falá que nós 
nunca vimo ele e nós não tem podê. É pro que na hora que nós vê ele, nós 

                                                
171 Cf. Natalie DEPRAZ, Compreender Husserl, p. 34-35. 
172 Mircea ELIADE, Mefistófeles e o Andrógino: comportamentos religiosos e valores espirituais não 
europeus, p. 226.  



109

num carrega máquina, nós num tem nada... Nós vê com nossas vista mesmo 
(olhos da fé); (...) [Para] Nós num tem prova melhó do que vê [crer] que ele 
existe. Mas que existe, existe! 
— Ele aparece até hoje? 
— Eu acredito que hoje num parece que ele num existe. (...) O ri nosso aqui 
em baxo ficô muito seco... 

        Seu Zé de Lió, em 26 de abril de 2004. 

O rio venerado está degradado e eles não o freqüentam mais há tempos. Nesse 

caso esta entidade que compõe o universo religioso destes sujeitos, que sabem das 

descrenças externas, desapareceu. 

De acordo com os pescadores e suas companheiras, o Cumpade D’água nasceu nas 

águas do rio e como entidade divina vive em seu berço, porém habita suas margens, nas 

profundezas da terra. Entidade antropomorfa é figurada como um ser metade homem, 

metade peixe, cuja pele muito lisa e brilhante não possui nenhum pelo. Aparece em duas 

etnias: negro (como eles) e vermelho (como os indígenas). Psicologicamente é 

ensimesmado, voluntarioso e misterioso. O olhar é penetrante, causando medo e 

advertência sobre o seu poder sobre-humano. Quando quer perseguir alguém, o faz 

cavando quilométricos túneis, não se mostrando para os seres humanos que estão fora 

do seu espaço sagrado, o rio (e fora do universo simbólico que o compõe). Considerado 

guardião do rio, pratica o bem e o mal de acordo com condutas referentes à sacralidade 

do rio. Permite ou não a pescaria e a ele é ofertado fumo de rolo, como forma de 

agraciá-lo. Não é vingativo, mas justiceiro, afinal é uma entidade de Deus. 173 A água, 

em sua aberta virtualidade, torna-se madrinha do Cumpade, senhora absoluta de um 

espírito elementar. Os pescadores, como hábeis destiladores, vinculam um ‘parentesco’ 

com um espírito espiritual (essência/emanação do sagrado) e um espírito elementar 

(elemento), conseguindo unificar essência e matéria. Eles sabem intuitiva e 

simbolicamente “converter” e experimentar matéria e forma. É uma intimidade 

depurada pela noção do sagrado. 

                                                
173 Acerca do imaginário das entidades aquáticas no Brasil, Hirata observa que documentos jesuíticos do 
período colonial trazem referências sobre as entidades aquáticas indígenas como: Tupã, gênio do trovão; 
Ipupiara, ser imaginado como um homem marinho; Mãe d’água, elemento cosmogônico; Boita-tás, mito 
simbolizado por uma cobra de fogo ou de luz; Boiunás, mito hídrico de origem ameríndia representado 
por uma enorme e voraz serpente escura. De acordo com o autor, com o passar do tempo foram agregadas 
a estas mitologias outras fontes advindas da África, Portugal e outras partes da Europa, aumentando o 
povoamento sagrado das águas brasileiras. Apesar do Cumpade d’água não ser citado, o simbolismo 
aquático brasileiro revela importantes matrizes do imaginário mágico-religioso do nativo brasileiro. Cf. 
Ricardo Alvarenga HIRATA, O Rio da Alma - contribuição do simbolismo religioso e da psicologia 
analítica para uma reflexão sobre a crise no rio Tietê, p.106.       



110

O imaginário do Cumpade d’água, assim como de outras entidades fantásticas que 

povoam o rio São Francisco, se constitui uma modalidade do sagrado que pode ser 

expressada por aqueles que o concebem. O homem religioso expressa o sagrado através 

de entidades antropoformas, símbolos, mito, cosmogonia, deuses e outros. Concepção 

que o homem não-religioso não assimila. Neste sentido, Eliade assegura que mesmo em 

face à rejeição desses fenômenos, no decorrer da história humana em algum momento 

alguma coisa incorporou uma sacralidade, irrompendo-se hierofánicamente, ou seja, 

ultrapassando sua condição normal e incorporando algo para além de si mesmo. De que 

modo? A partir de um sinal, um acidente qualquer: a queda de um raio, um sacrilégio, 

um nascimento ou uma morte, enfim, qualquer coisa ou evento que participe de algum 

simbolismo religioso incorre em uma hierofania, uma separação, da coisa ou da idéia, 

com o resto do mundo ordinário, conforme exemplifica seu Binu: 

— A mãe d’água existe, o Cumpade existe, tudo isso existe! Agora, eu 
poque nunca vi o Cumpade [em carne e osso]... Mas já vi a assombração 
[imagem mítica] dele. Eu acredito! A serêa existe... tudo existe no mundo, é. 
Ó poque ocê, ó, quando cê vê, as veiz uma pessoa contá uma história, uma 
coisa [uma revelação], ocê, ó, não duvide nada poque ce vê coisa, [se] ce 
andá no mundo que ce vê. Ce vê coisa de admirá... [porque o mundo é 
encantado], Ce vê coisa de admiração! Ce vê coisa que pa você parece que 
não existe aquilo! É.  
                                                                Seu Binu, em 04 de janeiro de 2008. 

É uma fala de extrema convicção que não abre vaga para especulações 

racionalistas. Essa narrativa pode parecer para o homem moderno a – religioso, ingênua 

e fantasiosa, mas o velho sábio só está repetindo primorosamente falas primordiais. 

Reproduzindo mitos humanos e reatualizando a história sagrada do Mundo, afinal, o 

sagrado compõe o mundo destes religiosos, no qual a narrativa mítica descerra os seus 

valores e traz modelos exemplares de condutas. A realidade é elaborada e ordenada por 

uma consciência que vê sentido em um mundo (encapado pelo sagrado), que de fato 

acomoda e traz segurança.  Como no simbolismo das águas primordiais, águas que dão 

vida, expresso em suas cosmogonias que revelam os vários modos do sagrado se 

manifestar na estrutura do Mundo. Estes cultos e outras tradições fazem referências a 

valores preciosos para o homem religioso como criação, eternidade e tesouros, 

elaborados em águas que abrem o céu e mostram a face divina. 

Essa multivalência simbólica das águas mostra uma concepção religiosa que 

reflete a força da transcendência. Desde a pré-história, o conjunto Água-Lua-Mulher, é 
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concebido como um símbolo da fecundidade. Eliade explica que a espiral, a mulher, a 

água, o peixe compõem um mesmo universo simbólico: a fecundidade. A água fecunda 

a terra, a mulher, os animais, as plantas, possibilitando sempre um novo nascimento. A 

responsabilidade da água é enorme: seu destino é trazer a vida tal qual uma mãe, e 

assegurar a sua eternidade.

2.3. O simbolismo do rio: eterno fluir 

O rio, malgrado seus mil rostos, recebe um destino 
único; sua fonte tem a responsabilidade e o mérito 
de todo curso. A força vem da fonte. A Imaginação 
quase não leva em conta os afluentes. Ela quer que 
uma geografia seja a história de um rei. Um 
sonhador que vê passar a água evoca a origem 
lendária do rio, sua fonte longínqua. 

          Bachelard 
  

A reflexão de Bachelard sobre o imaginário do rio remete aos primórdios do 

pensamento humano. Para ele o imaginário mitológico, livre das teias das convenções e 

desprendido dos travesseiros da memória, captava de forma mais depurada imagens que 

transcendiam as formas e alcançavam a matéria. É um proto-imaginário. Ao devanear 

sobre a matéria, o imaginário mítico a humaniza, criando tramas, deuses e heróis 

fantásticos, vivificados em lutas, vitórias e Criações.  

Esse imaginário comporta um profundo sensualismo, afinal, é nos sentidos e 

sentimento despertados que nascem as primeiras imagens da matéria. Essas imagens 

primordiais pulsam desejos rudimentares, como coloca Bachelard: “A criança é um 

materialista nato. Seus primeiros sonhos são os sonhos das substâncias orgânicas”. 174  

Desse entendimento, Bachelard reflete que o imaginário da água doce tem no 

pensamento mitológico supremacia sobre as águas do mar porque ela remete à noção de 

geração de vida. Sobre o status que goza o mar de receptáculo e matriz da vida, o 

filósofo pondera que o mesmo não cumpre um dever supremo: ele não serve 

diretamente ao homem. Já a água doce, “Água do céu, a fina chuva, a fonte amiga e 

salutar dão lições mais diretas que todas as águas dos mares”. 175 Lições de uma 

maternidade que ilumina com seu confortante líquido os primordiais escuros do Mundo.    

                                                
174 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos, p. 09. 
175 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos, p. 162. 
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Seu Binu reforça esse sentimento de serventia direta da doce água que sustenta, 

relacionando-a a Criação, como se pode perceber nesta fala: “A coisa mais serventuária 

no mundo que Deus dexô, foi a água”. Seu Binu, em 11 de julho de 2009.  

Seu Binu, como Bachelard, tem nas despertadoras águas do rio, a fonte de um 

fantástico imaginário simbólico. Refletem que é no despertar da consciência que 

essências marcantes inspirarão para sempre o imaginário simbólico humano. Mesmo 

sem visualizar as suas formas, o homem é envolvido e impactado de tal maneira por 

certas matérias (essências) que as mesmas se tornam referência do Todo. Ama-se a 

partir do que elas despertam, sentindo-as sem vê-las, afinal, como diz Bachelard, o 

homem é antes de tudo um despertar e o simbolismo ativa forças propulsoras da 

imaginação, como escreve o filósofo: 

Não é o conhecimento do real que nos faz amar apaixonadamente o real. É o 
sentimento que constitui o valor fundamental primeiro. A natureza, 
começamos por amá-la sem conhecê-la, sem vê-la bem. (...) E se o 
sentimento pela natureza é tão duradouro em certas almas é porque, em sua 
forma original, ele está na origem de todos os sentimentos. É sentimento 
filial. (...) 176

Para ele, estes sentimentos primordiais, preservado para sempre na cronologia do 

coração, mostra como o imaginário simbólico advém de uma intuição de que a matéria 

não tem formas e nem limites, pois “É a matéria que comanda a forma. O seio é 

arredondado porque intumescido de leite”. 177   

Udo Becker explica que o rio simboliza o tempo e a sua transitoriedade assim 

como a sua dialética por causa do seu fluir, cujo deslizar das águas escoa o eterno devir. 

A desafiante caminhada existencial tem numa fonte de regeneração, seu oxigênio. 178  

De acordo com Chevalier, o simbolismo do rio remete a um horizonte de 

possibilidades universais, a partir do fluir das suas águas e da sua plasticidade. É uma 

matéria que aparece para o imaginário como símbolo de pureza informe, translúcida e 

nutriente, projetando uma dialética de vida-morte-renascimento. O seu curso simboliza 

a trajetória existencial, a correnteza da vida e da morte. Nesse movimento, a descida do 

rio ao oceano é a travessia de um lado (margem ou dimensão) a outro, cuja trajetória em 

vales abismais, remete à passagem dos pescadores e suas companheiras, de um mundo 

sagrado (a vida junto à natureza, generosa), para um mundo profano, ameaçador e 

                                                
176 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos, p.119. 
177 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos, p.124. Grifo no original. 
178 Cf. Udo BECKER, Dicionário de Símbolos, p. 235. 
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inseguro (a cidade e seus desafios). Uma margem de mundo, de valores estilhaçados 

(não assimilável para este povo); um mundo outro, sem sentido. Essa trajetória do rio ao 

mar é o ajuntamento das águas à fonte; é o apagamento das formas da matéria com suas 

aparências perecíveis. Ainda segundo Chevalier, o remontar das águas significa o 

retorno ao Princípio, à essencialidade e à Unidade.179 Essa travessia seria de 

paradigmas que separam dois estados: o mundo dos sentidos e o estado de não-

vinculação. A travessia dos pescadores e suas companheiras em solo despedaçado, 

obstaculizada por incertezas, inseguranças e ameaças às suas referências, teve nestas 

duas dimensões o desfio de reedificações. Porém, o percurso de um lugar a outro, em 

correntezas tão caudalosas, não diluiu suas convicções e nem fraturou suas base, mas foi 

reforçando-a, através de um processo de desconstrução/reconstrução e fortalecimento de 

valores. Ao se deparar com a Fonte de germinação, estes homens e mulheres se 

regeneraram. Vamos conhecer e mergulhar nessa Fonte. 

2.4. Rio sacralizado: a imaginação e o simbolismo mágico-religioso dos pescadores 
        do São Francisco 

É permanecendo bastante tempo na 
superfície irisada que compreenderemos o 
preço da profundidade 
                                                     Bachelard 

                                                                                                                                
Nesta parte do trabalho, buscaremos contemplar o rio São Francisco em sua 

dimensão material e simbólica. Com este intuito nos lançamos nos contornos sinuosos 

das suas formas; deixamos-nos levar pelas correntezas da sua trajetória histórica através 

das suas passagens, exemplares. Evolamos através das suas águas, por veredas místicas 

que nos conduziram por vales de morte e vida, num destelhado sertão, encapado por um 

arrebatador Sol que talha sua pele, retorce seus cílios e evapora suas lágrimas. Mas as 

águas do velho Chico fertilizam a esterilidade, aguando pequenos verdes, fazendo brotar 

ramos de esperança, desenhando um mapa do sertão, um Mapa Mundi, que delineia um 

Centro de referência e orientação. Do seu berço à sua foz, ele traça uma geografia 

sagrada. 

 Em contato com o sertanejo beira-rio, que pesca esperança nas suas águas, 

deparamos-nos com a dimensão simbólica deste rio. Constatamos que não é da matéria 

                                                
179 Cf. Jean CHEVALIER, Dicionário de Símbolos, p. 780-781. 
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grossa da superfície do rio que eles falam, mas de uma força que emana daquela pureza 

líquida. Expressam sobre imagens que ultrapassa os sentidos aprisionados na carne da 

alma; imagens primordiais, que explodem quando se nasce e que se vai reintegrando ao 

ser no decorrer desta travessia.  

 Aqueles velhos sertanejos, em contato com uma matéria mística, o rio, são 

banhados pela seiva primordial, arrebatados pelo Mistério da origem, regenerados pela 

força do Sagrado e reencontrados num Centro. 

 As águas do velho Chico são fontes de origem, passado, presente e futuro; 

compõem a história de vida desse povo, que guarda em sagrados baús assentados nas 

suas profunduras, tesouros valiosos de escritas histórico-espirituais. Tentaremos abrir 

alguns desses baús e, ousadamente, buscar vislumbrar suas imagens profundas, como 

propõe o filósofo-poeta Gaston Bachelard (1884-1926) : 180       

  

Poderíamos realmente descrever um passado sem imagens da profundidade? 
E jamais teremos uma imagem da profundidade plena se não tivermos 
meditado à margem de uma água profunda? O passado de nossa alma é uma 
água profunda. 181  

 O imaginário dos pescadores, bricolado num símbolo da Vida, abre uma porta 

para o Paraíso, alentando as dores das faltas e dos abandonos.  Ali eles purificam e 

reescrevem memórias exterminadas e revisitadas de forma tão degradante, regenerando 

a si mesmos e as suas existências. Simbolicamente, aquelas águas irrigam esperanças, 

indicando-lhes que, como elas, a correnteza da vida pode desembocar num infinito mar 

de bem-aventurança, diluindo todas as dores advindas das inadimplências do mundo. 

Ali, o sujeito é levado a extasiar-se com o despertar do Cosmos e da consciência, numa 

nostalgia bachelardiana:  

                                                
180 Filósofo e ensaísta Francês, Gaston Bachelard nasceu em Bar-sur-Aulbe, em uma família modesta; o 
seu pai era sapateiro. Após concluir seus estudos secundários ingressa no Correio, trabalhando em 
Remiremont até 1907 e em Paris de 1907 a 1913, onde cumpria uma carga horária semanal de 60 horas e 
ainda cursava matemática, licenciando-se em 1912. Alistou-se para a Primeira Guerra Mundial e após a 
sua desmobilização, foi nomeado professor de física e química em Bar-sur-Aulbe. Refletindo sobre a 
teoria da relatividade frente às suas idéias de física, resolve estudar filosofia obtendo uma segunda 
licenciatura em Letras em 1920. Em 1927, defende sua tese de doutorado com o seguinte título: Ensaio 
sobre o Conhecimento aproximado e Estudo sobre a evolução de um Problema da Física, a propagação 
térmica dos sólidos. A tese é premiada.  A partir de 1930, consolida uma brilhante carreira de professor 
universitário. Deu aulas na Universidade de Dijon entre 1930 e 1940 e depois na Sorbonne, Paris, em 
história e filosofia das ciências, onde permaneceu até 1954. Em 1955 entra para a Academia das Ciências 
Morais e Políticas. Em 1961, recebe o Grande Premio Nacional das Letras. Carlos FONTES, 
afilosofia.no.sapo.pt/10bachelard.htm.  Acesso em 04 de janeiro de 2009.   
181 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria, p.55. 
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Feliz daquele que é despertado pela fresca canção do regato, por uma voz 
real da natureza. Cada novo dia tem para ele a dinâmica do nascimento. Ao 
romper da aurora, o canto do regato é um canto de mocidade, um conselho 
de rejuvenescimento. Quem nos devolverá o despertarnatural, o despertar 
na natureza?182

Para empreender essa caminhada, recriamos uma breve e simbólica história do rio 

São Francisco. A trajetória lançou-nos por extasiantes corredeiras, desembocando no 

imaginário mítico e místico das águas do velho São Francisco.  

                                                
182 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria, p. 35. Grifos no 
original. 
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Barranqueiras lavando roupas nas águas do velho Chico. Foto: Ana Alaíde.

A água é o sangue da Terra. A vida da Terra. É a água que vai arrastar toda paisagem para o seu próprio 
destino. Bachelard
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2.5. Rio São Francisco: história de um milagreiro do Sertão 
  

Entretanto, o Rio São Francisco, 
deslizando em meio das terras tributários 
imensos e derramando alagadiços enormes 
debaixo de um céu luminoso e quente, foi 
sempre viveiro propício de povos, teatro de 
luta e guerras incessantes. 
                                   Diogo de Vasconcelos 

 A existência do rio São Francisco se funde com a história dos povos que o 

margeiam. Numa dialética de construtor e construído, materialmente abriu as cancelas 

do sertão para o seu desenvolvimento econômico e social. Simbolicamente, se afigurou 

espaço sagrado para indígenas e pescadores. 

 Generosamente ofereceu seus préstimos ao sertão, aguando sua aridez, tornando-o 

lugar de possibilidades; abriu sendas na fechada e arisca vegetação da região para que 

expulsos e fugitivos pudessem agasalhar-se em seu leito; arrimo, acolheu negros 

escravizados fugitivos e ofereceu suas águas e suas terras como quilombo, confirmando 

sua vocação para protetor da vida. 

 Margeou confrontos, perdas e danos, sonhos e esperanças de povos em suas 

caminhadas inseguras, sedimentadas por homens que se auto-intitulavam donos da 

Terra. A salvo de posses e cercamentos, disponibilizou suas águas para aqueles que, 

espoliados, só podiam contar com a Natureza e com Deus.  

 Rio venerado pelos Tapuia e Caiapó da região, que o batizaram de Pará183, que 

significa Rio-Mar, alimentou com as suas águas e os seus frutos, a reprodução da vida e 

dos sonhos daqueles indivíduos. Espaço sacralizado, demarcou um eixo central no 

mundo, ligando-o ao mundo superior, dos deuses, unificando homem e Natureza e 

revitalizando o território.  

 Na germinação da cidade de Januária, demarcou-lhe o território e quando a aldeia 

dos Caiapó foi destroçada, usurpada e transplantada, atraiu para suas beiras um porto 

que assegurou a volta do seu povo para o seu berço.  

 Na tecedura do nome da cidade, assegurou a existência de uma velha escrava, 

grafando em suas areias o mito fundante da cidade, reclamando para os pobres beira-rio, 

uma inserção na história.  

                                                
183 Além de Pará, Antonio Emilio PEREIRA traz mais dois termos: Ypirá e Opará, significando rio 
volumoso, caudal. Cf. Memorial Januária, p.462. 
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 Espaço sagrado para velhos pescadores e o ribeirinho religioso, conformou estes 

indivíduos a um Mundo sagrado, puro e santo, apaziguando a existência de um povo 

que constantemente, deparou-se com duros desafios de desconstrução do seu Mundo 

constituído, demolições dos seus símbolos sagrados, profanação dos seus valores 

espirituais. O velho Chico, com suas águas milagrosas, abriu um manto sagrado para 

este povo poder construir uma tenda existencial.  

A fala de Seu Binu destaca não só sua cosmogonia, mas também o rio como coisa 

sagrada: 

Quando Deus fez o mundo foi pra todos nós, mia fia. Todos nós tinha direito 
no mundo, no ri... Agora, depois que o rico tomô conta da Terra, dos terreno, 
a coisa foi fracassano, até como cê ta veno hoje comé que 
ta...é...(desolação).  

           Seu Binu, em relato de 03 de janeiro de 2008. 

                2.5.1. Aspectos geofísicos do rio São Francisco: do Alto para o Vale das Sedes 

O São Francisco é como um milagre. O 
milagre das águas que se multiplicam. 
Águas teimosas que fazem brotar vida em 
cada retalho que a atravessa. Um rio 
milagroso e lendário.  

                                        João Rafael Picardi  

Considerado como o rio da unidade nacional, por estender suas artérias às regiões 

Sudeste, Nordeste e, parte do Centro-oeste, o velho Chico nasce em terra inóspita, num 

berço desprovido de conforto e desafiador, que exigiu capacidade de superação e força 

para que ele pudesse rumar, como um predestinado, ao seu destino-missão: a prática da 

caridade. 

 O São Francisco nasce na Serra da Canastra, que se assemelha a uma canastra, 

baú para os antigos, no Chapadão da Zagaia, no município de São Roque de Minas, 

estado de Minas Gerais. O Chapadão é praticamente deserto, sem vegetação de grande 

porte. Em 1972, sua área foi transformada em parque nacional com extensão de 200 mil 

hectares, para proteger o berço de um ilustre. 

 O seu nascimento não foi fácil. Dois brotos de água emergem das entranhas de 

solo árido; separados um do outro por quinze metros de extensão, criam braços que se 

delongam para frente, unindo suas mãos em uma poça de quatro metros de diâmetro, de 

onde sai um pequeno ribeirão. Tomando forma de corpo, se arrasta por vinte e oito 
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quilômetros de terra virgem, sedenta e desafiante. Convicto, segue em frente abrindo 

veredas no capinzal do cerrado, deparando-se com empecilhos que se interpõem em sua 

trajetória, tornando-a pesada. Mas sua mãe não o abandona. A Mãe-Natureza, piedosa e 

poderosa, arregimenta forças para ajudá-lo: pequenos ribeirões correm ao seu auxílio e 

disponibilizam suas águas para revigorá-lo. Agregando-se aos seus irmãos, toma fôlego 

e continua sua trajetória existencial. Robusto chega à borda da serra já com cerca de 

quinze metros de largura.184 O menino Francisco consegue vencer os desafios iniciais da 

sua vida, mas é apenas um prelúdio. Seu engatinhar em solo firme é interrompido 

abruptamente. A partir dali, ele terá que criar asas e coragem para se lançar ao seu 

destino. Naquele ponto, a serra é abrupta como uma parede, cortada na vertical, 

impondo cento e oitenta e seis metros de desafio, do seu alto ao solo, que o aguarda 

pulsando esperança. 

Do alto, sem nenhum temor, o menino abre as suas asas e lança-se por inteiro, 

transformando-se em uma vigorosa cascata, ritualizando a passagem de um fenômeno 

da natureza para um fenômeno da religiosidade popular. Ali ele é Cachoeira de Casca 

D’anta, adiante será santo, Santo Rio de São Francisco, o rio santo dos pobres do sertão 

dos gerais. 

O ri ali é um santo, môça. Ó p’ocê vê que Deus dexô o ri pa nos criá, poque 
sem água dele nós num veve. 

                         Seu Binu, em 03 de janeiro de 2008. 

 O seu destino inicial é o desamparado e anônimo sertão do Norte de Minas, que 

com sua chegada, torna-se o Sertão do São Francisco, ganhando essência e 

reconhecimento. É lá, mais tarde em outros sertões, que ele ofertará pão e água, 

disponibilizando suas águas como matéria-prima para o aprendizado digno de uma 

profissão. Sertão sedento de necessidades, com seus vazios e faltas, seu abandono e 

deslocações, onde a fé se constitui sustentáculo existencial, onde a Natureza, irmanando 

                                                

184 www.valedosaofrancisco.com.br. O site Vale do São Francisco traz a seguinte informação sobre o 
seu enfoque: “A finalidade principal deste site é ser um ponto de encontro de todas correntes que se 
voltam para a preservação e revitalização do Rio São Francisco. Isto só acontece através de 
patrocinadores, que se aliaram ao projeto o que possibilitou esta primeira etapa. Estamos levando ao 
Brasil e ao mundo, um vasto acervo, que cresce a cada dia, sobre o Vale do São Francisco, buscando 
mostrar que ele não é somente uma terra de pobres e desassistidos, tão largamente difundido, mas uma 
região onde várias iniciativas de desenvolvimento vem dando certo, mostrando uma força estupenda de 
crescimento. Tudo isto aliado a força do sertanejo, a qualidade única da terra, ao clima e ao grande 
provedor, o Rio São Francisco”. Acesso em 10 de agosto de 2008, p. 1 de 6. 
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sofrimentos, assume um papel de governante, disponibilizando de maneira democrática, 

engajada e solidária, recursos, mesmo que parcos, para manutenção da vida e 

reprodução de esperanças. Natureza que, para indivíduos que se encontram às margens 

do sistema, se afigura caridade de Deus.  

 Rio abençoado disponibiliza águas em uma área de 640.000 km², formando uma 

das mais importantes Bacias Hidrográficas do Brasil, ajudando 13 milhões de pessoas 

distribuídas em 464 municípios, como demonstrado no quadro. 185  

Estado  Municípios  Habitantes 

Distrito Federal 1 1.598.415 

Goiás 3 94.245 

Minas Gerais 206 6.856.021 

Bahia  114 2.489.944 

Pernambuco 65 1.564.239 

Sergipe 29 254.450 

Alagoas 49 966.671 

Fonte: www.valedosaofrancisco.com.br. Acesso em 10 de agosto de 2008. 

Essa ampla doação de águas mostra a importância do São Francisco não só para o 

desenvolvimento sócio-econômico dos lugares por ele contemplados, mas também 

reflete o sonho da Unidade Nacional. Tal sonho traz a tona o imaginário do povo pobre 

e do homem religioso, construído nas águas da solidariedade deste rio, que se afigura 

um espelho que poderia refletir um só povo, mas entre o ideado e o vivido, o velho 

Chico reflete muito narcisismo.  

                      2.5.2. Rede Patamográfica: entrelaçamentos de solidariedade  
                                 

A terra inicialmente contemplada pelo rio sacralizado, agradecida, dispõe mais do 

que outras, uma solidária rede de colaboradores. Minas Gerais oferece os mais 

vigorosos afluentes permanentes para o rio enquanto a Bahia dispõe de dois e os demais 

estados, de afluentes intermitentes. 

                                                
185 www.valedosaofrancisco.com.br, p. 2 de 6. Acesso em 10 de agosto de 2008.
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 Neste estado o São Francisco é revigorado pelas suas duas margens. Pela margem 

esquerda, os afluentes mais importantes são: o rio Indaiá, rio Borrachudo, rio Abaeté, 

rio Paracatu, rio Peruaçu, rio Urucuia, rio Cariranha, rio Correntes, rio Grande. Todos 

permanentes. 186 Os temporários ou intermitentes ainda da margem esquerda são os 

seguintes: Riacho do Pilão Arcado, Riacho do Jardim, Riacho Grande, Riacho do 

Pantanal, Riacho das Garças, Riacho da Brígida, Rio Pajéu, Rio Moxotó e Rio Ipanema.  

 Os afluentes permanentes da margem direita são: o rio Pará, rio Paraopeba, rio 

das Velhas, rio Jequitaí e rio Verde Grande, sendo os intermitentes: rio das Rãs, rio 

Santo Onofre, rio Paramirim, rio Verde, rio Jacaré, rio Salitre, Riacho do Torrão, rio 

Curaçá, Riacho do Poço, Riacho Várzea da Ema, Riacho do Marcururé e Riacho 

Xingózinho. 

 A maioria destes afluentes tem suas nascentes nas regiões de cerrado de Minas 

Gerais graças a dois fatores: a razoável quantidade de chuvas e a grande permeabilidade 

dos solos do cerrado que, por sua profundidade acumulam as águas da chuva e vão 

lentamente drenando para formação de veredas que formam os ribeirões que se juntam a 

pequenos rios e subafluentes que, nutridos, formam os afluentes que se despejam na 

calha principal do São Francisco. O cerrado é a caixa d’água do Velho Chico. Essa rede 

de solidariedade, arquitetada por uma intuitiva Mãe Natureza, que tira água de pedra, 

penetrando profundamente mãos úmidas em solo seco, abrindo fendas para a vida, 

expressa a concepção de mundo e os valores religiosos daqueles velhos caboclos e 

caboclas do São Francisco.  

 Para eles a Natureza é sagrada porque é uma criação de Deus, uma manifestação 

do seu poder e generosidade. Assim concebida, a Natureza é solidária com o homem, 

doando-se eternamente e exemplificando condutas religiosas. A água, criada por Deus, 

além de ser fonte de origem de tudo, é fonte de vigor espiritual para os pescadores. 

Sobre a sacralidade do rio São Francisco, placidamente, seu Binu revela: 

Ele é um santo porque é abençoada por Deus. É... 
                     Seu Binu, em 03 de janeiro de 2008. 

   

                                                
186 www.valedosaofrancisco.com.br, p. 2 de 6. Acesso em 10 de agosto de 2008. 
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          2.5.3. Calha principal: anatomia de um santo  

A água nos aparecerá como um ser total: 
tem um corpo, uma alma, uma voz. Mais 
que nenhum outro elemento talvez, a água é 
uma realidade poética completa.  

                                           Gaston Bachelard 
                                      

 Incansável, o velho Chico peregrina 2.700 km da sua nascente até a sua foz, no 

Oceano Atlântico. 187 Impassível, percorre territórios sedentos debaixo do forte sol 

sertanejo. Associado a São Francisco, (de Assis ou das Chagas), o rio doa-se por 

completo sem nada exigir, transfigurado pelos ribeirinhos religiosos no Pai dos esmolés.  

Ainda em Minas, é recebido pelo ribeirão das Capivaras e o Moçamba e já passa 

na cidade de Japiassu com cerca de 50 metros de largura. Nutrido pelos Três Marias o 

Indaiá e o Borrachudo, além dos rios Pará e Paraopeba, o São Francisco começa a 

erguer seus braços para expandi-lo em toda a região, abençoando-a. Chega a Pirapora 

com trezentos metros de extensão. Rega as cidades de Samari, Ibicuí, São Romão, São 

Francisco e outras dos Gerais.  

Na Bahia, é acolhido pela foz do Verde Grande, pela margem direita e o Cariranha 

pela esquerda. Neste estado, adentra-se em uma passagem pelo Lago de Sobradinho; 

águas unidas dão margem para 5.000 km² de área, tornando-se o maior lago artificial do 

mundo. Chegando a Juazeiro com cerca de 850 m. de largura, percorre mais seis cidades 

até chegar à Cachoeira de Paulo Afonso para, a partir dali, correr apertado pelos 

paredões de um cânion com não mais que 200 metros de largura e 80 metros de 

profundidade. 

 Adentra-se no estado de Sergipe, se doa para Canindé do São Francisco, onde se 

encontram as barragens de Xingó, Poço Grande, Porto da Folha, Propriá, Carrapicho, 

Neólopolis e Brejo Grande. Em Pernambuco, margeia as cidades de Petrolina e 

Juazeiro, até chegar à foz do rio Moxotó, que limita Pernambuco com Alagoas. Esta 

exaustiva trajetória mostra-nos um pouco porque este rio é tão admirado e venerado 

pelo povo do sertão, tão sedento de milagres. 

                                                
187 www.valedosaofrancisco.com.br, p. 3 de 6. Acesso em 10 de agosto de 2008. 



123

          2.5.3.1. Revelações de Fé da calha principal: fotografias sagradas 

Remanso 
Casa Nova 
Santo Sé 
Pilão Arcado 
Sobradinho 
Adeus, adeus, adeus... 
       Sá e Guarabira 

 A trajetória do milagreiro do sertão por vales sedentos revela antigas arquiteturas 

e paisagens de outrora jovens cidades, quando o rio levou prosperidade e que hoje se 

encontram em precárias condições, quando não são demolidas por uma profana 

insensatez. 

 Do alto da Serra da Canastra, o São Francisco contempla uma ampla e extasiante 

paisagem; vales que aguardavam ser essencializados; pluriculturais, com uma 

diversidade de matizes, etnias, cores, sabores, sons, texturas, crenças e credulidades mil. 

Descendo a serra, o rio veleja por cerrados, matas, passagens, corredeiras, caatingas, 

imponentes serras e chapadas dos gerais do sertão, resguardando em sua memória 

fotográfica paisagens das feituras do povo do Brasil. 188

 A partir da Serra da Canastra, o São Francisco começa a velejar no sertão das 

Veredas, imortalizado por Guimarães Rosa189, que apresenta-nos poeticamente a 

vastidão da alma do sertão, com seus campos-gerais, seus rumos sem fim, seus amplos 

vazios, suas matas, cerrados, caatingas; os gerais de um território sem fronteiras. 

Passando pelo Chapadão dos Gerais, o rio é represado em Três Marias. Em passagem 

por Pirapora, relembra que ela já foi, em tempos gloriosos, um dos maiores entrepostos 

comerciais do Norte de Minas. Naquele tempo, ela foi porto para nordestinos em suas 

peregrinações para o sudeste, buscando sonhos; retirantes da seca, trabalhadores 

desempregados, biscateiros e outros, conduzidos pelas suas águas dentro das famosas 

gaiolas, embarcações de grande porte, movidas a vapor. Para unir duas cidades 

separadas pelo rio, Pirapora e Buritizeiro, e coroar a passagem de um ilustre, foi 

implantada uma escultural ponte de ferro, trazida da Bélgica. O velho Chico passa 

humildemente agradecido.  

                                                
188 Estes escritos tiveram como referência, um belíssimo texto de João Rafael PICARDI intitulado Colcha 
de Retalhos do Brasil, escrito para um projeto da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais e do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
objetivando o reconhecimento internacional do rio São Francisco como Paisagem Cultural da 
Humanidade promovida em um caderno Cultural pela FEDERAMINAS, Federação das Associações 
Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais, em 2000, p. 05-06-07. 
189 João Guimarães ROSA, Grande Sertão: Veredas, p.04-08. 
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 Passando por Januária, o rio depara-se com a arquitetura tipicamente nordestina 

da cidade ribeirinha, com suas casas geminadas, seus casarios ornados de traços 

barrocos, suas ruas antigas silenciosas e pacíficas, observadoras seculares do 

desenvolvimento da cidade; os confortantes becos, o encantador calçadão do cais, tapete 

do outrora famoso Minas Hotel e palco da excitação jovial que se confraterniza na 

Petisqueira do Quintino. Passando nas beiras da Comunidade dos Pescadores, o São 

Francisco nos mostra velhos cablocos que submergiram em seus turvos segredos, tendo 

contato com uma matéria primordial, que lhes revelou valiosos segredos do Mundo. 

Naquela cidade, ele é agraciado com procissões, festas, rituais, poesias, músicas, 

louvações e várias homenagens. Lá, ele disponibiliza suas águas para que o povo da 

cidade venere-o através do Encontro dos Santos do Rio190: São Francisco, o dono do rio, 

e São Pedro, o padroeiro dos pescadores, em uma festa de pura devoção, onde uma 

procissão de chamas agrega toda a cidade numa comunhão de gratidão e fé. 

      

                                                
190 O Encontro dos Santos do Rio era um tradicional ritual religioso realizado pelos antigos pescadores de 
Januária décadas atrás, quando estavam na ativa. Acontecia no mês de outubro, (dia 04 é o dia de São 
Francisco), através de uma procissão de canoas e embarcações rústicas que saíam de dois diferentes 
pontos do rio. Um grupo levando a imagem de São Francisco e outro, a de São Pedro, para encontrar-se 
em um local demarcado no rio. Havia cantos e rezas, pedidos e louvações aos santos.  Era uma festa na 
qual o ribeirinho aprofundava o contato com o sagrado através dos santos e da devoção, e onde 
consagravam o rio. Naqueles momentos, com parcos recursos, aqueles homens e mulheres adentravam 
em um Templo sagrado, para eternizarem o Tempo da aparição do mundo. Dona Meru diz que essa festa 
acontecia para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por eles, pobres do sertão. Citando dona Meru: 
“Graças a Deus e o São Francisco das esmola, poque ele dava muito pexe, dá muita lavôra  pos pobe 
cumê.” Com o afastamento destes devotos, a festa foi esmaecendo até quase ser extinta. Todos os 
pescadores e as mulheres ouvidos neste trabalho guardam lembranças e saudades desta festa religiosa. O
SESC de Januária reavivou o festejo a partir de 2001, realizando um dos mais belos eventos da cidade. 
Com a adesão posterior da Igreja Católica, a festa se engrandeceu, atraindo praticamente toda a cidade, 
que sai da Catedral de Nossa Senhora das Dores no dia quatro de outubro, numa extasiante procissão de 
velas rumo ao velho Chico e aos santos por ele mediados. No momento do encontro, o céu é acobertado 
por uma fantástica cortina de cores, que fazem explodir deslumbrantes imagens da fé, mostrando-nos 
como o homem (simbólico) consegue materializar (expressar) o invisível, o mistério, o sagrado. A 
revitalização da festa pelo SESC tem uma grande estrutura e, de acordo com a sua idealizadora, Sônia 
Marise de Aquino Ferreira Monteiro, gerente da instituição, objetiva resgatar a identidade cultural do
homem barranqueiro que tem no rio base de arquitetura do mundo. Foi um importante resgate para a 
cidade, porém, os pescadores idosos lançam um calado olhar para uma “festa religiosa 
institucionalizada”. Sobre este aspecto, é importante ter em claro que a festa para o homem religioso 
envolve profundas convicções e simbolismo mágico religioso. O aspecto tempo é o fulcro deste evento. O
tempo para o homem religioso não é contínuo, uma vez que ele opera intervalos entre o tempo sagrado_o 
tempo das festas (periódicas), e o tempo profano_ a duração ordinária dos atos cotidianos. O tempo da 
festa é a restituição do tempo da criação do mundo. Há todo um ritual dos religiosos para “entrarem,” 
permanecerem e reatualizar este tempo, como veremos a frente.. A festa retomada pelo SESC não 
comporta estas noções porque não é mais uma festa religiosa genuinamente destes religiosos, mas 
organizada por outros, com outras noções de tempo e outros significados (para eles é uma reprodução da 
verdadeira festa religiosa do rio sagrado). Cf. Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p. 63.        
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Religiosa com estandarte do Encontro dos Santos do Rio. 2009. Foto nossa.                  “O Sagrado e o Profano”  Fotos nossas. 

                     
Estandartes de São Pedro e São Francisco pintados e confeccionados pelo jovem artista plástico januarense Bruno Cantú. 

Arte popular expressando religiosidade popular. Imagens sagradas da sua infância. Fotos nossas. 

                            
Imagens de fé. Encontro dos Santos do Rio. Fotos nossas.  
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Crianças no Encontro dos Santos do Rio acendendo velas eternas. Fotos nossas. 

                             
                                                                                                                                          O ser é antes de tudo um despertar. 
                                                                                                                                                                                 Bachelard 
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Foto nossa.

[A] adesão ao invisível, eis a poesia primordial, eis a poesia que nos permite tomar 
gosto por nosso destino íntimo. Ela nos dá a impressão de juventude ou de 
renascimento ao restituir ininterruptamente a faculdade de nos maravilharmos. A 
verdadeira poesia é uma função de despertar. 

Bachelard
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Outras paisagens o esperam e ele segue fotografando diversas vilas entremeadas 

nas serra Azul, Bom Sucesso, do Rompe-Gibão entre outras. A Bahia é sua próxima 

passagem. Lá ele tem muita energia para projetar; lá ele irá se desdobrar, como descreve 

Picardi: 

Com gibão e roupa de couro, o São Francisco se prepara para escrever a sua 
longa História na Bahia. Dali pra frente, já com mais de 70% do seu volume 
de água, o rio sabe que vai contar com poucos tributários para matar a sede 
de muita gente e gerar energia elétrica para todo o Nordeste brasileiro. (...) 
Ali ele vai ser fonte de vida para uma área de mais de 300 mil quilômetros 
quadrados. Se quase lendário lá em Minas, ao entrar na Bahia o velho Chico 
passa a ser mitológico.191  

Venerado na Terra de Todos os Santos, o São Francisco recebe oferendas, 

romarias, procissões, devoções e homenagens de fé, do alto do seu simbolismo. 

Petrolina e Bom Jesus da Lapa lhes ofertam várias festas e romarias. Considerada 

como capitania da fé do Médio São Francisco realiza-se em Petrolina uma Festa em 

homenagem à Virgem da Soledade que atrai mais de 500 mil religiosos todos os anos,  

que reforçam cada vez mais sua fé em águas sagradas, sobre inúmeras embarcações 

ornadas de flores. Em Bom Jesus da Lapa, o rio atrai inúmeros romeiros que comungam 

sua fé nos santuários sagrados de suas grutas. 

As cidades de Juazeiro, na Bahia e Petrolina em Pernambuco, são irmanadas pelo 

velho Chico, que logo se despedirá do seu povo rumo ao Oceano Atlântico. Próximo a 

estas cidades foi construído o Lago do Sobradinho, que submergiu as cidades de 

Remanso, Casa Nova, Santo Sé e Pilão Arcado, lembrando a todos a profecia do beato 

Antonio Conselheiro: “Um dia o Sertão vai virar Mar” e alertando que um dia o mar 

pode virar sertão. No Baixo São Francisco, o rio passa estreitado por rochas, gerando 

energia elétrica para o Nordeste; ali se encontram as hidrelétricas de Paulo Afonso e de 

Xingó. 

Passando por Penedo e Propiá, em Sergipe, rumo ao mar, vislumbra seus casarões 

coloniais e igrejas seculares, resguardando em sua memória, paisagens históricas que 

ele ajudou a construir. Nestas cidades, ele é venerado em festas ocorridas em palco 

sagrado: suas águas são pontuadas de embarcações com velas coloridas que se 

despedem do seu protetor, o Grande Rio de São Francisco.  

                                                
191 João Rafael PICARDI, Colcha de Retalhos do Brasil, p.07. 
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Preservando em sua memória antigas fotografias em preto e branco, coloridas e de 

vários matizes que revelam faces da religiosidade do povo sertanejo, paisagens da sua 

fé, focos da sacralidade da Natureza, o velho Chico ruma para o mar, deixando para 

todos importantes legados. 

Entrelaçando-se ao Atlântico, torna-se mar, expandindo sua energia a outras vidas 

e outros povos. No céu dos rios, o sagrado São Francisco se eterniza. Sobre isso, 

discorrendo sobre as venerações ao rio São Francisco, dona Meru manifesta um secreto 

temor de que isso não mais aconteça quando eles, idosos e místicos do rio se forem. 

Mas intuitivamente ela sabe que o Sagrado é eterno:

Ô mia fia, isso vai ficá na relíquida dos jove, que os véi ta morreno, ta 
acabano... Se [eles] num qué, fica como Deus qué.  

         Dona Meru, em 05 de janeiro de 2008. 

           
          2.5.4. Relevo do Vale do São Francisco: divisão de esperanças 

O Vale do São Francisco é uma depressão alongada a partir da Serra da Canastra, 

na parte sul da Bahia. 192 No Alto São Francisco, na parte leste, as montanhas da Serra 

do Espinhaço formam um divisor de águas, com altitudes que variam de 1.000 a 1.300 

metros, do nível do mar. No oeste, a Serra Geral de Goiás delimita o vale do Médio São 

Francisco até a Serra de Tabatinga, ao norte, cujas alturas são de 800 a 1000 metros, 

formando um divisor com o vale da Pamcúba, no Piauí. Neste ponto, incidindo para o 

leste, margeado pela chapada do Arararipe, ao norte, com 800 metros de altitude, 

compõe um divisor de águas com o vale do Cariri, no Ceará. Ao sul é limitado pela 

Bacia de Tucano e Vaza-Barris, onde se localiza o raso Catarina. 

No Médio São Francisco, próximo aos limites de Goiás até a divisa de Maranhão e 

Piauí, predomina os chapadões, com vertentes sulcadas por vales profundos. As 

altitudes referentes ao mar são de 800 a 900 metros. Na Bahia, por conta da Depressão 

ou Planície Sertaneja, muito larga, o rio apresenta meandros no percurso das extensas 

planícies. No Baixo São Francisco, próximo da foz, o rio perde velocidade e dá origem 

a depósitos sedimentares. 

Essa solidária divisão da natureza, arranjos coletivos alinhavados em uma rede 

orgânica que garante a doação de águas da vida, nos mostra o poder dos laços e como a 

                                                
192 João Rafael PICARDI, Colcha de Retalhos do Brasil, p.03. 
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Natureza poderia servir de modelo para a conduta humana moderna, tão abandonada em 

um vale alongado e depressivo do individualismo e da cegueira. 

        2.5.5. Historial de um símbolo: Grande Rio de São Francisco 

Ele é tão sagrado que ele é abençoado por 
São Francisco e além de sê abençoado, a 
maió parte do riberim é alimentada por ele. 
        Zé de Lió, pescador do São Francisco.  

Ao adentrar em terras brasileiras, o europeu deparou-se com o poderoso rio São 

Francisco. Há muito usufruído pelos nativos do país como os Tapuia e os Caiapó que o 

batizaram de Pará (Rio Mar ou Grande Rio), este rio foi uma grande referência no 

inóspito Sertão dos Gerais para que aqueles indivíduos demarcassem um Centro no 

mundo para viverem. 

Venerado pelo ribeirinho religioso, o rio São Francisco é um símbolo religioso 

que compõe uma modalidade do real, que para os povos ditos primitivos (e o religioso), 

está vinculado ao vivo, ao significativo e a uma força divina. Neste sentido, o rio São 

Francisco revela uma modalidade do real que não seria apreensível pela consciência de 

modo direto, uma vez que o pensamento simbólico germina de uma apreensão afetiva 

do mundo que o significa a partir do que ele evoca, para além dos seus fenômenos 

antagônicos. 193  

Ao se propor interpretar o fenômeno religioso através da expressão da linguagem 

simbólica, nos ancoramos na fenomenologia que considera o fenômeno em si mesmo, 

independente de ser (considerado) falso ou verdadeiro. Entendendo que a consciência 

do sujeito exprime sentido, buscamos adentrar em suas elaborações, deixando que suas 

experiências fenomenológicas falem por si mesmas. Eliade lembra-nos que estas 

primordiais apreensões foram os primeiros esboços da consciência humana. 

Sobre essas elaborações míticas, Antonio Emilio apresenta fragmentos sobre a 

religiosidade dos Caiapó que revelam  a cosmogonia desse povo, onde a Natureza, fonte 

de teofonia, está carregada de sacralidade: 

Os Caiapó se inclinavam aos deuses da natureza, como sol, lua, estrelas, 
quiçá apreendidos junto aos homens das cavernas que os antecederam na 
região. A maioria dos índios não tinham noção de um ser supremo e se 

                                                
193 Cf. Mircea ELIADE, Mefistófeles e o Andrógino: comportamentos religiosos e valores espirituais 
não-europeus, p. 220-221. 
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curvara aos três maiores deuses: o Sol, a Lua e Rudá. Subordinados a estes, 
havia infinidades de deuses secundários. Rudá era o deus do amor. 194

Esta reduzida interpretação sobre a religiosidade dos Caiapó, remete ao 

pensamento de Eliade sobre o estudo da religião. Para o filósofo, o objetivo último do 

historiador das religiões é compreender o comportamento do homo religiosus e seu 

universo mental. Porém, adverte o autor, para o pensamento moderno a religião como 

concepção do mundo tem como forte ponto de referência o cristianismo. No entanto, 

para conhecer um universo religioso alheio, se faz necessário situar-se dentro dele para 

então captar todos os valores que o compõe195.     

Este fragmento sobre a religiosidade dos Caiapó, traz importantes revelações sobre 

os simbolismos do Céu, da Lua e do Sol. Eliade pondera que a sacralidade expressada 

pelas hierofanias, solares e lunares, por exemplo, não são transparentes para o espírito 

ocidental moderno. Na verdade, a coerência dos símbolos e ritos celestes primitivos não     

apresenta para a mente moderna a transparência elucidada para os povos que os 

experienciam.  Ademais, a natureza para o homem religioso (desde os primitivos) não é 

pura natura, pois está impregnada de sacralidade, por isso é vivenciada com valores 

religiosos. Criada pelos deuses é um organismo vivo e sagrado. Eliade diz que essa 

sacralidade não é comunicada diretamente pelos deuses, mas manifestada na própria 

estrutura do mundo e dos seus fenômenos. 

O mundo existe, está à vista e possui uma estrutura que garante uma ordem, 

mostrando que não é Caos, mas Cosmos, se revelando como uma criação. Esta obra 

divina mostra a face do sagrado através de exuberantes imagens e formas da natureza 

que tocam profundamente a alma do homem, estimulando um imaginário poético-

                                                
194 Antonio Emílio PEREIRA, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p. 248-249. Sobre a religiosidade 
dos Caiapó não encontramos dados objetivos na bibliografia consultada. Apesar de ser um tema relevante
que traria grande contribuição para este estudo, não buscamos outras fontes por entender que se trata de 
um assunto complexo que exige pesquisa e dedicação. Este fragmento acerca das raízes da religiosidade 
dos indígenas habitantes do sertão de São Francisco, no entanto, nos mostra como a natureza, 
transubstanciada em imagens divinas sempre deslumbrou e inspirou o homem em suas elaborações acerca 
do entendimento do mundo e de si mesmo. São imagens impregnadas de ontologia. Postulo que a 
religiosidade do indígena da região não se esvaiu com o passar do tempo, mas deixou no território 
sertanejo férteis sementes aguadas por águas simbólicas e encapadas por imagens cósmicas deificadas. As 
narrativas religiosas dos pescadores sobre a natureza e a sua sobre-natureza, composta de seres 
fantásticos e de um multivalente simbolismo (aquático, celeste, lunar, etc.) em confronto com a 
religiosidade dos Caiapó, parece indicar que o chão cultivado não secou, fazendo brotar ramagens 
sincréticas de uma sagrada árvore genealógica. Como ficar incólume à inacessibilidade, infinitude, 
eternidade e força criadora do Céu? Eliade afirma que a prece mais popular em todo o mundo dirige-se ao 
“Pai Nosso que está no Céu”, e está fora de dúvida a universalidade das crenças em um ser divino 
celestial, com suas várias faces e nomes. Cf. Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, p.39. 
195 Cf. Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, pp. 133-135. 
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religioso e revelando seus múltiplos aspectos. A Natureza é um deslumbrante cartão-

postal divino onde os deuses manifestam as modalidades do sagrado na própria 

estrutura do mundo. O Céu, por exemplo, “revela por seu próprio modo de ser, a 

transcendência, a força, a eternidade. Ele existe de uma maneira absoluta, pois é 

elevado, infinito, eterno, poderoso”. 196  

As várias formas e imagens que a natureza assume como o céu, a terra, as plantas, 

o ar, assim como o seu dinamismo, observado em seus cios e fenômenos como a chuva, 

a noite, o dia, as cheias e secas, produzem um sentimento ambivalente de Mistério e 

Revelação. O Criador fala através da sua obra, como devaneia sensivelmente seu Binu:   

— Aqui ta passano uma coisa e nós num sabe de onde ela vei e pa onde vai. 
O vento está aqui como prova real da existência de Deus. 
                                                                  Seu Binu, em 11 de junho de 2009.  

O rio São Francisco encantou os portugueses quando se depararam com a sua 

exuberância. Em 1501, Américo Vespúcio197 defronta-se com o Rio-mar dos Caiapó. 

Extasiado com a sua imagem o batiza no dia quatro de outubro de 1501, com o nome de 

um santo-símbolo da caridade: São Francisco. Rio predestinado, foi substanciado como 

um instrumento divino de caridade e doação; sua re-descoberta, pelos portugueses, abriu 

caminhos para o sertão.  

Após esse primeiro contato de reconhecimento das terras brasileiras, uma segunda 

expedição portuguesa chega ao Sertão do São Francisco atraída por notícias de supostas 

riquezas minerais entesouradas na região. Como exposto anteriormente, a expedição sai 

de Porto Seguro em 1554, rumando para o sertão. Comandada por Francisco Bruzza 

Espinosa, a nova expedição tem como capelão o padre João de Aspilcueta Navarro, que 

toma notas sobre a região, das quais o rio São Francisco se tornará a grande referência, 

como se pode notar na descrição que se segue:  

                                                
196 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p.101. Grifos no original. 
197 Américo Vespúcio (1454-1512) foi um dos primeiros europeus a visitar a costa brasileira. Em 1501, 
foi quem batizou um dos rios mais belos que encontrou em suas viagens, o São Francisco. Além disso, o 
navegador empresta seu nome ao continente que ajudou a mapear. Filho de mercadores ricos, Vespúcio 
estudou geografia, astronomia e cosmografia. Trabalhou para a tradicional e poderosa família Médici, que 
abre portas para suas viagens. Sua primeira viagem foi em 1497, para Índia. Sus segunda viagem de 
missão, ocorreu entre 1499 e 1500, quando ele atingiu a costa da América do Sul. Em 1501,Vepúcio 
navega sob a bandeira de Portugal, financiado pelo comerciante Fernão de Noronha, para mapear o litoral 
das terras portuguesas de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Mapeando o litoral, ele se deparou com 
os rios São Miguel e São Gerônimo. Em 04 de outubro visualiza o rio São Francisco e lhe batiza com o 
nome do santo do dia. © Copyright 2000-10, Rota Brasil Oeste. Américo Vespúcio, navegante do São 
Francisco. www.brasiloeste.com.br/noticia/americo-vespucio.  Acesso em 01 de janeiro de 2010. 
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Entramos pela terra dentro de 350 léguas, sempre por caminhos poucos 
descobertos, por serras mui fragosas que não tem canto e tantos rios... Neste 
ermo passamos uma serra mui grande, que corre do norte para o meio dia, e 
nela achamos rochas mui altas e pedra mármore. Desta serra nascem muitos 
rios caudaes: dois deles passamos que vão sobir ao mar entre Porto Seguro e 
lheos; chama-se um Rio Grande, e outro Rio das Orinas (...). Dali partimos e 
fomos até um rio caudal, por nome Pará, que segundo os índios nos 
informaram hé o Rio de São Francisco e hé mui largo198. 

Esta expedição que visava ouro e pedras preciosas, não teve sucesso. Composta de 

apenas doze europeus e de alguns indígenas, não ousou se delongar no sertão. No 

entanto as anotações do padre Navarro revelaram uma fonte para o Sertão dos Gerais: as 

águas do rio São Francisco. 

O revelado sertão do São Francisco, no entanto, não se mostrou lugar de interesse 

para a Coroa, por não ofertar riquezas. Entretanto, o rio São Francisco assegurou a sua    

dinamização: atraiu para suas plagas povoamento e uma atividade econômica (pecuária) 

que assegurou o desenvolvimento das regiões auríferas e diamantíferas de Minas Gerais 

e Goiás. Paulistas e Baianos se estabeleceram na região a partir do século XVII, 

estruturando grandes fazendas cujo sustentáculo era a pecuária.   

Anastasia avalia que o desenvolvimento da região foi gradativo; voltando-se para 

a massa populacional das minas, o São Francisco estruturou os Currais dos Bois, que 

geraram acúmulo e excedente.  A riqueza acumulada dinamizou a lavoura; no século 

XVIII, a produção e intermediação comercial originaram importantes empórios 

comerciais como Brejo Salgado (Brejo do Amparo), Morrinhos, São Romão, entre 

outros. Além destes fatores, o São Francisco orientou uma franca ocupação da região, 

como podemos atestar em um fragmento de uma correspondência do século XVIII, 

apresentado por Anastasia:  

Tive notícias de que o arraial do Meio Ponte havia chegado um comboio de 
gado de algumas fazendas secas vindas dos currais da Bahia, por um novo 
caminho aberto de próximos, e que conseguia a dita estrada se esperavam 
novas carregações e muito maior número de gado do rio São Francisco, 
Currais e Minas Gerais, de onde me faz certo estar aberto caminho para as 
Minas de Guases.199

Entretanto, problemas relacionados ao contrabando de ouro e à sonegação de 

tributos da região, assim como o poder dos potentados locais, acarretaram restrições ao 

comércio com as minas e ao entreposto comercial que ocorria pelo rio São Francisco, 

                                                
198 Antonio Emilio Pereira, Memorial Januária: Terras, Rios e Gente, p. 606. 
199 Carla Maria Junho ANASTASIA, A Sedição de 1736: Estudo comparativo entre a Zona Dinâmica da
Mineração e a Zona Marginal do Sertão Agro-pastoril do São Francisco, p. 39-40-45-46. 
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que é suplantando pelo Rio de Janeiro. O Sertão do Velho Chico fora isolado pela 

Coroa por longo tempo. Somente no século XX, com a implantação e expansão da rede 

ferroviária no norte de Minas e o advento da SUDENE, ele se reergue e voltou a se 

posicionar. 200

O Sertão do norte de Minas deve muito ao velho Chico, que estruturou uma 

estrada atrativa para o seu Vale. Trouxe para um território tido como desqualificado o 

ouro das Minas Gerais. Suas águas saciaram sedes de buscas. Foi um símbolo da Vida 

para os Caiapó, que esgotaram todas as suas estratégias e derramaram muito sangue 

para reaver o seu Rio-Mar. 

Ao ser objetivado como o Rio da Unidade Nacional, revela-se aí um valioso 

simbolismo aquático: o simbolismo da imersão, pois a purificação pela água regenera a 

história e restaura a dignidade. Atravessando a extensa territorialidade da religiosidade 

brasileira, agregando espaços do esquecimento e da segregação, este rio molha e 

alimenta o sonho da unidade de um povo, de sua identidade.  

Grande fonte existencial e espiritual, o velho Chico está padecendo; ameaçado 

pelo descaso, apavora velhos pescadores que temem perder uma Fonte do Sagrado que, 

expandindo-se pelas áridas artérias de um grande território, manifesta teofania nos 

sertões dos Brasis.  

Discorrendo sobre o projeto de transposição do rio São Francisco, seu Binu 

demonstra um temor do rio se esvair frente a tantas manipulações. Ainda, para ele tais 

projetos se constituem em profanação de uma coisa sagrada que deveria ser intocável e 

preservada da forma que Deus criou. Citando seu Binu: 

— A transposição é o seguinte, né? Poque, antigamente o rio era uma coisa 
comum. (...) Eu sô contra [a transposição] poque esse rio não pode secá não! 
Do meu gosto, esse rio inda era o mesmo que era antigamente. Cê vê, eles 
formaro a barrage de Três Marias e tudo, prendeno as água e tudo, ta essas 
água aí tudo presa, ó... E agora no ri ta abrino córgo por tudo quanto é lugá 
aqui, tirano a água do São Francisco po centro. Pá mim isso é um grande 
crime! (exasperado). Pá mim, é crime prendê a água. O que Deus dexô, os 
home prendê?! É crime! (angustiado).  

     Seu Binu, em entrevista de 03 de janeiro de 2008. 

É um relato de dolorosas perdas e da vulnerabilidade de homens e mulheres que 

vêem o fenecimento de um importante símbolo religioso e que se sentem impotentes por 

                                                
200 Cf. José Maria Alves CARDOSO, A região Norte de Minas Gerais: um estudo da dinâmica de suas 
transformações espaciais, p.228. 
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não poderem acudir quem lhes proporcionou a caridade de Deus. São imagens obscuras 

da profanação da natureza criada por Deus.  

2.5.6. O Ecossistema do São Francisco: radiografia da inconsciência humana 

Rio de São Francisco 
Você que mata nossa sede e nossa fome 
Agora você está morreno 
Com a mão pesada do homem 
Maria Madalena - cabocla do Sertão do 
São Francisco  

  
A natureza não é concebida nem experienciada sob um único enfoque pelo ser 

humano. Para o homem religioso, ela é sagrada, pois foi criada pelos deuses ou por um 

Deus. Segundo Eliade, para o religioso a natureza não é exclusivamente natural, pois só 

o fato de ter sido Criada a torna impregnada de sacralidade. O Céu, que revela a 

transcendência, a Terra, cujo imaginário mágico-religioso alude à maternidade, assim 

como os ritmos cósmicos que manifestam ordem e permanência, informam que a 

Natureza é viva e sagrada, ao mesmo tempo em que revela as modalidades do sagrado.  

O homem a - religioso, ao contrário, vê a natureza em si mesma, destituída de 

qualquer valor transcendente, apresentando-se útil para os seus propósitos. Apartada da 

Vida, o homem não religioso a vê como uma coisa em estado bruto, como se não 

sentisse. Conduzido por uma postura profana frente ao mundo, o homem moderno, ao 

dessacralizar a natureza, depara-se com um mundo solto, livre do obstáculo do sagrado, 

onde ele pode projetar suas realizações materiais autônomas, pois, “O homem moderno 

a - religioso assume uma nova situação existencial: reconhece-se como o único sujeito e 

agente da História e rejeita todo apelo à transcendência”. 201 Personagem principal de 

uma história que vê o Todo como mero apêndice de um roteiro materialista, este homem 

vê o velho Chico como meio de um hedonismo profundo. 

O velho Chico encontra-se em condições precárias. Pequenos afluentes estão se 

esvaindo nos braseiros desmatadores de inúmeras carvoeiras, secas, barragens, 

queimadas, dejetos e outras agressões, que apresentam ameaças concretas à sua 

perenidade. 

No século XVI, o padre João de Aspilcueta Navarro, em contato com a natureza 

não corrompida do Sertão do São Francisco, apresenta um quadro da sua plenitude, 

quando era usufruída apenas pelos indígenas: uma natureza verde, frondosa e viva 

                                                
201 Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p.165. 
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compunha um tapete de fertilidade. Descrevendo as preservadas matas ciliares do rio, o 

clérigo traz imagens de uma vegetação saudável, com solo úmido e fértil, assim como a 

concepção que os indígenas tinham dessa vivacidade, como se pode perceber no excerto 

que se segue: 

As terras cercam este rio em trinta léguas ou mais são mui planas e 
fermosas; parece-me que nascerá nellas quanto lhe plantarem ou semearem; 
porque do mantimento que usam os índios e de diversas frutas há 
grandíssima copia; o pescado não tem conto, assim neste rio como noutros 
mais pequenos e em lagoas.202  

Porém, estupefato com o estágio civilizatório dos selvagens – quem sabe também 

daquela natureza ‘primitiva’ –, Navarro profetiza a vinda do branco para humanizar o 

indígena e o seu meio-ambiente, isto é, a necessidade de uma racionalidade e de um 

ordenamente religioso que traria civilidade àquela suposta selvageria, conforme se pode 

notar no trecho a seguir que expõe a visão do religioso: 

O fruto sólido desta terra parece que será quando se for povoando de 
christãos. Ds. N.Sor. Por sua misericórdia tire estes miseráveis das 
abominações em que estão, e a nós outros dê sua graça, para que sempre 
façamos sua santa vontade. 203  

Profecias cumpridas e abominações conhecidas. Na atualidade pode-se perceber a 

olho nu o resultado do projeto civilizatório do rio São Francisco. Dentre os vários 

movimentos de defesa do rio São Francisco, destacamos uma peregrinação realizada em 

seu leito e em cidades ribeirinhas, empreendida pelo franciscano Luiz Flávio Cáppio, 

bispo da Barra - BA, o sociólogo Adriano Martins, de Montes Claros-MG, e outros. Da 

Serra da Canastra à foz, este grupo realizou longas caminhadas, a pé e em embarcações 

ribeirinhas, de outubro de 1992 a outubro de 1993, levantando os principais problemas 

do rio e o seu perfil atual. A solidariedade do povo das águas milagrosas possibilitou 

que esta peregrinação ao corpo e à alma do São Francisco, revelasse uma radiografia da 

insensibilidade humana. 

Os dados coligidos apontam que a devastação do rio decreta sua sobrevida até 

2020. Esta comitiva apresentou os seguintes dados: 

Alto São Francisco – da Canastra a Pirapora-MG: descarga de dejetos 
industriais; poluição por esgoto doméstico, inclusive na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte; ação predatória das minerações e 
garimpos; devastação florestal das margens e nascentes; destruição das 

                                                
202 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária, p.604. 
203 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária, p.605. 
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matas ciliares; extinção de espécies de peixes como o pirá e o mafrixan, 
causada, entre outros motivos, pela pesca predatória na época de piracema; 
presença de “meninas formicidas”, no município de Felixlândia, (onde) 
crianças e adolescentes que trabalham para empresas de reflorestamento, 
aplicando formicida nas áreas de eucalipto; ocupação desordenada dos solos.  
Médio São Francisco – de Pirapora a Sobradinho-Ba: desmatamento do 
cerrado para a produção de carvoajem especialmente na região de Sete 
Lagoas; expansão da fronteira agrícola; irrigação e uso descontrolado de 
agrotóxico; assoreamento, desbarrancamento das margens e erosão, por 
causa da destruição da mata ciliar; intenso processo de mecanização 
agrícola; inexpressiva contribuição hídrica dos tributos (afluentes), a partir 
do Rio Grande.  
Baixo São Francisco – de Santana ao Oceano Atlântico: assoreamento do 
leito; destruição das lagoas marginais; salinização das águas pela perda de 
produtividade dos solos; aparecimento de espécies exóticas de peixes, entre 
eles, o tucunaré; alteração da capacidade de navegabilidade do rio; crise na 
pesca artesanal e na agricultura das vazantes.204

Este panorama da destruição é o resultado de uma conduta humana que 

desvalorizou a Natureza e consequentemente dessacralizou a própria vida. Cada suspiro 

de enfraquecimento que o rio dá, atinge, como uma lança, o coração do ribeirinho 

religioso, principalmente dos velhos pescadores e suas companheiras. Sustentáculo do 

Mundo sagrado destes povos, a degradação do rio é uma profanação da Natureza 

sagrada. 

 A crise ecológica por que passa o rio, é para estes homens e mulheres, uma crise 

religiosa. Incisivos, advogam castigo de Deus não somente para o homem profano como 

também para todo o mundo, que pode ter um fim trágico. Dito de outro modo, ao 

profanar a sacralidade do Mundo, o homem não-religioso ameaça a obra divina e pode 

instalar um caos, porque sem sacralidade, o mundo não sobrevive. A dessacralização do 

mundo operada pelo homem não religioso mostra valiosas perdas de referências, (como 

a fé) conforme expressa seu Zé de Lió: 

Se cê num tem fé, cê num chega a lugá nenhum; aí cê num vai a lugá 
nenhum home! Cê acaba um desembestado aí, doido pra cima e pra baxo! 

                   Seu Zé de Lió, em 04 de janeiro de 2008. 

As falas destes velhos caboclos são perpassadas por uma desgastante dor. Desejam 

o rio da forma em que foi criado por Deus e se recusam a vê-lo em sua condição atual, 

expressando que a violação de um espaço sagrado, é um atrevido confronto com as 

coisas divinas. Indignados e impotentes, nestes momentos, olham para o nada; 

expressando a dor que sentem com o sofrimento do São Francisco, ora reagem de forma 

                                                
204 Antonio Emilio PEREIRA, Memorial Januária, p.466-467. 



138

exasperada, apontando para cima e para baixo, com olhos vidrados de cólera e angústia; 

ou então reagem encolhendo-se, expressando um cansaço de viverem em um mundo 

profanado. São inflexões espirituais.  

Dona Maria Madalena, companheira de uma vida de Seu Binu, mulher da lida 

com a natureza e seus ‘encantamentos’, cuja água foi um elemento marcante da sua 

imagética, apresenta uma poesia-veneração ao rio São Francisco. Numa dialética de 

vida e morte do rio – tese e antítese de um (profanado) devir, ela segreda religiosamente 

do que a síntese dessa transfiguração é a eternidade, mostrando a força do Criador. Ao 

declamar a poesia-louvação ao rio, o faz com reverência; gesticulando, eleva suas mãos 

ao Céu e posta-as no coração. É emocionante. Velha mestra, oferta aos que a veem 

valiosas lições de ecologia e espiritualidade, dizendo para olhar para a Natureza com 

respeito, porque ela é Ser, como se pode captar no poema recitado por ela: 

Rio de São Francisco 
Rio de água cristalina 
Fui criada em sua água 
Desde quando era menina 

Rio de São Francisco 
Que distância nós ficamo 
Você passa onde eu morava 
E eu estou aqui... 
Só vejo você de perto 
Quando vô ne Itacarambi 

Rio de São Francisco 
Tenho saudade de suas enchente violenta 
Subino os barranco 
Enchendo as várzeas e as lagoas 
A onde passava pedra, também passava canoa 

Rio de São Francisco 
A morte ninguém compra  
A vida ninguém paga 
Não tem dinheiro no mundo 
 Que compre a sua santa água 

Rio de São Francisco 
Você que mata nossa sede e nossa fome 
Agora você esta morreno 
Com mão pesada do home 

Rio de São Francisco 
Deus não deixa você morrê 
Que sem a sua santa água  
Nós não podemo vivê! 

Querido rio bonito 
Nós precisamo de você. 
                   
Dona Maria Madalena, em 03 de janeiro de 2008 
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Esta poesia da água é um mergulho em uma eterna fonte de juventude, que guarda 

em seu fundo o encantamento jovial de descoberta de mundo, que eternamente 

“desperta e rejuvenesce o rosto, o rosto em que o homem se vê envelhecer”.205 As 

paisagens da história de vida de Dona Maria, paisagens da sua humanidade, são úmidas, 

líquidas e exuberantes. O rio é uma reserva de juventude e de vida, que sustenta a 

existência destes homens e mulheres, pois a água, com seu poder regenerador, é um 

elemento “que faz viver na morte, para além da morte”. 206 É um Paraíso líquido. 

O pensamento Bachelardiano sobre a imaginação da matéria denota que a 

imaginação simbólica tem raízes em essências significadoras. É na sensação de uma 

doação de vida, de uma liquidez que nutre uma matéria em formação e que possibilita o 

vir a ser, que se reencontram primordiais impressões; para o filósofo, são de 

materialidades acolhedoras que nasce a imaginação simbólica, que conforma mais 

essência do que formas. São imagens da Criação. 207  

Nesse sentido, o próximo capítulo mostrará o poder de um sólido alicerce.        

                                                
205 Gaston BACHELARD, A água e o Sonho: ensaio sobre a imaginação da matéria, p.152. 
206 Gaston BACHELARD, A água e o Sonho: ensaio sobre a imaginação da matéria, p.153. 
207 Gaston BACHELARD, A água e o Sonho: ensaio sobre a imaginação da matéria, p.121. 
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3. Margens dos Sujeitos: mergulho e desabrochar da consciência nas águas de um 
símbolo 

Seja ao descer as montanhas ou a 
percorrer sinuosas trajetórias através dos 
vales, escoando-se nos lagos ou nos mares, 
o rio simboliza sempre a existência humana 
e o curso da vida, com a sucessão de 
desejos, sentimentos e intenções, e a 
variedade de seus desvios. 
                                              Jean Chevalier 

  
  3.1. Redes e anzóis: histórias de pescadores 
                                   

Mas a terra natal é menos uma extensão 
que uma matéria; é um granito ou uma 
terra, um vento ou uma seca, uma água ou 
uma luz. É nela que materializamos os 
nossos devaneios; é por ela que nosso 
sonho adquire sua exata substância; é a ela 
que pedimos nossa cor fundamental.  
                                                      Bachelard        
  

Quem são os pescadores idosos de Januária? Como estes indivíduos se veem na 

trama da vida ordinária? Quais são as bases de suas identidades? Como essas pessoas 

abandonadas foram se reconstruindo? De onde veio a força que sustentou suas 

existências, tão despedaçadas, e lhes deu oxigênio para sorrir para a vida? 

O que impulsiona este percurso? O desvelamento das raízes da consciência destes 

sujeitos. O desabrochar pelo embrenhamento nas sinuosidades contraditórias da 

realidade. Os estranhamentos e entranhamentos. O percurso despedaçado, porém 

dialético, de perda, busca, encontro e revolvimento de terra e de lançamento de 

sementes existenciais, que possibilitaram brotar percebimentos. Eis o que nos inspira. 

São epopéias que enveredaram a maior trama humana: parir sua consciência, se 

lançando nas correntezas dinâmicas e poderosas do devir; a abertura de veredas em terra 

virgem; a iluminação espiritual na opacidade de um mundo ainda escuro, em uma árdua 

luta pela manutenção da existência, que sem a transcendência e o imaginário, não teria 

vingado. 

Conceber a si e ao Mundo, se lançando em seu Ser, dialeticamente possuindo-o e 

possuindo-se. Desafio que já poderia ter sido superado há tempos, mas não, o homem  

transformou em uma tragédia as produções humanas da tecedura de si e do Mundo. 

Pensou que a razão seria a única chave de abertura do real, e foi mais longe: advogou 
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uma única forma de composição, desconsiderando o universo que é a imaginação, o 

devaneio e a poesia humana, férteis sementes de conhecimento.  

Neste capítulo continuaremos a trajetória rumo ao universo existencial dos 

pescadores artesanais de Januária, bebendo em suas histórias de vida cotidiana, poções 

de significados nas correntezas do seu rio existencial; buscando conhecer a dinâmica 

das construções dos seus eus, a partir de dois poderosos fios que compõem a tecedura 

do homem: o material e o espiritual. Entendemos que ambos não se contradizem e nem 

se infirmam, pois é no chão do mundo que se entremeia o curso e o decurso do 

imaginário humano. É ‘neste aqui’ que o homem (se) religa ‘àquele lá’. É nesta 

dimensão que o homem vive em um avatar cuja derme encapa essência unitária. No 

universo simbólico, continuamos adentrando nas profundas escavações 

fenomenológicas de Eliade e Bachelard, juntando-as a importantes garimpagens de 

Xidieh e Süess. 

Na tessitura material, procuraremos desvirar das histórias de vida dos pescadores, 

as leituras e releituras do mundo e de si mesmos, numa tentativa de realizar uma 

arqueologia das suas identidades. Para tanto, buscamos nos conceitos de identidade 

como construção, de Castells, e como metamorfose, de Ciampa, subsídios para uma 

leitura psico-social do processo de construção de identidade dos pescadores de Januária. 

Porém, sem nenhuma pretensão de realizar um estudo de psicologia social, mas 

entrelaçá-la ao psiquismo do símbolo, abertura e delineamento do nosso percurso. 

Com este propósito nos embrenhamos um pouco mais nas tramas das redes de 

suas vidas, buscando desalinhavar alguns nós, estirar suas fibras, remendar 

coletivamente tendas, restaurando buracos corroídos e aparando bordas desgastadas, 

para vislumbrar a sua tecelagem. 

Para essa empreitada, nos aproximamos um pouco mais e olhamos suas ‘caixa de 

ferramentas’, com suas chaves de fendas, potentes agulhas e resistentes fios, assim 

como suas fitas isolantes. Vimos também neste baú outras imagens: poções de água-

santa e um deslumbrante Centro, aberto e límpido, de uma matéria tão pura que 

apresentou com uma nitidez resplandecente, imagens fantásticas do real. O fundo da sua 

superfície, como um grandiloquente espelho, reflete a Origem. Debruçando-nos mais 

ainda neste espelho, não vimos a tão cultuada imagem de Narciso, mas várias imagens 

diluídas em uma só: fauna, flora e minerais, tudo isso pareceu fazer parte de uma única 

Imagem. Vimos ali também a chave da caixa e seu segredo: fé. Uma coisa inexplicável. 

Uma força que revigora e faz transcender a rudeza dos abandonos e das desilusões. Uma 
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energia tão afetiva e justa que poderia ombrear relações e atitudes para com os 

(compartimentados e racionalizados) ‘outros’: o homem com o ‘outro’ homem e com o 

‘outro’ meio.  

Sentimos ali uma fé tão profunda que nos levou a refletir os quão soltoe e vazios 

nos encontramos: sem referência, sem território afetivo, sem Centro, sem Sagrado. 

3.1.1. Dispersão e Comum-unidade: redes de amparos   

Nesse “curso político velado”, segregado 
pelas instituições políticas e                             
religiosas hegemônicas, as classes 
subalternas participam a seu modo                        
da constituição dos significados sociais. 
Constroem suas concepções                        
sobre o mundo, sobre si próprias, sobre o 
poder, a fé. Enfim, sobre a                       
vida. 

        Alba Zaluar 

                                                                                                
A Comunidade dos pescadores está localizada na região norte da cidade de 

Januária, nas franjas do rio São Francisco. A cidade de Januária está localizada às 

margens do rio São Francisco no Norte de Minas Gerais, no Alto Médio São Francisco 

e especialmente na micro região sanfranciscana — área mineira do polígono da seca —  

região geoeconômica da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 

A população de Januária é composta de 63.605 habitantes, sendo distribuídos 35.923 na 

zona urbana e 27.682 na zona rural. É composta de seis distritos: Brejo do Amparo, 

Sede, Tejuco, Riacho da Cruz, Várzea Bonita, Hevinópolis e São Joaquim. 208

A comunidade possui uma praça, um colégio de ensino fundamental e médio, um 

pequeno e simplório templo em sua rua principal, uma quadra esportiva, uma sede da 

Associação dos Pescadores e um Centro de Cultura na residência do professor João 

Damasceno. 209  

                                                
208 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísctica (Senso 2000). www.ibge.gov.br. Acesso em 08 
de março de 2010.  
209 O professor João Damasceno de Almeida nasceu na Comunidade dos Pescadores. Filho de lavadeira e 
de pescador formou-se em História e hoje é professor universitário e do ensino médio. Também foi 
diretor do Colégio Pio XII, localizado na comunidade. É o atual coordenador do grupo folclórico da 
comunidade, o mais famoso de Januária reconhecido nacionalmente, Terno dos Temerosos, acumulando 
também a função de Imperador do grupo, além de agente cultural. Em 2007, doou sua residência para a 
comunidade, de onde se retirou, transformando-a em um importante Centro de Cultura e Memória da 
comunidade. Engajado, luta pela comunidade, estimulando os jovens em sua formação e em ações que 
fortaleçam suas auto-estima e identidade. É uma figura muito importante para a comunidade. Um líder.  
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A rua principal da comunidade é a Rua Anísio José Rocha, onde moram muitos 

pescadores idosos; é a corredeira principal de onde desembocam pequenos afluentes que 

formam o bairro. É uma rua pequena composta de casas geminadas, muito simples, com 

portas e janelas dando para a calçada e sempre abertas. As fachadas das casas são 

baixas, geralmente compostas de uma porta e uma janela. O interior é desprovido de 

laje, dividido tradicionalmente em uma pequena sala de visita, dois quartos que ladeiam 

um breve corredor, uma pequena cozinha onde impera o fogão a lenha, que em algumas 

fica no quintal. São nuas de cores e a maioria tem piso de cimento. Os móveis são 

estritamente utilitários, como um sofá e uma estante com uma televisão na sala de estar. 

Uma mesa de refeição com bancos que nunca comportam todos os membros da família, 

um fogão a gás nem sempre utilizado, por causa do custo do gás e uma velha geladeira. 

A decoração é simples e religiosa, como eles. Geralmente as paredes das salas são 

vestidas de imagens de santos e de algumas fotografias da família, coladas diretamente 

na parede, impregnando memórias e vida em um ambiente tão desprovido de conforto. 

A sala de seu Zé de Lió apresenta a família e a sua ocupação através de fotos 

existenciais coladas nas paredes. A casa de dona Meru, um conglomerado de cacos de 

pobreza, passa a impressão de acomodação encapsulada por um emaranhado de teias de 

aranhas, fiadas por décadas de desilusões e pobreza. A casa de seu Binu e de dona 

Maria foi reformada na parte da frente, ampliação de um pequeno cômodo de terra 

batida e paredes de adobe. Nessa parte velha, as antigas telhas se encontram enegrecidas 

sobre uma precária estrutura muito baixa. Remete a uma casa de João de Barro. É um 

cômodo onde funciona a cozinha que tem uma antiga geladeira enferrujada, um velho 

fogão a gás de quatro bocas, um armário de aço carcomido pela ferrugem, dois bancos 

toscos e uma cansada mesinha, encostada na parede para suportar o peso do tempo e as 

fraturas das pernas. A parte nova, de dois cômodos, comporta o quarto do casal e a sala 

principal, que também é usada como quarto de visitas, onde há uma cama de solteiro no 

canto, uma velha mesa de fórmica com quatro cadeiras de aço, um móvel antigo caindo 

em ruínas, no qual fica uma pequena televisão, a Bíblia, sempre aberta, duas peças de 

peixe, uma piranha de cerâmica e outro peixe de aço, um troféu, e muitas miudezas 

impregnadas de história e significado. O piso é de cimento. As paredes são cobertas de 

várias imagens de santos, e de uma fotografia retocada e emoldurada do casal. Nesta 

foto há um adesivo colado no canto inferior com a seguinte inscrição: “Deus abençoe 

esta casa.” As várias imagens de santos e de calendários de tempos já idos encobrem 

descascadas paredes, cujas cores desbotadas há tempos, nos passam um sentimento de 
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desolação. Mas uma energética cortina de cetim vermelho-vinho traz vigor ao ambiente. 

Depois deles.     

O piso da rua é composto de pedras, como em quase toda a cidade. Durante o dia 

há sempre moradores circulando e sentados nas calçadas; pescadores idosos e jovens 

estão sempre tecendo redes de pescarias, mulheres estão sempre conversando ou 

realizando algum por-fazer doméstico do lado de fora; crianças correm livremente pela 

rua, revelando a sua tranquilidade. Os pescadores mais velhos informam que nos dias 

atuais a rua se encontra muito mais estruturada do que antes, quando as casas eram 

muito precárias e ficavam nos barrancos do rio, na terra solta. Hoje a comunidade está 

mais urbanizada, com rede elétrica. Esta rua se encontra nas margens do rio, rodeada 

por um delongado muro construído para proteger a cidade de enchentes. Rente ao fundo 

das casas, há uma muralha e terra abaixo, até a base das areias do rio, amontoados de 

lixo e de restos sociais. Isso produz uma idéia de desolamento, para quem nunca 

adentrou no ambiente e sentiu que ali possui uma energia, uma força impressionante que 

injeta cor em vidas em preto e branco.  

A comunidade dos Pescadores é uma comunidade tradicional, composta de negros 

em sua maioria, que cultivam e valorizam manifestações religiosas e culturais, diferente 

de outros bairros também pobres da cidade que, no entanto, não compõem uma ‘família 

comunitária’. Costa nos informa que o meio onde os pescadores trabalham e vivem, na 

beira do mar ou do rio, geralmente se constitui como o espaço onde constroem suas 

comunidades e plantam uma identidade local bem definida. Essas comunidades são 

compostas de parceiros, compadres, parentes e famílias que garantem, pela via da 

tradição oral, a reprodução de suas atividades e dos seus valores espirituais. A 

identidade comunitária se enraíza à (e na) espacialidade geográfica esteirando um 

território identidário.210  

Esse tipo de organização comunitária assegura suas atividades, tão intermitentes, 

através de funções distribuídas entre todos os membros, como poderemos verificar 

adiante nas organizações coletivas das pescarias. Também veremos que nestas 

comunidades convivem sem diferenças sociais os donos dos barcos e das redes com os 

sem redes, fazendo erigir uma ética igualitária.  Há um respeito e admiração pelos 

proprietários das embarcações, considerados mestres e tidos como melhor de vida.  Na 

                                                
210 Cf. Solange Machado COSTA, As Redes da pesca: estratégias econômicas e formas de solidariedade
entre pescadores artesanais, p.05 
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pesca de parceiros ocorre uma divisão de partes diferenciadas, na qual o proprietário do 

barco ou da rede fica com uma parcela maior da caça. 

Geralmente alguns proprietários de barcos e de redes se tornam líderes na 

comunidade, assumindo um papel político de grande representatividade, além de ser 

agente cultural. O pescador falecido Berto Preto, um dos fundadores do grupo folclórico 

da Rua de Baixo, o Terno dos Temerosos, é reconhecido pelos idosos como um grande 

líder. Proprietário de barco foi tido como um mestre que conduziu o aprendizado de 

vários pescadores. No dia do seu enterro, os pescadores narram que uma fina chuva caiu 

repentinamente, fora de época, para encobrir o forte sol e apaziguar o abrasador calor, 

coroando uma despedida de um grande modelo, uma referência deles mesmos e de suas 

integridades.                                                                  

            Outras atividades exercidas pelos moradores da Comunidade dos Pescadores, 

além da pescaria, são: construção civil, emprego doméstico, biscates, plantações nas 

vazantes, comércio em feiras, atividades sazonais relacionadas aos períodos de praia e 

turismo no rio São Francisco. Segundo o professor João Damasceno, há baixo índice de 

escolaridade e estigmatização de insociabilidade; o lugar sempre esteve submetido a um 

relativo isolamento e invisibilidade devido ao descaso político ao longo de anos de 

desenvolvimento da cidade, assim como um escamoteado preconceito nutrido pelo povo 

da cidade, mas com consequentes significados, como podemos constatar nas falas de 

alguns pescadores da comunidade: 

 — Seu Zé, me fale sobre o termo Rua de Baixo. 
 — (Nós) não vai lá e nem os de lá vêm aqui! (ríspido). 
                                                            Seu Zé de Lió, em 08 de abril de 2004. 
  
 — Seu Firmo, gostaria que o senhor falasse sobre o termo povo da Rua de 
Baixo. 
 — Existe uma flata assim de desunião do povo da rua de baixo com a rua de 
cima. Se as veiz chegava a turma da rua de baixo num baile, lá na rua de 
cima,(...) enton só ia de grupo, porque se fosse de dois, chegasse lá eles 
queria metê o cassete. 
  — Por que o nome Rua de Baixo? 
  — Porque é o seguinte: nós comecemo aqui pela marge do ri, né?       
Enton, aqui é subino [apontando para o centro de Januária]), e aqui é                                                    
desceno. Quem vai para Itacarambi vai desceno; quem vai pra Maria da 
Cruz, vai subino. Enton é por causa disso, né? Porque a cidade toda [é 
dividida] até hoje aqui, ó, se vem aqui, [na comunidade] daqui pra baxo, é 
na rua de baxo. 
                                           Seu Firmo, em entrevista de 16 de junho de 2004.  
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Como já mostrado acima, ao citar um local de negação, como os barrancos 

segregados da cidade, a região da Santa Cruz, alguns historiadores da cidade fazem uma 

varredura nas areias do território e o limpam. Demolem patrimônios e ruas, tentando 

jogar para longe passagens, como se fossem entulhos, manipulando fatos, e como se 

fosse possível apagar vestígios humanos da história, como fez sutilmente Pereira no 

fragmento que se segue: 

A beleza do São Francisco e a comodidade do estar próximo às águas 
motivaram aos que aqui se aninham, a se estabelecer em suas margens. 
Houve um grande desmatamento, frente à cidade, no afã de manterem 
limpos os portos, desde longas e esquecidas eras. Desprotegidas, as 
barrancas desapareceram, pouco a pouco, sendo levados pelas águas, aqueles 
primordiais armazéns do Porto do Salgado e as primeiras ruas.211   

Essas escritas negadoras informam (ideologicamente) o lugar de cada um na 

cidade. São concepções que foram assimiladas por esse povo, mas que também foram 

confrontadas a partir de um exame da formação da comunidade e da constatação de que 

mais do que um lugar precário e das desestrutura que tal condição implica, existe uma 

discriminação e marginalização relacionadas à cor da pele, às ocupações, ao território e 

ao povo. Em relação ao território e os indígenas que o habitaram, rememorados como 

selvagens arredios, e os aventureiros que os mataram e os expulsaram, tratados como 

heróis, fica evidente a resistência da história local em assumir a sua formação histórica. 

No tocante à cor da pele, há uma tentativa de dessemelhar iguais, uma vez que a maioria 

da população da cidade é negra. Quanto à pobreza, numa cidade onde a mesma ronda a 

vida de muitos e não há ofertas de empregos para o povo, ocorre uma negação da feição 

barranqueira de um povo que sobrevive dos frutos do velho rio, relegada a uma minoria 

que mostra as raízes de uma identidade não arvorada.   

Os reveladores relatos que se seguem mostram reinterpretações de leituras 

externas:  

— Seu Binu, porque Rua de Baixo? 
— É poque o povo começô com essas bestage: rua de baxo, rua de cima. É                                          
poque ta na ponta da rua (silencia-se). 
— Dona Maria, existe algum preconceito com essa comunidade? 
— Tem! Da rua de cima com aqui! (Exasperada).         
Seu Binu intervém. 

                                                
211 Antonio Emilio Pereira, Memorial Januária: Terra, Rios e Gente, p. 394. Esta é a referência histórica 
da Comunidade dos Pescadores (do seu território), registrada em um memorial, composto de 635 páginas. 
O termo “Comunidade dos Pescadores” assim como o universo dos pescadores artesanais do Rio São 
Francisco não aparecem neste livro. 
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— Antigamente, vixe, isso aqui era brabo; antigamente essa (rua) aqui                                                  
chamava Mangangá, [nome atribuído à comunidade] poque o mangangá ce 
vê (é) um maribondo com nome mangangá briga demais, né? Enton o povo 
que morava aqui era briguento. Isso aqui era uma briga danada. Eles ia pro ri 
(...) passava quinze dia (...) quando chegava aqui, que fazia a partilha, (...)                                                        
danava bebê cachaça e quando pensava, juntava a confusão. [Hoje] Cabô 
aquela brigaiada, cabô... 
                           Seu Binu e dona Maria, em relatos de 03 de janeiro de 2008. 

João Damasceno nos informa que este termo, rua de baixo, geralmente é forjado 

em analogia à trajetória do rio, que corre para baixo, na direção das comunidades 

pesqueiras, mas não nega que o termo foi redimensionado na cidade, principalmente 

porque há uma divisão simbólica entre os de cima e os de baixo, como podemos 

capturar nas entrelinhas dos relatos acima. Conforme vimos na demolição do templo da 

comunidade, esse povo não foi poupado de abandono político e social. 

Os pescadores idosos tiveram num passado não tão remoto a agricultura como 

principal atividade de subsistência. Porém, ao perderem os direitos de usufruto das 

terras, tiveram que partir para a pescaria como outro meio possível de sobrevivência. 

Tiveram que se reinventar.  

Sobre a condição do sertanejo usurpado da região, Costa esclarece que a 

comunidade sertaneja do médio São Francisco, composta de barranqueiros, geraizeiros, 

catingueiros e veredeiros, em contatos com os fazendeiros e latifundiários, tiveram 

conflitos, cujas relações desiguais e com parâmetros diferenciados, manifestaram uma 

dualidade do universo sertanejo, onde racionalidades diferenciadas fizeram erigir um 

imaginário de superioridade e inferioridade, que se reproduz até hoje em relação ao 

homem pobre da lida com a terra.212   

Essa dualidade de racionalidades díspares mostra de um lado, que nas camadas 

pobres do sertão, a posse da terra, considerada como terra solta, terra da natureza ou 

terra de Deus, é assentada na palavra do homem ético que legaliza o seu uso em vistas 

das suas necessidades existenciais, e de outro, nas camadas superiores, a posse e uso da 

terra se dá numa base de poder, mandismo e ‘contratos’ pactuados também na palavra 

                                                
212 Esse caráter dualista diz respeito ao que Costa chama lógica(s) diferenciada(s) do simples e do grande 
fazendeiro do sertão em relação à terra e o seu usufruto; as  relações sociais estabelecidas em cada estrato 
variavam entre contratos sociais instituídos sobre parâmetros de mutabilidade  por indivíduos morais   (o 
despossuído), e,  por outro lado, relações assentadas na acepção  da modernidade, do sujeito portador de 
valores supremos e não partilhadores. Cf. João Batista de Almeida COSTA, O Ser da Sociedade Sertaneja 
e a invisibilização do Negro no Sertão do Gerais, In, Cerrado e Desenvolvimento: Tradição e atualidade,
p. 108-109. 
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(assegurada pela violência) e quando convém, em supostos documentos ‘legais’ de 

posse, como destaca Costa: 

Os conflitos de terra desvelam que no Sertão Norte do Gerais houveram 
(sic) diversos estratagemas de legalidade duvidosa como forma de instaurar 
documentação de legalidade discutível sobre terras pertencentes a famílias 
de camadas inferiores da sociedade sertaneja.213  

As histórias de vida dos velhos pescadores trazem à tona estas contradições entre a 

palavra dada enquanto o estabelecimento de pactos entre pessoas, famílias e grupos 

comunitários e a escrita que não só nega a palavra, mas também a anula como um 

assombroso trator que passa por cima de valores, revolvendo e abrindo o chão da 

existência de povos desamparados da consciência dos seus direitos e da justiça legal. 

“Desenraizamentos que (transformam) a terra que dá tudo, em imensos territórios 

vazios. Esse é o tempo de homens fragmentados e enfraquecidos”.214 Ainda, mostra a 

forma como a região foi edificada numa arquitetura da violência, contínuo da 

colonização do nosso país.  

Alguns relatos dos pescadores sobre perdas e expulsões de terras, revelam esse 

processo de (des) construção do país assim como a forma como o seu nativo foi tratado. 

Citamos mais uma fala de Seu Binu: 

 — Antigamente nós sobrevivia da lavoura. O povo morava nesses beradão 
do ri. Tudo era cheio de gente, mas tudo era independente. Tinha um 
fazendêro que tinha um terreno. A senhora que chegava lá dizia: 
— Ei seu fulano, com’é que é? Eu queria fazê uma casinha aqui pra morá 
aqui. 
 Ele: — Pode fazê sua casa aí! Ali a senhora morava pra eternidade.  
— E vocês tinham direito de plantar?  
 — Plantava, a gente plantava de tudo, apôs o que a gente fazia era governá 
aquele terreno. Óia, eu vô contá pra senhora, ali no lugá onde eu nasci, ali 
abaxo de Itacarambi, umas cinco légua de Barreras, o dono lá desses terreno 
(...) eu morei lá pra eternidade e nunca conheci esse home. Não ligava nada 
de terra, não ligava não, ó: a senhora tinha misturado ali com o gado do rico, 
tudo misturado; mas de uns anos pra cá que os donos de terra ficô muito 
usurado, tomô conta que hoje, a senhora não pode nem cortá uma vara! 
— A partir de quando vocês tiveram que partir para a pescaria para 
sobreviver? 
— Ah, qué dizê, que naquela época, minha cumade, a gente não sobrevivia 
do pexe não, ah era só da lavora. O grupo de pescadô é organizado em 62 
(1962 é estruturada a Associação dos Pescadores215). Antes já existia 
pescaria... de certos ano pra cá, o povo foi sobreviveno da pesca. 

                                                
213 João Batista de Almeida COSTA, O Ser da Sociedade Sertaneja e a invisibilização do Negro no Sertão 
do Gerais, In, Cerrado e Desenvolvimento: Tradição e atualidade, p. 112. 
214 João Batista de Almeida COSTA, O Ser da Sociedade Sertaneja e a invisibilização do Negro no Sertão 
do Gerais, In, Cerrado e Desenvolvimento: Tradição e atualidade, p. 161. Grifo no original. 
215 A Associação dos Pescadores de Januária – Colônia dos Pescadores Z-2 – foi fundada em 1962. 
Organizada pelos pescadores de Januária, nos primeiros anos colaborou para regulamentar a prática da 
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— Por que vocês saíram das terras? 
— Com a usura das terra o povo foi saino tudo! 
— E onde esse povo começou a se arranchar? 
— Aqui na frente [na beira do rio e na frente da rua de baixo]; tinha uma 
ilha aí, ó, aqui era chei de casa, chei de gente aí. 

       Seu Binu, em entrevista de 02 de junho de 2003. 

  
Outro relato corrobora a ausência de amparos para o sertanejo rural, assim como a 

não consciência dos seus direitos: 

— Seu Zé, o senhor criou seus filhos só como pescador? 
— Eu pescava e trabalhava ne roça. 
— A roça era do senhor? 
— Era. 
— E quem está trabalhando nela hoje? 
— Eu larguei de mão. 
— E as terras? 
— Num tinha terra minha não. A terra era da natureza mesmo, nesse tempo 
num tinha isso não (proprietário). Plantava de tudo! Ai os fazendêro 
começava aborreceno com os gados deles, aí a gente abandonava! Porque 
eles queria que a gente fizesse assim [se agacha e desenha uma divisão de 
terras no chão, cujas partes que lhes cabiam, eram ínfimas]. 

 Seu Zé de Lió, em entrevista de 07 de abril de 2004. 

Estas histórias expressam a forma como o sertão dos gerais foi estruturado. O 

fazendeiro, proprietário das terras e detentor de direitos legais (leia-se poder), submetia 

os despossuídos aos seus ordenamentos e decisões. Herança cultural da conquista da 

região. Dois aspectos aí se destacam: a privatização de terras e a violência.  

A cultura sertaneja se processou a partir da grande fazenda, a grande propriedade, 

que se constituía, de acordo com Costa um todo econômico, onde os camponeses 

estabeleciam relações de partilhas (subordinadas) como forma de garantir a reprodução 

familiar. O antropólogo informa que a grande fazenda era sustentada pela mão-de-obra 

escrava indígena e negra; com o passar do tempo, índios e negros foram transformando-

se em agregados, organizando suas próprias produções de forma coletiva, assentadas 

nas relações de parentesco, compadrio e vizinhança.216  

O fazendeiro (auto) intitulado de Coronel submetia os camponeses (meeiros, 

arrendatários, posseiros, etc.) ao seu poder. Figura representativa da Lei, encaminhava 

                                                                                                                                              
pesca e da profissão, tornando o pescador artesanal em profissional, e assegurar os direitos destes 
profissionais – como o seguro-desemprego recebido no período da Piracema. Desde meados da década de 
70 do século passado, a associação enfraqueceu e perdeu a força de sustentação da categoria. De 1998 a
2006, um não-pescador assume a sua direção, o sr. Milton Ribeiro Neves, ex-policial, provocando 
insatisfação e descrédito. Atualmente um pescador da comunidade reassumiu a sua direção. 
216 Cf. João Batista de Almeida COSTA, Cultura Sertaneja: a conjugação de lógicas diferenciadas, p. 
18-19-20. 
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soluções para toda ordem de necessidade ou problema, fazendo erigir um imaginário 

paternalista do Estado, isto é, a sua encarnação. Estas relações sociais, tendo a terra 

como eixo articulador, forjaram uma cultura peculiar nas Minas Gerais, conforme 

destaca Costa: 

Articulando-se interna e externamente, os homens dessa região construíram 
uma identidade própria e uma cultura singular_a sertaneja_... como sendo 
fruto da relação estabelecida com a terra e a natureza. (...) Constituíram 
coletivamente e viabilizaram um “modus vivendi” que proporcionou uma 
cosmovisão inteira e integrada _holística_ expressando-a no principal valor 
cultural: a solidariedade.217  

Essa cultura sertaneja é o resultado então dos entrelaçamentos entre as diversas 

etnias que se assentaram na região a partir da necessidade de sobrevivência em um 

território abandonado nas mãos de enviados (e inadaptados) do poder colonial, que 

instauraram uma propriedade privada de poder. Termos como coronelismo e curral 

eleitoral são dinâmicos na região.  

O coronelismo na região estruturou verticalmente as regras sociais. Assentado na 

figura do estado, o grande fazendeiro gozava de plenos poderes sobre os seus afilhados, 

assegurado por intimidantes jagunços. Esse tipo de estrutura delineou uma característica 

marcante na região: a violência nas relações sociais.  

Esta estrutura se redimensiona quando a região passou gradativamente a se 

orientar pelas relações capitalistas de produção, no século XIX; na década de sessenta 

do século passado, a região é vinculada à área de atuação da SUDENE. Junto a este 

fato, entra em vigor o Estatuto da Terra, que propiciava o domínio da terra a sitiantes e 

agregados que nela estivessem assentados. Os grandes fazendeiros do Norte de Minas 

reagem imediatamente, rompendo as alianças com os agregados. Esse período é 

marcado por expulsões de miríades de agricultores da zona rural processo que provoca 

ruptura na base constituinte da vida do sertanejo: a solidariedade. Uma penosa realidade 

se impõe para esses indivíduos, como observa Costa:

Homens e mulheres em busca de novas formas de atividade produtiva 
buscam as cidades (...). Com a introdução da dinâmica exógena, conduzem a 
família sertaneja das camadas inferiores à desarticulação de sua organização 
produtiva baseada no trabalho familiar.218   

                                                
217 Cf. João Batista de Almeida COSTA, Cultura Sertaneja: a conjugação de lógicas diferenciadas, p. 80. 
218 Cf. João Batista de Almeida COSTA, Cultura Sertaneja: a conjugação de lógicas diferenciadas, p. 81. 
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Deparando-se com uma nova realidade, o sertanejo rearticula suas bases de 

solidariedade em nível horizontal, estreitando alianças entre os iguais para poder 

assegurar sua reprodução de vida. A Comunidade dos Pescadores de Januária teve nos 

laços de solidariedade, o cimento necessário para solidificar uma habitação; 

desamparados e soltos no mundo, estes indivíduos entrelaçaram laços de sobrevivência 

coletiva e plantaram, às margens de um símbolo de todas as possibilidades, uma 

comunidade. Naquelas águas eles banharam-se de ressurreição.  

Confrontados por um contexto que impunha outras exigências de sobrevivência, 

estes indivíduos promoveram rearranjos junto à natureza e tornaram-se pescadores. O 

relato de seu Zé de Lió demonstra que a pescaria foi uma saída possível para indivíduos 

sem estudo ou especialização, exigências da cidade:

— Seu Zé, por que o senhor tornou-se pescador aos 14 anos de idade? 
— Ah é porque eu num tinha leitura nenhuma, nós num tinha pai... minha 
mãe  arrumô esse mei d’eu ir pescá; eu fui pescá chorano, eu num queria esse 
ramo pra mim não. O único ramo que eu queria sê na vida era militá... Eu 
queria e não consegui! Eu gostava e tinha vontade! (ênfase e pesar). Porque 
num tinha leitura, não consegui!  

                                                                                      Seu Zé de Lió, em entrevista de 07 de abril de 2004. 

Os braços de Seu Zé decaem com as palmas das mãos abertas; sua frustração é 

descortinada por um olhar vazio e distante. A decepção de seu Zé revela a condição de 

inúmeros homens e mulheres que viviam tradicionalmente da terra e que são lançados à 

dura força a diferenciadas formas de viver, nas quais eles não foram acatados. A 

pescaria e plantações coletivas às margens do rio (vazantes) e em pequenos pedaços de 

terra da comunidade, para complementar suas sobrevivências, foi uma alternativa 

possível, afinal, eles já lançavam mão da pescaria como complementação. Porém, agora, 

eles têm o desafio de dominar o Grande Rio, descortinar os seus segredos e dele extrair 

sobrevivência, porque agora é uma questão de vida ou morte. 

3.1.2. Das terras espoliadas à águas restituidoras: travessias   

Tô fechano sete tempo que mia vida é camiá 
Pulas istrada do mundo dia e noite sem pará 
(...) 
Ajuntei no isquicimento o qui o abandono 
guardô 
Meus mestre a istrada e o vento quem na vida 
me insinô  
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Vô me alembrano na viagem das pinura que 
passei 
Daquelas  dura passage nos lugari adonde 
andei 
Só de pensá me dá friage nos sucesso que 
assentei 
Nas mia lembrança ligião de condenados 
Nos grilhão acorrentados nas treva da 
inguinorança 
Sem a luz do Grande Rei 
Tudo isso eu vi nas mia andança  
No tempo que eu buscava o trecho alei. 
                        Elomar _ Cantiga do Estradar 

Desterrados e desamparados, tais quais os africanos trazidos para o país e tais 

quais os indígenas da região, expulsos inúmeras vezes dos seus territórios. Homens e 

mulheres despedaçados, sem terra e sem teto, que tiveram a desafiante tarefa de se 

reconstruírem e re-instaurar um novo território, juntando os cacos das suas memórias 

estilhaçadas, remendando suas tradições rasgadas, revolvendo a terra nova e lançando 

sementes em fundas valas, na esperança de cultivarem e colherem uma sagrada safra de 

paz acomodadora no mundo.  

Agora é se lançar de corpo e alma numa empreitada que requer desvelamentos. 

Intuição, imaginação, improvisação e união, são algumas exigências iniciais da 

atividade da pescaria, as outras, as águas colaborarão, irmanadas com a sensibilidade 

destes pescadores de sobrevivência: domínio do tempo e do espaço, do ecossistema 

fluvial, da caça e dos instrumentos adequados. Adentramento na natureza e em seus 

mistérios.  

O novo ambiente de sobrevivência é intermitente, imprevisível, instável, 

espelhado e pontuado de escuros e invisibilidade; misterioso e voluntarioso. O espaço 

aquático é homogêneo, maleável, ritímico, aberto e nu, cujo mapa é desenhado pelo 

sutil deslizar em suas águas. O mapa se faz na intimidade e na interação. 

O tempo (clima) conduz e determina a pescaria como uma melodia que ritma uma 

coreografia ascendente e descedente que faz a caça (peixe) emergir ou submergir, 

despertando noções de harmonia que tornarão aqueles caboclos maestros, mestres da 

arte de pescar.  

Bachelard afirma que o despertar da consciência ocorre através de sentimentos 

inspirados pela matéria, trazendo impressões que se traduzem em descobertas 

impregnadas de símbolos que vão revelando que os mistérios do mundo podem ser 

descortinados num processo de auto-desvelamento.  
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Bachelard e seu Binu falam sobre esse processo. Ambos usam a mesma 

linguagem, inspirados por uma mesma Fonte. Os dois poetas e sua fonte inspiram 

profundamente: 

O ser é antes de tudo um despertar, e ele desperta na consciência de uma 
impressão extraordinária. O indivíduo não é a soma de suas impressões 
gerais, é a soma de suas impressões singulares. Assim, se criam em nós os 
mistérios familiares, que se designam em raros símbolos. Foi perto da água e 
de suas flores que melhor compreendi ser o devaneio um universo em 
emanação, um alento odorante que se evola das coisas pela mediação de um 
sonhador.219  

O rio faz parte de tudo na vida. Traz recordação de tudo na vida pa gente, 
poque o rio é uma escola. A gente aprende muita coisa no rio. 
                                                                 Seu Binu, em 02 de junho de 2003.  

Em um deslumbrante azul celestial, espelho do telhado do mundo, sobre uma 

translúcida película d’água, aqueles caboclos da terra deslizarão seus sonhos e suas 

rústicas canoas, cuja madeira, talhada pelas intempéries, fragmentada por uma velha 

luta, mostra marcas materiais de um ir e vir contínuo; roturas e sulcos de uma realidade 

embrutecida. Sobre um chão maleável brotará a carne necessária para o alimento do 

corpo, cultivada com enxadas espirituais. O lançar de redes e anzóis, é um lançar de 

necessidades e silenciosos desejos, que buscará capturar para além da pesca, o Pão da 

Vida, que possibilite transcender o medo do abandono e a insegurança ante um destino 

desconhecido. O rio agora assegurará um abrigo, possibilitará uma pertença, frente à 

fragmentação de uma realidade tão incoerente e inconsequente. 

Mais do que tornarem-se pescadores profissionais, para velhos pescadores de 

sonhos, o desafio maior era enfrentar o desconhecido e misterioso. Ultrapassar o 

espelho d’água e apreender os seus segredos. Aqueles caboclos foram além da pescaria; 

elaboraram mais do que técnicas e traquejos, navegaram em um horizonte muito mais 

amplo do que as artérias do velho Chico. Aqueles velhos agricultores se depararam com 

um grande espelho do Mundo que revelou um narcisismo cósmico: refletiu o céu, a 

mata e as serras gerais, junto ao seu Criador. O rio mostrou que eles não estavam 

sozinhos, pois “O mundo refletido [no brilho do cristal da Fonte e com o Pai] é a 

conquista da calma”. 220

Mas águas simbólicas e generosas exigiam complementos. A pescaria artesanal é 

uma atividade sazonal que demandam outras ‘pescarias’. Nesse sentido, os pescadores 

                                                
219 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos, p.08. Grifos no original. 
220 Jean CHEVALIER, Dicionário de Símbolos, p. 630. 
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tiveram que transitar entre a pescaria e outras atividades, como a agricultura, para 

sobreviverem. Os pescadores de Januária sempre tiveram que trabalhar na agricultura de 

subsistência, nas vazantes, extensão de terras nas beiras do rio, além de serviços braçais 

como pedreiro e outros biscates. Alguns deles, como seu Binu, trabalharam durante 

anos assentando pedras nas ruas da comunidade, pela Prefeitura local. 

Outro fator que se interpõe no sucesso da pescaria rústica, é a falta de recursos 

tecnológicos. Costa221 assinala que cada tipo de pesca exige instrumentos e habilidades 

distintas. Neste caso, a pescaria industrial, mais aparatada tecnologicamente, prescindiu 

a pescaria artesanal, substituindo o domínio intuitivo dos processos da natureza pelo 

domínio técnico. Instrumentos que potencializam a pescaria como redes com alta 

capacidade de alcance a profundidades aquáticas, fazem a diferença. Barcos a motor que 

permitem longas jornadas e maior tempo na água maximizam a produção, diferente das 

canoas artesanais e das redes de fibras da natureza (atualmente de nylon), 

manufaturadas pelos próprios pescadores. A fala de seu Binu traz essa realidade onde a 

rede de pesca tinha de ser dividida por muitos, dado o seu custo e as dificuldades 

financeiras dos pescadores.  

— Seu Binu, a pescaria trouxe uma boa condição de vida para o senhor? 
— Moço, a pescaria só tem condições boa pra quem tem o materiale, que é a 
rede. Mas aquelas pessoa que pesca junto com aquelas pessoa como 
particulá [proprietários que contratam pescadores experientes], né, ali sofre 
demais... [exploração]. Eu pescava mais com um irmão meu [irmão de fé e 
de luta], um irmão meu, um senhô por nome Berto Preto [grande 
companheiro dos velhos pescadores], mas Mané dos Anjo [outro imortal 
como Berto Preto]... que era dono da rede...  
                                                                  Seu Binu, em 03 de junho de 2003. 

Na pesca industrial, a equipe geralmente é composta por um motorista, um 

geleiro, um maquinista e os proeiros, detentores dos conhecimentos tradicionais da 

pesca, mas orientados pelos conhecimentos científicos modernos. As intempéries são 

superadas pela via da tecnologia, não considerando os ciclos de reprodução do peixe; a 

pesca artesanal depende deles. Esse tipo de pesca detém o domínio do tempo e do 

espaço pela via do conhecimento científico e de artefatos tecnológicos que propiciam 

leituras e interpretações da natureza em tempo recorde; são instrumentos que 

identificam, medem e caracterizam. A natureza aí é codificada e manipulada como um 

                                                
221 Solange Machado da COSTA, As Redes da Pesca: estratégias econômicas e formas de solidariedades 
entre pescadores artesanai, p.06-07. 
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meio de produção que não leva em conta a sua organicidade, seu cio e reprodução, suas 

etapas necessárias de revigoramento. 

Espaço, tempo, caça, meio ambiente, organismo, vida, interação, tudo isso é 

reduzido a um mero empreendimento econômico na pesca industrial. O espaço aquático, 

por exemplo, é visto como algo fixo e funcional; é uma coisa que existe para ser 

usufruída livremente e, melhor, sem nenhum investimento de manutenção e com prazo 

indeterminado. Mas todos sabem quem determina o prazo de validade nesse tipo de 

relação e também conhecem os resultados das faltas de investimentos. 

Bachelard alerta que a água tem aptidão para expressar metáforas orgânicas acerca 

da sua condição; consegue denunciar através de imagens as fantasmagorias de uma 

mórbida dialética da passagem da límpida pureza para a impureza repugnante, afinal, 

ela é viva. É um rancor contra a corrupção da Vida. Suas reflexões sobre a degradação 

da água remetem a uma imagem de uma degradação orgânica, expressada por uma 

poesia de Huysmans sobre a fala da matéria através das suas imagens: 

Esse rio em andrajos, esse estranho rio, esse exutório de todas as escórias, 
essa sentina cor de ardósia e de chumbo fundido, borbulhando aqui e ali em 
remoinhos esverdeados, estrelado de catarros turvos, que gorgoleja sobre a 
comporta e se perde soluçante, nos buracos de um muro. Em alguns lugares 
a água parece paralisada e corroída de lepra; ela estagna, depois remexe sua 
fuligem corredia e retoma seu caminho amortecida pelos lodos. 222

Eis uma obscura síntese do uso indiscriminado das águas, das sedes insaciáveis e 

da dessacralização da natureza, que não é passiva. Os instrumentos, técnicas e 

conhecimentos necessários para a pescaria foram elaborados pelos velhos pescadores 

artesanais do São Francisco com matéria orgânica: a bússola eram as estrelas; as redes, 

fibras da natureza; a navegação, madeira da terra; o mapa, o corpo e a alma do rio com 

seus sussurros indutores; o capital de investimento, simbólico e cultural e as técnicas, 

intuídas e forjadas através da fina flor da água, do seu maternal cântico que revela 

‘como’ e ‘quando’, mostrando sensivelmente que “É imitando que se inventa. 

Acreditamos seguir o real e o traduzimos humanamente”.223     

Seu Zé de Lió revela o poder de ensinamento da Natureza numa organicidade que 

envolve uma relação profunda, subjetivada numa maternidade líquida resguardada na 

infância da alma que só necessita do devaneio para que possa reintegrar-se a uma 

                                                
222 HUYSMANS apud Gaston BACHELARD, A água e os sonhos, p. 143-144. 
223 Gaston BACHELARD, A água e os sonhos, p. 200. 
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origem, pois “Os acontecimentos mais ricos ocorrem em nós muito antes que a alma se 

aperceba deles. E, quando começamos a abrir os olhos para o visível, há muito que já 

estávamos aderentes ao invisível” 224. Vejamos um relato da sua intuição: 

— Seu Zé, como o senhor aprendeu a conhecer o rio? 
— O rio, ele é um pôco compricado pa gente conhecê ele. Tem que vivê 
mermo dento dele desde pequeno, poque assim já depois de grande num 
aprende não. Ali, a gente sabe a hora que o pexe encosta; a gente sabe a hora 
que o pexe dorme, a gente sabe o lugá próprio onde eles ta e muitos deles 
[os nichos]; hoje aí num sabe isto. Aí [atualmente], é chegá e a tocá [música 
alta] e cantano e ligano o motô... Pexe num gosta disso! O pexe é tão 
importante [sensível] que ele num gosta de zoada não; polução, pió; vê tudo 
demais [excessos], pió! 

— O que é natureza para o senhor? 
— Eu acho que nós já faz parte da natureza, o ser humano já faz parte da 
natureza, né Poque todas as coisa são viva, poque nós somo vivo; aquele pé 
de pau ali é vivo, tudo já faz parte da natureza. A terra é natureza, tudo é 
natureza. (...) Da terra nós tem vida. A caloria do solo esquenta a terra pa 
nós pisá na terra; a natureza enton, ela vai passá um pôco de energia pa 
nosso corpo, aí, nós vai vivê. No dia que os pés gelá...  
                                                    Seu Zé de Lió, em 07 e 08 de julho de 2008. 

— Seu Binu, como o senhor aprendeu a pescar?  
— A gente ficava apriciano, prestano atenção e ia fazê uma experênça e 
dava tudo certo.  
                                                                   Seu Binu, em 11 de julho de 2009. 

A poética psicomaterialista de Bachelard expressa que a contemplação junto à 

natureza dinamiza a mente onde as forças da visão são ativadas. Ela oferta à imaginação 

os elementos necessários para o conhecimento da realidade, pois é uma confortante 

escola natural. Para o homem sensível e amante da natureza, para usufruí-la basta 

observar o seu organismo, senti-lo e segui-lo, para então forjar rearranjos naturais que 

garantam meios que aliviem o drama da sobrevivência carnal.  

O imprescindível conhecimento do tempo e os seus desdobramentos, com seus 

informes sobre a fisiologia da água, norteiam a caça, determinando a época, a 

temperatura e o espaço. Por exemplo, os nichos de concentração do peixe, foram 

despertados e aperfeiçoados pelos pescadores a partir do puro contato com a natureza e 

os seus elementos: o céu e a sua deslumbrante luminosidade, candeeiro superior que 

ilumina a inexorável invisibilidade do enigmático chão da colheita; a água, “Senhora da 

linguagem sem brusquidão, da linguagem contínua, continuada, da linguagem que 

                                                
224 D’ANNUNZIO apud Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos p. 18. 
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abranda o ritmo, que proporciona uma matéria uniforme a ritmos diferentes”. 225 A água 

flui os arranjos naturais. Dentro dela ocorre um interiorização, um regresso a uma 

origem.  Lá, os pescadores portam um saber a priori: 

— Seu Firmo como vocês sabem a hora certa de pescar? 
— Ali [no rio] a gente tem mais prática, de forma que a gente sabe os horáro 
sem precisá relógo, pelas estrela. Ali a gente já sabe... A estrela Dalva sai da 
boca da noite, a posição dela ta no mei do céu, a gente já sabe que é mêa 
noite. Se ela sai de cá, na boca da noite, ali ce já sabe o horário de pescá; o 
Sete, aquelas sete estrelinha que sai junto, elas sai no mês de junho. Tem o 
Sino, cinco estrela que parece o sino; e então, quando sai aqueles três 
planeta, sai o Sino, o Sete e a Estrela Dalva, era frio [que] ninguém resistia. 
Do ri dá pa vislumbrá melhó, porque você lá ta no relento, né? Ce enxerga 
tudo (...). Aqui mesmo [na cidade], tem veiz que eu chego, “gente, comé que 
ta a fase da lua aí?” É obrigado oiá no calendário, e no tempo que eu 
pescava, não! (...) A lua, quando ela passa praquí, quando ela vai passá, aí o 
pexe arruma [some]. Três dia depois  que ela cai que o pexe melhora 
[‘aparece’]. É. 

                        Seu Firmo, em 05 de janeiro de 2008. 

Lá eles possuem os elementos fundamentais para o exercício desafiador da 

pescaria. A natureza criada pelo Pai media o essencial para os seus aprendizados, se 

desdobrando ao céu, que sinaliza preciosos saberes, através de imagens e formas 

simbólicas que iluminam o chão da lida e os escuros de um mundo caótico. O Sagrado 

se manifesta num esplendoroso Céu. Do rio eles reforçam a narrativa da Criação e da 

força do Criador226. Seu Zé de Lió sensivelmente traz a seguinte narrativa mítica:  

— Seu Zé, como é o céu do rio? 
As estrela são colorida... Agora que o céu é todo cruzado de cruz, é! O céu é 
cruzado. Todas estrela daquela é cruzada. Do mei do ri, demais, da pra vê. 
(...). [Seu Zé começa a descrever as formas simbólicas das estrelas] O 
rosaro, ele desce feito um têço e embaxo tem a cruz (...); ó, ce vê o rosaro, 
ce vê o sino, ce vê tudo que pertenceu a Jesus quando ele andô na terra, que 
sofreu daquele tipo que sofreu, existe tudo lá em cima, no céu, é. [O espelho 
d’água reflete a dimensão sagrada através dos seus símbolos]. Só no mês de 
mai [maio], ce vê. Nós aqui da rua, nós num enxerga nada do céu... Lá não, 
ce pode acreditá. Ce deita lá na coroa, no mei... Cê pode contá uma atás da 
outa, tudo brilhano; a iluminação das estrela lumia a terra pra nós andá lá de 
noite. Ela brilha tanto que ilumina o chão pra nós... 

                                                
225 D’ANNUNZIO apud Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos, p.193. 

226 O Salmo 103 é uma poesia da Gênese e das encantadoras imagens da Criação. As narrativas dos 
pescadores sobre os elementos da natureza e o seu simbolismo revelam o que as imagens evocam para 
uma consciência religiosa, conforme podemos perceber nesta passagem bíblica: “Senhor, (...) fizestes a
lua para indicar os tempos; o sol conhece a hora de se por. Mal estendeis as trevas e já se faz noite. (...) Ó 
Senhor, quão variada são as vossas obras! Feitas todas com sabedoria, a terra está cheia das coisas que 
criastes. Eis o mar, imenso e vasto, onde sem conta se agitam os animais grandes e pequenos. Nele 
navegam as naus. É o Leviatã que criastes para brincar nas ondas. Todos esses seres esperam de vós”. 
Bíblia Sagrada, p. 739.   
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A iluminação de lá é que ilumina o nosso caminho de baxo. 
A maió alegria que nós tem é quando chega essas hora... que a gente fica 
deitado; tano sadio, num tano doente, fica um conforto que a gente vai 
dormir num conforto... vai olhano as estrela...é muito importante a vida da 
gente no ri. Ih! Isso é uma alegria que só veno. Eu mesmo tenho saudade de 
lá. Ali pra mim, é a maió beleza que já vi na minha vida... Aquilo era uma 
alegria... A gente ficava satisfeito demais! Embora o serviço, ele trás mais 
sofrimento... é um sofrimento que a gente acostuma naquilo. E muitos que 
sai da pescaria, que chega a hora de encará, que não da mais pra volta, tem 
veiz que chora, com vontade de i. 

Seu Zé de Lió, em 04 de janeiro de 2008.227

Esta narrativa diz muito sobre a sacralidade da natureza pelo homem religioso. Se 

o mundo fora criado por Deus, é natural que esteja impregnado de sacralidade e que a 

mesma se manifeste nesta estrutura. É neste ‘mundo criado’ que o homem religioso 

contempla e experimenta os múltiplos aspectos do sagrado. Eliade destaca que os 

aspectos alto e elevado, revelam o transcendente em qualquer religiosidade. Mesmo que 

afastado do culto, o céu continua presente na religiosidade por intermédio do 

simbolismo. Ainda que vivenciado fora da vida religiosa (institucional), o sagrado 

celeste permanece ativo por meio do seu simbolismo.228    

Seu Binu reforça a noção do rio São Francisco como um Centro do universo, a 

partir de um espaço sagrado: 

— Seu Binu, como vocês conhecem o rio? 
— A gente vê todo movimento [a partir do rio], o movimento do céu todim. 
A hora que sai uma estrela, hora que entra uma estrela... Ce vê tudo... Fora 
do ri num vê, e lá do mei do ri vê Tudo. Óia, ce vê pra cá, [direita], ce 
enxerga pa lá [esquerda], ce enxerga pa cima, pa baxo... e do seco [terra] 
não, ce ta veno [só] aqui em frente docê.   

            Seu Binu, em 03 de janeiro de 2008.  

                                                
227 De acordo com Eliade, a significação religiosa do céu se liga à sua transcendência. O céu remete à 
noção de infinitude e transcendência de forma direta, a partir mesmo da sua imagem “alta”, superior, 
inacessível, de realidade absoluta, perene, de morada dos deuses. Dessa elaboração, ele “existe porque é 
elevado, infinito, imutável, poderoso”. O historiador ressalta que essa categoria transcendental da 
“altura”, do supra terrestre, revela-se ao homem de forma integral, atingindo a sua consciência, uma vez 
que o simbolismo é um dado da consciência total, não um fragmento da percepção relacionado a este ou 
aquele aspecto da realidade, mas do homem que toma consciência da sua posição no universo e do Todo. 
Cf. Mircea ELIADE, Tratado de História das Religiões, pp. 39-40-41. Grifos no original.  No que 
concerne à estrela, Chevalier destaca que a sua grande referência é de luminar, fonte de luz. Seu caráter 
celeste a torna símbolo do espírito, particularmente dos conflitos interiores entre as forças espirituais (luz) 
e as forças materiais (trevas). As estrelas traspassam a obscuridade; trazem luz à noite do inconsciente. A 
estrela traçada entre o esquadro e o compasso, ou entre o Céu e a Terra, representa o homem regenerado, 
radiantemente iluminado, em meio às trevas do mundo profano. O simbologista ressalta também que a 
estrela é uma manifestação de Deus [teofania] na escuridão da fé, buscando iluminar o caminho da 
criatura rumo ao seu Criador; neste sentido, ela reluz não somente no céu, mas no coração do homem, 
muitas vezes obscurecido pelo medo e angústia mundanos que entrevam os sentidos. Cf. Jean 
CHEVALIER, Dicionário de Símbolos, p. 404-405. 
228 Cf. Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p. 108-109. 
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Eis os saberes que escoam de uma inspiradora Fonte, elaborados através de um 

imaginário que “sabe assumir a intimidade material do mundo, [e das] grandes 

substâncias da natureza”; 229 substâncias que evocam importantes símbolos a partir de 

um Centro que re-agasalha o homem ao seu Todo.   

São substâncias ‘elevadas’ que deram o verbo e a poética para o homem ressoar o 

eco do Mundo. No entendimento de Bachelard, os arranjos novos vêm de imagens 

antigas, pois a imaginação “inventa mais que coisas e dramas; inventa vida nova; abre 

os olhos que têm novos tipos de visão. Verá se tiver visões. Terá visões se se educar 

com devaneios antes de educar-se com experiências”230. Eis a pedagogia da renovação 

dos pescadores artesanais do São Francisco que se lançaram ao ‘novo’ com antigas 

lições, criando técnicas orgânicas na extensão das suas materialidades, replicando 

sobrevivência em velha existência. Eis como aqueles homens da terra e do mato se 

tornaram mestres das águas e das redes, em cujas tramas asseguraram um conforto 

divino, pois, “É o homem, e particularmente, o místico, quem se arma com uma rede 

para tentar captar Deus”. 231

Do imaginário simbólico do rio, podemos adentrar não só na religiosidade popular 

dos pescadores, como também na construção de suas identidades, tecidas em redes de 

solidariedade divina e humana, lançados em águas que intermediaram a trama de si 

mesmos. 

                                                
229 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos, p.108. 
230 Gaston BACHELARD, A Água e os Sonhos, p. 18. 
231 Jean CHEVALIER, Dicionário de Símbolos, p.773. Segundo o simbologista, a rede é um símbolo dos 
mais complexos que compõem a vida interior e exterior, “cujas malhas são igualmente difíceis de serem 
desatadas e desenredadas” (na psicanálise). No Catolicismo, as redes simbolizam a ação divina que 
apanham os homens para conduzi-los ao Reino do Céu, após o Julgamento Final. A rede de pescaria 
também é um símbolo da busca, que procura trazer para as bordas da consciência, assim como os peixes, 
resgatados das profundezas da água, longínquas recordações. Considerada como um objeto sagrado é um 
veículo da captação de uma força espiritual. p. 772-773. 
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Rede aberta por seu Zé de Lió. Confeccionada em nylon com bordas de chumbo. Foto nossa. 

Rede pra descansar 
Rede pra trabalhar 
Rede pra se aninhar 
Rede pra relentar 

Rede pra enlaçar 
Rede para desemaranhar 

Rede para viver 
Rede para morrer 
Rede para enterrar 

Rede pra tecelar 
Socorro Isidório
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3.2. Construção de Mundo/construção de Identidade: águas desveladoras, homens 
revelados 

Se as águas precedem a criação, é evidente 
que elas continuam presentes para a 
recriação. Ao homem novo corresponde a 
aparição de um outro mundo. 
                                              Jean Chevalier 

Lavradores que viviam da natureza e dos seus frutos, em terras regadas com o suor 

das suas perseveranças. Lá eles cavavam fendas e lançavam sementes existenciais, 

buscando se afirmar no seu fazer e no que esse fazer transbordava. Mas essa base foi 

usurpada pela inconsciência e prepotência. No entanto, um chão celestial mostraria um 

curso, uma cor e uma embarcação que intermediaria o processo de construção de 

identidade destes homens, afinal, os lavradores tornaram-se pescadores.    

Pescaria artesanal, atividade vista por muitos como inferior, cujos profissionais 

são tidos como desqualificados por um imaginário subalternizador, que os levou a se 

sentirem desvalorizados, instigando-nos a procurar desvendar como estes indivíduos se 

viam tempos atrás e como se vêem na atualidade?  

Vejamos um doloroso relato de seu Firmo, a sua incompreensão frente a tanto 

preconceito e desrespeito. Apesar da indignação, há uma percepção das suas condições: 

_Por que o pescador era desacreditado, conforme o senhor diz? 
— Num sei. Antigamente eu num sei se era [por causa de] uma tal de bebida 
e que nem nome ele [pescador] tinha. Quanto mais esse sofrimento...  
— O senhor acha que existia algum tipo de preconceito com relação aos 
pescadores? 
— Tinha. Toda vida teve. Sempre o pescadô era uma pessoa manjada. Em 
muitos ambientes o pescadô num entrava, porque chegava e eles dizia: “— 
Há não, daqui a pôco vai em forró, chegô esses baguncero.” 
— Vocês faziam bagunça? 
— Nada. Muitos [do] que nos dizia [atribuiam], nem fazia. Quem tinha 
muitos deles que era... [desrespeitador]. 
— A que o senhor atribui esse preconceito? 
— Até que nessa fazenda que nós tava lá ne Pirapora, nessa reunião 
[encontro regional de pescadores] lá, quando chegava o debate, cada um 
falava uma palavra [tinha direito a voz]. O pescadô tinha feito a palavre, 
dado a palavra lá pó dotô Afrânio, [que] era adevogado do Ministério do 
Trabalho, né? O pescadô fez uma quexa lá, um abordamento... Enton, na 
hora dessa pergunta [seria da resposta] ele, esse edevogado fez [repassou] a 
pergunta pa o coroné da [Polícia] Florestal que tava presente tamém, né? 
Enton, ele falô: — “Ô seu coroné, eu quero perguntá pra o senhô é o 
seguinte: eu vejo no Diáro Oficial que o senhor Presidente da República, 
[João Batista de Figueiredo] está debateno contra a fome do país, e vejo que 
o pescadô profissional ele é um produtô do alimento. E por que é tratado 
como um marginal?” Fez essa pergunta aí. Aí, quando coroné falou, disse: 
“Sô é adevogado, né? (...) De hoje em diante, o pescadô que fô abordado 
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[intimidado por policiais armados, segundo eles] dessa manêra pelo policial 
[florestal], enton ele procura dois testemunha que eu mesmo puno o poliça ”.  
Depois que terminô tudo [o encontro regional], quando eles descero aqui no 
ri [São Francisco], vei um sargento pió, pra vingá a denúncia [pública]...  A 
poliça florestal judiô muito com os pescadô...   
                                                                Seu Firmo, em 16 de junho de 2004. 

Transcender um prepotente espelho colocado em suas vidas pelos de fora, que 

reflete negação, é um desafio de enfrentamento de toda uma vida. Mas, como pontuado 

acima, a vida se restaura e se recompõe, pois ela é metamorfose e expressa a 

invencibilidade da essência humana na sua produção simbólica. 232   

Metamorfose, sinônimo de mudança/transformação, que remete à noção de 

reconstrução/superação. Foi na dialética do engendramento da vida que espiritualmente 

o homem fortaleceu a fragilidade da carne e cimentou o seu piso existencial. 

Ciampa desenvolve o conceito de identidade como metamorfose sobre base 

dialética, 233 como o movimento do real, de vida que está continuamente se refazendo 

aonde o homem vai processando a sua identidade sobre múltiplas e distintas 

determinações históricas, sociais e materiais dadas [e extra-materiais intuídas], nos 

contrastes do mundo e das re-significações elaboradas na dinâmica do seu devir. 

O percurso de construção de identidade dos pescadores foi entremeado por uma 

materialidade árida (mas não desértica): a terra, matéria primeira de lançamento de 

sementes, e por uma espiritualidade seminal, o rio, líquido que fertilizou as sementes 

das suas identidades, que quase secaram nas desertificações dos seus chãos.      

Na materialidade do mundo, estes homens e mulheres foram arrancados das terras 

em que cultuavam um modo de ser e de viver: agricultores que viviam na natureza uma 

existência mediada pela solidariedade divina através da natureza e dos seus frutos. Mas 

esse entranhamento foi duramente desviado, desestabilizando todo um processo de 

humanização e expressando a desumanidade de uma sociedade que nega a produção da 

                                                
232 Cf. Antonio da Costa CIAMPA, A estória do Severino e a história da Severina, p. 182. Antonio 
CIAMPA é mestre e doutor em Psicologia Social. A obra citada é fruto da sua tese de doutorado. 
233 Ciampa trabalha com o conceito marxista da dialética. Marx criou uma filosofia da dialética, que 
explica a realidade em um contínuo movimento transformador. É interessante o método dialético que o 
pensador criou para explicar o movimento do real (com seus princípios fundamentais). O primeiro 
princípio tudo se relaciona traz a noção de Unidade, que ele chama de totalidade, onde tudo é parte de um 
todo. Para ter essa percepção de totalidade, no entanto, é necessário ultrapassar as aparências imediatas da 
realidade, adentrar em sua essência e vislumbrar o seu devir; para tanto, a categoria mediação faz 
perceber que a realidade manifesta o imediato e oculta o mediato. A mediação é uma ponte que nos 
transporta para a essência do todo, possibilitando-nos atingir uma compreensão mais vasta das coisas, 
cujo imediato/mediato se interpenetram numa unidade. Esse movimento vivo de contradição-percepção-
transformação, é inerente à matéria-pensante e à matéria-pensada, revelando que a vida se revolve o 
tempo todo e não é fragmentada, é Una. Cf. GADOTTI, Moacir, Marx: transformar o mundo, pp.56-63.  
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vida e veda com ferro e fogo, olhos que quer se ver. Mas a vida é devir, o humano é vir-

a-ser e a identidade humana é vida. 234  

Para Ciampa, identidade é atividade de consciência, processada no que o homem 

faz e no que esse fazer traz para si. O ser é na medida em que consegue visualizar a sua 

feitura porque ele não é algo que está aí, é ação e intensão, e o seu fazer é atividade no 

mundo, em sua relação consigo e com os outros. Quando perguntados quem são, os 

pescadores respondem pelo que fazem, através de várias representações, dentre tantas, o 

nome, o rio e a pescaria. Mas isso se mostrou insuficiente para que se pudesse penetrar e 

conhecer suas identidades. Ciampa elucida que quando dados levantados não 

conseguem trazer luz, deve-se adentrar ainda mais na ação do homem e tentar capturar 

das suas dobras suas várias significações. Parafraseando Ciampa, dessa forma, a história 

se abrirá não só pela voz dos pescadores, mas também dos seus irmãos de luta, das 

parcerias e partilhas, das pescarias, da comunidade, dos rituais e dos seus símbolos. São 

matérias que vão se conformando e possibilitando conhecer melhor estes indivíduos 

numa fala do fazer e do significar.  

Essas pessoas foram se engendrando pelo agir, o significar e o dizer. Dessa forma 

foram se afirmando através de um fazer do qual emerge um sujeito de atividade no 

mundo que constrói uma significação do mesmo em relações inter e intra imagens. 

Imagens do mundo e de si mesmos e que foram se metamorfoseando no curso das suas 

caminhadas. Ciampa afirma que esse processo dialético revela um ator em ação 

significativa, cuja síntese é a irrupção do autor. Do sujeito que ultrapassou os vários 

papéis desempenhados, os vários personagens que se sucederam e se alternaram, e que 

passa então a elaborar o seu próprio roteiro.  Desse entendimento, este autor esclarece 

que, “Queremos (...) apontar o fato de que uma identidade nos aparece como uma 

articulação de vários personagens, articulação de igualdades e diferenças, constituindo, 

e constituída por uma história pessoal”. 235      

                                                
234 O sentido que CIAMPA traz da vida é o mesmo dos pescadores: respeito e amor, valores que 
asseguram a existência de povos que têm suas existências ameaçadas constantemente; o autor coloca que 
para estes povos, um nascimento de uma criança, por exemplo, é um acontecimento simbólico que 
“movimenta todo o céu e toda a terra”, demonstrando a força do renascer e colocando a vida acima de 
tudo. Para ele, encontrar um grupo com esses valores é encontrar vida, mostrando que os fios que tramam 
a identidade humana não são soltos. Céu e terra sãore-ligados contínua e significativamente, mostrando a 
força transcendental da revigoração. Cf. Antonio Ciampa, A estória do Severino e a história da Severina, 
p. 36. 
235 Antonio da Costa CIAMPA, A estória do Severino e a História da Severina, pp. 156-157. 
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Os pescadores idosos de Januária desempenharam vários papéis, e se viram em 

dada época como meros tarefeiros e também como sub-trabalhadores, numa atividade 

diminuída por outros. Mas certas imagens não têm durabilidade quando advindas de 

colagens e bordados sem pano de fundo consistente. Nesse sentido, os velhos 

pescadores artesanais conseguiram enxergar além das porosas imagens externas 

impostas e, na atualidade, se colocam como profissionais e, secretamente, o fazem com 

orgulho por se sentirem privilegiados por terem vivido em águas soberanas. Só agora, 

no crepúsculo existencial, se afirmam pescadores profissionais e, silenciosamente, se 

postam como mestres. Agora eles se reconhecem.     

Mas foi um longo processo, fragmentado e doloroso. A vida que se despedaçou lá 

atrás na extensão da inconsciência humana, através de sabotagens em uma luta 

frustrada, porque não confrontada, conduzida por medos e conformações de 

consciências fragmentadas como suas estradas, se regenerou na uniformidade de uma 

matéria simbólica.    

Por isso, trazemos uma breve apresentação destes homens e mulheres do São 

Francisco, dos seus eus tão imersos na matéria dos seus fazeres.  

Apresenta-se seu Binu, em um contato registrado, quando pedimos para falar o seu 

nome e a data do seu nascimento para sistematização deste trabalho. Nosso primeiro 

contato com ele, porém, foi bem anterior, desprendido de qualquer pretensão. Mas o 

mestre despertou desejo e pretensão.         

— Benedito Dionísio da Silva. Eu nasci no município de Manga-MG; minha 
data é: 05 de janeiro de 1910. Em 1947 vim para Januára. Quando cheguei 
aqui fui trabiá, pescá e tudo... Pesquei muitos ano e depois (paralelo) trabaiei 
16 ano nesse calçamento aí, ó, da rua aqui, ó, dezesseis ano e dez mês... É o 
serviço mais duro, é esse trem aí, ó. Como pescadô eu comecei em 1947. 
Toda vida eu pesquei, desde menino que eu pesco. 
— Por que pescador? 
— É inclinação da gente né?  
— O que é ser pescador? 
— A importância [de ser pescador] é o seguinte, que a gente vê aquele 
destino, né? Vê aquilo na gente... Vê os ôtos pescano, pegá muitos pexe, diz, 
não, eu também vô pescá. Enton continua pescano, e vai pegano pexe e 
gostano, né? E ali continua... pescadô. Gostei demais de sê pescadô. Oia, 
desde minino q’eu pesco minina!      
                                                                 Seu Binu, em 03 de junho de 2003. 

Seu Binu é um homem impressionante. Com magnetismo, encanta e envolve com 

sua energia forte e presença de espírito quem a ele se achega. Pequeno, negro, pele 

ressecada e sulcada, corpo curvado, possui mãos grandes e poderosas, parecendo remos. 
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Seus olhos são extremamente expressivos, espelhando sua alma e hipnotizando o olhar 

do outro, trazendo iluminação para a sua aparição. Sua fala é veemente, é uma fala de 

alma, que transborda sentimentos e valores. É um caboclo que transparece uma moral 

irretocável, que preza a verdade e sofre com as posturas modernas, cujos valores são tão 

porosos. Lê o mundo em chave religiosa (como os demais pescadores) e desse prisma 

faz suas denúncias políticas e sociais. Tem uma memória histórica e coletiva lúcida, 

apesar da visão fragmentada; levanta dados, datas e nomes com admirável maestria. É 

admirado por todos os pescadores idosos com os quais entramos em contato, e pela 

comunidade que o considera uma espécie de mestre do patrimônio cultural da mesma. 

Sabe ler e escrever, outro aspecto elogiado, como o de seu Zé de Lió, que não teve este 

privilégio: 

— Aquele home tem uma inteligência tão esquisita! Tudo que ele vê, ele 
escreve; aquilo tem uma caligrafia beleza. (...) Ele tem um livrão lá que só 
veno po’cê vê, um cadernão... Qualqué coisa que interteu ele, ó, marcá o ano 
e a data.  

                Seu Zé de Lió em 03 de fevereiro de 2004.  

Seu Binu possui um velho caderno tipo ata com anotações de datas de viagens, 

endereços e alguns fragmentos cotidianos. Se posta como mestre, ressaltando sempre 

que ninguém possui um conhecimento tão amplo do rio quanto ele. Quando dialogamos, 

pede silêncio e, em alguns momentos, deixa claro que está ali para passar saberes que 

não possuímos. De todos, é o mais indignado e crítico, apesar da fragmentação da sua 

consciência política. É uma grande referência atualmente para todos os pescadores, 

como um grande representante da humanidade e da identidade dos mesmos. A sua 

poética da Natureza remete a Bachelard e sua conduta humana, remete a Xidieh236  que 

mostra a base da forja da identidade do homem da lida com a natureza. 

                                                
236 Para Xidieh, o homem da lida com a terra e com a natureza, que se embrenha nas culturas da ecologia
e na geografia espacial do sagrado, elabora seus valores em princípios religiosos, base de construção do 
mundo e de si mesmo. Tais princípios originam padrões de referência de condutas e meios reguladores de
ação. Se relacionando com o meio de forma pragmática, este homem cria um corpo de valores e um modo 
de ser que norteia sua existência. Seu Binu é esse homem da terra, que estruturou uma base moral a partir 
de valores religiosos assimilados na lida com o rio sacralizado. O rio é uma referência “bíblica” para o 
bem e o mal. Todas as noções condizentes à justiça, à ecologia, aos costumes, ao direito de propriedade, a 
Deus, têm o rio como fonte. Cf. Osvaldo XIDIEH, Narrativas Populares: Estórias de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e mais São Pedro Andando pelo Mundo, p. 82-83-84.  
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Seu Binu e dona Maria na sala da sua casa. Foto: Ana Alaíde. 

  

    Na porta da sua casa. Foto nossa.

  



167

Agora passemos à apresentação do seu Zé de Lió, rapidamente alinhavada à sua 

atividade. Neste relato ele expressou a frustração de não ter realizado o seu desejo de ser 

policial (transcrito no tópico 3.1.1. Dispersão e Comum-Unidade). Continuando este 

relato, ele revela a dureza da atividade de pescaria. É o lado material que ele traz à tona, 

desafiante, precário, sofrido: 

— José Domingos Ferreira. Nasci em 1930. Nasci aqui mesmo em Januára. 
Eu sô pescadô desde 14 ano de idade. Essa época que eu era pequeno, nesse 
tempo não existia esse tipo de rede que existe hoje... A rede que nós pescava 
chamava rede de caruá. O chumbo era de barro, as cortiça era de pau. Caruá 
é uma fibra e ela é plantada, ela sai assim, igual aquela babosa... então ali a 
gente corta (as longas fibras), coloca dento d’água (para amacia-las), ela 
espuma; ali a gente coloca no seco e vai bateno... machucano, tirano aquela 
casca dela. Torna lavá, põe pa enxugá, aí, a gente põe no carretel e vai 
ficano aquela linhona cumprida e daquela, a gente dobra e depois de 
dobrado a gente fecha e aí vai consegui tecê a rede. 
— Seu Zé, apesar das decepções, com o passar do tempo, o senhor se 
apegou à profissão de pescador? 
— É muito sofrido... a gente sofre demais... é chuva, é fri, você tem que 
margulhá de lá [desenhando no chão] aqui no chão pa tirá a rede aí ó... ela 
vem aqui e vem rastano no chão, numa fundura dessa [se agacha e mostra a 
fundura]; eu tem que descê lá e vim até aqui, ó [aponta no chão do seu 
imaginário], antão logo que ce tira ela aqui, ce tem que voltá novamente pa 
lá, é uma coisa loca. Tem colega nosso aí que sai sangue pelo nariz, pelo 
ôvido... sofre demais mia fia, essa profissão sofre demais... Entan eu criê 
esses minino nesse sofrimento sozim!  

                      Seu Zé de Lió, em 07 de abril de 2004. 

Seu Zé de Lió é um grande narrador. Sua fala é performática, emanando de todo o 

seu corpo, tal qual um bailarino, cujo corpo que baila por vezes insinua que a alma quer 

sair do mesmo, através de volteios e pulsações desejosos de asas que a elevasse a um 

outro lugar, que transcendesse a tensão dos músculos que a enreda, e a angústia de um 

espírito que sente o peso de uma encarnação aprisionadora, com suas corrupções tão 

destroçantes. Ao falar com o corpo, seu Zé parece querer voltar a uma origem, uma 

fonte de Juventa237, restituir fatos, rearrumando-os no chão da sua utopia e na tela 

                                                
237 A fonte de Juventa é uma reserva íntima de revigoramento espiritual que dinamiza o imaginário de 
renovação sugerindo pela imagem de uma limpidez pura (a água), um sonho de renascimento. Para 
Bachelard, cada pessoal possui uma fonte de Juventa em sua bacia íntima de água fria despertadora do 
dia. Como se fosse uma certeza de uma reserva diária do refrescar e do despertar, quando lavamos o rosto 
(e os olhos do espírito). Para ele, o elemento chave da metáfora da fonte de Juventa é o frescor, uma 
sensação corporal tão nítida que se aparta da matéria e se afigura em uma simbólica restauração 
revigorante. O complexo de Juventa está ligado a uma esperança de cura por uma purificação 
relacionada/sugerida pela água. Para ele, a água simboliza a diluição dos males e das impurezas. A fonte 
de Juventa renova as energias, revigora a mocidade, pulsa vida pura. É uma reserva de jovialidade que 
entesoura memórias primevas mergulhadas em uma água balsâmica. Busca-se nesta matéria um suporte, 
pois, “Quando sonhamos, quando de fato nos perdemos em nossos sonhos, submetemo-nos à vida 
vegetativa e renovadora de um elemento”. Só assim, quem sabe, podemos (re) encontrar em nossos 
sonhos íntimos o mito da Pureza (e a sua mágica restituição nesse mundo desencantado). Gaston 
BACHELARD, A Água e os Sonhos, pp.152-153.        
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virtual que ele abre perante si, figurando imagens-memórias doloridas e também 

restauradoras. Suas mãos são sua voz, expressivas e contundentes; mãos artífices. Sua 

fala é coadjuvante dos seus movimentos, verbalizações físicas de uma desejada 

liberdade de expressão em uma sociedade que não dá ouvidos nem direitos à fala do 

homem simples, inferiorizado e classificado pela sua ocupação material. 238 Seu Zé 

sempre expressou essa condição, mas hoje a maturidade demonstra que ele encontrou 

uma Foz que colaborou com um precioso entendimento de que existe algo acima de 

tudo e de todos (os equívocos), e que fez brotar, pura e simplesmente, a sua humanidade 

e a sua identidade.   

                                                
238 Tomamos emprestado do sociólogo José de Souza Martins, o conceito por ele forjado de homem 
simples, para refletir sobre a condição de seu Zé de Lió e dos demais pescadores rústicos e pobres da rua 
de baixo de Januária, procurando desamassar o papel a eles atribuídos (confundido com identidade e 
classificador de tipos sociais pelos outros) . Para Martins, o homem simples, é o homem da luta cotidiana, 
da luta da vida que quer viver, mas também da luta que quer compreender o viver; o homem que busca 
injetar sentido numa realidade contraditória. É uma árdua luta do homem despedaçado, que através dos 
fragmentos da sua percepção, dos cacos do seu piso existencial, se lança a um propósito de mudar a sua
vida, tentando superar, com resistência, destinos escurecidos e vazios sociais. É o homem que enfrenta a 
duras penas as segregações humanas e o desafio de fazer história por guetos invisibilizados e evitados e 
pelas beiras da sociedade (e das idéias ou ideologias) dominante. Para este autor, “É [nessas situações] de 
protagonismo oculto e mutilado dos simples, das pessoas comuns, dos que foram postos à margem da 
História, (...) que a sociedade propõe [ao cientista] suas indagações mais complexas, seus problemas mais 
ricos, sua diversidade teoricamente mais desafiadora. São os simples que nos libertam dos simplismos, 
que nos pedem a explicação científica mais consistente, a melhor e mais profunda compreensão da 
totalidade concreta que reveste de sentido o visível e o invisível. O relevante está também no ínfimo. É na 
vida cotidiana que a história se desvenda ou se oculta”. Cf. José de Souza MARTINS, A Sociabilidade do 
Homem Simples, pp.11-12. 
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Seu Zé de Lió desalinhavando uma rede. Foto: Ana Alaíde.

  

   
    Seu Firmo em sua residência. Foto: Ana Alaíde.
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Foto de seu Zé de Lió e companheira (in memoriam). Foto nossa.    Foto de seu Binu e dona Maria Madalena. Foto: Ana Alaíde.  

O homem religioso só consegue viver numa atmosfera impregnada do sagrado (...) [pois] viver no sagrado equivale ao 
seu desejo de se situar na realidade objetiva... e não numa ilusão. 
                                                                                                                                                                                      Eliade 

  
                      

Imagens do interior da casa de seu Zé de Lió. Foto nossa.                  Imagens da casa de seu Binu e dona Maria. Foto: Ana Alaíde. 
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Eis a apresentação de seu Firmo e dos frutos da sua vida: dez filhos sustentados 

com as águas milagreiras do São Francisco:  

— Me chamo Firmo Mateus dos Santos, eu nasci em 1934, dia três de junho, 
no atual estado da Bahia, na cidade de Sento Sé. Tive dez filho, todos vivo, 
cinco home e cinco mulé. Sô aposentado desde 60 ano pela pesca, desde a 
idade de 60 ano. Eu comecei a pescá de minino, mais meu pai [que] vei 
p’ráqui pra Januára em cinqüenta e cinco (1955) [primeiro para] Itacarambi. 
Em cinqüenta e oito (1958), vei pa cá. Em sessenta (1960), dediquei a pesca 
profissional. 

        Seu Firmo, em 03 de junho de 2004. 

    
Seu Firmo tem uma alma de pescador, que no nosso imaginário remete a uma 

visão de homem calmo, contido, um contemplador-buscador, que precisa arduamente da 

caça, sabe dos seus desafios, mas está armado de uma sólida perseverança que 

assegurará a busca. Parece ser um homem que conseguiu se desprender das tramas 

complexas que enredam a tecelagem existencial, encontrando na malha do rio São 

Francisco, os fios necessários para a tessitura da sua manta existencial. O rio ofertou a 

ele, homem que não aprendeu a ler e escrever na escola, interpretações de leituras 

incompreensíveis, um alfabeto claro e preciso, cujos signos simbolizaram pertencimento 

e auto- percepção. Lá, se ajeitando em beiras desvalorizadas e segregadas pela 

sociedade, pôde contemplar o Todo a partir de um Centro. Lá ele aprendeu a ler, 

escrever e interpretar. 239  

 Apresenta-se dona Meru, que nos envolveu por quase dez horas. Sua narrativa é 

irresistível e quase impossível de ser interrompida.  
                                                
239 Para seu Firmo, o rio São Francisco foi uma corredeira que dividiu e mostrou o mundo do lado de lá, 
insensível, injusto, incompreensível, humanamente rude, e o mundo do lado de cá, Mundo Total, integral, 
criado por Deus, portanto, pertencente a todos os seus filhos. As negações humanas, os desprezos, as 
humilhações, o sentimento de inferioridade e de incapacidade, tudo isso foi diluído nas águas do velho
Chico. De que maneira? Só com o puro contato com o rio? Não. De acordo com Eliade, o homem 
religioso assume um modo de existência específica no mundo, que é sempre reconhecível, ou seja, o 
homo religiosus crê que existe uma realidade que transcende este mundo, que é sagrada, que aqui se 
manifesta e à qual é pertencente. Essa sólida noção permite que este homem ultrapasse os muros dos 
condicionamentos e levante o seu edifício existencial e o próprio mundo. Adentrar neste universo 
religioso é conhecer as concepções elaboradas por este homem, que podem ser consideradas ingênuas, 
irracionais, acríticas, pelo homem moderno a - religioso que, no entanto, é descendente do homo 
religiosus e de todo o seu arsenal cultural-religioso; assumindo ou não, o homem não-religioso é obra 
daquele, constituindo-se a partir das situações vividas e significadas.  Para Eliade, conhecer as situações 
vividas pelo homem religioso e o seu universo é aprofundar no conhecimento geral do homem. Mesmo 
que muitas situações do homem religioso primitivo tenham sido ultrapassadas, não se esvaíram no vento 
sem deixar vestígios, mas “contribuíram para que nos tornássemos aquilo que somos hoje”, mostrando 
que temos uma mesma humanidade. Identidade, porém, é construída com matéria-prima e solos 
diferenciados, conforme profundas manufaturas. Cf. Mircea ELIADE, O Sagrado e o Profano, p. 164-
165. 
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Dona Meru na residência de netos. Foto nossa. 

                            Em certas horas, o ser humano é uma planta que [só]  deseja a água do céu. 
                                                                                                                 Bachelard 

                                
Foto nossa 
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— Meu nome é Erundina Silva de Novaes. Eu nasci em Botirama, estado da 
Bahia, em 1918, no dia 02 de agosto. Eu cheguei aqui em cinqüenta (1950) 
no dia 28 de junho. Meu marido é José Novaes Santiágua (in memória) era 
pescadô aqui em Januára, Mestre da lancha do Senhô São Pedo. (...)  
— A senhora pescava com o seu marido?  
— Iá. Eu sentava no piloto da canoa, relava e ia tarrafiá. Matava era a canoa 
de pexe.                        
                                                             Dona Meru, em 05 de janeiro de 2008. 

Dona Meru, assim como seu Binu, goza de status de mestra. Sempre foi admirada 

pela sua memória histórica, sua (desejada) leitura e escrita, assim como sua veia poética 

mística. Suas narrativas são como cachoeiras volumosas, voluptuosas, fortes. Quando 

começa a falar, não permite interrupções e, tal qual uma corredeira, vai expandindo o 

seu volume espaço abaixo, trazendo vários fragmentos. O percurso das suas falas é 

longo, ornado de um imaginário fantástico que mistura dados históricos com mitos, 

povoado de reis e rainhas, castelos, lutas e poder. É um imaginário surreal. 240 Mulher 

pequena, de rosto encarquilhado, corpo curvado, olhos e voz miúdos, mãos grandes e 

piedosas (quando focamos para fotografá-las, surpreendentemente, ela as juntou em 

forma de prece). Encontra-se atualmente com a saúde frágil como a sua aparência. 

Companheira de pescador (falecido) vivenciou muitas pescarias e elaborou uma 

cosmogonia deslumbrante através do rio São Francisco. Seu imaginário do rio alude ao 

Pai e seus intermediadores, como o Santo dos esmolés, São Francisco. Tradicionalista e 

extremamente religiosa, não suporta conviver com o descaso profano do homem não-

religioso, que destroça réplicas originárias. Restituiu para a comunidade um templo 

                                                
240 Não poderíamos deixar de apresentar uma impressionante narrativa de dona Meru sobre a história de 
Januária, onde ela entrelaça memória e história com uma manifestação cultural-religiosa de origem 
ibérica, a Cavalhada, que tradicionalmente acontece em Brejo do Amparo. É uma narrativa surreal que 
mostra atávicas bases dos mitos da nossa humanidade. “Januára era pequena mia fia, de pôca rua... tem a 
Rua Mata Machado, ali o vapô que chamava Mata Machado, o ri encheu e o vapô entrô ali, ó, e subiu ali 
naquela rua... foi pará lá ne Zé Santana, naquela plaça grande. Ali tinha uma balostrada [Balaustrada,
“parapeito, corrimão, ou grade de apoio, proteção ou vedação”. Cf. Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa, p. 223.]  que muitos num sabe nem o que é...[risos ao constatar que também não sabíamos]. 
A balostrada é assim feito um pinhão, ce sabe pião? Assim, óia, do chão vai rodano, rodano, vai 
subino...[como uma escada em espiral] até ficá lá em cima! [seria em um lugar alto, quem sabe, um 
parapeito de uma janela de um segundo andar de um casarão?]  Lá faiz aquele vento e bota cadêra pa 
rainha sentá. Aí a rainha fica sentada... Aí agora o prínci vem pa robá esta rainha. [Sabe] Po que tem a 
Cavalhada no Brejo? Poque teve essa rainha, teve esse rê que queria robá ela. Então ficaro o povo fazeno 
[a Cavalhada]... Tem Cavalhada que  a rainha fica no pranto e o prinsco sai com os patriotas dele, os migô 
dele, com rifle: tarára´... tata  tááá;  aí ela tem um bucado de gente e ele também tem... Por isso que ficô 
fazeno a festa do Brejo, que era donde a [velha] Januára morava e donde tinha esse rê e esta rainha. Mais 
isso com a folicização do tempo foi acabano... cabo tudo!” Dona Meru, em janeiro de 2008. Dona Meru 
continua narrando outros fatos, declamando poesias, cantando louvores, como se estivesse costurando 
uma colcha de retalhos, se desprendendo da nossa presença. Suas poesias misturam fragmentos históricos
com personagens reais, como Padre Cícero. Atualmente, sente-se frustrada pela memória precária e por 
não poder mais narrar. É uma grande contadora (e encantadora) de histórias.    
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religioso, demonstrando sua conduta religiosa e a força da mulher sertaneja na luta pela 

reprodução da vida. Sua narrativa de si é mergulhada nas águas do velho Chico, elixir 

da juventude, que traz luz a olhos enevoados, oxigênio a um frágil pulmão que murmura 

um fiapo de voz; energia e sustentáculo para um corpo definhado pelos sofrimentos da 

lida do sertão. Suas narrativas sagradas do Mundo profanado penetram na carne da 

alma, talhando-a e fazendo esvair um espírito ressecado por perdas profundas, 

mostrando um panorama de desertificação, que deixa uma sensação de cisão de caras 

bases da identidade humana.  
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Dona Meru em sua residência. Foto: Ana Alaíde.

A espiritualidade é uma experiência mística, mistérica, que adquire uma conotação normativa na vida. A
mística é experiência fundante no ser humano desde que existe na face da Terra. 

Frei Betto
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Dona Maria Madalena e a apresentação de um coração ribeirinho: 

— Meu nome é Maria Madalena Moura. Nasci no dia 22 de junho de 1920, 
numa segunda-feira, seis horas da manhã, em Mazabinha, em Minas Gerais. 
Nasci e criê na bêra do rio (São Francisco). Meu pai era pescadô, sou fia de 
pescadô, muié de pescadô e tinha dois fi pescadô, morreu todos dois. Um 
morreu com cinqüenta e seis ano e Vicente morreu com sessenta e quatro; 
João, faiz seis ano...(olhar vazio). Agora é Deus e nós dois, e os parente 
mora tudo mais longe. Eu confi muito em Deus e nessa vizinha aqui. Ela 
chama Dona Helena, ela é uma santa pra nós aqui. Aí é irmã e filha.  

       Dona Maria Madalena, em 03 de junho de 2003.

Dona Maria Madalena é uma mulher simples de alma refinada. Sensível e amante 

da natureza tem uma visão holística do meio ambiente, que é vivo e deve ser cuidado 

com delicadeza para perpetuar a vida. Quando fala da natureza, é como se estivesse 

falando do corpo de Deus. Quando fala do rio, é como se ele fosse as artérias do Criador 

e um majestoso Templo, cujo altar contém a imagem de São Francisco, santo enviado 

por Deus e transfigurado em rio para amparar os pobres do Sertão dos Gerais. Poetisa, 

cria suas composições a partir das imagens do mundo, mostrando paisagens do Paraíso, 

eternizadas em sua alma e materializadas em grafias espirituais. 241 Alta, magra, pele 

ressecada e engelhada, colada aos ossos, mãos compridas, encapadas por grossas veias e 

enrustecida pelo trabalho na agricultura. Mãos sertanejas. Calma, suave, pautada, 

quando chega, traz brisa, pássaros, borboletas, flores e perfume do campo; pés de 

plantas, raízes de uma natureza virgem e fresca; memórias coloridas e puras do deleite 

da infância, e um coração enorme, que pulsa amor suave, expandindo-se da sua alma e 

atingindo o outro.  

                                                
241 Sua poética mística do Mundo traz à tona uma base permanente, solidamente enraizada, fiel as suas 
crenças, seus valores e seus sonhos. Bachelard afirma que “Para ter essa constância do sonho que dá um
poema, é preciso ter algo mais que imagens reais diante dos olhos. É preciso seguir essas imagens que 
nascem em nós mesmos, que vivem em nossos sonhos, essas imagens carregadas de uma matéria onírica 
rica e densa que é um alimento inesgotável para a imaginação material”. Gaston BACHELARD, A Água 
e os Sonhos, p. 20. 
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Dona Maria Madalena e seu Binu na parede do fundo da sua casa numa sensível foto de Ana Alaíde.

O pano de fundo de nossas estadas aqui 
É a matéria mesma de nós mesmos 
Organicidade que manifesta matéria-pensante e matéria-pensada 
Unidade 
ideologicamente classificadora e 
equivocadamente excludente. 

Socorro Isidório
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São apresentações sensíveis e coletivas nas quais estas pessoas “vão se 

constituindo uma às outras, no mesmo tempo que constituem um universo de 

significados que as constitui”.242 As narrativas de vida em construção destes homens e 

mulheres é uma apresentação/representação dos vários papéis desempenhados no 

percurso da mobilidade (social, ocupacional, territorial), mas que ainda oculta outras 

partes de uma identidade em construção (o lavrador, o assentador de pedras, o 

biscateiro, o feirante, o artífice), que vai se transfigurando e transmigrando em uma 

estrutura social combalida pelo descaso político. Os percursos migratórios mostraram 

um movimento de construção/desconstrução/reconstrução de várias personagens que 

vão se engendrando pela ação/reação à estrutura. Porém, os vários papéis 

desempenhados não definem a identidade destes homens e mulheres, uma vez que são 

definidos externamente pela organização da sociedade, enquanto identidades que se 

constituem fontes de significados para os sujeitos, são construídas por meio de um 

processo de individuação. Nesse sentido, identidades refletem significados, papéis, 

funções.243  

Mas estas dolorosas demolições e reconstruções tiveram suas bases fincadas nas 

bordas de um Centro; ao instituírem uma Comunidade de Pescadores, na beira do velho 

Chico, estes homens e mulheres organizaram um mundo para si, onde as relações entre 

os iguais foram asseguradas por laços de ajuda mútua, nos quais identidades em 

metamorfose vão se concretizando por estreitas relações profissionais em um território e 

uma atividade específica, onde todos se sentiam humanos. Vivendo em um mundo 

amparado por Deus, ponteado por águas simbólicas, se cristalizou a posse de um 

território, a concretização de uma profissão e o auto - reconhecimento. Lá, regenerados 

pelo rio sacralizado, todos se sentiram filhos de Deus.  

As pescarias ocorriam em grupos. Juntos dividiam as canoas, as redes, os anzóis, 

os víveres, a caça, as intuições, a solidariedade, os primordiais temores; enfim, naquele 

ambiente de sobrevivência, partilhavam sonhos. Hoje, irmanam saudades e vivem, na 

velhice da carne, ainda agasalhados na velha rede da Vida, tramada por um Pai 

justiceiro244, conforme deixa entrever Seu Firmo:   

                                                
242 Antonio CIAMPA, A Estória de Severino e a História da Severina, p. 154. 
243 Cf. Manoel CASTELLS, O Poder da Identidade, p. 23. 
244 Segundo Udo Becker, “No Novo Testamento, a rede ocorre como símbolo da ação de Deus”. 
Dicionário de Símbolos, p.234.



179

— Seu Firmo, como eram os pescadores antigamente? 

— Os pescadô tinha muito união. Naquela época que nós pescava, tinha 
turma de pescadô e então era os grupo dos dono de rede, inclusive eu, tinha 
minha rede, trabalhava com cinco home (...). 
— E quando vocês pescavam, dividiam os peixes igualmente? 
— Ali, nós dividia... chegava aqui e vendia o pexe, enton, [o dinheiro] era 
rachado no mei, uma parte [maior ficava para] do dono da rede e outra parte 
dividia com os que não tinha rede.    
— A rede era cara? Era difícil comprar uma? 
— Era difici, difici, como... Poque hoje ta a facilidade da rede, poque hoje é 
uma [um modelo mais leve], você pesca com a rede sozim, e naquele tempo, 
precisava de quatro [homens] poque a rede era diferente, né? [Pesada].  Ela 
chamava arrasto, pé de chumbo. Tinha de sê um pa puxá o barco, ôto pa 
descê, o piloto descia, segurava no calão da rede e daí a cortiça. Vez que 
descia dois no cordão, no calão, um soldava a cortiça, um soltava um 
chumbo e ôto puxava a rede, formava cinco. (...)  

            Seu Firmo, em 16 de junho de 2004. 

— Seu Zé, os donos das redes tinham direito a mais peixes? 
— Tinha. Nós ganhava mais pôco porque a maior parte era do dono. Era 
dividido assim: se nós pegasse dez, cinco era do dono e cinco era de nós 
cinco pescadô.(...) 
Tinha veiz que nós ganhava até trinta, trinta e cinco [peixes], cada pescadô 
ganhava... E hoje não, hoje ta... é briga deles aí no ri, o pexe valorizô 
demais; serviço cê num acha pa trabalhá , quê que acontece? Vão fumá 
maconha e robá! E aqueles que dedica mais pelo ri, vão briga lá porque hoje 
pexe dá muito dinhero!... Quando num pega, robá dos otos! Se roba? 
Roba!... Eu desgostei mais do ri porque a ladroage ta demais! E muitos anda 
armado no ri! Armado... pa atirá nos otos por causa do pexe. Ondé que já se 
viu uma coisa assim? (Amargurado).  

     Seu Zé de Lió em 04 de janeiro de 2008. 

Suas histórias de vida expressam os desafios de suas atividades e como a força da 

união entre os iguais amenizou o enfrentamento. A rede de pescar, por exemplo, era 

confeccionada por eles com uma fibra complexa chamada caruá, comprada na Bahia, 

cujo processo de feitura envolvia dias. Além disso, essa fibra era cara e só alguns 

pescadores podiam adquiri-la. Desse modo, a divisão da caça obedecia a regras pré-

estabelecidas nas quais caberia uma cota maior aos donos das redes. Esse expediente, 

porém, não atravessou a reciprocidade entre estes pescadores. Muito pelo contrário, 

mostrou uma igualdade humana e identidária e estruturou uma organização social de 

trabalho alicerçada em parcerias que consolidaram relações estreitas de amizade. 

Conforme relato abaixo, podemos perceber que toda a família se envolvia na atividade, 

na qual a lida no ambiente aquático propiciava socialização e unidade: 

— Seu Binu, como era a pescaria antigamente? 
— Antigamente a rede era de caruá... Enton fazia aquela rede e enton, era 
duas embarcação. E agora, ia doze homem, naquela compania [ia] muié pra 
pescá [dona Meru, dona Maria e a esposa de seu Zé de Lió, participaram de 
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pescarias com seus parceiros, conforme nos relataram]. E enton, lá chegava, 
cê sentava assim, cê ia no mato, panhava a lenha, cendia o fogo, ia fazê jantá 
e tudo... e o dono da rede saia p’aquelas crôa... nós ta lá dento do fogo, tudo 
com fri, fri de lascá o rabicho! (...) E enton [na hora da pescá] ia as duas 
embarcação assim junta. Um bocado [parte] de rede ne uma e ôto ne ôta...  
Quando chegava lá, se abria uma po lado e outa po outa, assim, ó. Ali ia 
soltano a rede e nêgo remano, vapo, vapo... soltano aquela, soltano aí e faz 
um círculo, né. Sai uma canoa do lado de cima e ôta vai saí lá  embaxo. Ali 
agora vamo cuiê a rede.  
— Os pescadores antigamente eram mais unidos do que os de hoje? 
— Muito mais! Muito mais, minha cumade! Óia, a senhora sabe poque a 
coisa ta tão ruim hoje pa o pescadô? É a falta de união, que num tem! Vixe, 
se eles pudé cumê um ao ôto, ó! Aqui nessa frente, aqui da cidade, tem uma 
turma que pesca aí, eu num sei que milagre ainda não desceu uma dúza 
boiano aí, ó. Todo dia tem uma briga aí, ó. 
— Por quê? 
— Por causa da rede... pa soltá a rede!  
[Continuando o relato] _Aqui a senhora vê, ó, a poliça pegá um pescadô ai, 
mete o cassete, pan, pan, pan... [por] falta de união, poque o pescadô é mais 
que a poliça, o pescadô é federal, o pescadô é federal! A poliça é estadual, 
num pode... se o pescadô [atual] fosse unido, eu queria vê!  
— Quantos pescadores têm atualmente aqui em Januária? 
— Aqui? Aqui tem mais de trezentos pescadô, minha cumade! (exagerado e 
indignado)  

               Seu Binu em 02 de junho de 2003. 

Conforme ressaltado anteriormente, seu Binu é um sujeito que possui certo senso 

crítico, aliado a uma posição defensiva dos seus e da sua profissão. Neste relato 

contundente, ele revela a importância do reconhecimento coletivo das suas atividades e 

das relações igualitárias advindas das mesmas, que pode fortalecer o grupo, suas 

representações de si assim como reafirmar suas identidades. Esse jogo de reflexões 

múltiplas que permeia as relações sociais tem por base a atividade, que deveria ser 

consolidada pelos pescadores da nova geração, o que não acontece do ponto de vista de 

todos os pescadores da geração passada. No fundo, eles lutam por um reconhecimento 

de si mesmos, de suas memórias e dos seus valores. Valores como Comunidade, 

trabalho e solidariedade como vontade de Deus.     

Continuamos trazendo suas impressões, agora pela voz de seu Zé de Lió: 

— Seu Zé, me conte sobre os pescadores antigamente. [Seu Zé inicia 
falando rapidamente dos pescadores atuais, mais jovens]  
— União, eles num tem. A união de antigamente era menos [ele quis dizer 
mais]. Aqui nós contava... aqui, nós num tinha vinte! [número de 
pescadores, décadas atrás]. Porque as rede, cê qué vê? Aqui só tinha Berto 
Preto, Zé Pança, seu Elias, Chico Tampinha... cê vê, era só cinco , cinco 
dono de redes, e hoje, quantas num tem? Milhares! (Exagerado). 
                                                        Seu Zé de Lió, em 04 de janeiro de 2008. 
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Segundo os pescadores idosos, os atuais (e mais jovens) entram em disputas por 

territórios de pesca, onde alguns nichos de concentração de peixes ou são divididos ou 

são disputados de forma agressiva. Não há companheirismo. Todos eles sentem-se 

indignados com a quantidade de pescadores ‘amadores’ que povoa o rio. Para eles, isso 

ocorre em razão do seguro-desemprego, que não interioriza respeito nem engajamento 

pela atividade. Não aceitam também a postura dos pescadores jovens, que não 

concebem a sacralidade do rio e agem profanamente durante a pescaria, com bebidas e 

som mecânico, corrompendo um espaço sagrado. Também há a questão do usufruto da 

natureza sem finalidades práticas e até vitais, voltadas para a reprodução da vida 

[exploração e descaso para eles]. De acordo com os pescadores idosos, os jovens 

pescadores usam o dinheiro do seguro para adquirir bens pessoais como roupas, celular, 

discos e outros supérfluos (para eles), através da exploração do rio, que simboliza o 

amparo de Deus para os pobres ribeirinhos, que vivem da Sua esmola. Continuando a 

narrativa de seu Zé de Lió: 

— Por que só cinco redes? 
— É proque era muito difice. E assim, porque num era todo mundo que 
entendia assim da pescaria não. Porque antigamente as pescaria era com 
rede. A linha [fibra] era caruá, era pa fazê essa rede de caruá nem todo 
mundo sabia não e nem todo mundo tinha a visão pa fazê aquele serviço. E a 
visão dela, pa você pescá de noite com ela, cê tinha [de ter] muita visão pra 
enxergá, até porque, lá, cê dento d’água, cê tem de sabê se a rede dava pa 
chega lá [apontando para a rua]... Cê chegava, olhava mais ou menos a 
posição, a quantidade da rede ficava na sua mente; aquilo fazia um cálco: dá, 
dá... pa chegá lá. Aí sacudia. Era a continha certa... Se ocê num sobesse 
pararia no ri; aí num servia não, tem que sê a conta certa! As veiz, as cortiça 
era de pau, as corda era de caruá. Depois que apareceu essa ta de Cinzal, né, 
piaçava essas coisa... depois essa rede de nylon, vei esse nylon seco... o que 
facilitô muito pos pescadô, foi só as linha porque as linha hoje tem mais 
resistênça e a linha antigamente, quando muito atirava, era só dois mês. 
Num guentava não! 
                                                                                 Em 04 de janeiro de 2008.

Como podemos perceber nestas narrativas e nas demais, o processo de construção 

de identidade destes pescadores ocorreu no exercício de uma atividade que exigia 

intuição, assimilada em um saber-fazer. A narrativa de seu Zé de Lió e dos demais 

idosos, traz à tona que esse saber-fazer construído coletivamente, atribuiu um status de 

profissional que fez emergir mestres da pesca. De acordo com Costa, os pescadores 

rústicos constroem sua identidade através de uma auto-imagem de profissionais da 

pesca, se posicionando como grupo que domina saberes profundos das coisas da água. 
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245 Esse saber-fazer, como já pontuado acima, implica a apreensão dos segredos das 

águas, seu domínio sensível, espiritualmente adquirido por eles.   

Esse movimento dialético de tecedura de si com os fios da realidade é também 

abordado por Castells que concebe identidade como fonte de significado e experiência 

de um povo que, ao seu modo, e com matérias diversificadas, informam a sua 

historicidade, sua especificidade e o seu ser, mostrando o pluralismo cultural e as 

variadas texturas da tecelagem que compõe a identidade humana, conforme ele explica: 

Não temos conhecimento de um povo que não tenham nomes, idiomas ou 
culturas em que alguma forma de distinção entre o eu e o outro, nós e eles, 
não seja estabelecida... O auto-conhecimento_ invariavelmente uma 
construção, não importa o quanto possa parecer uma descoberta_ nunca está 
totalmente dissociado da necessidade de ser conhecido, de modos 
específicos, pelos outros.246

De acordo com o autor, a construção de identidade vale-se de matérias-primas 

propiciadas pela “história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, 

pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de 

cunho religioso”.247 Os indivíduos, porém, reorganizam o seu significado a partir das 

suas noções de tempo, espaço e mundo. O autor afirma que identidade é um processo de 

construção de significado tendo por base um atributo (símbolo, essência) cultural que 

prevalece sobre outras fontes de significados.  

Identidade é fonte de significado para os indivíduos, por eles originada e 

construída, na qual o significado organiza-se em torno de uma base primária, que 

estrutura as demais, auto-sustentável ao longo do tempo e do espaço. 248 Sobre esse 

aspecto, Castells informa que as pessoas se socializam em seus espaços locais, sejam 

eles uma comunidade tradicional, uma cidade ou um gueto, tecendo redes sociais entre 

os próximos e forjando uma identidade territorial, como assinalado por Solange 

M.Costa, em seu estudo sobre pescadores do mar. No entanto, não é o local por si só 

que influi na construção dessa identidade, mas os símbolos, os achegamentos, as 

                                                
245 Cf. Solange Machado COSTA, As Redes da Pesca: estratégias econômicas e formas de solidariedade 
entre os pescadores artesanais, pp.09-10.  
246 CLHOUN apud Manuel CASTELLS, In, O Poder da Identidade_ a era da informação: economia, 
sociedade     e cultura, v. 2., p. 22.  
247 CLHOUN apud Manuel CASTELLS, O Poder da Identidade_ a era da informação: economia, 
sociedade     e cultura, v. 2., p. 23. 
248 Cf. Ibid., p. 23. O autor esclarece que tal abordagem, refere-se à identidade coletiva, e não individual. 
A título de exemplo, observa que o individualismo, distinto de identidade individual, também pode ser 
considerado uma identidade coletiva na cultura do narcisismo.  
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proteções coletivas e os refúgios em um canto de um imenso mundo segregador, que 

gera um sentimento de pertença. Ainda, para que isso aconteça, o autor ressalta que 

deve haver um entrelace de interesses que gere um movimento urbano, não 

necessariamente revolucionário, onde estas pessoas são reveladas na defesa dos seus 

interesses.      

Aventamos a hipótese de que a raiz de identidade dos pescadores e suas 

companheiras tiveram como semente a manifestação do sagrado através do rio São 

Francisco, ante uma consciência fragmentada e eclipsada por escuros mundanos e 

ameaçadores. Dito de outro modo, o rio São Francisco foi o mediador da providência 

divina que ofertou condições de vida, pertencimento e auto reconhecimento e a este 

povo, resgatando uma identidade de fundo, que tem na religiosidade um alicerce. Essa 

identidade de raiz, que estruturou todo um processo de restituição, é uma 

fonte/reservatório, uma matriz de significações que possibilita ao homem, em dado 

momento, realizar uma re-posição e contemplar o seu eu, uma vez que, no entendimento 

de Bachelard, existem sob as cascas da superfície carnal, elementos extremamente 

enraizados e tenazes que não tardarão a submergir, trazendo à luz essências psíquicas 

que mesmo no incessante metamorfosear da existência, mostra que a base de construção 

do edifício ontológico é profunda e sólida.  

Os pescadores idosos de Januária, contemplados neste trabalhado, tiveram contato 

com as águas do rio desde sempre, tendo o privilégio de adentrarem num Paraíso aqui 

na Terra. Deste contato, elaboraram um fantástico universo simbólico. Este primordial 

elemento marcou profundamente a composição dos seus eus, substanciando-os e 

traçando um destino íntimo, resguardado numa memória sagrada, cuja vereda já estava 

interiorizada, e que os restituiria em dado tempo, de acordo com as solturas e o fluir 

dessa memória entesourada. Os seus relatos de vida são relatos de experiências 

profundas, através de um dos mais marcantes elementos de origem, metamorfoseado no 

imaginário de uma santidade generosa, representativa da caridade de Deus. O rio São 

Francisco foi o elemento que intermediou a construção de identidade dos velhos 

pescadores e suas companheiras, que se posicionam e se afirmam, acima de tudo, filhos 

de Deus, que estendeu suas mãos, acolhendo-os e reforçando uma certeza inabalável: 

“Deus me quer porque Ele está garantindo a minha vida”. 249 É esse o fulcro das suas 

identidades.  

                                                
249 Frase proferida pela professora Dra.Ceci Maria Costa Baptista MARIANI, em nossa banca de 
qualificação, em 08 de junho de 2009, PUC-SP.  
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As expressões de coração, materializadas nas narrativas de vida destes homens e 

mulheres corroboram esta hipótese. Por isso ouçamos as junturas feitas por eles na re-

posição/re-construção de suas identidades a partir de um símbolo Sagrado: 

— Seu Zé, o que o rio São Francisco representa para o senhor?  
— Pá mim foi o maió amigo. Amigo profundo. Dento do coração da gente, 
ta ali, ó, o São Francisco aí, ó! Aquele ali, além da alimentação que ele nos 
deu, saúde que nós todo num sofre doença nenhuma. (...) Mas num tem 
coisa mió no mundo não, ce vê nesse trem aí. Ah, nêgo num qué bebê água... 
[com receio de contaminação] num tem disso não... é pé no chão, é na lama, 
todo jeito... Nunca sofri nada não, não sofro nada. Já vô pa sessenta ano e 
nunca disse assim: eu já fui no hospital. Nunca! 
                                                     Seu Zé de Lió, em 04 de janeiro de 2008. 

Seu Firmo e seu Binu expressam a elaboração simbólica do rio como prova do 
amor e da proteção divina aos seus filhos. Essa certeza reforça o pano de fundo de suas 
identidade e mostra as costuras e os seus arremates finais: filhos de Deus. Citando seu 
Firmo e seu Binu: 

— Seu Firmo, o que o rio São Francisco foi para o senhor? 
— Tudo, foi tudo na minha vida. Foi, como assim, que se fosse meu Pai! 
Que tudo que eu tenho foi arrancado de dento dele. Esse rancho pa morá, foi 
ele; se eu eduquei meus fio, foi sustentado pro ele, poque além de pegá os 
pexe, eu plantava nas terra que ele moiava, as vazante. Enton foi aí que eu 
dediquei a minha vida durante esses ano todo... [ele diz em desprendidas 
prosas: “vivi nele e dele toda (uma) vida”].       
                                                             Seu Firmo, em 05 de janeiro de 2008.   

— Seu Binu, o que o rio representa para o senhor? 
— O velho Chico? O velho Chico aqui pa nois que mora no beradão dele, é 
pai e mãe! O velho Chico, esse velho Chico aí. Poque aí, a gente pega todo 
tipo de pexe aí pa alimentá. É pai e mãe do pessoá aqui! Ó p’ôce vê, ó, tem a 
[época] chêa, móia as terra tudo e todo mundo planta tudo; dá muito 
mantimento, dá de tudo! Ele é a vida da pobreza que mora na marge dele, é 
pai e mãe, esse ri São Francisco.  
— O senhor tem saudades dele? 
— Vixe mia Nossa Senhora, num acaba nunca! Tenho saudade imensa... é 
saudade que num acaba nunca...é...  

             Seu Binu, em 03 de janeiro de 2008 

Sua frase final sai em um fio, como se fosse se interiorizando, fazendo-o 

mergulhar numa imagem voluptuosa do rio décadas atrás, resguardada em uma 

memória-fonte, ainda jovial, ainda pincelada de cores vibrantes, cheia de vigor. Fica 

contemplativo. Dona Meru e dona Maria reforçam o valor do rio através de uma 

representação da sua santidade. Imagens simbólicas que ultrapassam a sua matéria: 

— Dona Meru, o que o rio São Francisco foi para a senhora? 
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— Mia fia foi muta fartura, muta fartura mermo de pexe... Graças a Deus, [e 
o] Senhor São Francisco das Esmolas250 ... O rio de São Francisco das 
esmolas, porque dá muito pexe, dá muta lavôra pros pobre cumê... É sagrado 
por causa disso. Poque ele enche, lava a plaia, as terra [renova] e agora, ali a 
gente vai plantá pa se mantê. É ou num é uma esmola?  
— Como ele ajudou a senhora a viver? 
— Nas pescarias e na roça, aqui nesta ilha, nas vazante; é a Ilha das Cabra! 
Ajudô muito nas ila plantano abóbora, melão, melancia, feijão, tinha muito 
arroz... Isto, mia fia, numa era terra não, isto aí, era um mar d’água.  
                                                            Dona Meru, em 05 de janeiro de 2008.    

— Dona Maria, porque o nome do rio é São Francisco?  
— Sob a mão de Deus, que vive nele, colocô o nome de um santo muito 
poderoso... foi um santo sofredô enquanto home... foi colocado pa fora de 
casa... ele santificô ali oiano pa image de Nossa Senhora... então eu acho que 
é pó isso que ele ficô como dono do ri. Ele é o santo dos sofredô. Que tem 
um dizê: quem mora na bera do ri de São Francisco, rico num é de sê, mas 
fome num é de morrê.  
                                           Dona Maria Madalena, em 04 de janeiro de 2008. 

Estas narrativas piedosas remetem à certeza da Criação de uma natureza plena, 

repleta de recursos criados pelo Pai para a sustentação de todos, como a terra que dá 

tudo e água que a fertiliza. A analogia da água com o Pai, feita por eles manifesta a 

visão da misericórdia divina, que, através da Suas obras e demonstra o amparo aos 

oprimidos. São expressões dos seus valores religiosos de base católica (como 

solidariedade, igualdade, amor incondicional, bondade, justiça, providência, etc.), 

interpenetradas à vida prática, uma vez que não se divorciam da vida ordinária. 

Como já visto acima, esta religiosidade dos pescadores vivida através do rio São 

Francisco, traz à tona um universo cultural e identidário peculiar narrado pela voz da fé, 

numa linguagem tão depurada que ergue em nossa frente um poderoso Templo e 

mostra-nos uma Igreja-povo, cujo sermão é proferido numa linguagem de sofrimento, 

esperança e superação, através de fragmentos de memórias doloridas, mas tratadas com 

bálsamo divino.  

Continuamos resgatando das suas narrativas sagradas, a navegação que conduziu 

suas travessias, inspirou corações tão puros, amenizou as dores e possibilitou a 

capacidade do perdão. São ecos de uma verdadeira religiosidade, de um povo que soube 

reconfigurar deturpações e manter uma pureza.   

                                                
250 Foi a partir deste sensível depoimento, muito inspirador, que forjamos o título deste trabalho. Em 
conversas não gravadas, dona Meru diz: “O Rio de São Francisco é o Pai dos esmolés”. Na verdade, 
todos estes depoimentos foram inspiradores. 
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3.3. Religiosidade Popular de velhos caboclos e suas companheiras de vida:  

       narrativas sagradas

As religiões são cristalizações posteriores 
da experiência mística.  
As pessoas verdadeiramente religiosas, 
mais que um saber sacerdotal sobre Deus, 
possuem um saber místico, quer dizer, 
urdido de encontros com a divindade. É a 
partir destes encontros que elas revitalizam 
as instituições religiosas, conservam o 
entusiasmo e haurem energias para lutar e 
esperar dias mais justos, às vezes a 
despeito das Igrejas e religiões instituídas. 
                                             Leonardo Boff     

                                                                                                  
O imaginário simbólico dos pescadores elaborado na experiência com o rio São 

Francisco, leva a refletir sobre a religiosidade vivenciada por estes homens e mulheres, 

cuja intimidade com o sagrado, estabelecida fora dos sistemas religiosos institucionais, 

mostra-nos a face da religiosidade popular.  

Montes251 ressalta que a religiosidade popular é fruto de uma vinculação entre o 

catolicismo ortodoxo e as vivências culturais e religiosas de certos povos em face dos 

contatos europeus em seu processo catequizador. O catolicismo colonial estreitou laços 

íntimos com os colonizados, convenientemente tolerando as suas manifestações 

cultural-religiosas, em vista da consolidação do seu projeto catequético, porém, 

redimensionando-as com alinhaves interculturais que fizeram brotar um frondoso 

hibridismo religioso. Esse entrelace entre o público e o privado, foi materializado 

principalmente em festas devocionais aqui no Brasil. Porém, mais tarde, a Igreja 

Católica vira as costas para essas relações, uma vez que as sementes institucionais já 

estavam enraizadas no país. No entanto tais introjeções já haviam se cristalizadas e se 

tornado um patrimônio religioso, que solidificou bases identidárias, conforme explica 

Montes: 

Como tradição piedosamente conservada pelo grupo doméstico, na família 
extensa, ou em redes de vizinhança integradas por conterrâneos, podendo se 
constituir, por isso mesmo, em poderosos instrumentos de afirmação 
coletiva de identidades. 252

Nesse sentido, as festas religiosas comunitárias, consideradas posteriormente 

como profanas pela Igreja Católica, nas quais o sagrado era vivenciado em espaços 

                                                
251 Maria Lúcia MONTES, As figuras do Sagrado: entre o público e o privado,pp. 20-21.
252 Maria Lúcia MONTES, As figuras do Sagrado: entre o público e o privado, p. 59. 
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profanos, assim como a linguagem simbólica que fluía daquelas experiências, 

transbordou limites, fazendo jorrar um caldo cultural-religioso abundante que injetou 

nas artérias do religioso brasileiro simples uma religiosidade peculiar, a religiosidade 

popular nominada também por alguns estudiosos de catolicismo popular e religião 

popular, como coloca Günter:  

Por religião popular entendemos aqui a totalidade de convicções e práticas 
religiosas, formadas por grupos étnicos e sociais na confrontação das suas 
culturas típicas com o cristianismo, como cultura dos povos dominantes. É 
uma tentativa de conservarem a sua identidade e existência como povo, que 
sabe que na religião, na sua fé e nas suas celebrações rituais, pode afirmar a 
sua modalidade de ser homem e cristão.253  

Paulo Süess Günter afirma que essa religiosidade ou piedade popular vivida pelos 

pobres e simples tem uma força visceral de congregar multidões como uma forma 

possível de se evangelizar continuamente sem a participação da Igreja. Reflexo do 

divórcio entre elite e povo, que não deve ser privado de suas expressões.  

A realidade, no entanto, mostra que ainda há uma resistência por parte da Igreja 

Católica, que historicamente passou a considerar tais formas de vivenciar o sagrado 

como inconstitucionais ou transgressoras, passando a impor regras dogmáticas ou 

abandonando os interlaços culturais e religiosos, levando-nos à perguntar: o que 

sustenta essa religiosidade?  

A força que sustenta as manifestações religiosas do pobre é a experiência mística. 
254 É a experiência com os mistérios da vida. Os que experienciam o Mistério são os 

místicos em suas várias formas de manifestações espirituais, mostrando a força que 

subjaz nesse encontro com o Sagrado. Ao experimentar o sagrado, o devoto não 

racionaliza, suspende todos os elementos do cotidiano: tempo, espaço, dor, fome, medo, 

pois nestes momentos, a vida pertence ao Absoluto. 

                                                
253 J. H. MÜLLER apud Paulo Süess GÜNTER, Catolicismo Popular no Brasil_ tipologia de uma 
religiosidade vivida, p.14. 
254 Leonardo Boff esclarece que a palavra mística é adjetivo de mistério. Mistério vem do grego múien 
que quer dizer “perceber o caráter escondido, não comunicado de uma realidade ou de uma intenção”. A 
experiência mística é uma iluminação, uma revelação ligada a uma concepção globalizante do real. Não 
possui um conteúdo teórico, mas experimental. A pessoa é levada a experimentar, por meio de 
celebrações, rituais, festejos, cânticos, danças, gestos rituais, vivências cotidianas em lugares especiais, 
“uma revelação ou uma iluminação conservada por um grupo determinado e fechado”. Os pescadores e 
suas companheiras haurem uma mística do rio São Francisco que lhes revela uma força, uma cifra, uma 
realidade e uma intenção profunda. Lá eles experienciam o Sagrado e, através do rio, entram em contato
com o Pai e com a harmonia do Universo. Cf. Frei BETTO e Leonardo BOFF, Mística e Espiritualidade, 
p. 34-35-39.  
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De acordo com Rudolf Otto255, a experiência que constitui o fundamento da 

religião, é a experiência com o Numinoso, termo cunhado pelo estudioso para designar o 

Sagrado. Na obra O Sagrado, este autor descreve e analisa a forma como as pessoas 

reagem diante do sagrado. Sua hermenêutica consiste em analisar as experiências 

subjetivas com a religião e com a mística, ou seja, ele buscou nas reações e sentimentos 

humanos ante o sagrado, o fundamento para o seu estudo. Para isso, realizou viagens ao 

Oriente procurando compreender como o sagrado atinge o ser humano e como é 

exprimido em suas diversas formas.  

Derivado do latim numem, que significa deidade, o numinoso é um princípio ativo 

que está presente na totalidade das religiões, precedendo-as. É uma categoria de 

interpretação e valoração assim como de um estado psíquico. Para o teólogo, o 

numinoso possui aspectos que podem ser analisados a partir de uma reação sentimental 

perante uma superioridade absoluta; trata-se do sentimento de ser criatura, de nulidade e 

dependência que se constitui como um efeito colateral secundário, advindo, em primeiro 

lugar e diretamente, de um elemento externo (real ou imaginário), fora do eu, que é o 

numinoso. É um sentimento que ocorre quando se vivencia o numem, como quando 

Abraão se dirigiu a Deus e disse: “Tomei liberdade de falar contigo, eu que sou poeira e

cinza”.256 O numinoso é irracional, só podendo ser compreendido através do sentimento 

vivido, que leva o indivíduo a ser arrebatado pelo mysterium tremendum, causando 

sensações e sentimentos de pertencimento universal, oceânico, provocando na pessoa 

uma poderosa inclusão no Todo. Tais sentimentos difíceis de serem explicados e 

conceituados acometem a pessoa quando em contato com o Numinoso, o sagrado, como 

descreve primorosamente Otto: 

Essa sensação pode ser uma suave maré a invadir nosso ânimo, num estado 
de espírito a pairar em profunda devoção meditativa. Pode passar para um 
estado d’alma a fluir continuamente, em duradouro frêmito, até se 
desvanecer, deixando a alma novamente no profano. Mas também pode 
eclodir do fundo da alma em surtos e convulsões. Pode induzir estranhas 
excitações, inebriamento, delírio, êxtase. Tem suas formas selvagens e 
demoníacas. Pode decair para o horror e estremecimento como que diante de 
uma assombração. (...) Pode vir a ser o estremecimento e o emudecimento 
da criatura perante (...) o que está contido no inefável mistério acima de toda 
criatura.257

                                                
255 Rudolf Otto (1869-1973), alemão, teólogo e erudito em religião de renome internacional. Foi professor
de Teologia Sistemática (1915-16). Publicou sua obra mais famosa, O Sagrado, em 1917. Essa obra 
suscitou algumas polêmicas em vista das interpretações e conceituações acerca da categoria sagrado, que 
para o Iluminismo seria uma expressão da metafísica, da moral ou da evolução. Otto esclarece que a 
religião teve a sua origem em si mesmo, de maneira que o Sagrado torna-se categoria rigidamente a 
priori . Cf. O Sagrado, Rudolf OTTO.   
256 Rudolf OTTO, O sagrado, p. 41. Grifos no original. 
257 Rudolf OTTO, O sagrado, p. 44-45. Grifo no original. 
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Dona Maria Madalena descreve tal sentimento a partir de uma sensação 

desencadeada por um medo; Otto fala em arrepio, receio, que ambiguamente causa um 

sentimento de desamparo e certeza de proteção. Tal sensação mediada pela fé desprende 

o ser do encapsulamento mundano por alguns instantes. Citando dona Maria: 

— A fé tem isso... a num sê na hora do medo, que a gente concentra assim 
numa reza, em qualqué uma coisa, em qualqué pedido, ela é iguale um 
cochilo. A gente sai de si, a gente ta pedino aquela coisa ali, com pôco 
parece que a gente “assusta” [e volta a si]. Essa é a fé. E já me deu isso umas 
pôca veiz.  
                                           Dona Maria Madalena, em 07 de janeiro de 2008. 

Ao fazer essa descrição, os olhos de dona Maria se distanciam, como se a sua alma 

quisesse voltar novamente para aquele estado oceânico. De acordo com Otto, mistério 

designa o oculto, o não-evidente, o não-apreendido, o não-cotidiano.258 Mistério é algo 

profundo, indecifrável, que faz constatar que se vive em dimensões visível-invisíveis e 

que provocam emoções ambíguas diante da realidade. Como afirmam Eliade e 

Bachelard, como o homem é simbólico ‘por natureza’, sente e experimenta o Mistério 

através do Ser do mundo, das suas imagens e formas, dos seus silêncios e sussurros, da 

sua face e do seu útero, através de sentidos e sentimentos, que fazem o espírito se 

desprender e se acomodar, essencializando a existência.  

O teólogo alemão explica que o mysterium gera três sentimentos: o tremendum 

(espanto, medo ou temor); esse receio numinoso é um arrepio místico e ou um arrepio 

religioso desencadeado como efeito colateral quando se depara com o fantástico, o 

superior. O segundo sentimento é o mysterium majestas, que alude a Deus (poder, 

domínio, hegemonia) e a relação humana estabelecida com Ele, causando um 

sentimento de nulidade e dependência ante a tremenda majesta (Deus). É aí que se 

evidencia um sentimento de criatura e uma assombrosa inibição. O terceiro sentimento é 

o de energia do numinoso. Essa energia manifesta-se na mística e na paixão que gera 

atitudes de sacralização com as coisas divinas, zelando por elas e conservando-as na 

dimensão da eternidade à qual elas pertencem. Como o sacralizado rio São Francisco, 

mediador da fé e de uma religiosidade tão profunda que fez surgir um Templo 

eternizado em águas da Criação. Estas raízes nunca secarão e nunca serão arrancadas de 

um território sinalizado por Deus para um povo predestinado.  

                                                
258 Rudolf OTTO, O sagrado, p. 45. 
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Essa religiosidade popular vivida por estes homens e mulheres, que contém 

elementos do catolicismo, da mística, do mito, da cultura popular e suas manifestações,  

da cultura afro, sertaneja, baianeira e ribeirinha, não é compreendida nem acatada pela 

sociedade em que está inserida, que lança um olhar desconhecedor e preconceituoso 

para tais tradições piedosas, como vimos na bibliografia regional levantada. Sobre isso, 

Brito259 alerta que se faz necessário ter clareza sobre a estrutura e o dinamismo interno 

da cultura popular e suas redes de significações, tecidas de forma fragmentada, mas 

dinâmica. 

Remetendo à leitura que Gramsci faz da cultura popular enquanto fragmentada, 

assistemática, incapaz de provocar modificações sociais, Brito levanta importantes 

pontos que se constituem base reflexiva desse universo e que podem nortear análises 

acerca da religiosidade popular. 

Nesse sentido, deve-se olhar a cultura popular inserida numa sociedade global 

com suas vertentes culturais hegemônicas; compreender que a ambiguidade da 

fragmentação da cultura popular é também fator de contestação e resistência; que a 

bricolagem de fragmentos culturais, sociais, religiosos, são realizadas com vistas a 

finalidades práticas de ação. 

Um dos meios de ordenamento social é o religioso, que possibilita, através das 

vivências religiosas, agregar de maneira significativa os cacos dessa consciência 

fragmentada. As formas populares de religião se afiguram importantes canais de 

reprodução social e de superação de precárias condições sociais. Os pescadores de 

Januária, junto a outros expulsos do campo pelos latifundiários do sertão 

sanfranciscano, tiveram na fé um fio de junção e ordenamento de suas vidas 

desestabilizadas. Sem esse elo, a luta teria sido mais árdua. A religiosidade destes 

homens e mulheres, vivenciada e cultivada através do rio São Francisco, mostra a força 

dessa fé e como o homem religioso experimenta o sagrado.  

A devoção e o santo (São Francisco) são mediadores não só dessa religiosidade 

popular como também da afirmação de suas identidades. Para estes religiosos, o contato 

com a natureza, o rio, é um contato com o Criador e as imagens da Criação em todas as 

suas cores e nuanças. Da materialidade da Criação, emana o Pai, que estendeu para os 

seus filhos um manto pulsante de vida, líquida, que traz vigor e sustentáculo para a 

                                                
259 Cf. Ênio BRITO, A Cultura Popular e o Sagrado, In, Interfaces do Sagrado em Véspera do Milênio, p. 
102-111.    
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vida260. Essa experiência sagrada fez emergir de um eu - obscurecido, um eu - percebido 

através da providência divina. Foram eles que tiveram o privilégio de se relacionarem 

com as entidades divinas através das águas e por elas serem protegidas. Eles também 

foram agraciados pelo amparo do santo São Francisco, que diluiu sua caridade nas 

águas do velho rio, que se transfigurou no Pai dos Esmolés. Estas convicções de fé 

amenizam as desilusões terrenas a que o pobre é constantemente submetido. Sem esse 

esteio, esse povo não suportaria a dureza de uma vida tão angustiante.  

Suas narrativas sobre Deus mostram as vigas dos seus sustentáculos existenciais. 

De matriz católica, eles manifestam a cosmogonia bíblica, onde a Gênese é a expressão 

da Força do Criador ao mesmo tempo em que da Sua justiça. Como podemos perceber 

na narrativa de seu Binu: 

— Seu Binu, quem é Deus? 
— Uá... Deus é nosso Pai todo poderoso, Criadô do Céu e da Terra e do 
Universo. Deus nunca dêxa nós sofrê, nem nesse mundo nem no ôto. 
— E os sofrimentos que passamos neste mundo? 
— Quando a gente sofre aqui nesse mundo? É só poque já é marcado por 
Deus. Aquele sofrimento que todos nós sofremo aqui nesse mundo já ta 
marcado lá. Ó, quando a gente nasce, já nasce com aquele destino, com 
aquele sofrimento que tem que sofrê. 
— Por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? 
— Ó, divido o merecimento de Deus. É. 
— E a senhora, dona Maria, o que acha? 
— Eu acho assim, que é tudo por Deus.  

                      Seu Binu e dona Maria em 08 de julho de 2008. 

De acordo com o relato de seu Binu, ele teve contato quando criança com 

professoras católicas que lhe passaram importantes passagens bíblicas. Quando adulto, 

vivenciou missas e, principalmente, festas religiosas. Portanto, o Deus que ele 

manifesta, é do catolicismo e sua principal referência é o Antigo Testamento.  

                                                
260 Sobre o poder da criação e a emanação do Criador em Sua obra, destacamos um fragmento do Salmo 
18, que mostra como o homem concebe o mediato através do imediato, e uma passagem belíssima do 
Salmo 103 que narra a Gênese através das imagens, cores e formas da natureza. Citando o Salmo 18: 
“Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite
essa mensagem, e uma noite à outra a repete. Não é uma língua nem são palavras, cujo sentido não se 
perceba, porque por toda terra espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz”. Agora o Salmo 
103: “Senhor (...) vós estendestes o céu qual pavilhão, acima das águas fixastes a vossa morada. (...)
Fundastes a terra em bases sólidas que são eternamente inabaláveis. (...) Mandastes as fontes correr em 
riachos, que serpenteiam entre os montes. Ali vão beber os animais dos campos; neles matam a sede os 
asnos selvagens. Os pássaros do céu vêm aninhar em suas margens, e cantam entre as folhagens. Do alto 
de vossas moradas derramais as chuvas nas montanhas, do fruto de vossas obras se farta a terra. Fazeis
brotar a relva para o gado, e plantas úteis para o homem, para que da terra possa extrair o pão e o vinho 
que alegra o coração do homem, o óleo que lhe faz brilhar o rosto e o pão que lhe dá as forças”. Cf. Bíblia 
Sagrada, pp. 669-738-739. 
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Para o homem religioso, Deus é justiceiro e misericordioso, não trata os Seus 

filhos segundo os seus pecados e nem os punem de acordo com as suas faltas, mas 

considera acima de tudo a fé. O merecimento está relacionado ao amor, temor, filiação e 

fidelidade. Seu Binu e dona Maria sabem intimamente que Deus é piedoso clemente 

com os seus filhos que o amam. Citando seu Zé de Lió e a sua indignação com os 

sofrimentos que Deus, transfigurado em Jesus, passou aqui na terra:   

— Seu Zé, quando morremos nos encontramos com Deus?
— Deus sentado lá, coitado, ce acha? É demais, coitado dele, passô tanto 
sufrimento... Ele já saiu daqui espancado. Ele já saiu escurraçado... o home... 
inda furaro a mão do coitado, os pé, batero, botaro espim na cabeça, coitado 
D’ele... o inferno é aqui onde tá, ta veno? Ele sabe o que passô aqui na mão 
D’ele!   
— O que é fé? 
 — Fé? A fé para mim é uma coisa que quem qué e tem fé [assegura] que ce 
vão chegá lá. Vamo sipô, eu tenho fé em Deus que eu vô chega lá onde eu 
quero e não morro sem adquirí aquilo. Você deita pensano naquilo... se ocê 
não tive fé, ocê  num vai a lugá nenhum. (...) Moço, a fé é uma coisa 
importante na nossa vida! A religião é [também], qué dizê, da religião é que 
nasce a fé, num é? Tem fé na sua religião, você pede e a graça chega, num 
é?   

    Seu Zé de Lió, em 04 de janeiro de 2008.   

Essa religiosidade diz muito sobre a percepção do homem simples sobre a sua 

vivência no mundo em suas diversas dimensões, dentre elas a sagrada, impondo um 

olhar, como o lançado sensivelmente por Brito: “Todos estão convidados para respeitar 

e aprofundar o conhecimento tanto das manifestações da religião do povo quanto das 

novas formas emergentes da religiosidade”. 261

3.4. Aldeia Itapiraçaba e Comunidade dos Pescadores: espaço sagrado/       
memórias consagradas pelas águas do rio sacralizado  

Bastará um vento noturno para que a água 
que se calara fale-nos mais uma vez. 
Bastará um raio de luz, muito suave, muito 
pálido, para que o fantasma caminhe de 
novo sobre as ondas.   
                                                    Bachelard 

Ao longe, uma chuva fina molha aquilo que 
não fomos. 

                   Paulo Bonfim  

                                                
261 Ênio BRITO, A Cultura Popular e o Sagrado, p. 109. 
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O Sagrado e o profano. Destroçamento, re-construção. Desumanização, 

restauração. Corrupção, retificação. Dor, apaziguamento. Conflito, sossego. O que um 

símbolo de pureza total como a água consegue desvanecer? Será que ele consegue 

erguer ruínas para uma reconstrução? Ele tem o poder de enlaçar sonho e desejo? Pelo 

que foi mostrado até agora, a água pura, límpida, viva, materna, uterina, criadora, fluida, 

plástica, aberta, inspiradora, poética, santa, denunciadora, renovadora e resgatadora, tem 

um poder simbólico imensurável. Onde mais os pescadores e as suas companheiras 

iriam encontrar um bálsamo tão potente para tratar as (velhas) queimaduras das suas 

peles negras? As feridas da dignidade? As talhas da alma, senão numa fonte da 

juventude, com suas ondas condutoras, que geram finos fios de sedas etéreos, para a 

navegação do árido caminhar? Bachelard esclarece que o complexo da Fonte de Juvena 

é represado por um poço, uma cacimba pessoal, fresca e energética, uma projeção de 

olhar novo, iluminado por uma promessa de cura.  

As histórias de vida dos pescadores e suas companheiras, antes obscurecidas e 

secas, foram irrigadas por uma fonte que determinou uma natureza, uma plantação e 

uma colheita; um clima e uma promessa de cura restauradora, pois para eles, essa fonte 

não ficou só no vislumbre, mas fez fluir o que já era base, dinamizando um processo 

enveredado por diásporas, desvios de um caminho, porém, re-sinalizado traçado no 

mapa do destino por Deus. 

O rio São Francisco abriu o Céu para que estes homens e mulheres pudessem re-

encontrar a sua fonte e regenerar as suas identidades. Essa identidade-raiz, cultivada 

revivificada ritualmente, se solidificou com a experiência do sagrado através das águas 

do velho Chico. Águas que sinalizaram um território. O espaço que ofertou, agasalhou e 

se tornou uma comunidade para estes homens e mulheres, não foi qualquer pedaço de 

terra que compõe a extensão homogênea do espaço (in) significado pelo homem (não-

religioso) que à dura força, invade, apossa, destrói e faz mudança de uma base 

estruturada com matéria simbólica, portanto imperecível.  

Para os Caiapó aquele espaço não era só um pedaço de chão que iria ser ocupado 

aleatoriamente. Aquele espaço-extensão do rio-mar (um rio-Cosmos) foi sinalizado e 

revelado hierofanicamente, instituindo um mundo já demarcado e consagrado 

previamente pelos deuses, como concebe o homem religioso.  Isso torna um território 

forte, energizado, diferente do seu entorno e da sua extensão. Aquele espaço habitado 

pelos Caiapó foi cosmicizado, e o homem religioso (os pescadores) sedento do sagrado, 

só teve que se dirigir e se acomodar  a um mundo organizado e predestinado para 



194

eles.262 E, num contínuo, eternizá-lo, honrando os choros pela grande perda assim como 

as mortes, através de uma força inabalável: a fé. Uma fé que lhes deu fôlego para falar, 

para lançar luz em suas invisibilidades, levantar e reformar as demolições de uma aldeia 

e dos seus eus, que lhes ofertou papel para grafarem e eternizarem as histórias dos seus 

ancestrais e as suas. Isso ninguém consegue demolir nem usurpar.      

De indígenas expulsos e mortos a afro-descendentes segregados pela história 

local, numa espécie de dialética orgânica de sementes-extermínios-renascimentos, estes 

homens e mulheres passaram de coadjuvantes a sujeitos e autores da história de suas 

raízes humanitárias. Raízes que têm como broto o sagrado, que permitiu o desabrochar 

da consciência no mundo cósmico e no mundo dos valores. Diante do rio, estes homens 

e mulheres ou se perderiam ou se salvariam; diante dos outros, ou se anulariam ou 

tomariam consciência de si, com todas as suas incompletudes; diante da sociedade e de 

todas as imagens dela refletidas, com papéis impostos, ou eles tomariam consciência de 

suas identidades e do Cosmos ou reproduziriam as idéias externas. Essa dialética de 

perda-encontro-(re)construção, revela a vida dos pescadores como uma epopéia. Uma 

saga ante um mundo solto e fragmentado, povoado de ameaças que impunham coragem 

e força, onde o sujeito sente-se desafiado ao enfrentamento porque para trás ele não 

pode voltar, sob o risco de se perder e se esvair. A força deste povo já estava entranhada 

em suas almas senão eles não enfrentariam o ‘impossível’; não suportariam as 

intempéries e não conseguiriam ultrapassar os abismos, erguendo pontes. A força do 

sagrado já estava enfronhada em seus seres. A fé já corria em suas veias; Deus já abrira 

                                                
262 A bibliografia consultada sobre a história de Januária e sobre a história do Sertão do São Francisco traz 
significativas informações sobre o território habitado pelos Caiapó. Como os pescadores não aparecem na 
história, realizamos cruzamentos de fragmentos históricos e orais no sentido de verificar se estes dois 
povos ocuparam o mesmo território. De acordo com os modestos dados levantados, sugerimos ser o 
mesmo espaço. Ademais, estes povos sofreram um mesmo processo de expulsão e acomodação nas beiras 
do rio São Francisco e, simbolicamente, instituíram um espaço sagrado a partir do Grande Rio. Alguns 
fragmentos históricos corroboram nossa hipótese. Antonio E. Pereira no Memorial Januária: Terra, Rios 
e Gente traz os seguintes dados: “As margens do grande rio eram densamente povoadas de tribos de 
várias procedências. (...) Ali, na região, hoje São Romão e Januária, margem esquerda do Rio, 
dominavam os caiapós, belicosos e arredios à colonização.” p. 59-60. “O mais provável é que a taba 
caiapós se estabelecia no local onde é hoje Januária. Certamente, à beira do rio, pois, os índios assim o 
preferiam, haja vista que os caiapós de Guaíbas achavam-se numa ilha.” p. 72. Seu Binu e dona Meru 
informam que inúmeros despossuídos, como eles, acamparam-se à beira do rio, numa ilha. Após longos 
anos, subiram o barranco e construíram suas moradias atuais na Rua Anísio José da Rocha, a principal da 
comunidade. Citamos também dona Meru: (O rio São Francisco ajudou) “Nas pescaria e na roça, aqui na 
ila, aqui nesta ila, nas vazantes. (...) Nas ilas plantaro abóbora, melão, melancia (...) até arroz eu plantei 
nessa ila. Isso mia fia, num era terra não, isto aí era um mar d’água. Terra só da Maria da Cruz pa cima.” 
Em 05 de janeiro de 2008. Seu Binu relatando sobre as expulsões das terras pelos fazendeiros da região
traz a seguinte informação: “Com a usura das terra, o povo foi saino tudo. (Esse povo começou a se 
aglomerar) Aqui na frente (em frente à rua principal, barranco abaixo), tinha uma ilha aí, ó, aqui era chei 
de casa, chei de gente aí. Agora de certos ano pra cá foi que acabô, acabô essa ilha aí, que virô tudo água. 
Perto desse paredão aí (...)”  Em 02 de junho de 2003.    
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suas estradas. Os desafios revolveram a energia desta força, reforçando-a, fortalecendo 

este povo e mostrando que uma semente profundamente enraizada não morre.     

Essa força também nos mostrou através de uma silenciosa, mas não calada, 

resistência, que não há pessoas fora da história, a não ser da história de autoria 

individual, que Ciampa chama de invenção assinada, convencionada por um autor, um 

contador de histórias. 263  

                                                
263 Cf. Antonio da Costa CIAMPA, A Estória de Severino e a História da Severina, p.155. 
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Rio São Francisco vislumbrado da janela do Vapor Guimarães em Januária. Foto: Dalila Gasparino

Vinde, ó meus amigos, na clara manhã cantar as vogais do regato! Onde está 
o nosso primeiro sofrimento? É que hesitamos em dizer... Ele nasceu nas 
horas em que acumulamos em nós coisas caladas. O regato vos ensinará a 
falar ainda assim, apesar das dores e das lembranças, ele vos ensinará a 
euforia pelo eufuísmo, a energia pelo poema. Ele vos repetirá, a cada instante, 
alguma palavra bela e redonda que rola sobre as pedras. 

Bachelard
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CONCLUSÃO 

Neste trabalho nos propusemos a elucidar a religiosidade popular dos pescadores 

artesanais de Januária, medida pelo rio São Francisco e o vínculo dessa experiência com 

a construção de suas identidades, abordando-as a partir dos seus contextos históricos e 

de suas histórias de vida, assim como através da linguagem simbólica manifestada em 

ritos e condutas. Com essa linguagem esses sujeitos expressaram seus eus, sua 

religiosidade, seus valores, suas identidades. 

A identidade dos pescadores, afirmada em suas narrativas a partir de extremos 

conflitantes, revelou-nos um dualismo dialético: o material e o espiritual, no qual o 

imaginário simbólico poderosamente suplantou espelhos, olhares e estigmatizações.  

Fundamentados pelo texto histórico de Anastasia procuramos mostrar a forma de 

ocupação do território são franciscano pelos brancos, a partir da violência e da opressão 

subalternizadora, relegando para o povo da região um complexo de inferioridade não 

enfrentado. Esse sentimento, materializado num outro eu não assumido, foi 

simbolicamente enterrado nas areias das margens da cidade pela história local, nas quais 

habita o que foi negado, o que foi violado, garantindo uma sensação de harmonia. 

Diante disso, lá seria um território fantasma se não fosse a força dos que lá habitam, 

contínuo da resistência dos Caiapó que não se subordinaram à prepotência dos brancos. 

Desse imaginário, a partir de diferentes perspectivas, apresentamos uma modesta, mas 

significativa, formação da comunidade januarense.     

A partir de um levantamento contrastivo entre história grafada e história oral, 

concluímos que a memória é viva, obrigando os historiadores a se voltarem sobre ela. O 

esquecimento da memória dos Caiapó e da Comunidade dos Pescadores na escrita da 

história local sofreria um extermínio se não fosse a vontade do povo da Comunidade 

dos Pescadores em assegurar os seus patrimônios culturais e religiosos. A reprodução de 

suas raízes históricas, pela via da tradição oral, das manifestações cultural-religiosas, 

dos seus rituais místicos, da afirmação de suas atividades, da fé, é a seguridade de suas 

identidades, a manutenção de suas memórias e daqueles que ali habitaram. 

As narrativas de vida desse povo que habita os barrancos do velho Chico trazem à 

margem da história uma trajetória histórica de luta regional, primeiramente étnica, 

quando os Caiapó confrontaram o homem branco. Em outro momento histórico, homens 

e mulheres subalternizados e também usurpados territorialmente, foram confrontados 

por fazendeiros que os empurraram para os barrancos outrora ocupados pelos indígenas. 
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Reordenando simbólica e coletivamente suas vidas, este povo mostrou uma resistência 

histórica, assegurando os seus valores e um território cultivado simbolicamente com as 

mesmas sementes. Ao levantar a história e a religiosidade deste povo, deparamos-no 

com um frondoso hibridismo religioso com nuanças africanas e indígenas, que, no 

entanto, não pôde ser explorado dada a profundidade que tal dimensão exige e o tempo 

necessário para uma pesquisa desse porte. Nesse sentido, um tema muito interessante 

para ser trabalhado futuramente ergue-se do solo dos barrancos são-franciscanos 

místicos, que é a presença das matrizes africanas e indígenas na religiosidade do 

sertanejo do Norte de Minas Gerais.   

As representações negativas dos negros e dos indígenas, assim como da região (e 

por extensão, dos barrancos da cidade) foram clarificadas através dos reveladores 

estudos de Flávio Gomes e Anastasia que mostraram que o imaginário negativo da 

região foi construído pela Coroa e por seus enviados, os pacificadores, que violaram 

todos os direitos dos seus habitantes, concebidos como inferiores. Nesse sentido, não 

foram os barrancos dos indígenas, atualmente dos pescadores, que foram desvalorizados 

e sim, todo o território e todo o seu povo. Ao marginalizar, inferiorizar e classificar de 

forma racista e preconceituosa os trabalhadores rurais e os habitantes pobres dos 

barrancos, ou seja, a Comunidade dos Pescadores, a história local delega para outros 

aquilo que lhe causa incômodo.  

Como enfatizado ao longo do texto, o processo de desenvolvimento da região teve 

o rio São Francisco no centro de todo dinamismo econômico, social e cultural. A 

ocupação de Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas e baianos assim como a 

diferença das atividades – mineração e criação de gado – determinou dois pólos 

distintos e opostos de hierarquias, que fez erigir diferenças entre as Minas e os Gerais, 

como comprovado pelo antropólogo João Batista de A. Costa. Desse processo percebe-

se que não há uma identidade mineira unitária, uma vez que o norte mineiro, com sua 

identidade distinta, foi deslocado para a periferia da mineiridade.         

Entremeando essas oposições conflitantes, o rio São Francisco foi um valioso 

símbolo da construção da identidade do homem e da mulher ribeirinhos, contemplados 

neste trabalho, e que vivem dos seus recursos. Como vimos, fundamentados pela 

fenomenologia de Eliade e Bachelard, e pela psico-sociologia de Ciampa e Castells, 

constatamos que a fé em Deus foi um sólido alicerce da construção do ser dos 

pescadores, vivenciada através de um fantástico simbolismo religioso das águas. De 

acordo com estes estudiosos, as diversas matérias-primas que compõem o processo de 
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construção da identidade humana são significadas por determinantes de conteúdo 

simbólico que permitem o sujeito reconfigurar e reorganizar os emaranhados fios da 

urdidura humana, promovendo transformações na consciência.  

Da vivência destes sujeitos no mundo, expressadas em suas narrativas, o rio São 

Francisco se afigurou uma constância substancial simbólica, mediador da providência 

divina e do sagrado. As suas relações com o rio São Francisco transcenderam a 

atividade da pescaria assim como a sua materialidade orgânica.  

O imaginário simbólico das águas mostrou o poder que um elemento marcante da 

simbologia possui para a consciência. A linguagem simbólica dos pescadores e suas 

companheiras demostrou que experienciar um símbolo profundamente e expressar 

existencialmente a sua mensagem, implica um descortinamento de si e dialeticamente, 

um acesso ao universo.   

A construção dialética da identidade dos pescadores, sob base simbólica, mostrou 

também um transcendental voo rumo a um desejado e corajoso encontro de si mesmo, 

com todos os percalços e fraturas, reforçando que para além dos abismos dos 

determinismos humanos, pode-se realizar uma re-significação existencial que possibilite 

ser o que se é e uma libertação do que se foi.  

                  

      

    

    



200

BIBLIOGRAFIA 

Auguste de Saint- Hilaire- Serra da Canastra. (s/d). Viagem às nascentes do rio São 
Francisco - de Auguste Saint-Hilaire. www.serracanastra.com.br.
sabermais/hilaire.html  Acesso em 10 de julho de 2009.  

ALAIDE, Ana. Guia Turístico Januária. Januária: KG-Gráfica, s/d. 

AMADO, Janaina e FERREIRO, Marieta de Morais (coord.). Usos e Abusos da 
História Oral. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.  

ANASTASIA, Carla Maria Junho. A Geografia do Crime: violência nas Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

ANASTASIA, Carla Maria Junho. A Sedição de 1736: Estudo comparativo entre a 
zona dinâmica do sertão agro-pastoril do São Francisco. Belo Horizonte: Universidade 
Estadual de Minas Gerais, 1983. (Dissertação de Mestrado). 

BACHELARD, Gaston. A Água e os Sonhos: ensaios sobre a imaginação da matéria. 
Tradução Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

BECKER, Udo. Dicionário de Símbolos. Tradução Edwino Royer. São Paulo: Paulus. 
1999.  

BETTO, Frei. Mística e Espiritualidade. 6. Ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 

BÍBLIA SAGRADA. Tradução dos originais hebraico e grego pelos Monges de 
Maredsous_ Bélgica. Revisão: Frei Joçao José Pereira de Castro, O. F. M, e equipe 
editorial. 25 ed. São Paulo: Editora Ave Maria, 2004.  

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade_ Lembrança de Velhos. São Paulo: T.A. Queiroz, 
1979. 

BRITO, Ênio. A Cultura Popular e o Sagrado. In. QUEIROZ, José J. [et. al.] Interfaces 
do Sagrado - Em Vésperas do Milênio. PUC-SP: Editora Olho d’água, 1996.   

CAMPOS, Fernando. Espaço Sagrado x Espaço para o Sagrado. In. Religare_ Revista 
de Ciências das Religiões. Ed. Especial do N. 3, março, 2008.     

CARDOSO, José Maria Alves. A Região Norte de Minas: um estudo da dinâmica de 
suas transformações espaciais. Recife: Universidade Estadual de Pernambuco, 1996. 
(Dissertação de mestrado). 

CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura 
humana. Tradução Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade. A era da informação: economia, 
sociedade e cultura. V. 2. Trad. Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Editora Paz e 
Terra, 2008. 



201

CAVALCANTE, Dirce de Assis. O Velho Chico ou a Vida é Amável. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 1998. 

CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia: Dos Pré-socráticos a 
Aristóteles. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT. Alain. Dicionário de Símbolos: (mitos, sonhos, 
costumes, gestos, figuras, cores, números) Com a colaboração de André Barbault (et 
al). Coordenação Carlos Sussekind. Tradução Vera da Costa e Silva (et al). 23. ed. Rio 
de Janeiro: José Olímpio, 2009. 

CIAMPA, Antonio Carlos. A Estória do Severino e a História da Severina. São Paulo: 
Brasiliense, 2007.  

COSTA, João Batista de Almeida. Do Tempo da Fartura dos crioulos ao tempo da 
penúria dos morenos: a identidade através de um rito em Brejo dos crioulos (MG).
Brasília: Universidade de Brasília, 1999. (Dissertação de mestrado). 

COSTA, João Batista de Almeida. Mineiros e Baianeiros: englobamentos, exclusão e 
resistência. Brasília: Universidade de Brasília, 2003. (Tese de doutorado) 

COSTA, João Batista de Almeida. Cultura Sertaneja: a conjugação de lógicas 
diferenciadas. In. SANTOS, Gilmar Ribeiro dos. Trabalho, cultura e Sociedade no 
Norte/ Nordeste de Minas Gerais: considerações a partir das Ciências Sociais. Montes 
Claros: Best Comunicações e Marketing, 1997. 

COSTA, Solange Machado da. As Redes da Pesca: estratégias econômicas e formas de 
solidariedades entre pescadores artesanais. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 
1998. (Dissertação de mestrado). 

CUNHA, José Auri. Filosofia: Iniciação à Investigação Filosófica. São Paulo: Atual, 
1992. 

DARTIGUES, André. O Que É a Fenomenologia? Tradução Maria José J. G. de 
Almeida. 10 ed. São Paulo: Centauro, 2005.  

DEPRAZ, Natalie. Compreender Husserl. Tradução Fábio dos Santos. 2 ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2008. 

DURAND, Gilbert. A Imaginação Simbólica.  Tradução Carlos Aboim de Brito. 6 ed.. 
Lisboa: Edições 70, 1993. 

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões. Tradução Rogério 
Fernandes. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

ELIADE, Mircea. Tratado de História das Religiões. Tradução Fernando Tomaz, 
Natália Nunes. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  

ELIADE, Mircea. Imagens e Símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso.
Tradução Sonia Cristina Tamer. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 



202

ELIADE, Mircea. Mefistófeles e o Andrógino: comportamentos religiosos e valores 
espirituais não-europeus. Tradução Ivone Castilho Benedetti 2. Ed. São Paulo: Martins  
Fontes, 1999. 

ELIADE, Mircea e COULIANO, Ioan P.; com a colaboração de H. S. Wiesner.  
Dicionário das Religiões. Tradução Ivone Castilho Benedetti. 2 ed. SP: Martins Fontes. 
1999. 

FONSECA, Edilberto José de Macedo. Terno dos Temerosos_ Januária_ Minas 
Gerais/Brasil. etnomusical.blogspot.com. Acesso em 10 de dezembro de 2009. 

 FONTES, Carlos. Gaston Bachelard. (s/d) afilosofia.no.sapo.pt/10bachelard.htm.
Acesso em 04 de janeiro de 2009.  

GADOTTI, Moacir. Marx: transformar o mundo. São Paulo: FTD, 1989. 

GÜNTER, Paulo Süess. Catolicismo Popular no Brasil: tipologia e estratégia de uma 
religiosidade vivida. Tradução Antonio Steffen. São Paulo: Edições Loyola, 1979. 

GOMES, Flavio dos Santos. A Hidra e o Pântano: mocambos, quilombos e comunidade 
de fugitivos no Brasil (Séculos XII-XIX). [Apresentação Roberto W. Slenes] São Paulo: 
Editora UNESP: Editora Polis, 2005. 

HIRATA, Ricardo Alvarenga. O Rio da Alma-contribuições do simbolismo religioso e 
da psicologia analítica para uma reflexão sobre a crise ecológica no rio Tietê (uma 
proposta da ecologia arquetípica). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2005. (Dissertação de mestrado)  

IBGE_ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. www.ibge.gov.br. Acesso em 08 
de março de 2010. 

JOLIVETI, Régis. Curso de Filosofia. Tradução: Eduardo Prado de Mendonça. 18 ed. 
Rio de Janeiro: Agir, 1990. 

LEITE, Serafim, S.J. (1988). Breve História da Companhia de Jesus no Brasil (1549-
1760). www.histedbr.fae.unicamp.br. Acesso em 05 de fevereiro de 2010. 

MATOS, Vera. Januária no tempo e... no espaço. 3 ed. Januária: KG – Gráfica, 2007. 

MARTINS, José de Souza. A Sociabilidade do Homem Simples; cotidiano e história na 
modernidade anômala. São Paulo: Editora Contexto, 2008. 

MIGNOLO, Walter D. Histórias Locais/Projetos Globais: colonialidade, saberes 
subalternos e pensamento liminar. Tradução: Solange Ribeiro de Oliveira. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2003. 

MONTES, Maria Lucia. As Figuras do Sagrado: entre o Público e o Privado. In. 
História da vida privada no Brasil. V 4. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 



203

OTTO, Rudolf. O Sagrado: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação 
com o racional. Tradução: Walter O. Shlupp. São Leopoldo: Sinodal/ EST; Petrópolis: 
Vozes, 2007.  

PARDAL, Paulo. Caravanas do São Francisco. 3. ed.rev. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. 

PEREIRA, Antonio Emilio. Memorial Januária: Terras, Rios e Gente. Belo Horizonte: 
Mazza Edições, 2004. 

PICARDI, João Rafael. Colcha de Retalhos do Brasil. In. FEDERAMINAS, Federação 
das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de 
Minas Gerais. Rede Marketing e Comunicação. 2000. 

RIBEIRO, Joaquim. Folclore de Januária. Belo Horizonte: Campanha da Defesa do 
Folclore Brasileiro/ Ministério da Educação e Cultura. Rio de Janeiro: MEC, 1970. 
(Edição fora do comércio) 

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira, 2006. 

ROTA BRASIL Oeste. (2000). Américo Vespúcio, navegante do São Francisco. 
www.brasiloeste.com.br/noticia/. Acesso em 01 de janeiro de 2010. 

RONDELLI, Beth. O Narrado e o Vivido: o processo comunicativo das narrativas 
orais entre pescadores de Maranhão. Rio de Janeiro: FUNART/IBAC, Coordenação de 
Folclore e Cultura Popular, 1993. 

SANTOS, Gilmar Ribeiro dos. Trabalho, Cultura e Sociedade no Norte/Nordeste de 
Minas Gerais: considerações a partir das Ciências Sociais. Montes Claros: Best 
Comunicação e Marketing, 1997. 

VALE DO SÃO FRANCISCO. www.valedosaofrancisco.com.br/ Acesso em 10 de 
setembro de 2008. 

VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga de Minas Gerais. 2. V. 4. ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1974. 

VASCONCELOS, Diogo de. História Média de Minas Gerais. Prefácio de Francisco 
Iglesias, introdução de Basílio de Magalhães. 4 ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974. 

VASCONCELOS, Helena. (s/d) A Aventura como uma das Belas Artes. www.storm-
magazine.com. Acesso em 22 de abril de 2009. 

VERNANT, Jean Pierre, As Origens do Pensamento Grego. Tradução: Ísis Borges B. 
da Fonseca. 4 ed. Rio de Janeiro: Difet, 1984. 

XIDIEH, Osvaldo Elias. Narrativas Populares; estórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
mais São Pedro andando pelo mundo. São Paulo: Itatiaia, 1993.   


