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"Deus na o d1 sse na sua santa e bend1. ta 

palavra: ' na casa de meu Pa1. tem mui tas 

moradas' ? -Pois sao as mu1.tas igrejas 

dele , meu filho: as que tinha , que tem 

agora e que vai ter a1.nda, Tem mu1.tas , 

de d1.versos tipos , mas nem todas são de 

Deus não. Mas no d1.a do ju1.zo f1.nal, 

l • 

não e todas que vai subir não., meu fi lho". 

um velho crente em entrevista 

"Nenhuma geraçao liberta outra 

dos golpes de Deus . " 

SÓfocles - Antígona 



ii. 

Este estudo é dedicado a dois agentes 

de religião em Itapira. Mais do que 

informantes, foram meus amigos e 

morreram alguns meses depois de terminado 

o trabalho de campo : Silvio, presbÍtero 

da Igreja Pentecostal Boas Novas de Alegria, 

e Lázaro, dito Lazão, dito Zico , dito 

também Lazo, rezador de terço , sambador 

e embaixador da Congada Tradicional de 

Itapira. 
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APRESENTAÇÃO 

Como o homem constroi na Terra um pedaço do sagrado? Não estou 

perguntando qual a or1gem s oc1al da essêncla da rel1g1ão" Não ~stou 

perguntando também como , em uma determ1nada soc1edade um s1stema rel1g1oso 

apare ce e be t r ansíúr ma . Estas são ques tÕes rnu1to 1mportantes, mas são 

também as que provocaram o ma1o1: número de resposta& nas c1ências sooa1s . 

Estou perguntando como os d1ferentes t1pos de homens cons troem , 

em uma mesma sociedade , os seus di versos tipos de r e li gi ão. S1.s temas de 

crença e culto que compÕem, Junto~ , o mosa1co nunca acabado e de um mesmo 

campo rellglo&o , Esta não é , portanto , uma questao de outra natureza. f: 

a mesma questão feita de um outro modo . 

A questão das origens das grandes rel1giÕes produz1.u, na sua 

versao tup1niquim , uma série de estudos sobre a transferênc1a do catol1.cismo 

colonial português , do protestantismo pietista anglo-amerícano ou do 

espiritismo franc€s para o Bras1l. Pr1.m~iro foram as narrativas pouco 

crÍtlcas, ãs vezes sumamente laudatórias , escr1tas pelos h1.stor1adores 

ecles1ãsti cos confesses , praticantes fervorosos das relig1Ões sobre as 

qua1s escreviam. Depois os próprios intelectua1.s crentes , prat1cantes ainda 

ou jã migrantes do rerntôno do sagrado ecles1ãstico para uma ãrea menos 

confess1.onal e, as vezes , ma1s profana, toram os que se converteram em 

analistas críticos da h1stÕria da 1nstauraçâo de suas igrejas e do que elas 

ptetendem fazer , hoje, oa sociedade em que estao. 

Um novo surto de questÕes sobre o fenômeno rel1.gioso na soc1edade 

bras i lei r a mu 1 tl.p li cou pesqw sas e di fetenciou modos de abordagem , Entre 

historiadores e , sobretudo , entre soc1Õlogos , apareceram trabalhos sobre os 

surtos messiân1.co5 e ffillenar1.stas como os de Canudos e do Contestado . Com 

a entrada em cena de antropÓlogos de duas ou três geraçÕes , o estudo da 

religião invad1u outras áreas de culto "dos de5graçados" , suJel.tos subalter 

nos e donunados, tanto no terreno da fé quanto fora dele . Algumas rehg1Ões 

de grupos prl.ffil ti vo~ começaram ~ se r 1nves t 1.gadas e , com mUlto mais fervor 

cu•nti fl. co , as re 1í giÕes populaces de origem atro-brasl.lei r a. 

Hoje em dia não bã fraçã.o do sagrado convert1.do em relig1ão e/ou 

1greja que não tenha sido pesquisada e d1scutida . Ãs vezes comú um caso 

Único sob o m1croscôpio do dentista , como um só terre1.ro de umbanda em 
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uma cidade , ou como um sõ s~stema rel~g1 oso em uma sociedade. Ãs vezes , 

de modo mais amplo, visto mais de longe , a olho nu , como: "o Catoh cismo 

Popular no Brasil" , "o Protestant~smo Histôr~co bras~le~ro". 

Acredito que a fert1lidade dos estudos atuais das formas relig~ 

asas no Brasil deriva justamente que este é um dos campos menos dogmãt1cos 

entre aqueles que tomam o tempo e roubam o sono de c1entistas soc1a1s 

domésticos ou estrangeiros (alguns deles , é bom não esquecer , pione1ros de 

uma contribuição i nestimável). Para estes estudos são convocados h1storia 

dores , antropÓlogos , sociólogos , cientistas polÍticos, folcloristas e 

musicÓlogos e , justamente a não dominânc~a de qualquer clan de cientistas 

sobre qualquer setor de pesqui sa e debate a respeito da relig~ão, tem s1do 

a melhor garanti~ d~ ut1lidade do que se faz al1 . Por outro lado, para 

estes estudos são convocados também estudiosos crentes - muitas vezes 

padres , pastores ou leigos militantes de suas igrejas -sujeitos flutuantes 

entre a fe e a descrença; e ateus confessas, não raro tecem-convertidos 

fervorosos a um novo tipo de culto: o de suas c1ências. Esta é uma outra 

garantia de proteçao coletiva de um trabalho sério. 

A Memória do Sagrado é parte de um estudo com que procuro 

incluir neste debate profano sobre as ra~zes do sagrado , um outro modo de 

ver. O estudo faz parte de uma pesquisa feita na cidade paul1sta de 

ltapira, com a qual escteVl uma tese de doutorado. Devo confessar ao 

leitor que ele não foi suficientemente revisto , para que pudesse f1car 

enfi m livre e limpo dos vícios deste tipo de produto da comunidade r1tual 

acadêmica. 

Procuro me colocar aq~ do ponto de vista de uma sociedade de 

economia ainda predominante agrária, definida con cretamente pelos limites 

de uma cidade paulista de porte médio e de sua perifer1a camponesa ma~s 

prÕxi ma . Não pretendo , portanto , fazer a história e a discussão do t1po 

religião- sociedade , aplicadas a um só dos seus sistemas relig1osos, ou 

mesmo a uma de suas âreas confessionais : a catÕl1ca , a evangélica, ou a 

mediunica . Não ê a história de uma religião "em um lugar do Brasil'' o 

que interessa , mas a descrição de como as d1ferentes categorias de sujeitos 

deste " lugar" constroem, através de seus atos políticos , de seus projetas 

religiosos - ou profanos sobre a religião - de suas explicaçÕes revestidas 

dos fundamentos do estatuto do sagrado de seus grupos de fé , um campo 

r eligioso; um setor especrfíco e relativamente autônomo de trocas sociais . 

O primeiro capÍtulo de uma série de três fala sobre o lugar: a 

sua gente , as diversas categorias de sujeitos entre dominantes e subalternos , 

, . ..... 



v. 

senhores de us1.na e lavcadcnes de corte de e<me , \Clont.:s "bolas-fnas"que 

descPm de Mlnas Gera~s. chegarrt d€ outr<.,s ContO!> de são Paulo e povoam " os 

ba1rros de bruxo" , onde to1. te1ta a mator patre rJa pe:squ1s.:. deste. estudo. 

Antes de falar das gentes que a part1 • do se~unrlu _apÍtulo v1sto com roupa 

de domingo, dPscrevo as suceESl~as trocas de bens e de poder que conflgura

ram a atual estrutura de relações soc1a1s em Itaptta 

O capí t ulo seguinte fala sobrP. a tornaii\ao do campo rel1g1oso 

através do trabalho realizado por d1 versos u po~ d~ <Jgc•n tes do sagrado , 

aparentemente> d1vid1dos segundo as éiJa~ conítsF~<?!'-: ~.: atOJl...os, evangêhcos , 

espÍritas ; es t r u turalme>are oposros de a~.-otdc ... cm<> po::-1çâo de classe deseus 

Sl.Stemas de culto dentt o do campo u:ltg1oso loca1: r llglÔes erud1. tas X 

rel1giÕes populares . É aí onde começo a esbo~at d 1dê1a de que este t i po 

de opos1çáo , que reproduz no setor rel1g1oEo d~ t1ocas du SOLledade , o que 

p roduz em out ros , é o que ronn gut a a to r ma t: a:. H'gL as do cÔd1go das 

relaçÕes soc1ais do sagrado. Começo por de:.ctev'-=t a e~1stênc1a de uma 

religião catÕl1ca de s1stema comun1 tar1 o , Lon~t 1 tu1da por camponeses e , 

depois , 1nvad1da e em parte subord1nada a um Cdtultcl~>mo erud1to, de lgreJ~ 

trazido por fazende1 ros-coronels e pad res-Vlg~n O~> . D1:>c.ut o os romentos de 

pequena e grande cuse que sacud1ram a h1stÕné1 do cotolle.lbmo local: ''A 

Sei ta do MâoZlnha"; a "Igceja CatÕhca ApostÓll ca Bri:i~lleua" criada no 

" cisma amar1nis ta" do padre Amon.m Coe te 1 a; as d1 ~>Sldenu.a& e opos1çoes 

entre as par ÕqUJ.as atua~s da c1 dad e. Acre~> cento a prebença dos prime~ ros 

protestantes e as InvençÕes espíntas Le1 tas p€::la propna gente do lugar. 

Com as pequenas 1grejas e as "se1 ta~> de barracão" do 
~ 

Pentecostalísmo , o terce1ro capftulo retorna .:.to~ "ba1r1os de baixo" e a 

gente subalterna, de onde hav1a saído desde a terça parte do segundo. Falo 

então a respe1to das ~I?staurações relig1osas recentt·~ n~.."' mundo confeSSl Onal 

de Itap1ra: as Testemunhas de Jeovâ , o5 Adventt~>tas do 7v D1a , os 

pentecostai s d "' lgreJ a e de Se1 t a , cs terre1 ros de llmbanda e do Saravâ. 

Grupos rehgtoso~ entre os mus antigos e em fcan{ a decadênc1 a , como os do 

Saravã e surtos missionar1os de Cura D1v1na qu~ in~adem, de~de alguns 

meses , as noitPs dos "bairros de baixo" , e ptoc ulinu cecr1ar os tempos de 

profec1a e casa che1.a de Agnaldo Sarmento ~ su<oi lgn:ja "A Volta de Cristo" . 

Estes três capículo~ foram lido~> e dl~cuttclo~> com Duglas Teixeira 

Monteiro, pouco antes de sua morte. Foram rel1doh d~pots por José de Sousa 

Mar t1ns, que se tornou entao meu on en tador j 11nt~..l ã Un1 vr c&1dade de Sâo 

Paulo. Devo aos duis a grat1dâo de quem tecebc, ao lado d& ajuda do 

professor que 011enta , a am1zade de um companhe1ro cie trabalho com quem 
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se aprende muito mais do que a sabedoria do mundo da Universidade. 

Devo agradecer também a muitos amigos da Universidade Estadual 

de Campinas , da Un1vers1dade de São Paulo, e do Instituto Superior de 

Estudos da Religião , que leram, ouviram e debateram comigo muitos momentos 

deste estudo. Algumas coisas ditas pelos professores: Ruth Cardoso, Rubem 

de Azevedo Alves, Peter Fry e Lisias Nogueira Negrão corrigiram erros e 

acrescentaram idéias, não tanto aos tiês capitulos deste estudo , mas aos 

que completam a pesquisa dos "Deuses de Itapira" e que serão publicados em 
um outro livro . 

Uma bolsa de pesquisador do CNPq e uma verba de auxílio de 

pesquisa da FAPESP tornaram possíveis os trabalhos de campo e pagaram a 

maior parte de seus gastos e atropelos . 

Campinas , 6 de fevereiro de 1980 

Carlos Rodrigues Brandão 
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U~1A HISTORIA DO SERTÃO 

Tal como no poema de João Cabral de Melo Neto, são vários os 

planos de ver para quem olha o mundo do alto do Parque Juca Mulato em 

Itap1ra (1). Azuladas pela d1stância e bem à frente do olhar do viajante , 

hâ montanhas de Minas Gerais . Quando pergunrado sobre o que se esconde 

atrás de las O morador da Cl.dade dl rã : 11 ali e Minas 11
, com um gestO famill.ar 

que denuncia , para com o v1zinho, uma intimidade que ele mesmo acredita 

nem sempre repart1r com uma grande porção do seu próprio estado , alem da 

Mogiana e de Campinas. Em direção ã dire1ta as mesmas montanhas mineiras 

entram por são Paulo adentto e se recobrem então de estranhas fontes 

minerais , que fonnan o "circuito das ãguas" paulistas mais próximo 

capital: Serra Negra, L1ndÕ1a , Amparo e Socorro. 

-a 

No interior de um plano ma1s 1med1.aco, entre as montanhas e a 

cidade o viajante avista morros de pasto e plantações; o que sobra da 

invasão dos tapetes verdes e ondulados do& canavia1s, cujas queimas de 

setembro desenham quadros de fogo e de fumaça num horizonte tao perto , que 

a cor do .., novl•los escuros de fumo quase chega JUnto c:om o cheiro forte 

·(Hl·irn.t'''' l.' os e&talidos das folhas de cana quando queimam. Ma1s para 

do 

a 

esquet:"da da cidade e em direção ao Sul a mesma <.ana de ltapira estende-se 

quase l1vre de obstáculos , até lazer a fronte1.ra com os tabule1.ros de Mogi 

Mirim e de Mog1 Guaçu. Em alguns lugares de mais perto ela encosta na 

periferia urbana e ameaça invadir ate mesmo as ruas de moradia (2). Em 

outros ela toca , como um inimigo , as roças dos sítios , inúmeros e pequenos 

e que cada vez com menos armas res1stem ainda ao seu avanço. Resistem com 

mais empenho a Leste , por onde o munic]pi o acolhe, concentrados no pouco 

espaço disponível, os Últimos ba1.rros rura1s. A me10 cam1nho entre os 

sítios e a Us1na Nossa Senhora da Aparec1.da, fora os quadrados da cana , 

tudo o que existe para se ver sao alguns bosques de eucaliptos, restos de 

capôes de mata, pastos cercados , porções pequenab de lavouras de milho, de 

café , de algum algodão, laranJais e as co1sas de horta. 
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O Parque Juca Mulato e o limite da par te alta dos espaços urbanos 

de Itapira . Baixando a cabeça o viajante descobre bem ã sua f rente os 

bairros "de baixo" , separados dos "de cima" pelo Ribeirão da Penha e pelo 

morro, a "barroca" , o "barrocão", a mesma antiga "penha" que ajudou os 

moradores caipiras a inventarem os pr1meiros nomes do lugar : Penha de Mogy 

Mirim e Penha do Rio do Peixe. ~ preciso descrever com um pouco mais de 

cuidado este pequeno mundo . Quase tudo o que falo nos outros capÍtulos 

aconteceu nele , ou c ontra ele . 

Abaixo da "barroca" do Parque , entre um dos extremos urbanos da 

ci dade e o lugar rural dos sítios , o viajante avista no meio das chaminés 

das olarias e da pequena torre da capela de Nossa Se'nhora de Aparecida, o 

bai rro dos Prados (ou , "Bai rro dos Prado" , segundo outros). Ele já foi 

"roça" e foi onde moraram os s itiantes que um dia descobriram as s uas 

poucas terras envolvidas de casas , ruas e uma avenida de saÍda da cidade • 

Hoje os sitiantes dividem o bairro com operários , donos de bar e "venda" e 

-os primeiros boias-frias, os que invadem o lugar pelos fundos. Mais a 

esquerda fica o Cubatão , o maior dos bairros "de baixo" e o das ruas onde 

a cidade nasceu, entre casas de fazendeiros, sitiantes e outras gentes de 

poucas posses e ambiçÕes, atê quando os primeiros donos do c afé subiram o 

Morro da Penha para construirem , "em cima", uma igreja , uma cadeia e as 

primeiras casas de taipa . 

Entre a avenida Conselheiro Laurindo e a Comendador Vergolino de 

Oliveira a cidade esparrama , em aparente desordem , inúmeras casas - do alto 

do Parque coloridas , de perto , pobres e apertadas -das famílias dos 

t r abalhadores volantes da cana , do café e do algodão ; uma gente nascida em 

I tapi ra ou migrante dos muitos cantos de são Paulo e de Minas Gerais. Eles 

são " a gen t e da lavoura" e repartem com operários da Usina e das fábricas 

da Mogiana: a Vila Ilse , a Vila Isaura, o Paranazinho e outros lugares de 

moradia proletária , desdobrados das duas "vilas" e que , frente ao 

cresciment o acelerado de casas e pessoas , nao encontram outro remédio senão 

o de subirem os morros ao Norte, empurrando cada vez mais os espaços da 

c i d ade em direção a Minas . Ao contrário daquele que termina no "Juca 

Mula t o" , este "em cima", do outro lado do Ribeirão da Penha , foi invadido 

pelas pequenas favelas de Itapira (3). 

Por entre a palha dos canariais o viajante reconhecerá as 

chaminés altas e sempre enfumaçadas da "Usina" , orgulho agrário da região 

e o lugar de trabalho de muita gente dos bairros de baixo. Menos e mais 

rica, ali existe uma quase outra cidade . Em direção oposta sera preciso 
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esticar os olhos e 1mag1nar . para os lados de MogJ Ml.nm, o Morro do Gravi , 

onde os moradores de Itapira colocaram um roonumento em memoria dos seus 

mortos que na "Revolução de 32" travaram, dent ro do muoici p1o, alguns dos 

combates mais ferozes contra as forças fEderais e invasora~ . 

Se ele perguntar pelo nome do que av1.sta, f1carã s~bendo que 

algumas das co1sas maiores e mais importantes usam palavras do sagrado. A 

usina e de Nossa Senhora da Aparecida e a fábrica de papel , de Nossa 

Senhora da Penha. "Senhora da Aparecida" , "Comendador Vergolino de 

Oliveira, " Vj la Ilse", "V1 la Isaura". Os donos colocam em suas posses os 

nomes dos seus santo~ ; os pobres moram e trans1tam pelos nomes dos seus 

donos (4). 

Por esses ba1.rros, roças, campos e lavouras de café ou de cana , 

viveram e trocaram serviços e sÍmbolos: os camponese~ ca1piras -pioneiros 

sitiantes ou posseiros das pn.me1.ras terras do sertão do lÚgar; os senhores 

e os seus escravos ; os corone1s e os seus colonos ; os fazende1ros e seus 

agregados e camaradas; os usineiros , os fornecedores , os turmeiros e seus 

volantes boias-frias . Este primeiro capitulo , sem reconstruir uma mstoria, 

procura pelo menos descrever como surgiram, trabalhatam e se d1vidiram 

socialmente no lugar os t1pos de suje1 tos de quem o conhec1.mento da 

práti ca econômi ca e da pos1.ção na soc.1.edade é 1mportante aqui , na medida 

em que ajuda a explicar as suas crenças , os seus .1.nteresses e suas pequenas 

lutas de religião . 

1 . Os moradores caipiras 

Em direção ao Sul de Minas, Itap1ra ê um dos l1.mites da economia 

do café do primeiro oeste paulista (5). Já um pouco onduladas, as terras 

do atual munic1pio pod1.am ser ainda aprove1tadas para o café , o algodão e 

a cana. Elas ficavam qt.ase alem da margem d1. re1 ta do " rote1.ro do 

Anhaoguera" , ao longo de onde houve sesmarias e povoados desde os primeiros 

anos do século XVIl (6). Ficavam tambêm do lado oposto de um território 

paulista de verti ginoso desenvolvimento agrário, apÓs a ~ncorporação do 

café à econom1a de mercado dos produtos da agrJcultura. Esta região vai de 

Mogi Mirim a Rio Claro, em direção aos campo~ de Araraquara e de Ribeirão 

Preto. 

As relaçõe~ sociais de produção praticada& nas terras do atual 

MunicÍpio constituíram, pr1.meiro , a relativa autonomia agrícola da pequena 

poli cultura ca1.p~ra dos posseiros e propríetãr~ os que chegaram ã região . 

Responderam, depois, pelo domÍnio de fazeodeu os-cor oneis sobre três tipos 
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de produtores que os servtram sucessLvamente: o escravo , o 

(inclusLve o colono) e o proletário rural (7). 

lavrador 

Os ant1gos e os atuais cronistas de Itapira costumam falar com 

mais detalhes sobre a cidade , depois da chegada dos pr1meiros senhores do 

café. No entanto, as notícias das primeiras doações de terras a leste de 

Mogi Mirim lembram que viveram ali, pelos bairros ruraLs , sÍtLOS e 

fazendas, "moradores" caipiras , camponeses posseiros de terras então doadas 

ou simplesmente ocupadas por produtores diretos de pequenas lavouras de 

subsistência ou de venda em mercados regionais (8). A cidade originou-se 

possivelmente de um dos bai nos rurais, o "dos Macuc9s" , cujos moradores 

teriam introduzido a cana , junto com as lavouras do· sertão: milho, feijão , 

mandioca, fumo, mamona, algodão e arroz , sem nunca terem conseguido 

produzir, no entanto, uma economia efetiva para o grande mercado. 

As dimensÕes da economia e dos serviços poli ti cos desta população 

primitiva de moradores camponeses não podem ser compreendidas com um exame 

restrito ao âmbito das trocas processadas dentro dos hmi tes das prÓprias 

comunidades locais. Para todo o espaço pioneiro dos dois "oest•· 

paulistas" , vale a lembrança de que as franjas camponesas de conquista de 

moradores caipiras, estabeleciam os limites entre as grandes propriedades 

agrârias de produção mercantil e o sertão ainda inexplorado e que, a bem 

da verdade , foi conquistado ma1s pelo trabalho destes p1oneiros de 

pe-no-chão , do que pelo dos audazes bandeirantes . Até os momentos de 

chegada dos senhores de escravos , a franja rústica de moradores e posse1ros 

ocupava efeti vamente porções de território da região e respondia adis tância 

por dois desempenhos a serviço dos interesses da expansão do capitalismo 

a grário. Ela desenhava e mantinha, com os seus prÓprios recursos , um 

espaço de defesa entre a grande propriedade e o sertão , assumindo a tarefa 

de aniquilar os Índios ou empurrá-los para mais adiante . Ela criava por 

antecipação , com o trabalho de derrubada de matas , queima de florestas e 

o preparo do solo, o espaço de p~duçâO das futuras lavouras do cafê, do 

algodão e da cana. 

2 . Os donos do café 

Foi sistematicamente dentro dos territórios antes trabalhados 

com as práticas militares, tecnológicas e econômicas das franjas camponesas , 

que as grandes fazendas foram sendo estabelecidas: a) sobre terras de 

sesmarias , quando o ingresso do capital na agricultura paulista tornou 

realizável a sua ocupaçao; b) através das compras de partes de sesmari as 

I• • w 
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pomltn;as, qt.êl~>l'? run ... ~ Etl·\:lVc>lllen::E .;· ur:.:..da:.- pe1o& secs posse11:os 

anteno~P&, fe1tas pelo~ grande~ f~zende ... ro:> ; ·) pela comp r a e/ou usurpação 

de pequena.~ prop ne:dades: ccnt igua:;. , ( úJo~ dono~: .Ju p osse1.ros nao :raro 

-tt.an ~ fonnavam-sl? em tr él balbador es agtegad,,l> dõ nov& íãzenda, quando 

m1gtavam, pa ra reptodun.tem err. um outro se rtão os mesmo!> 5er'vtços de 

plonei (OS prOVl SOrl OS. 

na o 

Ao faze I. o exame da!> re L:.çôes de prod1J~âo das ant 1 gas fazendas 

de c. afé e dt cana do murticÍpto de R:lo C1are, Wauen Dean (1977 . 77) reune 

uma séne de obse cvaçôes quE' podem ser. ap h cad a& tamb ém à Mogi ana. No 

proces~o or1g1nal de ocupãçao dç t~111 tÕr1o, os donatâcll~ das ma1ores 

se s rnanas .:onserv.:.rdlll a s tnE'lhores te rras e (:tnptar .. cciii\ os lavradores 

c ajpll:~ ser t ão adentro Dado que a"' grdl1de!:> lG~voutas de mercado eram 

muito pt edatÔrtas , o~ grande~ fazendeiros deslocavam continuamente as 

suas posses e os &eus t xabalhadores E-m djreção aos espaços o.:upados pela 

fronteira campones a, tox;mando-se então uma e!-pt t 1 e de h ente móvel de 

dupla ocupação . Ora , como este.b sertÕes rnni~ pr~ximos ao avanço do café 

e da cana es tavam sempre ocupado:. p or po~:,et r os c aJ p1 r as, a " conquista" 

das fazendas e ra, de um modo ou de ouuo, um a t o dl-' expt.opnação. são 

também expllcaçÕes coojun c.utal. & como es t d~ , as que tornecem as razÕes para 

o predomÍnio da Vlolêncta nas reldçÕes ~oc1ais como a& que Mar1a Sylvia de 

Carvalho Francú í' ncont.rou e descteveu , no V.n~ do Paraiba U969) e Duglas 

Teixe1ra Monteiro 1 na re g1áo do Conte~tado {1974) (9). 

De f orma d1ferenc.e- do que acunleLeu tm campinas e em outras areas 

do roteírc. do Anhangue r a, a ant 1ga Penha do R:tc Jo l'e 1xe não formou de 

inÍci O lavouras de cana, produtora~ de a~Úcdr e aguacdenre em dimensão de 

grande mercado. Nu entanto, mesux: para as prlmE.'l.téiS reg1Ôes de c ana em 
- - - "fi' ..... Sao Paulo, e pte<' ISo nao t'squecer que o =egu ndo butto açucare1x o no pal.s e 

dado a part1r de 1880 e d Ecorre da P ·:>!Ítl.ca ohual de 1ncennvo aos 

E'ngenbos centraJs (Gna~anni, 1972:122). A ec.onom1a local pass ou da 

pr oduçao de pobct.~ltura em escala de subsl:;.tênoa e mercado restnto , para 

o s1stema c.aracterí~ti(o das soc1.edades escravvrtatas do c afé . Fo1 de fato 

mui t o marc.ar,te o contras te entre a cond i. çâo da ~o<.iedade camponesa anterior 

e a que em pouC'o tempo Fe tnstalCJu c.om a '-hegada do pnrneiro Ct'lTonel e 

dono de ~5< ravos (lO). 

O jngresso do caté rept~sentou também o eslab~lec1.me nto loc al . do 

trabalho ~ervi 1, coroo pr< dutox cu reto d~ Il.GUEZd!: dd ELononua cap1 talista 

agrarta, Tal como em outras reg1 Ões de s'ào Péiu lc"1s c homem livre não foi 

ini ~lalment~ ocupado nas grandes l~ouras dé caté 
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Mas a concorrênc~a do escravo não eliminou da reg1âo o pequeno produtor 

camponês. Ele continuou trabalhando em suas te r r as, ou passou a ser um 

agregado meeiro de fazendas de ~afé. De qualquer forma , o dest1.no dos 

·•ut·;·KJn rPs caipiras fo1 redefinido. Parte da produção dos pequeno& sÍt1os 

e fazendas começou a ser d1.rig1.da ã subsistência de moradores de uma cidade 

que cresceu depressa depo1s de 1842 . Alguns dos seus propr1.etar1os 

arriscaram plantar também para o grande mercado e alguns poucos conheceram 

uma relativa prosperidade . Mui to embora o interesse do capital deternu.nas 

se a concentração da propriedade fundiária - a exemplo. do que fez de saÍda 

o primeiro coronel do café - inÚmeros sítios foram mantidos em toda a 

região , sobretudo onde o relevo do terreno tornava menos rentãvels as 

grandes lavouras (11) . 

Outros camponeses foram forçados ou preferiram vender as suas 

terras , quando nao as tiveram usurpadas por grandes fazendeiros que , não 

raro , chegavam ã região com t í tulos de propriedades nas maos. Foram eles 

os que se incorporaram ãs grandes f azendas do café , como moradores, 

t r abalhadores ou parceiros a quem ainda se permitiu , durante algum tempo , 

a posse provisória de po r çÕes de terr a para o plantlo de lavouras de 

subsistência. Quando se afirma hoje em dia que as grandes fazendas 

paulistas do passado foram unidades quase autônomas de produção dos seus 

prÓprios recursos de alimentação , vestimenta e moradia , em boa medida é 

sobre o trabalho desses camponeses expropr~ados que se esta talando (12) . 

Quando os escravos saíram em massa das fazendas , depois de 1888 , os 

moradores cai piras trabalharam ao lado dos colonos que jã haVl.am chegado a 

Itapira mesmo antes da Abolição. Depo1.s de 1880 , quando o valor do café 

e , logo depois , o da cana , tornou vantajoso o uso exclusivo de quase todas 

as terras para lavouras de mercado, esses camponeses começaram a ser 

expulsos das fazendas para a cidade. Voltariam a elas depo1.s da quebra do 

café , primeiro como camaradas e , mais tarde , como trabalhadores volantes. 

Finalmente , alguns camponeses expropriados sa1ram da região , somando-se ãs 
levas de migrantes v1.ndos de Minas Gerais , do Vale do Paraíba e de outras 

áreas anteriores do plantio do cafe. Desde anos poster~ores a 1840 ele& 

formaram parte da franja de lavradores e de camponeses que antecederam a 

"marcha do café" , nos limites entre Araraquara e Ribeirão Preto. 

A partir de 1850 Itapira é um povoado prospero (13) . Quando ela 

jâ tinha constituÍdo um perfi 1 de vida urbana, antigos moradores dos sÍtl.CS 

rurais mudaram-se para a periferia da cidade e , em mui tos c asos , também 

para o trabalho operário, formando , ao lado de ant1gos escravos e de 
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colonos, ~obretudo depo~s de 1890 , um pr1meiro cont1ngente de trabalhadores 

de tábrlcas, us1nas e lavoura. O número deles aumentou depo1s de acesfo 

da cana ã pos1ção de lavoura domnante e após modesto surto de transferên

Cla de cap1tal agrár1o para a pequena indÚstr1a da reg1ão As transforma

ções econÔtlllcas e polít~cas durante o domimo do café e na passagem dele 

para o da cana , f1zeram a h1stÕr1a da d1ferenc1ação das relações de 

produção e das categorias de produtores , at r aves de sucessivas desar tlc.u-

1açoes de s1s temas do trabalho, da circulação e do consumo de bens e de 

servlço&: da comun1dade camponesa para a sociedade es~ravocrata do café; 

desta s ociedade para a do trabalho livre sob o reg1me do colonato 

coexist1ndo as duas em Itap1 ra , por alguns anos; desta terce1ra para a do 

trabalho assalar1ado dos produtores volantes da cana de açucar o 

3. As invasÕes da cana 

Os colonos europeus chegaram a Itapira antes da entrada da cana 

e antes da saida dos escravos. Eles eX1st1ram nas fazendas de caté e , 

sobretudo os 1tal1anos , chegaram a ser muito numerosos. Depo1s de 1888 as 

prev1soes de catástrofe econômica dos fazende1ros ma1s reaCLonârios 

foram cont1rmadas. A subs t itUlção do escravo pelo colono mod1f1cou 

-na o 

em 

mu1to pouco a es r ala de ganhos das grandes fazendas , Foi exatamente o 

perÍodo de pós-abol1çâo o que levou , pelo menos até cerca de 1925, a 

economia de ltap1ra aos seus melhores momentos. Neste sentido a Mogiana 

acompanha a traJBtÕria da economia pauh.sta , cuJa efetiva monetanzaçao e 

postenor a 1880 e decorre do cafê (Gnacarím , 1972:124). Passado este 

tempo de grande prosperidade houve uma trÍpl1ce tendênc1a na reapl1caçâo 

do captl .tl .. ht arlt' l'nm a cornerclahzação do café: 19) em uma d1versihca

çâo di.' pr o.tul n.~ .1 ~ 1'1 \' ni<l' · hubstitutivos, o algodão , a pohcultura de 

~ ubsbt~· n e t a t' , tÍ.t;1 IUil'nle , a cana (14); 29) a1nda no café, em novas 

lavour as dent1 o c ~m lavouras fora do rnun1cÍp1o, em d1reçâo a Araraquara; 

39) na 1ndÚs tria local. 

S~mpre houve plantaçÕes de cana no mun1cÍpto. Por toda a parte 

ela ~ra usada para a fabricação local de açúcar e de aguard~nte. Mas como 

um produto para o grande mercado a cana 1nvad1u Itap1ra a part1r de 1920 e 

as mod1t1 cações dos números a seu favor são apenas relatLvos. Não tosse a 

grande Us1 na Nossa Senhora da Aparec1da e e la não sena atê hoJe senão o 

segundo produto da econom1a agrãr1a, depo1s do cafê (15) . De qualquer 

modo a lavoura canav~e~ra e a presença de agro-1ndÚstr1as no mun1cÍp1o e 

em toda a Mog1ana redef1mram categorias de produtores e de relações entre 
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eles. Poucos foram os que conseguiram faz.er de suas fazendas e engenhos 

as grandes usinas de hoJe, como o Comendador Virgolino de Ohve1ra , que os 

itapirenses mais velhos Vlram vendendo laranjas nas estradas de ltapira e, 

depois, "tocando engenho" por sua prõpria conta. Grande parte dos 

fazendeiros tornam-se fornecedores de cana para as usinas, sem abandonarem 

de todo, quando podiam, o plantio do café e do algodão . José Cesar 

Gnacar1ni aponta efeitos da política protecionista do governo em favor das 

usinas, na exploração destas sob re os camponeses e fazendeiros , pequenos 

fornecedores de toda a região de Mogi Mirim (1972:163) . 

O café congregava no trabalho de uma mesma faze nda , ainda que 

produzindo serviços diferentes: o fazendeiro , o escravo , o colono , o 

morador parceiro e o camarada, Entre a Aboliçao e o tempo da cana ele 

começou a expulsar os agregados e a incorporar maciçamente colonos no 

lugar dos es cravos. No perÍodo da quebra empobreceu fazendeiros , dividiu 

as fazendas- inclusive entre colonos , transformados agora em sitiantes -

e abriu novos lugares para o trabalho associado de camaradas , muitos deles 

jã residentes na periferia da c1dade. Nos jornais posteriores a 1935 

começam a aparecer, com frequência , anúncios de fazendeiros oferecendo 

terras para o plantio do arroz em parceria , ou . conclamando camaradas " a 

dois cruzeiros por dia". Foram estes moradores da cidade e , também ainda 

trabalhadores da lavoura pagos ao dia , os que alguns anos mais tarde 

começaram a ser reconvocados "em turmas" para os trabalhos dos canaviais 

(plantio e corte) , do café (colheita) e do algodão (plantio e "panha") . 

Depois do vertiginoso aumento dos tabuleiros de cana , de 1960 em diante , 

registraram-se três alterações nos números do destino dos trabalhadores 

diretos do setor agrário . 

Houve um discreto aumento na quantidade de sítios e de pequenas 

fazendas de atê 50 ha. Eram 428 em 1950 , e vinte anos depois , 534 . No 

~ d - (" - 1" "f ~1. 11 mesmo per1o o o numero de produtores camponeses responsave e am1 1a , 

segundo o IBGE) cres ceu também muito pouco: de 1 . 472 para 1 . 865 . Houve 

uma redução mui to acentuada no número de "empregados permanentes" , mui tos 

deles também antigos produtores parceiros das fazendas . Eles passaram de 

5 . 763 em 1950 para 2.007 em 1970. Não tenho dados oficiais sobre eles a 

partir de 1970 , mas a opinião de todas as pessoas com quem conversei ê a 

de que, justamente depois deste ano, o número de trabalhadores mensa1istas, 

sobretudo quando res1dentes nas fazendas , decresceu de modo ma1s ver t ical. 

Os mesmos informantes acreditam que alguns antigos camponeses proprie târios 

de sítios, inúmeros lavradores-moradores nas fazendas do municÍpio e em 
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fazenda~ de Outras ãreas de são Paulo e de Minas Geta1S , transformaram-se 

nos lavradores-volantes de hoje em dia. A formação de um cont1ngente 

grande e geomerncamente crescente de boias-fr1as é a terce1ra variação 

ororrJda, dEpo1s da cana , na constitui çao de categorias de produtores do 

trabalho agrário. No entretanto , nem t odos os volantes trabalham hoje em 

dia em fazendas de Itapíra. Sob o comando de " turme.1ros" , são díanamente 

env~ados a lavouras de outros municípios da Mogiana e mesmo de mais longe , 

como Camp1nas. Nos b&rros de Vila Ilse e Vila Isaura a c1dade concentra 

hoJe em d1a um dos ma1ores reservator1os regionais de mão-de-obra pata a 

lavou.ra (16). 

4. As gentes do Jugar 

Para const1tuir di±erenças entre sujeitos e mundos de ltapira , 

ÚtPls aos capÍtulos segu1ntes , nada melhor do que opor a v1sao de um velho 

morado 1 de tazenda, benzedor conbec1do e cantador de danças de são Gonçalo , 

ã peti çâo teita um dia ã Câmara Mun1cipal , em nome dos 1nte.cesses do 

Comendador Joâo Bapt1 sta de ArauJO Cintra . 

O velho Lu1s Laia ate hoje se esconde na fazenda. Veio pouco "no 

correr<..io", v1u e ouVlu co1sas tenebrosas. '!No Risca-Faca ê só facada" , 

coisa que a gente de 1ã nega : "teve mu1ta sim, mas é co1sa do passado" 

Talvez elas não tenham sido mesmo tantas quantas as que deveriam ter 

trocado entre s í os ca1p1ras de mu1tos anos atrás - coisa que os nais velhos 

também oegarrt, •. on t r a pe 1 o menos o testemunho de Sa1nt-H1laue (1954) e o 

de alguns autos judl ci ãn os em Mogi furim. O fato é que tendo nascido e 

trabalhado mu1tos runos depois da chegada dos fazendeiros do café , o velho 

guarda a memÕna "daqueles tempos" com imagens de camponês: as relações 

entre igua1s ã margem dos grandes ; as trocas solidânas e um mumdo em "boa 

ordem" . No ma1s "muita fartura , mantimento para todos , terra farta , sem 

precisão de adubo nenhum, mu1to respeito e a boa vontade de Deus por cima 

de tudo". 

Este modo de representar o passado prec1sara ser retomado aqui , 

quando for teito o estudo da 1deolog1a do catolicismo popular. Mas o 

exemplo de um velho lavrador que nunca foi sequer um pequeno s1tiante , 

serve para a lembrança de que entre os moradores da c1dade e os camponeses 

a1nda at1vos, todos os que viveram dentro dos espaços proteg1dos das 

comum dade& ca1p1t as guardam do seu tempo a idêia de uma sociedade defin1da 

como, ao mesmo tempo, perd1da e desejada. 
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Elas eram as que ex1stiam, un1cas no iuga,, quando o Comendador 

Cintra chegou , vindo de At~ba1a. Ele pretendeu t1rar os camponeses 

caipiras "dos seus porcos"; p!ocurou ensinar-lhes a plantar café na reg1âo , 

nao sem antes formar três fazendas para o crabalho dos seus escravos; deu

lhes depois uma cade1.a, uma igreja matriz e a pnmeira c.asa de ta1pas no 

lugar. Mais tarde exlglu da câmara o atestado de tudo lSSO. Sem meias 

medidas separa um mundo camponês do seu. Encontrou, quando chegou "me1a 

duzia de casas ins1gnif1 cantes , e construídas de madeiras , e sem al1nhame~ 

to". "Tendo ele já fortuna começou a influir o povo que apll cava-se na 

criação de porcos , para a cultura do café". De uma só vez trouxe o capital, 

o café e os escravos, alem das idéias de uma sociedade onde essas co1sas 

se misturavam para produz1r novos donos e uma nova ordem que serv1a para 

lncorporar as comunidades camponesas ao mundo dos coronelS. A declaração 

dos seus atas era a de quem tomou conta do lugar e lutou para transformar, 

segundo o seu modelo, os seus moradores. 

"Estes serviços e esforços do Supplicante em promover a prosperidade 

publica são geralmente conhecidos, bem como o seu gen1o creador , e 

bem fazejo, gozando por conseguinte de estima geral não sô nesta 

ViLla como por onde é conhecido : possue trez fazendas com cultura 

de café , com ma1s de cem escravos• vár1as casas de mu1to bom gosto 

nesta Villa. Sau comportamento civil e moral e digno de ser lrrata

do" (Paço da Câmara Municipal, a ta da sessão extraordinána de 

6 . 11.1864) (17). 

A consulta deste e de outros documentos, assim como a fala dos 

fazendeiros que reproduzem, com as palavras de hoje, a mesma ideologi a dos 

grandes senhores regiona1s do passado , não escondem: a) o reconhecimento 

do atraso e da marginalidade do trabalho e da cultura dos camponeses 

caipiras ; b) o reconheci ~nto das expropriaçÕes exercidas sobre ambos , 

como sinais dos direitos e do poder do capital e dos seus detentores. 

Ao falar do trabalho e das relações entre tipos loca1s de 

produtores agrários, procure1 compreender a soc1edade camponesa como uma 

fração primitiva e uma frente pioneira de penetração da econom1a 

capitalista na região. Ela não foi , portanto , em momento algum, uma porçao 

escondida entre morros , de terras e de gente â margem da agr1cultura 

mercantil. Nunca foi também uma espécie de soc1edade residual, como a de 

uma gente pobre que permanece e obtêm , sobre a decadênCla de momentos da 

economia capitalista agrária , retornos ao rustico e à subslstênCla. ~ 

preciso insistir que, em toda a regiao da Mogiana , pequenos proptietârios 
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e po~~etro~ Vl"E.'tam e trabalharam durante 120 anos pelo meno&, ate quando 

t ('oo c seu tFtriLÕno de tcocas- fo1 1nvad1do pela grande fazenda Ah eles 

'"- n~ntutr.:.m, ~c.b c dcnÚnto ã d1stânda dos podero~os da ColÔn1a e do 

1mpPnc, :1ma ordem :;oc tal te:latt \• amente autônoma, c.om Sl&Lemas prÕpr1os de 

JdPc l ~gtê e de rel1g1âo. Sobte e~ te mundo catpi ra anrer1or, .:. presença de 

gtandes ta2endeiros mtgrantes atuallzou relaçÕes de donÚmo , a começar 

pe lo ta to de que ela rede fim u po~ses e usos da ter r a e de outros metas de 

pLoduçâo As dt mePsÔes do mündo de trabalho de fazende1ro do catê são as 

do metc ado e xterno Por isso, desde os prime1ros , todos e::.ta.câo unidos no 

esforço de trazer à Penha do Rio do Pe1xe um ramal da Estrdda de Ferro, As 

dunPnsÔes do seu poder pol~t1cc sâo as do mun1c.Ípio e da região Por isso 

a r1dadP sub1u u morro e fo1 cons t ruÍda em pouco tempo, para logo depo1s 

estabele~er vâr1as formas de r1val1dade de eljte com as outras, a começar 

po r Mog1 Mltlm. Esle podec fo1 disputado entre os grandes fazendeiro& e 

envo lvta ::.empre al1anças forçadas com os camponeses. 

A verdade ê que atê hoje os pequenos cent ros de concen traçao 

çamponesa- os batrros rurais , os dtstritos de Itapira- e de outros homens 

bvtes nào- dominantes, são espaços de resistÊnaa ã c1dade e ã ordem dos 

grandes proprietários. Os estudos de comun1dade cos tumam de1xar de lado o 

exame desta qual1dade e~~enctal , a de uma resistênct a polÍt1ca restrita , 

ma~ relat1vamente ertcaz, ao dominto comple t o de uma c lasse sobre a outra. 

O aparente Jsolamento das soc1edades camponesas, em areas de refÚg1o e sob 

cÕdtgos de trocas ongioa1s, to1 sempre u.ma estracégia de reconstruçao e 

gar ant1a de um mundo &UbJugado , mas parcialmente v1v1do e representado 

como propno e autônomo 

Quase todos os estudos sobre os suje1tos da agncultura roBzasil 

r~af1rmam ó ex1stência de um r es petto mútuo , do qual a pcopr1a violênc1a 

~FrJa um agente teguladoc , nos relactonamentos entre v1z1nhos , tazendeiroo 

e s1t1antes . Como se costuma dizer , o f1lho do fazende1ro não far1a 

j ama1s com a h lha d o camponês, às vezes compadre de seu pai, o que ele 

faz1 a com as ftlbas dos es cravos. Mas entre Sujei t os que parec1am falar 

as mPsma::. regras de desempenho soc:ial e se re s pe1 tavam como pes soas , os 

gl ~dE& fazeode1 tos buscavam e det1nb a:m um domim o polÍt1 co sobre. os 

Sltl aPtes , De acordo coro as le1s da pr1meira repÚbl1ca, e ram ele1tores 

s oment P os proprtetãrios e , portanto , os camponeses sit1antes devem ter 

~l dL a ma1or1a dvs suJelLos rura1s que eleg1am a el1Le agrâlla 

Eram de um out ro t1po as relaçÕes de trabalho e de deferênc1a 

ePtre os Pomens l1vres nào-proprletãrios e dependentes da fazenda e os 
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grandes fazendeiros . O empregado, _o camarada , o agregaao , eram os 

produtores subalternos de servtços agrãr~o~ espec1alizados nas grandes 

lavouras , ou eram os pequenos aguc.t,ltore5 da::. roças <.a1p~ras de produtos 
-de subs~stênc1a . O fazende1ro viz1nbo de um s~t1ante cuJa& terras nao 

conseguia comprar , era o mesmo que concedia ao lavrador , v~ver e plantar 

em uma porçao das suas. Assim , o mundo deste homem livre não-proprietário 

foi o de uma, ou de várias fazendas de que era parte. De maneira nunca 

t.ao f1lial como às vezes se proclama, o morador da fazenda era um servídor 

pol1tico fiel ao fazendeiro , senhor das terras onde estava. Nos tempos de 

paz fo1 um produtor de al1mentos, segundo os 1ntere·sses de consumo ou de 

venda lo<:al , sob o controle do "dono" . Em tempos. de guerra deve ria ser um 

aliado nu litar de linha de frente ou de retaguarda. Como no restante do 

paÍs , os grandes fazendeiros t1nham interesses polÍt1cos sempre em jogo e , 

para pequenas v1tÕrias, contavam com os se1viços subalternos dos habitantes 

da fazenda (18). Por outro lado , quando o delegado Joaqu1m Firmino foi 

assassinado em sua casa de Itapira, os fazende1ros mandantes faziam-se 

acompanhar de seus empregados , moradores e alguns capangas. 

Os colonos chegaram às fazendas antes e depo1s da Abolição. Entre 

eles e os outros moradores delas houve sempre notáve1s d1ferenças de 

ideolog1a e desempenho polÍt1co. O trabalhador agnegado , empregado direto 

ou indí reto e morador "por favor" , compreendia o mundo desde a Õtica da 

ordem da fazenda. Não encontre1 sinais em Itap1ra de que no passado ele 

teru1a , em algum momento, aparecido como uma classe organ1zada. Não 

encontrei também entre aqueles com quem conversei , uma fala sobre o seu 

mundo que -nao passasse pelo do "patrão" . Os colonos aparecem como grupos 

étnicos - nunca deixarão de ser alemães, i tal i anos ou espanhÕis - e como 

uma classe: a dos colonos. Pouco tempo depois de chegados fundaram 

associ ações e promoveram lutas polÍticas contra a prepotência dos 

fazendeiros. Depois de esgotadas as alternat1vas econômicas do colonato , 

raros os europeus que permaneceram nas fazendas , em situação semelhante ã 

dos moradores agregados que, anos mais tarde , começaram a ser expulsos 

delas. Os colonos reaparecem no trabalho agrário como pequenos proprietá

rios, os novos camponeses-sitiantes do lugar . Quando não conseguem comprar 

parte das terras de fazendas decadentes , ou não são chamados , como 

aconteceu algumas vezes, para o cargo de adm1nistradores de uma delas 

migram para a cidade e para o trabalho urbano, na ma1oria dos casos, para 

as pequenas indústrias do lugar . Pouco tempo depo1s dessas transferências 

surg1ram em Itapira os movimentos de classe que, durante vários anos , 

---
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conduziram as pequenas lutas locais dcs operar1os. Os europeus não foram 

os seus pr1nc1pa1s ~onduto:es , mas também não t1caram ausentes delas (19) . 

Durante todo o perfodo do café o camarada antecedeu o 

trabalhadcr-volanre da agncultura . Em conJunturas difêrentes , os dois 

estiveram mergulhados em cond1çÕes semelhantes de apropr1ação : estavam 

plenamente separados dos meios de produção , a não ser quando os primeiros 

puderam se mant~r , por algum tempo ainda , como lavradores meeiros das 

fazendas ; foram cada vez ma1s migrantes rura1s do trabalho agrário , saindo 

das fazendas e 1ndo morar com as famíl1as na per1feria da cidade, 

Juntamente com os operários das fabricas dos bairros "de baixo" , os 

camaradas começa-ram a povoar os espaços que vi riam a 5er depo1s 1nvadldos 

pelos trabalhadore& volantes. 

Entre esses do1s t1pos de produtotes da lavoura houve diferenças 

importantes. Tanto os trabalhadores parce1ros quanto os assalariados do 

passado tr atavam os seus negÔc1os diretamente com os tazende1ros ; estabe -

leciam contratos pessoais de trocas de serVlços com eles e , não raro , 

produz1am para um deles , com garant1as de uma relat1va estab1hdade . Por 

sua vez , o bÔ1 a-fna é uma fração da força de trabalho da "turma" de que 

ele faz parte. Está subordinado ao turme1ro e, com multa frequência, nao 

sabe sequer o nome do fazendeiro onde trabalhou durante algumas semanas . 

Um trabalhador-volante mantêm às vezes uma relação de fidelidade para com 

o seu agenciador de serviços . Hâ uma consc1ênc1a de "m1nha turma" que ,nos 

casos das mais estáveis , chega a ser parte 1mportante da V1da de cada um . 

Hã a consciência de uma classe que aos poucos se conf1gura , l1vre de 

qualquer tipo de fidelidade polÍtica ou s1mbÓl1ca para com os grandes 

fazendeiros e aparentemente indiferente aos desuno& das outras categorias 

de produtores agrário&. 

Mas os bÓ1 as-frias nao são c1ganos das lavouras e das cidades , 

como pareceram a alguns dos seus observadores. Em ltap1ra mu1tos deles 

moram em suas casas hâ mais de 15 anos e , em conJunto , eles souberam 

produzir nos seus bairros um mundo também propr1o , sem quase qualquer 

vestÍg1o dos sÍmbolos camponeses . Na cidade eles estão- durante os 

perÍodos em que não sâo "da turma" - entre os operar1os da us1na e os das 

pequenas fábr1cas locais e de outras ma1ores , na reg1ão Hã um crescente 

trânsito entre estes operários agrários e os das 1ndÚstrías. Muitas vezes 

um volante ê, durante curtos perÍodos em um ano : um operar1o da construção 

civil , da prefe1tura, de uma fabrica ou um sub-empregado . Atastados dos 

outros sujeitos sociais do trabalho agrãr1o , os bÔlas-frlas parecem querer 
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consti tuir com os ope~ãrios das fábricas , um mesmo mundo e os mesmos 

símbolos (20) . 

Nos capL tulos seguintes vamos reencontr at os mesmos personagens

dos primairos caipiras primitivos aos volantes- em "roupa de domingo" , ou 

seja, como produtores parcialmente autônomos, ou como part~cipantes 

subalternos , dos sistemas religiosos populares ou eruditos que produziram 

e reproduzem um campo religioso, onde símbolos e lutas seculares recobrem

se dos nomes do sagrado. 
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NGIAS DC CAP11 ULG 1 

L João Cabra .:. d e Me lo Neto, "De um Avláo" (1963) Mas o es cntor. da 
:; dade ê ocrLc~ ME>no..:h t dE:i Picb1a Ele v1veu, t tabalhou e es creveu 
em f tap1ra du!" an tP \drlO!:- anot. O Parq""E: Jula Mulato €c a le=mbranç.a da 

endci df;' que ah, naf t ardelo e ao J: Ot do so l c:1e escre veu o ~eu p oema 
m;,u- cvnhe c1do Pa13 0~ ete l tos deste: e:;t udv ~ melhor ler.. no enr.anto, 
"A lcm,sa VL1gem" ( l9 72) 1::. "O DePu- de Gu ~.-" U9 2..;~). De acordo com 
4lguns lP1tores do iugar. o P 'JE'ló f:e2 ne=~re u!tlmo tomance a crÍl1ca 
dP ltap1•·a , no ::.ev relllFO 

2 . Atol ponto a cana en costa na CJdade , que ao longo do tempo daest1agem 
e áa :;afra umd fuhgemntgca rc.bre CIS .c~a& , o::. tE-lhados e mesmo o 
ln t enor de Cafas ma! recl"oad as Dutar.ce a lguns tnE.&es d.:: ano de 1977 o 
problema. tor nado ponto de àrrltO e ntrE a Preteltur.a, a câmara 
Mun1 c ipal e a Us1na, ~ldoJ entre as manchete~ dos do1~ JOrnais da 
c1dade em pelo menos três doaungo~ ( "Que1ma dol> Canavia1s - Com1ssão 
de Just1 ça da Câmaxa Julga In~onst1 tuc~ona1 o ProJe~o do P.refelto , CI, 
31 07 . 1977~ n9 4052 ; "P.c.eie~to Ah .cma: ProJeto &obre a Que~ma da Cana 
~ Con ~ot 1 tuc1ona l " .. CI , 7 08 t977 , n9 4053; " P:uJero da Que.tma da Cana 
R~:Jel tado p or 8 a 4", CI , 14 08. 19 77 , nc.> 4054). O Prere~ to encauunhou 
f'OJE>t o ã Câmata tvrnõudo p •c1b~da c1 qt.flmd da LdOa dentro de um 
per1merto de até 7 l<rru, de~. cldõde Depou- de multa áls cu&sao nas ruaE: 
e no plenáno, c prcJe:o fel .ceje:.tado A polêm1c.a ~obre o assunto 
durou algumas semanas aJnda. Alg~ns portã-voze~ da e11te agrâr1c1 
acusam o p rP re1 to de !:->er 11in1migo da Ul'-ln&" e> dE p teJudl car , com 1sso , 
o progresso de I tap1ra O pres1den te da Câmara de Vereadores é 
pa.cent e da at:ua1 pc op r 1e tãua da U1: 1nc;. , a VlÚ ITa do Cl)[llendador Vergohno 
dP Ohve1ra Pe rd1da a Lau~a da Prefe1tuta em nome dos detensores da 
bvre-quelma , aJ.g~ma& pe~soa~ dtlx.arant E'm tren\e ao local da dec1.sâo 
muru Clpal um p rotes to S1mbÔll (.O 

" ApÕs a ses.sâo da Cima.ca, quando os ve.o:eaaores e o pÜbll co 
ren.ravam-H- do ze ... 1nto , foJ \..ons.tatado um fato deplorável e de 
mUltO mal gos-to v c:cPsu t ulndo-se me~mo mnna autênt1.ca mole.:agem, 
ou seja, fo_ colo~ado detxonte ao pt~dio do legLslatlvo 
i tap irense IJID .nunte de cana, em s1na1 de prot esto , J Ogado n o rreio 
da t~a . um pr 0tEs ro q~e não se JUStlflcava naquela ocas1âo, po1s 
és .too tade l>Oberana d;:, p ovo fo1 man1 res-r c:ida pelos s eus lÍd1mos 
representanre~ na Câmara Munic1pa1 de ltap1ra - pelo voto 
democ.rât1 co 11 (C!, !4,08 .1977 , n9 4054. pg . l) . 

3. O vi a Jan te que de~cer aos ba~rto& de baJ.xo aprenderá dep r.essa , em 
qualquer. bac da f:Squtnó., que dt!v€: fala.r "Vlló. llbe 11 ao ~ovés de "Rl.sca 
f'ar~" 1'nomt> no ent:m t o runda maJ.:: u~ado), E "Gente da Lavoura", em 
lugar de "BÔla-Fna" (que: n1nguém usa) O pnn._q~al produtor du:e t.o 
d a r:; q,~eZd agrá.t~d do lugar prec1.sa re ... la111ar ._om frequêocla contr a os 
norue!: ~.-om q ~e o!. ouu.o~ ttcHam a sua vcupaçàc• ~o seu loc al de mora.cha 

4 . A longa _avem.db que e.aJ da Cldade passa por uma dc:ts fâbn cas de papel 
e pape1ao e va1 ao portâc da U N.S,A., chdm;;-se Comendador Ve-cgolloo 
de 011ue~ca, o taze:ndEtiO rr1ado1 da g.dnde u&1Da A& duas v 1. l as de 
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residência da maior parte da "gente da lavoura11 chamam-se Ilse e 
Isaura, nomes de duas filhas do comendador. 

5. Sobre os dois oestes paulistas da expansão do cafê, consultar Octávio 
Ianni (1976). O primeiro deles, do qual a região de Itapira pode ser 
considerada como um dos extremos em direção a Minas Gerais, teve a sua 
sede em Campinas . O segundo em Ribeirão Preto . 

6 . "t! , portanto , a derrota seguida pelo Anhanguera em 1722 e de novo , 
agora, em 1726 que passa a atrair as atençÕes , tanto das autoridades 
quanto de particulares. E será esse caminho usado daí por diante , com 
a consequência - para a ocupação do solo boie paulista- de se 
estabeleceram aí vários centros de 1rrad1açao ou frentes de povoamento 
no setor por ele percorrido : Mogi Guaçu e Mirim- Casa Branca, Bata tais, 
Franca" (Mario Neme , 1974 : 23). 

7. Entre os primeiros povoadores da região , havia posseiros de sítios e 
de fazendas . Todos produziam, no entanto , como camponeses, ou seja , 
através do trabalho d1reto da família do proprietário , ou através de 
modalidades de tr abalho voluntário e coletivo. SÕ depo1s da capitali
zação do setor agrário é que chegam a Itapira os primeiros fazendeiros
coronéis , formadores da e li te agrária . são estes grandes proprie tãrios 
de terras , senhores de grandes lavouras para mercado e apropriadores 
de força de trabalho , que se titulavam , tradicionalmente, como 
" coronéis" ou como "comendadores". 

8. Hã notícias de doaçÕes de terras no atual município de Mogi Mirim 
desde pelo menos o ano de 1668 . Há referências mais precisas a parti r 
do ano de 1707 . Assim, antes mesmo do estabelecimento do roteiro do 
Anhanguera em direção às minas de ouro de Goiás, houve sesmarias e 
moradores esparramados por toda a região da atual Mogiana (Mario Neme , 
1974: 7) . O primeiro documento de doação de terras na região de 
Itapira data de 1716 . Foram terras de sesmarias dadas a Manoel 
Pereira, o velho (Museu Histórico e PedagÓgico Comendador Virgolino de 
Oliveira, doe. datilografado , pág.l). 

9 . O prÓprio Dean apresenta números que confirmam a tese do predomínio da 
violência na pas sagem das frentes pioneiras e , sobretudo , durante o 
perÍodo de fixação das grandes fazendas. No ano de 1835 a taxa de 
crimes para o estado de São Paulo foi de 32 em 1.000. No mesmo perí odo , 
em Rio Claro , ela atingiu 176 em 1. 000 (1977:36) . 

10. Um documento datado de 1864 e escrito por inic1ativa do próprio 
pri meiro fazendeiro-coronel dá a medida de como a elite agrária define 
as comunidades camponesas e defende os seus direitos . 

"A Camara Municipal de Vi lla da •. . em Sessão de hoje resol vêo 
que se attestasse o/ o Suplí cante João Baptista de Araujo Cintra/ 
seguinte- que em mil oito centos e quarenta mudou- se para o 
Destricto desta Villa/ que en/tão hera Curato tendo meia dÚzia 
de casas insig/nificantes , e construídas de madeiras e , sem 
alinhamento, tendo elle já fortuna começou a influí r I o povo que 
applicava- se na criação de porcos , assim como para edificarem 
casas na povoa/ção , dando elle exemplo em construir casas de 
tai/pas , e de bom gosto de modo que o augmento da/ povoação foi 
rápido e por isso foi logo e levada/ a Freguesia e mais depois em 
mil oi to centos e cin/coenta e oito a Villa". (Doe . do Paço Jn 



(-3!1l..,rQ M .. n1 .lpal da V1 .la da Penha, ~.ess~c de 6 ll 1864 , Museu 
1-l.Jstón -:o f PedagÔgHCJ Co111e-ndddc t Vlt6olinc de Ohve11a), 

O Cr..nerda.do~: <..l1ego1... <a lta.p1 : ~ pa1a " abn L l:az.er.das. de ,_atê" 
.lcas:.:;t. de dorumento u:a.m- 'u. to ad má.., ele p.:&~Ulil r.a .re:g1.âo: 
fa.1enda~ .:.m .:uÃCÍvo de c aíf, com mau. de .:..em e:scca.vr..s vátl&S 
mu1t..:1 bom gc,stv n€sr .. Vll ... a". (Doe. 6 .1~.1 864) . 

Por 
"t re:z 

casas de 

11 ~ De um tutal de 646 propriedades cadastradd6 e:m 1970, 479 t êm menos de 
50 ha . e 343 tÊm meno~. de 20 ha . Por outro lado , 112 têm ma1s de 100 
ha. e 19 sâr. fazendas de ma1.s de 500 ba No ponto extreme da 
<.on CE' n t .c açaü fundl ân a, duas grandes pr opTl.E: dades- tota11. zam 5 "917 h a , 
(IBGE, Censo Agr opecuár1o, Sâo Paulo , vol , III, Tomo XVIII , la. parte) . 
Grande partE: •1 •• tc;z€:od~ f,.,ram desm:>mb .. cdc:.t E 'I.E.ndldéi$ atê mesmo aos 
colonos E.m 1937 era a segu1nte a telaç.ão . tre origem do produtor e 
numero de prO~liedades: 605 fazende1.ros e ~1t1anres nac1.onais 
concPnttavam 16.805 alque1res ; 204 propnetatíos europeus- 1tahanos 
em maiori~, ~ ma1s al~ns porLugueses, sírios, alemães , austrÍacos 
concentravam 3.106 alqueires. Cerca de 40% dos proprietários rura1s 
de entâ.o haVl am ~ l do c.olonob, 

12. Muito mals do que a cana, o catê se assoc1.a ao cu1uvo das culturas 
tt:ad1.c::..ona1 s de subsistência: ptu~iro porque era plantado em grandes 
propr1.edades cuj~ florestas podiam ser derrubadas e usadas 
1n1.c1.almente para o plantio do milho , feijão , arroz, fumo e mand1oca; 
segundo, porque entte as suas " ruas" o cafê pode ser consorciado com 
outras lsvouras, pLãti ca , alias, muito comum em toda a r~gíâo no 
passado. Em 1910 houve notÍc1.as de uma prime1ra revolta de colonos 
contra um fazendeirc em ltap1ra , porque , ao contrâ110 do que haVl.a 
sido ccntrat ado , ele resolvera proíb1r a plantação consorciada de 
nu l ho e fe1jão para o &ustento d~ famÍlias dos colonos (Cl, 25.09. 
1910, nQ 237 , pig 2) 

13. Em 1858 a Penha do Rio do Pe1.xe fo1 desmembrada do Mun1.cÍp1.o de Mogi 
Mír1m e em 1881 fo1 elevada a C1dade . Este foi o começo de um perÍodo 
de notável desenvoln~nto. Em 1882 fo1. concluÍdo o ramal ferroviário 
entre as duas c1dades Um dos acompanhantes d.a vi si ta pastoral do 
Conde D. Nery, em 1910, es c reveu depois em um dos JOrnal.s de Campinas 
pal a·vr as de rato en tus1.as.mo sobre a r.1queza e o cresc1mento da d dade. 

"Que Itapua é a pnmeil:a cidade de são Paulo sob mui to& 
aspectos , ê uma afirmação de grande verdade , E não ê sô para os 
que •1Fm de Minas como acrescentam os espintuosos daquela t erra. 
Para comprovar a ) mportâncl.a desse centro de at1v1dade , basta-noo 
a permanência de dois ou três d1.as ali, mercê de observaçÕes 
feita!' a vol d ' o1.seau . ... 0 Vlajor que a conte:mpla, av1stando 
~sse pintures cc agrupamento de casas , em forma de amphjteatro , 
admira-o desde logo e desde logo se lhe grava na ret1.na a 1magem 
éldnurâvel do burgo florescente " (O Mensageuo, 19.02 . 1911 , n9 90, 
p . 2) . 

14. Até hoJe a agucultuta mer cantil está con centrada sobre o café e a 
cana. Das lavouras de ~rcado apenas o algodão perdeb em multo a sua 
pos1çao D~ uma produção CUJO valer total fo1. de Cr$154 . 811 . 601 , 00 em 
1976 , para o setor agrár1o , o café e a cana responderam juntos p or 
Cr$129 338 , 401 ,00 sem contar LOm os rendimentos totais da agto1ndÜsada 
da Us1na Nossa Senhora da Aparecida. Depo~s das duas lavouras 
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dominantes os produtos de maior rendimento são , pela ordem: laranja, 
milho , algodão, arroz , feijão . (UNICAMP, Centro de Computação) 

15. Para o ano de 1976 , o valor de produção do cafe foi de 
Cr$74.100 .001 , 00 e o da cana de Cr$55 . 238.400,00 (UNICAMP, Centro de 
Computação). Mas a variação de quantidade de um e outro produtos e 
muito significativa. Em 1950 o mun~CÍpio produZ1u 4.619 too. de café; 
em 1970 3.967 ton . e em 1976 , 49 . 400 sacas. Por outro lado, a 
produção de cana foi de 37 . 146 ton. em 1950; 246.146 ton. em 1970 e 
de 480.000 ton. em 1976 (Dados do IBGE para 1950 e 1970; dados da 
UNICAMP para 1976). 

16. Em um estudo sobre o fluxo de mão-de-obra volante na região da 
Mogiana, o sociólogo Norberto F. Marques oferece dados reveladores 
sobre a situação de Itapira. Enquanto enviava, em 1976, uma média de 
22 caminhÕes "de turma" para fora do município', recebia apenas uma 
média de 3 , vindos de outros. Dos municÍpios estudados, 4 envtam 
mais "turmas "do que recebem : Limei r a , Pinhal, Mogi Guaçu e Itap1ra . 
Com uma diferença negativa média de 19 "turmas", Itapi r a é , sem 
concorrente próximo , o município de toda a região gue mais envia 
grupos diários de volantes. "Turmas" de Itap1ra sao regularmente 
enviadas, segundo o mesmo estudo , para Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Pinhal, 
Araras e Piracicaba . Com informações de bÕias-fr1as e turmeiros da 
Vila Ilse, posso acrescentar os municÍpios de Campinas, Jaguariuna , 
Aguai , Guaxupe , São João da Boa Vista e Santo Antonio da Posse . Em 
direção oposta, 8 municÍpios pesquisados recebem mais turmas do que 
enviam: Mogi Mirim, Santo Antonio da Posse , Ãguas de LindÓ1a, 
PaulÍnia, Jaguariuna , Campinas , Piracicaba e são João da Boa Vista 
(Norberto F. Marques , 1977:79 a 85). 

17 . Quem redigiu a petição foi um parente do "Supli cante", o então 
secretário da câmara Municipal José Augusto de Araujo Cintra. Hoje em 
dia a memória burguesa da cidade separa , a seu modo, a iniciativa e a 
genialidade capitalista dos coronéis do passado, da "basbaqui ce " dos 
caipiras pr1m1t1vos. No artigo em que reproduziu a pet1ção de Araújo 
Cintra à Câmara, o colunista diz o segu1nte, após lembrar nomes 
ilustres citados todos os anos na comemoração "da data errada da 
fundação de ltapi r a" : 

"São citados em seguida três nomes : João Gonçalves de Moraes , 
Manoel Pereira da Silva e João Baptista de Araujo Cintra , o 
primeiro f1gurando como homem rico, proprietãr1o de vasta área 
de terras , mas pessoa simples, de "poucas luzes", quer d1zer ,sem 
instrução; o segundo , este bem mais esperto, atilado , atuando 
como intermediário do primeiro na doação para a igreja; e o 
terceiro aparecendo mais tarde da tímida história caipira , 
mostrando aos basbaques penhenses como é que se plantava café 
como é que se criava porcos , como é que se construía casas de 
taipa , como é que se enriquecia" (CI, 15.05.1977, pâg.3). 

18 . Muitos anos mais tarde , nas Últimas eleiçÕes, um outro fato ilustra 
vestígios modernizados das relaçÕes coronelistas. O MDB conseguiu no 
município uma vitória esmagadora e elegeu pela primeira vez o prefeito 
(ARENA 3. 106 votos para o Senado , MDB , 9.147 ; ARENA 3 . 413 para 
deputado estadual , MDB , 6.564) . Para a Câmara local a ARENA fez oito 
vere adores e o MDB ci oco . Um dos vi to ri os os da ARENA é um dos "donos " 
da Usina Nossa Senhora da Aparecida. Ele obteve, sozinho, 4.335 
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·vote&, .:.e r ::a d~ dcb:rc dos que '-'onsegu1 r.am todos os candidatos do MDB 
j unte~ (2 . 848) (u~ICAMP , Centro de Dc ~umentaçâo) . 

19 . NotÍcias de jo1:nal: "Os Comunistas de ltapira P1.xaram a Cidade- quem 
ju I ga qüe em ltap~ r a não hã .comuní stas estã mui to enganado. Hã me1.a 
dÚzla que se guem as otdens de Mo~cou . Como se sabe , não obstante o 
elevado número de proletários , o comunismo com ele não vinga • • • " (CI, 
6 .03 1949 , pág 2) . O operariado de Itapíra, aliado a alguns 
representantes libera1.s e soc1alistas que s urgiram na região depois de 
1910 , crgan12ou- se em associaçÕes e sindicatos e participou d as 
Jntensas lutas do perÍodo. No entanto, sempre a imprensa de elite 
p rocu rou , como de cos tume , negar os interesses da c lasse e afirmar que 
todo o trabalho polÍttco e ideolÔg1.co devi a ser atnbuÍdo 11 a uma meia 
dúna de desorde1.ros 11

• 

20" Em 1970 , de um total de 29 . 399 pessoas ocupadas , 6. 712 trabalhavam na 
agricultura , com uma proporção aproJO.mada de 5 homens para cada lllllher , 
3.137 trabalhavam na indústria , com uma proporção de 9 homens para cada 
mulher, sendo que 1nÚmeros homens e raríssimas mulheres eram operâr1os 
de fãbri cas em outros mu01cÍpios , sobretudo em Mogi Guaçu; 946 pessoas 
trabalhavam no comêrc1o ; 1. 533 em serviços urbanos , onde a proporção 
se inverte , com 2 mulheres para cada homem; 516 em transportes e 
comunicações ; 802 em atividades sociais , 35 2 na admin istração pÚbli c a 
e , hnalmente , 549 e m outras ativídades. (IBGE , 1972 , são Paulo) , 
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C. ,j pl t l ll (I 

MEMÔRIA DO SAGRADO 

No ano de 1820 os moradores do Bat~to dos Ma,ucos del~beraram 

const ruir uma capela no morro ao lado e ac~ma do R~be1. rão da Penha, e 

transfer~r uma ~magem de Nossa Senhora da ca&a de um deles para lâ. A 

pequena santa era venerada desde algum tempo pela gente do lugar, e não 

raro recebia , alem de rezas , esmolas. Al guns anos antes vâr ~os homens do 

bairro fizeram um adjutõr~o e aux~l~aram João Gonçalves de Moraes a 

construir a sua casa. Alguns anos depoi ~ , em nome da comun1.dade, Manoel 

Pereira da Silva convenceu o dono a doar a 1magem e uma porção de rerras 

no morro onde f1.car~am a capela e o seu parr1mÔnlo 

"Damos de esDX>la a d~ ta Imagem de Nossa Senhota da Penha , e desde 

jã des~stimos e ao bem de nõs t oda a pos~e, JUS e domin~o que 

t1nhamos nas d1.tas terras na pessoa de Manoel Pere1.ra da Silva 

protetor e procurador da dJ ta tmagem •. . tazemos nào sõ por devoç.am 

a dita Imagem, como em remuneraçam de vãrtas esmolas dos he1s 

a d~ta Imagem e o adJutÔr l.o que f1zeram no levantamento de nossa 

casa de morada em atençam a mesma Senhora . • e por nao sabermos 

escrever ( . •• ) r ogamos ao nos so Reverend o Capellam Anton1o de 

Araujo Ferraz , que este por oõs ftzesse e eu somente me assino 

de cruz s ignal de que uso" (Cartôoo do 19 oficio , Hog1 Hlnm, 

Livro de Notas, n9 16, fl s. 58 e 59). 

Todo o trabalho de construção do pequeno oratÕr1o fci fe~to pelos 

homens do bairro e , mesmo rústica, a capela demorou algum tempo para t1 car 

pronta, entre o começo da derrubada do mato no local da obra e a proc~ssâo 

que conduziu a imagem qe madei ra da casa de João Gonçalves ao ~eu novo 

lugar de culto comun1.tãr1.o (1) . 

"Tudo comb~nado a derrubada do mat to teve 1 níci o , de mão comum, 

na madrugada de 24 de outubro de 1820 , continuando aos poucos, 

embora vagarosamente , porquanLo era 1mpossÍ vel àquella gente, 

quasi toda pobre , ded1car todo o tempo ao p1edoso afan, 
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abandonando por completo as suas lavouras " (Caldeira , 1935 :52). 

1. A religião dos camponeses 

· Esse tipo de acordo entre homens e santos , onde comparecem donos 

de imagens , moradores caip1ras de um bairro rural , um padre-capelão e um 

bispo diocesano, marca a etapa final de uma trajetória corriqueira de 

concorrências entre santos de devoção , ao longo da qual um deles passa,aos 

poucos, de protetor de uma família a padroeiro preferencial da comunidade 

camponesa . Quando em 1952 o vigâno da "Igreja da Penha" fez a contagem 

das capelas da paróquia , encontrou nada menos do que ·46 delas , fora os 

pequenos oratórios vot1vos "de beira de estrada". .Entre os 1numeros locais 

caipiras de devoção católica - casas , grutas , cruzeiros , capelas , curvas 

de estrada - um deles tendia a ser o mais procurado , a exigir a festa anual 

mais concorrida, sob patrocínio dos moradores de mais posses e a se tornar, 

com o passar dos anos , o nÚcleo primitivo do lugar urbano da sociedade de 

fazendeiros capitalistas , assim como o espaço principal do culto católico , 

o da igreja matriz (2). 

Os terfuos do documento de doação são o primeiro testemunho de um 

controle eclesiástico que determina a legitimidade catÓlica de um lugar de 

culto camponês e prescreve , na concessão de terras ã santa através de seu 

procurador, as primeiras posses obtidas da comunidade para a IgreJa (3). O 

padre AraÚjo Ferraz foi indicado corno " cur:l daquellas almas". O bispo 

diocesano de São Paulo acolheu a pe tiç7ir> do·; moradores do Bairro dos 

Macucos e concedeu as licenças de funcionLllP.Jl\L0 da capela em setembro de 

1823 , "exigindo , porem, que ao novo Templo fosse doado o competente 

patrimônio" (Caldeira , 1935 : 52) . De acordo com o testemunho de Caldeira , 

o padre Ferraz era "Missionário de passagem por Mogy Myrim" (1935:52) . 

As crônicas da história catÓlica de ltapira escrevem poucas 

referências sobre a religião dos sitiantes caipiras do passado. Elas 

costumam saltar da construção da capela de Nossa Senhora da Penha ao 

levantamento da nova igreja para a mesma santa , com o trabalho de escravos 

e de empregados do primeiro coronel do café em Itapira . No entanto , 

durante pouco mais de 120 anos uma forma popular e relativamente autônoma 

de crença e de prática do religioso católico foi o sistema quase Único de 

trocas entre a sociedade e o sagrado . Antes de haver a aidade e o coronel 

não havia também, na antiga Penha da Boa Vista , um catoli cismo urbano , 

erudito e cont rolado de perto pelos agentes da Igreja oficial . Das agências 

catÓlicas de centros regionais maiores eram enviados a Itapira dois tipos 

~· - ~ -
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ele E'missãxios: o padre capelão , res.ponsavel ã d1.stânc1.a pelas "almas dos 

moradorE's "; o padre IIIl.SSlonãno , em passagens e-sporáchcas para os 

fenrorosos trabalhos das "santas ml.&sÔes " (4) . 

Alem destas duas situaçÕês tradl~1 ona1s de encontro , atxaves das 

quais a Igreja vinha a ltapira, havia uma terceJra , pela qual os moradores 

dos bairros e dos' sítios de Itap1.ra iam ã Igreja: as romarias. Elas foram 

frequentes desde meados do século passado e algumas das pessoas a quem en

trevistei orgulham-se de haverem ido entre vinte e trinta vezes a um dos 

rrês centros reg~ona~s de peregr1.nação mais procurados: O Santuário de 

Nossa Senhora da Aparecida e, com menos 1mportância, os de P1rapora do Bom 

Jesus e de Bom Jesus dos PerdÕes. As vís1.tas em desobriga do capelão, as 

passagens rápidas e espaçadas dos padres ~ssionãrios e as v1.s1.tas de 

romaria fechavam todo o ciclo de momentos em que os camponeses es cutavam 

da Igreja a sua doutrina e recebiam dela alguns dos seus sacramentos. 

Praticamente isolada em uma fronteira de trabalho e de cultura 

de camponeses , a rel1.gião dos caip1.ras que encontramos plantando !IIl.lho e 

mand1.oca no primeiro capÍtulo , reun1.a todos os atributos de um sistema 

relig1.oso catÕlicp que , nos estudos atuais sobre o assunto, aparece 

adjetivado como : popular , rural , tradic1.onal, rust1.co, pr ivatizado ou 11 de 

folk" (5). Logo de saída , e preciso que duas idêias nem sempre aceitas a 

respeito dessa religião de camponeses de uma soc1.edade agrãr1.a anterior 

capitalização do campo em são Paulo , sejam propostas aqu1. . Em pr1.meiro 

lugar , ela não era um aglomerado pitoresco de crend1.ces e de prât1. cas 

mágico-religiosas , mas , ao contrario, const1tu1.a um s1.stema coerente e 

complexo - poss1.velmente mais do que o do prÕpr1.o catol1 cismo erud1.to - de 

... 
a 

crenças e práticas do sagrado, combinadas com agentes e trocas de serviços. 
'· 

Em segundo lugar , ela não foi uma criação rel1giosa exclusiva e 1solada 

dentro de uma cultura camponesa, mas, ao contrár io , retraduz1.u para a 

sociedade ca1pira dependente , segundo os seus termos, o conhe cimento e a 

prat1.ca erud1ta da religião dominante. 

Para produzir tipos de serviços de valor simbóli co m.11.to variados, 

o catolicismo popular da região art iculava-se através de trocas entre 

categorias de leigos e categorias de espec1.alis tas relig1osos, cuJas 

funçÕes , domínio e conhecimento do sagrado estavam cod1fi cados, eram 

SOCl almente definidos com precisão e marcavam as dl. ferenças entre tipos de 

práticas devocionais e propiciatõrias e tipos de agentes produtores. Boa 

parte das relaçoes entre o fiel e o sujeito sagrado - divindade , santo 

padroeiro , santos específicos , almas de mortos , obJetos de devoção- eram 
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conduz1das por melo de trocas s1.mples entre a pessoa e o santo. Rezas 

pessoais , fÓrmulas de ped1.dc ou de eV1 tação , ob ri gações cerimoniais , 

promessas , reconhecimento de resposta sunbÓil c a e h •:az , são alguns exemplos . 

A pos&ibl·hdade do exercício de 1númetas pratl. c.as re!Íg1.osas fe1.tas pelo 

leigo , sem o concurso de um espec1.al1sta popular, correspond1.a ao fato de 

que parte da teoria e das regras do saber relig1.oso eram do conhecimento 

de toda a comunidade camponesa. 

Práticas r1tua1.s colet1.v1.zadas eXI.giam a pres ença de um suje1.to 

semi - especializado no âmb1.to fam1.liar , por exemplo , como uma velha avo 

rezadeira de terço ; ou exigiam o desempenho de um verdadeiro especialista. 

Ele poderia ser , en tão , um profissional popular da ·reg1.ão, remunerado pela 

comumdade por seus serviços. Sena também, com maJ.or frequênc1a , um 

camponês que dividia o seu trabalho entre a produçao terrena de bens de 

subsistência e a produção de serV1ços simbÕli cos . No pnme1. ro caso estavam 

os curandeiros e benzedores, em geral profl.SSI.onais de fronteira entre a 

medicina e a religião . No segundo estavam todos os t1.pos de sacerdotes 

populares : os capelães (os prim1.tivos responsãve1.s pela guarda e pelas 

cerimôn1.as das capelas rústicas); os rezadores de terços, de ladainhas ou 

de outras sortes de rezas ; os mestres- dl.rigentes de grupos r1.tuais 

camponeses , como os das folias de Santos Reis ou das funçÕes de São 

Gonçalo . Não raro um especialista de renome ocupava vâr1.as funçÕes , como 

por exemplo a de benzedor , de capelão- zelador e a de mestre de Folia. 

Ao lado destes produtores de serviços religiosos coletivos , o 

sistema incluía tipos de promotores populares das suas cond1.çÕes 

estabilizadas ou esporãd1.cas de atual1.zaçâo , como os donos de 1.magens de 

santos - algumas vezes responsáveis pela sua festa anual - os festeiros e 

os promesseiros obrigados a realizarem algum t1.tual co let1.vo como resposta 

a um "voto válido" (6) . 

Não foram comuns em toda a região os erem1.tas e os santos beatos . 

Mas um deles podia aparecer de tempos em tempos e , por um periodo sempre 

não muito longo , convertia-se em um dos agentes populares, c ar1.smâticos e 

milagreiras , mas nunca contestadores ou milenar1.stas. Fora os contactos 

impostos ou procurados com os emissários da IgreJa CatÓl1.ca, o catolicismo 

caipira da região emergia do seu ritualismo cotidiano procurando ou 

produzindo espaços ou sujeitos sagrados de cred1.bilidade ou de culto 

espec1ais : o lugar santo- o morro , a gruta, o local de pequena e breve 

moradia, onde são acreditados acontecimentos religiosos extraord1nãrios ; ou 

o santo d.O lugar- o beato, a "santinha" , o pequeno milagreiro car1.smãtico 

de roça. 
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Ao lo!lg,) dv :1cic campon;s de ttabaJI-o e de devoçâo,o ca t ohclsmc 

popular func1onava mus cu mencs à margem de um c;,nt role da IgreJa 

rep"e~$Or P , até a cllegada de p n me1to Vl.gállo, esporãd1c.o . No seu todo, 

elQ era soc1atmente acred1tado ~omo ef1caz e pOdla o1spensar c desempenho 

d o padre , a não ser para o caso dos sacramentes que por s1gn1hcarem, na 

ideologia sócio- religiosa do ca1p1ra, alteraçÕes r~levantes na pos1çâo 

~oc1al, eram aceitos ~em restriçÕes e atê mesmo requ1s1taaos com 

1ru:-1stênc1a: o bansmc (r1tual do 1ngreb&O na soe1edade dos 111.vos), o 

cas amento (rltual de mudança pessoal na soc1edade). a encomenda de defuntos 

Cr1tual de ingresso na sociedade dos mort os) t7). No entanto , todo o 

trabalho rel1g1oso do padre na &oc1edade camponesa taz1a as vezes de 

cer1mÔnias e ens1no de valor complemenLar , sobrepobtos a um s1stema de 

sabe-r e de prática populares quase autônomo , uma vez consUt:uÍdo. 

Por outro lado, como forma de conhecimento rehg1oso , o 

-catol1cismo dos camponeses primltlVOS de ltap1ra nao era uma 1nvençao 

1solada e or1ginal , ct1ada sobre valores exclus1vos de uma 1magínãvel 

cultura caipi r a . Ele combinava componentes do s1stema SlmbÓhco camponês-

v1são do mundo , ideolog1a relig1osa , cÓd1gos de t rocas fanu bares e 

soc1a1s - com elementos ~s ou menos fragmentados da H1stÓr1a Sagrada, da 

doutnna e das regras de prâtica devoc1onal da IgreJa CatÓllCa Reforço 

aqui esta 1déia, ã qual voltare1 em outros capÍLulos, porque normalmente 

estudos sobre a relig1ão popular entat1zam as suas opos1çÕes dtante da 

religião erudita, a ponto de fazerem do catollCl&mo rúst1co um s1stema 

autônomo, ou um ststema desVl.rtuado frente ã xehg1âo da Igreja, tomada 

como modelo de referênc1a. 

A autonomia relativa da relig1ao dos camponeses pressupunha a 

sua relativa dependência d1ante do controle da IgreJa of1c1al O padre 

mss1onârio e o padre capelão eram reconhec1dos pelos mo-radores do~ sft1os 

e bairros como em1ssârios de uma agênc1 a domnadora e , sob certos aspectos, 

host1l. No entanto , mesmo quando eles eram desacred1tados como pessoas , 

nunca de1xavam de ser considerados como os produtores mais legÍt1mos dos 

serv1ços do sagrado , enquanto agentes relig1osos da IgreJa. De outra 

parte, o saber relig1oso do especialista popular era, sob mm t os aspectos, 

uma re~radução , ao al cance da cultura camponesa , do monopÓl1o de saber do 

sacerdote erudito. Ouvindo e aprendendo com padres e com m1ss1onattos, no 

SPu bai rco ou nas c1dades de romaria, o capelão, o rezador e outros agentes 

loc ais acumulavam um saber doutnnârio e um repertório de prãtic&s ntu.us 

que traz1am o catohcismo romano para dentro da fazenda , do sítio ou da 
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comunidade . Até mesmo nas cenmônias colet1va~ mais aparentemente 

folclorizadas - e das qua1s uma vocação equ1vocada de pesqu1sa acostumou

se a perceber apenas o " folclÓrico" - os momentos ma1s essenciais e mais 

religiosamente mot1vados são , atê hoje , as rezas de c.erços , as formas de 

bençãos , as orações e as ladalruQas onde , nos exemplos melhor conservados , 

nao falta sequer o latim que a propr1a Igreja of1cial abandonou . Tudo isso 

foi aprendido um dia por espec1alistas caipiras e, depois , passado de uns 

aos out ros . Algumas vezes um capelão ou rezador migrado da cidade para o 

bairro rural fôra antes um auxi har leigo do sacerdote: um coroinha , quando 

menino, ou um sacris t ão , quando adulto . Em casos ainda mais raros , um 

rezador popular semi-let r ado aprendeu parte de sua ' doutr1na em colégios 

catÓlicos , ou mesmo em um seminário menor (8). 

Neste capt tulo ainda e em outros mais à frente , veremos como o 

que conduzia a identidade da religião rústica dos moradores caipiras dos 

sítios e bairros , era a formação e a reprodução de uma ordem relig1osa 

dErivada , mas ativamente tornada propria e comum tãria, através da garantia 

de uma autonomia relativa frente ao e xe rcício crescente do controle 

religioso da Igreja Católica . Esta é também a história da expropriaçao e 

da resistência de uma religião de camponeses , sob o domín1o daquela que os 

fazendeiros - coronéis importaram para a reg1ão , juntamente com os seus 

escravos , dinheiro , interesses e padres. 

2. A Igreja dos Fazendeiros 

A erecção de uma capela de povoado fez intensificarem- se os 

intercâni>ios entre a sociedade camponesa e a Igreja. Vimos que os 

moradores do lugar pediram ao bispo diocesano de são Paulo as devidas 

licenças eclesiás t icas para os usos legais da capela de Nossa Senhora da 

Penha . O bispo atendeu ao pedido , exigiu a doação do patrimÔn1o e nomeou 

um primeiro padre capelão (9) . Estes atos de reconhecimento e de conquista 

ocorrem ent r e 1820 e 1824 e marcam uma nova etapa de domínio eclesiástico 

sobre a r eligião popular . Quando os moradores do~ Macucos conseguiram uma 

primeira capela reconhecida e receberam um capelão da IgreJa, trouxeram 

para dentro dos seus limites comunitários a ordem interna da - . agenc1a 

religiosa ideol Õgi ca e institucionalmente associada aos fazende1ros. 

An t es mesmo da chegada do primeiro grande fazende1ro capitalista , 

o pequeno orat ório dos Macucos foi elevado a capela curada, no ano de 1835 

(10) . Agora , com maior regular1dade , o capelão em1ssârio v1nha ao bairro , 

oficiava missas e dis t ribuía os sacramentos . Com maior regularidade 

~· -
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também, parte do sustento do capelão curado era a~sunudc pelos moradores, 

com os. excedentes reservados pela comunidade caiptra para os sernços 

reugicsos da alçada da sacerdote erudito. Dai para a frente r para o 

conttole dos destinos dos pagamentos pelos servlço& pre~tadcs 

populares, ou pelo capelão curado , a comunidade camponesa e a 

Catôli ca irão ampliar relaçÕes de conflito. Também aos olhos 

por agentes 

Igreja 

das 

autoridades seculares a serviço do ~stado , a religião e os lugares de 

culto caipiras eram considerados espaços de práti cas tlegÍttmas ,quando não 

moralmente condenáveis (11). Sob os mais importantes aspectos, foi 

somente com a chegada de um padre residente, com a criação de uma 

paróquia da Igreja e com a aliança firmada entre fazende1ros e sacerdotes 

oficiats , que as autoridades seculares coueçaram a cons1derar a relig1âo 

local como uma prática social respeitável. 

Pouco tempo depois de haver chegado a Itapi r a, o fazendetro-

comendador João Bapt1sta de AraÚjo Cintra resolveu construtr uma 

igreja para os cultos ã imagem de Nossa Senhora da Penha. A nova 

nova 

igreja 

era agora "de taipa" e construÍda com o trabalho dos seus escravos e 

empregados , além de um notãvel inve.stimento pessoal d2 "doze contos" 

(Caldetra , 1935 :53). Depois que a igreja, grande e dtgna de corone1.s e 

comertdadores , ficou pronta em 185 7, foi transladada para la a "gloriosa 

imagem da Virgem padroeira" (Caldeira, 1935 : 54) e a pequena capela caipira 

fo1 demolida (12). A partir de então passou a eXl&tir a Paróquia de Nossa 

Senhora da Penha, com um padre vigário residen~ Foi tal o fervor 

religioso da elite agrária, que em dezembro de 1860, o b1spo diocesano de 

São Paulo criou a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Em maio de 1881 a 

eddtdade locai solicitou a elevação da vila a c1dade, "sendo de Justiça 

este seu desideratum pois possui ela uma boa matrtz, uma excelente cadêa e 

casa de câmara e uma população de mais de 7.000 almó.S 11 (Caldena , 1935 :59) 

O padre vigário era o aliado reltgtoso do coconel-fazendeiro • 

Chegou a Itapira com ele e o ajudou a constru1r o mundo do seu domÍnio. A 

serviço de senhores rurais e com a participação subalterna de funcionãrtos 

burgueses, de comerciantes , de profissionais autônomos, de pequenos 

fazende1.ros e de trabalhadores agrários e urbanos ligados ã paroquta, o 

padre constituiu uma igreja local , romanizada e dominante -o outro lado 

agora prÓximo , do catolicismo da época (13). 

O discurso confessional desta Igreja, falado do pÚlpito ou 

es c~tto em documentos eclesiãsttcos, em anúnctos de festas cat:Õl1.cas ou em 

crónicas e notícias de jornais , proclamava o teot sacrossanto das relaçÕes 
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de produção agrária introduz1das pelos fazende1ros do café , ass1m como o 

valor da reprodução de uma nova ordem soc1al , f1nalmente es tabelecida . Ao 

qualificar a sua prÓpria cond1çâo atual , poucas 1nstitu1çÕes civis daqueles 

tempos atestavam com tanta veemênc1a a grandeza e os d1re1tos de uma 

pequena elite agrária enr1quecida ãs pressas, com a Igreja CatÓl1ca entre 

os anos de 1880 e 1920 (14). 

As trocas mÚtuas de serV1ços preferenc1a1s entre o padre e o 

grande fazendeiro eram pÚblicas e d1retab. O sacerdote que ofe~cia 

serviços reLigiosos às classes subalternas , estava puZiticamente a ser~ço 

da dominante, Nas sucessivas campanhas de construçã·o ou de reforma da 

igreja ma triz , esperava-se que os "cathÕlicos de bom coração" con t nbUl.ssem 

de alguma maneira. Mas dos coroné1s- fazende1ros esperavam-se doaçÕes em 

dinheiro, material ou trabalho de escravos e empregados , d1gnas de notícias 

com destaque no jornal da semana, de placas de bronze e, ãs vezes , de 

alguma comenda . De sua parte , a eh te agrária esperava que o padre vigário 

fosse o agente sempre ordeiro de uma Igreja em festa , capaz de criar , com 

inesquecíveis ritua1s relig1osos de rua (procissÕes, cortejos) ou de igreja 

(missas , novenas , Te Deuns), momentos solenes e solen1zadores da nova 

ordem. 

Vimos no 19 depo1mento que um padre estaria comprome t ido com a 

morte do delegado Joaquim F1rmino. Desde todo este tempo e até a década 

de 70 , em todas as questÕes trabalhistas que envolveram escravos , 

agregados, colonos , volantes e os fazendeiros, a igreja regularmente nao 

se manifestou em favor dos trabalhadores . Mudanças na qual1dade de s uas 

alianças de classe , sao ainda o resultado do desempenho pessoal de dois 

vigários atuais e de raros le1gos. 

A Igreja oficial , implantada como um dos setores de art1culação 

da sociedade capitalista do caté , alterou apenas externamente a ordem da 

religião camponesa . Ela atual1zou em ltapira a presença da h1erarqu1a 

catÓlica a partir fixação da residência de um padre vigâno , o representante 

local do bispo. Ela deslocou relações de domínio e prestaçoes esporádicas 

de serviços religiosos aos camponeses , para relaçÕes de al1ança e ofertas 

rotineiras de serviços solen1zados à soc1edade dos fazende1ros Ela 

apressou a transferênc1a dos pr1nc1pa1s cultos pÚblicos catÓli cos , dos 

bairros ca1piras e das capelas rúst1cas , para a c1dade e a 1greJa matriz • 

Finalmente , ela multiplicou na cidade as assoc1açÕes la1cas que , primeiro 

se somaram e , depois, substituuam as antigas 1rmandades relig1osas (15). 

t• -
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A r:oucorrênr-i.s. entre. c. padte e o& agentes popul.are~. é C ent c.cou-s.e 

: oro a fíxac..ào de uma patôqui é na c: dade. A IgreJa local em parte: áC.El r:ava 

e 't"""·: .:nhecJ.a o ::.1ste.ma teligiosc popu ! ar~ f ptocuraii'a c1õ.sbitlc&r ;:,s. f,euE" 

npoS' de espe.ciai~stas e de. h.e1s c~ sucess.1vos Vlgârio~ nâc düondavam 

em demarcar os l~miu. s entre c Leh.g1oso ne cessârio e. respe1tâvel, 

p .:aticado no intecio.c d& ordem paroquial ; e um religioso 1legÍtuno, ota 

prÔxtmo da mag1a profanadora , oca da pequena p1ofec1a subversiva, sob o 

dom:n1o de le1gos não totalmente submeLldos. Ao atacar publicamente a 

rel1g1ão popular , algumas veze~ através dos jornais da c1dade , o padre 

àgla por sua prÔpr1a con~a, ou repe.t~a ao al ance da parÕqu1a de Nos~a 

Senhora da Penha as Legras de conLrole proclamadas pelo b1spo diocesano , 

ptlmeiro o de Sâo Paulo , depo1s o de Campinas (16) . 

As acus.açÕes da Igreja e r aro d1 n gidas com ma1or frequênc.i a aos 

capelães popula-res , rezadofee. e mestres-u tua1s.. O padre redobrava 

publ1camente os seu& ataques frenLE a duas SlLuaçÕes: pr1meiro, quando o 

exercício reh gioso popula.L a.s~umi a focmas mais 1ndependent.es do saber 

c. atóli ~o erud1to , das. regra~ da paróquia e da presença do vigatio, o que 

atestava para a comun1dade de fíêi~ camponeses que os modos colet.1vos e 

tradi d onais do culto popular foram e cont.1.nuavam sendo efl.cazes; segundo, 

quando as festas de ~anto ou outros r1tuais maLs costumei1os produziam 

alg\:ma concentração de bens (gado~ le1tc..as, frangos , pratos xüsuc..os , 

objetos de artes~nato) ou de dlnhe1ro. O trabalbo rel1gioso dos 1nÜmeros 

rezadcres de tecço , ou dos mestLe~-vlcleliOS das danças de são Gonçalo~ 

nsc· costumavam ser controvertidos quando .restritos ao âmbito fanuliar ou 

a pequenos grupos rurai~ de parentes ou dé víz1~hos. has eles eram 

publl camente cúndenados pela paróquia qt ... ando, mesu.o dentro das front e1.ras 

da~ c om~n1.dades camponesas, c.b.egav4m perto de um donÜnio soc1al amp l~ado , 

que a. IgreJa reconheci a come exclus1 vaJren te seu, nc campo das. te. .1.aç.Ôe& 

rell. g~osas , Duas no~r~~as de JCLDal.S do ccmeç.o do sêculo podem ser utel.S 

aqu1 , 

"Festas nos Sl tlOS - Rá nesta paroclna alguns SÍtlOS e algumas 

fazendas , onde se costumam realizar festas Lodos os annos com 

novenas, or·a em louvor dó Santa Cruz , ora em louvor de Santo 

Anton1o, ora em louvor de São Sebast~ão , etc. 

Es&as festas são fe1.tas geralmente sob a d1reção de um pau,éfilo 

qualquer que se arvora de capelão da no1te para o d1a e que 

at1.nal de contas não passa de um charlatão de co1sas sagrada& 

que não poucas vezes explora escandalosamente a boa fê e a 
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piedade do povo chrl&tão . Estas festas do modo por que costumam 

ser fe~tas são probib1das. 

Os srs.fazendeiros ou os srs.ad~~stradores das fazendas 

prestarão um grande serviço a causa da rel~gião prohib~ndo que 

taes festas se real~zem sem a assistêncLa de um sacerdote que 

o ~nistro legÍt1mo de Deus e aquele que recebeu o poder de 

prezid1r a reun1ào dos f~êis . Além d1sso cooperarão para que 

nao sejam desacatadas as detenm naçÕes da autondade nesse 

sent~do , 

-e 

Por sua vez os catholicos não devem concorrer com donat~vos de 

qualque1. natureza que seJa para taes fes·tas sem que ellas sejam 

autorizadas pelo cespect1vo vigár1o da parochia. Do mesmo modo 

devem negar todo o seu concucso a certos exploradores que 

costumam percorrer as paroch1.as com emblemas rei~g1osos pedindo 

esmolas, ora para o D1vino , ora para.,. Senhora Aparecida, ora 

para qualquer outro santo . 

Esses indivlduos são verdadeiros ladrÕes d1sfarçados em devotos . 

A autor1dade polic1al deve tomal-os ã sua conta e os fi~is devem 

repel1l-os como seres ~n1m1gos do trabalho e exploradores de sua 

boa fê. Itap~ra, 21 de ma1o de 1910 , Padre Amor1m Corre~a , 

V1gârio da Parochia". (C.I., 22.05.1910, n9 291 , pg . 2) . 

"Festa de Santo Anton~o - A festa de Santo Antonio s õ pocle ser 

feita na Egreja Matriz e não nos sít~os ou nas fazendas , segundo 

o que determinaram os Exmos.e Revmos. Srs. Bispos que regem e 

governam a nossa Província Eclesíâstica11 (C.l. , 21.05.1910, n<?. 

291 , pg. 2). 

Assim como estas duas, outras proclamaçÕes dos sucess1vos 

vigários de ltap~ra: pnme1ro , constituíram of1c~almente a opos~çao 

arbitrária entre o rellg1oso legÍt1mo do padre e o rellgioso ilegítimo do 

agente popular; segundo, demarcaram o lugar ecles~as tico do culto autorizado 

e o lugar comunitário do culto proibido; terce~ro , redef1n1ram espec~ali~ 

tas e promotores de ritua1s catÕlicos , trad~ c1onalmente reconhec1dos como 

respeitâve1s e necessãr1os, com uma ident1dade soc~al e relig1.osa 

depreciada ( 11p~s ano qualquer", 11charlatão" , 11exp lo r adores 11
, 

11 ladrÕes 11
) ; 

quarto , pres creveram regras de ev~tação para os f1eis da religião popular; 

quinto , suger1ram a repressão do braço secular contra os especialistas 

religiosos, cons~derado~ agora como contraventores . No entanto , como os 

sitiantes caipiras não sab1am ler jornais e como os prÓprios fazendeiros 
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es:~.ndéí nao u.rbamzad:>s dti.t r..:.. l lllf'n.t:E &bdl Céíllam de ,os tume& religio&o& 

~-:..m~ ag ( &d ~~ , os a.ge.n tE'& pop~la.es sobte v:t vem P a~: tebr.as em l.ouvor a santos 

padtCP~. iól:' =-d...:.. cil nda C.OJ e o:cmuru: IlC!. 'ba~ rL ~S , no~ !:>J tlO!: E- nas fazend&S · 

Pato. OE:- .:;.gPntes. pcpu l ã.!E s sobt ea 11 am duéíE a l t ernan v as. Pn.me1 r a , 

sub~te!em-~e ao cvnttole do v1gâr1o e ã rel 1g1âo da lgreJa , passando, por 

e-xemplo, de c apelães populatee: e relatlvamente aucôncmos (subme:udos â 
crdem da cc.mtmt d&de c amponesa), a cape lâe-s leigos auton.zados (submetidos 

8 o· dem da p:nÕqu1a) . Segunda, detende tem setoxes de autc.noau.a re:l1g1osa , 

~"' Ja de:;.ah é>ndc abE' rtament e ~ _,rde.us Hn Cl.nr:rân o eméíD&.dàS do padre, seJa 

te•.Ud.Ild ... o exe.ccicto de sua p râtu:a par a os espaço& camponeses de culto , 

cndF d.fl CI) mente os vigânos e nussion;;,u os chegavam pessoalmente e onde 

as ~omuntdades permane. ci am atnda livres de comproau.ssos r1gorosamenre 

subalternos para com a pal'Ôqu:ta Desde c estabelecimento local da Igteja 

CatÔhca atê os dtas de hOJE:, os "moradores" e os e:speciahst.ts populares 

apn:nde.ram a frequentar a ":tgreJa do padre" &em abandonarem o seu ststema 

rel1gtoso ; e a man1pularem estratÊg1as de conform1dade e de opos.tçao ã 

ordem da pa.c Ôquta , negando-se sempre como ar .remedo& ou subs u tutos eh padre 

e r.onservandú a :tdenndade e o doliÚn1o de um trabalho aceito come 1egÍt1.mo 

na ~or.H:dade: r:amponesa e consagrado pc•r ela , .tntes da chegada dos VIgários. 

O rezador , o capelâú e o rnestre-dtrigente de grupos ntuats tor·am 

c.s 'úncoc rentes ma1 s pro~mo~ ao trabalho rel:tg1.oso do padre . Qualquer um 

deles pcd1a ser pronun . 1ado como l adrao, oustlflcodoc ou charlatão , mas , 

ahnal., como :> v1gârio , todos. e.1E-& ptocura"am fala r em nome das mesmas 

d1.vtndadf'& e t caduz1r. de modo mu1co SE>melhánte. ao da IgreJa, as &uas 

-CP n mont a~ e as &uas oraçoes Benzt-det r~ e curande1 .c os etam concor rentes 

dP outro t1po Sttuados no limlar entre o trabalho do pcid.ce. e o do mêd1co, 

a &uéí ptât1ca to1 sempce ~ons1derada por es~as duas autoridades e ma1s , 

pelas da delegaCia, .:omo.uma profanação da rellg1âo e. da med1ctna legÍt1mas; 

uma forma popula.c de magia e uma. "exp loração dcs 1 ncautos " 

A despetto de alguns pedidos pÚblicos de v1.gâ.cios de Itap:tca ,nâo 

ha regl.stros bi~rôncos de rep!essão pollctal contra testeu:os e rezado res , 

a não seT quando eles se convertem em pequen\..& agentes de m1lagre ou de 

profeu dS, como ve r emos um pouco ma1s adt ance Por o~tro lado, pelo menos 

dPS.d€' c1S três ulttmas dêcadas do seculo passado, OS dlV€ISOS tipOS 

popurat:es de espe c:tahsras da saiide cos tumavam ser pubh tamen te considerados 

~~1a lgte]a, pela med1 ~1 na erud1ta e pela l e1, como pcot1ss1 onats CUJO 

ua.balhv devena set .regul ... rmente puntdo . 
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"Temos aq01 mesmo na cidade , intra- muros, uma boa porção de 

feiticeiros , exploradores e curandeiros . Alguns abrem a tenda e 

deitam ciênc~a engarofando os pobres crentes que , mu~tas vezes 

são bem sucedidos , não pela eficâc~a das artimanhas dos te1ticei 
... - 11 ( ros , mas pelos recoriQecidos prod~g1os da auto-sugestao C.l. , 

11.02,1909 , n9 160, pg. 1) . 

"Seguindo sua rota S .S. o Delegado de Polícia ~n~ c1ou a bat1da 
~ 

aos curandeiros , feiticeiros e demais mandingueiros que pot a~ 

pululam, com resultado surpreendente" (C . L , 18 . 04.1926, n<?l417 , 

pg. 3). A nota prossegue com a relação ~omínal dos " fei t~ce~ros " 

presos e de uma mulher de 80 anos, "apenas multada" (17). 

Se a Igreja e a Lei sabiam estabelecer formas relativas de 

controle de rezadores e de curandeir os - aos seus olhos o sacerdote 

ilegÍtimo e o feiticeiro profanador da rehgião e da med~cina - era no 

entanto contra os pequenos "santos do lugar" - promotores râp~dos de surtos 

milagreiras - que a repressao costumava ser mais direta e imed~ata . 

Notí ci as de jornal a respeito de Antonio Conselheiro e outros "profetas" 

populares do Nordeste aparec~am em Itapira de tempos em tempos , e 

ajudavam a lembrar que , se o capelão popular ou o rezador podiam ameaçar a 

ordem da Igreja, o pequeno santo de prodÍgios autônomos poder~a v~r a 

ameaçar a da própria sociedade. 

Volta e meia surg1am, ao longo da região entre a c~dade de são 

Paulo e o Sul de Minas , pequenas figuras de santos ao redor dos quai s em 

pouco tempo organizavam-se um lugar e um surto de milagre e romaria . Os 

pequenos milagreiras nunca se apresentavam , à maneira do Nordeste, como 

profetas de um novo credo e de influência regional . Não faziam pregaçÕes 

de tipo messiânico e não ousavam propor outra relig~ão além do catol1cismo . 

Eram apenas um momento de encarnação do poder divino sobre uma pessoa, em 

geral pouco consciente de sua prÓpria nova posição e sempre guiada por 

agentes populares que proclamavam o seu culto e organizam as suas práticas 

devocionais , sempre entendidas como catÓlicas (18) . 

No ano de 1918 apareceu uma "santa" no distnto de Barão de 

Atalíba Nogueira , entre Itapira e Minas Gerais: "cabocla, a~nda nova , de 

pês descalços e vestidos rotos'' (Cl , 1<?.02.1918 , n<? 995 , pg. 3) . Sob a 

ameaça de perderem seguidores de sua retaguarda ru ral, a IgreJa e a elite 

letrada de Itapira fo rmularam denúncias. 

" O povinho miÚdo , a caipirada ignorante , a caboclada boçal daqui , 

.... 
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dos arredor~s do Barão, de Mina5 e do Pinhal , começaram a fazer 

romar1as ã ~a&a da santa , um pouco adeante da e~ta~ão onde houve 

uma fâbtica de cervej& • • 

Os faná.t1c· o~. , que formam ·em torno à tal mulher , c..ou Z&! am- se e 

mandaram v1r uma imagem que , hontem, dev1a ser levada 

process1onalmente ã sua casa. 

Esse caso foi sujeito â apre ci ação do dr . Thyrso Martins, 

Delegado Geral , pelo telephone , tendo S.S. determinado que a 

polrcia local 1nterviesse energicamente para pÔr cobro a esse 

embuste " . (C.I. , 19.02 . 1918, n9 999 , pg. 3) (19). 

Não chegou a haver a procissao com a imagem ã casa da "santa" • 

O delegado de Itap1ra chamou a moça e seu tio à sua presença e ordenou que 

terminassem "com o embuste". Não se cons1.derando atendido , mandou uma 

força pol1c1al ocupar o Distr1to , invadir a "casa dos milagres " , apreender 

a imagem, acabar com a festa e abrir inquerito. A "santa" e seu tio -

formalmente acusado de haver sido o promotor do surto milagre1ro - foram 

levados à delegacia , e os autos do processo , acompanhados da 1.magem, toram 

enviados para são Paulo~ (C.I. , 19.02.1918, n9 995 , pg. 3) . 

Contra santos de aparecimento subito e l.nfluência rellglOSa 

acelerada, a Igreja e a Lei não costumavam ser tolerantes. Os fiéis de 

momento , possíve1s seguidores de um culto marginal e organ1zado, não eram 

apenas, como o& das festas nos sÍtios ou os das clientelas de curande1ros , 

uma pequena multidão de moradores ingênuos e enganados, Aos olhos das 

autot1dades relig1osas e seculares eram infiê1s e poderiam ser perigosos 

para rom a teligião oficial e para com a sociedade constituÍda: "o pov1nho 

miudo , a ca1 pi r ada ignorante , a caboclada boçal" , potenCl.alaente aneaçado

res porque nao eram uma "gente ordeira" em festa , mas fanáticos. . Desde 

muitos anos no passado,.a Igreja, a elite agrãria e a delegac1a aprenderam 

a temer e a reprimir o· poder dos fracos. 

No entanto , quando o milagre aparecia em jurisd1ção de outra 

parÕquia e de outro municÍpio, a açao repressora procurava apenas tornar 

publ1camente desacreditados os fiêis locais que o buscavam e vlaJavam para 

o lugar de onde vinham as notícias de um surto dele. F1nalmente, quando a 

mesma notÍc1a de poderes miraculosos denunciava o carisma e o trabalho 

r e lig1oso de algum funcionârio legítimo - um padre ou um le1go autorizado 

ela passava a ser a prova da evidência da presença divina na condução da 

lgteja O agente, ao mesmo tempo eclesiástico, erudito e m1lagre1ro , 

to~nava-se objeto de romar1a e de veneração , de tal sorte que, mu1tcs anos 
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depois , o que era embuste em Barão de Atal1ba Nogueira , v1rava milagre em 

Tambaú , ou Poá. 

110 Padre Eustâquio esteve em são Paulo em 1941, locahzando-se 

em Poã, que então se transformou num ponto de afluênc1a de 

doentes e aleijados que, p~ocedentes de todas as regiÕes do pa1s 

ali iam ter , por serem atribuÍdos ao sacerdote numerosos 

milagres". (C.I., 05.09.1943, n9 2315, pg . 2). 

"Romaria a TambaÚ - Mais uma Romaria a TaabaÚ para ver e 

reverenciar o milagroso Padre Domzette". (C.I. , 20 .03.1955 , n9 

2915 J pg . 3). 

Proponho encerrarmos aqui esta primeira descrição a respeito de 

como a Igreja CatÓlica de Itap1ra patrulhou os seus d1re1tos de represen -

tante local da religião dominante; determinou os limites da legitimidade 

religiosa e controlou, sozinha ou associada ao poder secular, os três tipos 

de agentes religiosos populares transfer1dos da soc1edade camponesa 

primitiva para a dos fazendeiros do cate: o sacerdote 1legÍtimo, o 

feiticeiro profanador e o pequeno santo milagreiro. 

3. Camponeses e colonos , escravos e operár1os 

A religião primitiva do ca1píra dos Macucos reagiu à soc1edade e 

à Igreja dom1nantes em dois sentidos pelo menos . Pr1me1ro: ela passou aos 

poucos de religião de uma sociedade camponesa onde o padre era um emissário 

transitório e quase à margem do sistema devoc1onal , para uma posição de 

religião dominada , com a cnegada do padre vigário e o estabelecimento de 

uma ordem catÓlica paroquial. A parÔqu1a de Nossa Senhora da Penha 

garantiu um espaço religioso central, ainda que demo graficamente 

minoritário , na soc1edade capitalista do café. Cono parte de um s1stema 

religioso , as crenças e práticas populares penetraram apenas clandest1na -

mente na cidade, muito embora tenham conservado nela, ate hoJe, uma 

presença ativa sob os cuidados de sitiantes, agregados e antigos escravos , 

migrados dos sítios e das fazendas para Itap1ra . Nas suas formas mais 

organizadas o sistema religioso camponêS fo1 sendo empurrado -para areas 

de refÚgio nas fazendas, nos sítios e nos ba1rros. Este progress1vo 

deslocamento geográfico e social do centro de uma sociedade para a 

periferia de uma outra , acompanha o processo de uma 1nevitável dest1tu1ção 

de legitimidade e de expropriação do capital religioso-católico popular. 

--
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N&.., e d~f:i''!ll êivallar ê:l du~nsào de perda de autononu.a e de 

s~grnh . ado qi.lE o clgenté ._ éi.,pl;:a sotre 1 na. p.as~agem de uma po&~çâo de 

repce~entan~e LOcal e legit1mo da re ~1g1ão d~ 5U4 s.c c~edade, parõ a de 

um P~pe :::.a.x&ta canom ca~nt.e declarado come 1l~giumc e expropnado da 

sua hberdade prun~ t~ v a de docenc1 a e de: pL ánca !eh.g~o&a, na mesma ned1 da 

em que: os camponeses ca1p1ras etam despoJ ados de ~ua auronom1a e de suas 

regras de rec1 ptoc1dade loca1s, sob o avanço das relaçÕes cap1tal 1sras de 

produção de bens, de trocas soc1a1s e de repre&entação slmbÔl1ca , 

Segundo: a rel1g1ão populac tornou-se progress~vamente 

d1ferenc~ada e enr1quec1da de novo~ elementos , com a 1nttodução de outros 

tipc.s de &uJel tos social s &uba.l te:rnos , tr az1dos com os fa.zende~ros-coronéu .• 

Com eles vieram os negro& escravos e , ma1s tdtde , os co lonos europeus. A 

transterênc1a de cap1tal do cafê , do algodão e da cana para as pequenas 

1odÚStnas loca1s e as 1ndÚStnas méd~as da reg~ão, c nou novos upos de 

opecâr~os . Finalmente , as fo rmas ma1s atual& de produção nas fazendas 

expulsou del as o parce1ro agregado - soc1a1 e cul turarmenre tambêm um tlpo 

de camponês, ê bom não esquecer - que velo morar nos ba1rros de ba1xo de 

Itap1ra e que se metamorto&eou em trabalhador volante . 

Os negr os es - r avos, mal.s dv que todos o& ou·nos t1 pos de SUJei tos 

tcaz1doE ~los tazende1ros, tntroduzltam em rtap~ra novos elementos de 

sabe r .cell.g1oso e das prât1 cas devoc~ona1s e de medH.lna, sob pt1ncip1.os 

catÔl1cos ou med1u01cos . lnfluenc1ando mu1to pouco o s1stema confess ~onal 

campon~s , o te pert Ôrio mâg1.~o e rel1g~oso dos negros marcou , de um modo ou 

de out ro, ~ termas cu1tur81E populaLes da per1ter~a urbana de ltap~ra , 

Atê hoJe, a1guma cotsa na rel1g1âo e na med1c1na popular ê sempre 

re ccwec.i dcl como sendo 11 <.o1sa dos pretos", ~ começar pelG grande te~ta de 

sanro eom Itap1ra, a "Fe~ta do 13" , ou "Festa de Sâo Benedlto" (20) , Pr1me1ro 

como escravo& , depo1s ccmo txabalh.;,dore~ br&çrus "na roça." ou na c1dade, 

u& ne g.rob .to ram sempce l.dennh c.ados , pelos h ab1tam:es brancos da burgues1a 

ou da elu:e letrada, co·mo t1pos soClci.lS e rellgiOSos que o&clla"am entre o 

f:Ca?.cil menr.e OOYidenáve l _, quando px:atl. cant:.es autônomos de ntua1s e d~tu&o.ces 

de cre nças udas como es t:r·awas ou mstenosas (o samba, o saravâ , a 

macumba); e o c uLturalmente p~tc~sao , quando reprodutores populares de 

formas de saber e de traba1ho s1mhÔl1co branc.o, ou e.ubord1nado ao branco 

(. 2 1) 

Os colonos 1tal1anos, sobretudo, toram ab&otvldo& com ma1s 

tac1l1dade ao controle da parôquía do que o~ campuneses nat1vos, mesmo 

depo1~ que estes vieram em grande nÚmero pata a c1dade . Nao obt1ve 
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documentos e informaçÕes suficientes para comprovar uma hipÕte&e em que , 

entretanto , acredito. Os colonos europeus devem ter colaborado de modo 

decisivo na romanização do catolicismo oficial em Itapira. Com crenças e 

formas de cultos semelhantes aos dos camponeses do lugar , porém "mais 

puros", aos olhos do clero , eles trouxeram também novos santos padroe1ros , 

novas formas de devoção dissociadas das tradiçÕes ibéricas e colon1alistas 

e , mais do que tudo , uma moderada atitude de equilÍbrio entre a autonom1a 

da prática religiosa e a aceitação das regras de crença e culto da parÓquia 

de Nossa Senhora da Penha (22). 

Entre 1880 e 1900 a Igreja CatÓlica está solidamente 1mplantada 

em Itapira, sob o comando do bispo diocesano de S. · Paulo e sob as ordens 

imediatas do vigârio da Penha . Nos bairros urbanos da periferia e nos 

bairros rurais, sÍtios e fazendas, a religião popular dos camponeses e as 

formas de fe equivalentes, dos negros e dos migrantes sardas "da roça" , 

constituem áreas de oposição e autonomia relativa frente ã Igreja dominante. 

Já existia, entao , em Itapira, uma Igreja Presbiteriana e, poucos anos 

mais tarde , seriam fundados centros esprritas. Por outro lado, na 

sequência de uam acelerada concentração de operários das fábricas , das 

usinas e da lavoura, começam a aparecer as condiçÕes sociais para o 

surgimento de religiÕes e de igrejas populares não-catÓlicas. 

Antes de chamar ã cena novos grupos e novos tipos de agentes e 

fiêis, descrevo ainda dois momentos de conflito dentro do catolic1smo. Não 

foram fatos episÕdicos e, de modo exemplar , explicam como ocorriam as 

dissidências confessionais e como a Igreja conduzia a retomada de controle 

sobre uma área catÓlica a.maaçada por surtos de autonomia religiosa. 

4. Reresia 2opular e cisma bur~uês 

Esta é a historia da transformação da Capela de Santa Cruz da 

Mão Aparecida na igreja da paroquia de Santo Antônio , depois de haver sido , 

por algum tempo , o templo da Igreja Católica ApostÕlica Brasileira de 

Itapira. 

Em um dia do ano de 1906 morreu um leproso chamado N1colau , em 

seu rancho de beira de estrada , no começo do caminho entre Itapira e 

Amparo. Conta-se que, depois de libertado , este antigo escravo V1veu das 

esmolas pedidas aos passantes na porta do rancho de palha. O corpo foi 

encontrado jâ em decomposição e o intendente da cidade ordenou que o morto 

fosse enterrado ali mesmo e que em seguida o casebre fosse incendiado . Uma 

semana depois do acontecido caiu sobre a c idade um pesado temporal . 

\-.• .. .... . 
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Pa~aaao~ mhl& algun& dl <sS começou a brotar sobr-e o lcral exato da cova de 

N1 col au um estranho cogumelo com a forma mu1~0 pa:ectda ã de uma mão 

encarqUilhada e voltaaa pat a c1ma, como no gesto com que o negro ped1a as 

~.ua& es mo'las. Dep :es~a a ncttr:la de achado se espalhou e , mais depressa 

31nda, a curva da estrada começou a passar da cur1os1dade ao culto 

devoc1 onal (Mandato, 1959: 71 a 74) . 

Na sessão da Câmara Mumcipal de 2 de dezembro de 1907 foi 

1nclu1da uma pet1ção feita po~ dois moradores da cidade: Ctl&tovam Alves 

Pl nt o e Fran c1 &c o de Paulo . Eles r-equer1am 1senção de fÔro para o terreno 

do lo~G l do tanfho onde far1am construir uma pequena capela vot1va , De 

arordo com as expli cações dos requerentes , o ped1do e a construção eram 

parre do pagamento de promessa assum1da por Cristovam, pela cura de um 

patente prÔXlmo, fe1ta ã Santa Mãozinh a . O ped1do foi defer1do e, pouco 

tempo dep01s. o& dois petíc1onârios fizeram com, tru1r , com a aJuda de 

moradores do lugar, a Capela de Santa Cruz da Mão Aparê ctda (também: Santa 

Cruz da Mãozt.nha ou IgreJa do Mãozinha) . No intenor da <. apela to1 elevado 

um aitar rústico e s obre. ele colocaram finalmente a "mâoZlnha do Nicolau" . 

Todo~ o~ at o& de conEt1ru1ção do culto da Mãozinha toram pÚbli cos, muito 

~mbora feitos ã margem das ordens do v1ga~o da Penha . 

Menos de um ano 4pÔs a conclusão da capela jã se taz1am festas 

colet1vas ã Santa Mâoz1nha , envolvendo moradores prÓXlmoS e t1ê1s devotos 

da c1dade e do campo, conclamados inclus1ve por anún~1os nos JOtnats, com 

fÕnnul as de convi te 1 guais em tudo aos que a lgreJ a usava com f rêquênc.1 a 

pata anunocu: as suas testas. Os anúnc1os avisavam sobre festeJOS "Ã 

glonosa Santa Cruz da Mâo Apat:ecida", uma "fesnnha" sem mssa e sem 

padre mas, como tantas outras festas populares, com rezas, fogos e le~ 1Õe5 

(C . I. 12, 04. 1908 , nQ 74, pg. 3) . Tudo ~nd~ ca que cerca de dol& anos depo1s 

da mort e do negrv N1 c~lau e do aparec~ment~ do estranho cogumelo , Jã hav1a 

não sô uma devoção ã Santa Mãoz1nha , como um culto organtzado, com lugar 

de r1tuais e corpotaçâo de agentes responsave1s. 

Para a ~utor1 dade eclesiast1ca era 1nto lerâve1 o surg1mento de 

um &ucto voc1vo a menos de SOO metros da 1greJa matriz , sob domÍn1o 

popular e em torno a uma ID1Ster1osa ent1dade devoc1ona1 não 1nc~u1da nos 

reg1s tr.os canõnicos ohc1a1s. Os ataques do vigáno da Penha foram 

veementes e pubh cos, tal como em ocasiÕes antenores (23). A reaçâo dos 

promotores do culto popular ã Santa Mãoz1nha fo1, entretanto , d1terente da 

dos agEntes e t1êis camponeses que, d1ante das condenaçÕe~ do padre , 

rE'&lstlam pot evitaç.âo, ocultando mais as suas prát1cab e procurando 
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exercitá- las nos seus refÜg:tos ca1pu:as ou às escond:tdas do vigário , Os 

donos do novo culto eram moradores urbanos, em ma:toría "a gente do povo" , 

mas sob o comando de alguns suje:ttos letr4dos e :tntegrantes da pequend 

burguesia de Itapira (24). Eles fi zeram a prime1ra oposição or ga01zada 

contra a parÓquia, usando termos e atm6s equivalentes . Uma conu.ssao Já 

entao constituÍda em torno ã Capela do Mãozinha, saiu aos JOrnais tazendo 

a sua defesa, proclamando- se católica e JUStificando o culto e a festa , 

com uma linguagem em tudo :tgual ã de grupos de le:tgos autorizados para as 

festas de santos nas capelas da parÕquia ( 25) . Esta comissão dissidente 

recebeu o apoio de inúmeros moradores da c1dade, fi~is devotos da 

Mãozinha do Nicolau, e o culto urbano nâo toi ext:tnto em curto pcazo , como 

os outros surtos milagreiras da região. Ao contrário , em três- anos ele se 

impôs sobre inúmeros catÕlicos da adade e dos ba1 rros, a despe:t to de uma 

campanha s:tstemâtica da Igreja contra a capela , o culto e os seus 

organizadores. 

Em 1910 o padre vigário Amorim Corre:ta - personagem pr 1nc1pal 

de páginas seguintes deste capÍtulo e do segundo depoimento - procurou 

radicalizar -a oposiçao da parÓquia ao culto :tlegítimo. Desde O pÚlp1.t0 da 

Matriz da Penha, junto a autori dades seculares e pelos Jornais da cidade , 

ele refor~ou proibiçÕes de rituais coletivos na capela e chegou a propor a 

edi f i cação de um novo templo sob o controle da paroquia. Vale a pena 

transcrever a sua proclamação mais extensa. Ela é uma leitura exemplar do 

modo como a Igreja dominante produzia a identidade das formas populares de 

crença e de culto religioso. 

"Santa Cruz da Mãozinha - o revmo. sr. vigário resolveu não 

permitir a realização de rezas de qualquer natureza no barracão 

de tijolos e coberto de madeira , chamado vulgarmente 'Santa Cruz 

'da Mãozinha ' • As pessoas que qui zerem rezar terços ou 
... 

rosan os 

podem rezal- os em suas casas ou então na igreja Matnz , de 

joelhos ou sentados , mas em vóz baixa . O barracão da 'Mãozinha ' 

nao tem a bençam da egreja; não hã mot1vo just1f1. câvel para que 

certas pessoas queiram a toda força transformai-o em templo 

cathÕlico e um centro de pÚblica reunião . Trata- se de se er:tgir 

alli uma capella ; quando ella estiver pronta, então sim, poderão 

os fiéis frequentai- a e considerai-a como lugar sagrado. f 
preciso que desapareça de vez a crendice ridÍcula e supersticiosa, 

engendrada no cerebro de algunS pretos vadl.OS e de algumas 

mulheres desocupadas , de que um toco de pau que alli appareceu , 

--. 
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~eme lhante à mão de um morphêtico que all1 morreu tem virtude 

dl.Vlna . T~l c rendl l e sô pode ter cab1do na mente de quem a 

d1. vul gou 

Se pessoas há ve!dadeiramente dev-ocas da Sant a Cruz , ponham mãos 

a obra e façam alli a cappela o quanto antes. A obra não ê tao 

d1.fÍc1l". (C . I. , 21.05 . 1910 , n9 291, p. 2). 

O padre condenou o culto , os rituais praticados no inter1 or de 

uma capela 1.legÍtima e os prometeres da devoção ã Santa Mãoztnha . Mas ele 

se aproveitou da eua própria existência para propor formas canônicas : a) uma 

nova capela , agora " com as bençams da egrej a"; b) novos agentes , 

auronzados pela - c) devoção , - Santa Cruz. , aceita pela patoqu1.a; uma nova a 

IgreJ a , - a M:iozinha , cGndenada por e nao ela . No fim do ano de 1910 a 

lgreJ a anuncia o lançamento da pedra fundamental da capela de Santo Antônio, 

que sena edi h cada sob as ordens do padre Amorim Correi.ae onde sena 

venerada uma relÍquia do santo mandada buscar em Pádua. Mas este ainda 

não fo1. o f1.m do culto popular da Mãozinha. 

De 1910 em cliante começou a h aver uma acentuada secular1zação em 

Itapira. Vol taremos ainda a isso. Esse foi também o tempo dos primelros 

conflitos cole ttvo s entre colonos e agregados contra os grandes fazendeiros 

(26), Foi também o perÍodo do surgimento de novas classes e novas lutas . 

Movimen tos religi osos dissidentes eram apenas amostras especializadas do 

que aconte c1a, com ma1s 1.ntens1.dade e peso político , em outros setores da 

sociedade c1vi l. No campo reh.gioso, este foi o começo de uma htstÓri a 

nova de d]&sidêncías e contestações ã autoridade da Igreja Católi ca , 

transfertdas agora dos nucleos rurais para a cidade e dos campone ses para 

a burguesia. 

Em jane1ro de 1910 circulou por toda a Província Eclesiâst1. ca de 

são Paulo um "mandamento coletivo" contra a Associação de Santo AntonlO de 

Pádua. Os assoe1ados foram condenados publicamente , proibidos de se 

apresent a rem em nome da Igreja e ameaçados com penas civis e canÕní cas, a 

menos que aceitassem submeterem-se ao controle da hierarquia (27) Ex1.s ti a 

uma Associação de Santo Antônio de Pâdua em Itapira. Depois de res1.st1r 

durante alguns meses ao vigário da Penha , finalmente aceitou o controle 

paroqu1al e , em 24 de abril de 1910 , convocava pelos jorna1s os católicos 

da cidade a afiliarem a ela (C.I. , 24.04.1910 , n9 283 , pg. 4), Em Junho, a 

mesma Associação , agora autorizada, fazia anúncios de sua pr1.meira festa 

em louvor a Santo Antonio. A assinatura que iniciava a pequena relação de 

festeiros era a do vigário , padre Amorim Correia. Teria ele aprendido a 
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dissidência com os diss1dentes que aprendeu a repr1m1r em nome da IgreJa 

CatÕlica? 

Entre 1911 e 19 !3 ocorreu um confhto, com acusaçoes uútuas entre 

o vigâr1o de Nossa Senhora da Penha e b1spo d1ocesano de Camp1nas tver 29 

depoimento) . Durante alguns meses o padre Amorim Corre1a sustentou uma 

luta aberta em duas frentes aparentemente impossíve1s de serem mant1das , a 

um sÕ tempo, por uma mesma pessoa. De um lado o padre concorreu a favor 

da ordem da Igreja contra a religião dos camponeses e, depo1s , contra a 

"sei t a da Mãozinha" . De outro lado, com um moderado apo1o popular e com 

um crescen te apoio de uma fração da burguesia mercantil , o padre opôs-se à 
autoridade do bispo e a desaf1ou, até ser vârias vezes punido e , f1nalmenre , 

excomungado , depois de haver criado a Igreja CatÕl1ca ApostÕhca Bras1leira. 

Tendo começado a sua carreira de v1gãrio em ltap1ra como um do& ma1s 

fervorosos opositores das formas populares de trabalho reli g1oso , o padre 

Amorim acabou produzindo uma igreja d1ssi dente que , para sob reVl ver, 

precisou abrir-se a uma 1neV1tâvel popular1zação . 

Mas as razões do c1sma foram polÍt1 cas , segundo a versao quase 

unânime de pessoas que entrevistei em ltap1ra. Apesar do teor cos tumeira

mente autoritâr1o e agressivo dos seus ataques aos agentes populares e , 

sobretudo , aos da comissão da Igreja do Mãozinha , o cônego Amor1m não 

cumpria , com uma fidelidade irrestrita , a troca de comptom1ssos entre o 

vi gário de Itapira e a elite agrária . Chegando a uma sociedade 

r elati vamen te industrializada e que contava então com uma prÓspera 

burguesia mercanti 1 , o padre bus cou apoio Junto aos fiê1s urbanos, 

principalmen te os comerc1anres, mui tos deles portugueses , c..omo ele prÔp rio. 

A partir de 1912 Amorim Correia declarou-se publ1 camente em 

contenda com o seu bispo . Ao longo de uma râp1da sequênc1a de atos 

diocesanos punitivos: fo1 removido do comando eclesiâst1co da parÔqu1a da 

Penha; foi suspenso de ordens e, consequentemente, pro1b1do de "d1 zer 

missa" nas igrejas e cape las da região e fo1 , f1nalmente , excomungado. As 

acusaçÕes da Diocese ocultaram sempre a face polÍtica das razÕes da 

dissidência . Tal como a Igreja procedera ao denune1ar heres1as pare1a1s 

nas práticas populares , ela reduziu os termos da d1sputa a problemas de 

falta de obediência ecles1âst1ca, quebre de ortodoxia e dÚv1da sobre a 

moral pessoal. 

O padre respondeu às crÍticas e às sançÕes defendendo-se 

publicamente delas e contestando a prÕpria autondade do bispo . Prime1 ro 

ele se recusou a acatar as ordens vindas de Campinas. Depo1s, t ornou 

l• - -
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conhec1do o seu r~mpi mento com a "lg-reJa Romana", ao ~smo tempo 

p roclamou a fundação em Itapl t: a da "lgreJ a Brasile1.ra" , da qual &e 

em que 

fez 

f undador e pnmeí.ro p.atd:arc.~ Em um momento anten.or de concorrênCia , a 

Igreja Católi ~a defÁn; u ~ ~legitimidade do ~atol1 C 1smo dos camponeses . 

Pou cos anos mais ta:cde o vigáno da Igrej a, torn ado um patnar ca r.1smât1c.o, 

recuperou a expressão "IgreJa Romana" para proclamar , contra ela , a plena 

l e gitimí dade · de uma "IgreJa Brasile1ra" par-a o povo bras1le1ro. 

A h1erarquJ.a oh cl al não ~onsegUiu afa&tar de Itaplla o "padre 

cismático" , nem me~mo depol.s de anulâ-lo como autoridade catÓli ca da 

parÕqu1a da Penha . Mas os Interesses de alguns grupos sociaiS do muni cÍpio 

j â se haV1am difereonado o bastante para p oderem conservar , dentro de uma 

mesma cidade , um novo v1gâcio autorizado pela diocese e um padre d1SS1den~ 

r eti rado do seu controle O patriarca não recebeu apoio dos fazendei ros 

coronêi s , depois do "s cu.ma amorinista" . Mas ele conqu1stou a sunpat1a 

de fazendeiros de menot porte econÔm1co e poder polÍtico , de co lono& 

i t al i anos e espanhÕ1s , de co~ r e i antes , sobre tudo os portugueses da Rua do 

Amp aro , e de burocratas e ttabalhadox:es urbanos . Com este SUJeitos sociais 

o padre firmou comptoml~sos &utlcientes para conservá- lo na c1dade e para 

perm1 ti r que con& t 1 tu1~sem, Juntos, um surpreendente espaço de tolerânCl a 

e ativ1dade rehgiosa em Itapua (28) . O padre Amorim v1ajou algumas vazes 

a são Paul o e a c idades do Interior em busca de outros padres suspensos de 

ordens , para convidâ-·los a 1ngr:esscrem na nova IgreJa que ele m.m.c. a deseJOU 

r estri ta apenas a ltaplta 

Depois que foi afastado da parÓquia e do acesso â matn z da Penha, 

o patriarca tomou pos~e da lgteJa de Santa Cruz da Mão ApareCida , a mesma 

que ele co~çara a remodelat quando v1gãrio de Itapira e que pensato 

dedicar a Santo Antonio de Pãdua Esta ê a razão pela q ual os seus 1mmi.gos 

p rocuraram associar a IgreJa Brasile1ra ã seita da Mãozinha , fazendo 

retornarem ao padre as acusaçÕes de prâtica reli giOSa profanadora que 

Amorim Corte1a usara com veemênc1a contra os f1ê1s do s utto m1lagre1ro . 

Um fato íntr1gante pode ser a melhor prova de que o c1sma 

ca tÔhco de ltap1ra não fo1 uma aventura 1nconsequente de um padre português, 

mas uma fração de movimentos ma1s amplos de d1ss1dên cias e contestaçÕes noo 

campos polÍt1co e reLigioso, muito embota o " sc1sma amorimsta" nâo tenha 

conseguido ser , em morrenro algum, um moV1mento relíg1oso renovador , capaz 

de mob1l1zar em seu favor as- c lasses subalternas , ou de estabelecer 

alianças de poder com algum dos princi pes alemães da região . AmonmCotrela 

morreu em ltap1ra sete meses apôs o cisma, Morreu no momento em que a nova 
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igreja, recem fundada, enfrentava etapas dê uma lntensa luta ldeolÓgl ~ d e 

jurÍdica com a IgreJa CatÓl1ca. EntretanLo, mesmo se cons1deracmvs que o 

substituto "romano" do padre Amor1m velo para Itap1ra com ordens d1ocesanas 

expressas de an1quilar a Igreja Bras1le1 ra , o fato é que, ao 1nv~s de 

desaparecer de 1mediato, ela alteroumomentos de expansão e de recuo , 

deixando o mundo rel1gioso de Itap1ra ap~nas cerca de v1nte anos depo1s de 

criada e da morte do padre, sob uma grave e def1nit1va ~1são 1nterna entre 

duas facçÕes em luta pelo comando patriarcal e depo1s de sucess1vas petdas 

jurÍdicas diante da Igreja CatÔl1ca e do poder secular, por volta do ano 

de 1936. 

A igreja da Mãozinha, a Irmandade de San.to AntÕmo de Pádua e a 

Igreja CatÕlica Brasileira f1zeram , entre 1906 e 1936, uma sequênc1a de 

pequenos movimentos que colocaram, dentro da c1dade e ao alcance da 

iniciativa de mobilização da pequena burgues1a de Itap1ra, novas formas de 

concorrência religiosa com a IgreJa of1cial . As "gentes da roça" , 

camponeses proprietários e agregados , trabalhadores rurais res1dences nas 

fazendas - fora alguns colonos europeus - part1c1param aí como apenas 

alguns dos seus sujei tos. Certos informantes a quem entre vis te1 ins1sti ram 

em que "muita gente dos sÍt1os não sab1a que aqu1lo do Padre Amonm era 

uma outra Igreja. Batizavam os f1lhos com ele e 1am lã nas m1ssas deles 

porque gostavam do padre . Pra muitos deles tudo aqUllo não passou de uma 

briga de padres". 

Poucos anos antes destes movimentos locais de pequena rebeldia 

catÓlica, o acelerado enr1quec1mento da el1te agrária e a transf~rênc1a 

posterior e nao menos rapida de parte do capital das fazendas para a 

indÚstria da região , responderam pela ampliação local das classes 

subalternas, nem sempre submissas polit1camente aos fazende1ros-coronêis • 

A presença de novas classes e a defesa de interesses que opunham o 

operariado e a nova burgues1a "liberal" aos donos do café e do poder , 

poderia explicar apenas em parte a cransferênc1a de formas de concorrênoa 

do campo polÍtico para o rel1g1oso , ass1m como a abertura de uma soc1edade 

tradicionalmente católica , para um espaço def1nit1vo de conqu1sta de 

movimentos internos d1ssidentes e de outras rel1g1Ôes não-catÓl1cas. Não 

deve parecer estranho que , entre os Últ1mos anos do século passado e os 

da primeira metade deste, dentro mesmo do corpo ecles1âst1co da lgreJa 

tenham aparecido padres prÕximos à f1gura do fe1ticeiro , como os 

milagreiras de Poâ, Tambau, Conchal - com herde1ros v1vos e atuantes em 

algumas cidades de são Paulo , atê hoje (Brandão, 1978); e padres prÔx1mos 

, .. ... • 
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à figura do profeta, seja por se converterêm a uma nova rel1g1âo de que se 

faz1am pregadores, como José Manoel da Conce1çâo, &eJa por crtarem a sua 

prÕpr1a igreJa, como AmoLim Correta e o bispo de Maura 

5. Pastores e medtuns em ltap1ra 

Alguns anos antes dos dias em que o padre Amor1m compet1a com 

rezadores e capelães r ústicos, jã havia em Itap1ra uma Igreja Presb1teriana 

constituÍda . Quando ele rompeu com a Igreja CatÓlica ja func1onava na 

cidade um centro espírita e um outro ser1a 1nstalado menos de um ano apôs 

o cisma catÕl1co. 

Desde a segunda metade do século passado houve 1ncursoes de 

mi ssionários evangélicos dentro de um amplo círculo de terr1tÓr1o paul1sta, 

tendo em Campinas um dos seus núcleos de d1fusâo . Em 1863 Já havia 

pregadores presbiterianos em São Paulo . Em 1864 o padre José Manuel da 

Conceição converteu-se ao protestantismo e 1nic1ou fervorosas v1agens de 

pregação pelo interior do estado . Em 1869 chegaram a Camp1nas os pr1meiros 

missionários da Igreja Presb1teriana nos Estados Un1dos (Rlbeiio, 1973:19) 

Entre 1875 e 1876 foi instalada a Igreja Presb1ter1ana em Itapira. Mas 

desde antes jâ havia por lâ uma pequena porção de evangéltcos , entre t1e1s 

e m1ssionârios: um colono suiço chegado ã regiâo em 1874, alguns pastores 

alemães e, finalmente , pregadores norte-amen canos. Os pastores alemães 

estiveram e~· rtapira a chamado de uma pequena colÔn1a de seus conterrâneos , 

depois que O. Pedro II autonzara o casamento rehg1cso de cris tãos não

catÓlicos (Caldeira , 1935 :91) . Os miss1onânos norte-americanos postenores 

consegu1 ram fazer algumas conversÕes entre os s1 t i antes e , sobretudo , 

junto a se~ntos da burguesia nacional. Em 1875 Eduardo Lane deu forma 

jur!dica ã pequena congregação evangêl1ca e no ano de 1910 fo1 construído 

o templo atual . 

Em meio a um pe'ríodo de intensa conccnênc1a e conflitos no mundo 

catÕlí co de Itapíra , foram de uma rela ti v a paz ecumêntca os te lae1onamentcs 

entre os catÕlicos e os presbitertanos, durante um tempo em que uma trégua 

religiosa entre os dois lados não era sempre a regra do pafs . Em todos os 

documentos que consegui pesquisar não encontrei acusações de parte a 

parte. Algumas razÕes podem ser apontadas para expllcar este ba1xo teor 

de enfrentamento . Uma delas seria a de que a lgreJ a domnante estava então 

empenhada em subjugar outras âreas populares e burguesas de res1stência e 

dissidência , dentro do prÔprio espaço catÔl~co. A presença dos 

presbiterianos emltapira foi ínicialmente d1scretae auto-hmitada. Os 
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misstonãr1os começaram atuando Junto aos colonos europe~b e J~ e~angêl~cob, 

que os apresentavam a sttiantes e pequenos fazendelrO&. Estes eram 

suje1tos soc1.a1s que, tal como v1mos , não estavam cond1anamente associados 

aos padres . Por outro lado , até a chegada dos pente c.os ta1s não houve em 

Itapira uma ativ1dade converstonista evangêltca em larga escaJa, capaz de 

ameaçar, demogrâhcae pol ttt came nte, ahegemonta romana, t anto quanto os 
11brasileiros 11 e os espÍritas , com quem nos encontraremos daqu1 d duas ou 

- ~ . d 11 I h " tres pagtnas Embora alguns cronistas dessem con ta e um temp o c e1o 

entre os presb1terianos, ê preciso compreender esta quantidade em suas 

proporçoes Trinta e quatro anos apÕs a constttutçâo da lgteJa os 

presbttertanos do lugar não somavam mais do que uns · SO f1é1s ptofessos • 

Este número é mais ou menos equivalente ao que um pastor pentecostal bem 

sucedido consegue arregimentar em dots ou três batizados de betta de r1o • 

Justamente num perÍodo de consolidação da Igreja e de um 

desempenho prosehtista mais eflcaz, durante as pnme1rab décadas do século 

XX, os presbiterianos esttveram colocados no intetior de um espaço polÍti co 

relativamente neutro e cutdadosamente afastado do campo de con~orrêncta em 

que se enfrentavam os outros grupos (Mact el, 1972: cap . lV) . Os ardentes 

mas dtscretos evangêltcos não se envolv1am em luta alhe1a e tltavam 

provettos dos seus resultados. Ass1m , há nocÍctab e depotmento& de 

entrevistas de que vártos "brasiletros 11 passaram para a IgreJa Pcesbiteuana 

depois de haverem saÍdo da CatÓl1ca. Os evangéli cos souberam proteger um 

espaço relig1oso erudtto e legrtimo dentro de um mundo tell.g1oso coo turbado, 

na medida em que a sua atividade proseliusta não cont1nha um dtscur.so 

confessional profêtt co o bastante para colocar em questão os tnteresses e 

a ideol ogia das elites politicas e rehgtosas (29) Enquanto catôllcos 

romanos , 11brastletros 11 e lÍderes espí'ritas trocavam palavrru- e de sempenhos 

de hostilidade aberta , os protestantes evttavam uma mensagem oonvers1on1sta 

hostil , ao mesmo tempo em que se apresentavam com garant1as de uma 

respettabiltdade ético-confessional que aparee1a bastante com~compt1da em 

outros grupos . 

Na sociedade capttalista agrária de entao, o carol1clsmo popular 

e ra um sistema rehg1oso dom1nado , recolhido a áreas rurau, de refÚg1o 

camponês e empobrecido , como sistema , na penfena da Cldade.Ocatoh.:tsmo 

da Igreja ofictal era eticamente corrupto e ritualmente elluzado, dentro 

de um mundo dominado por uma reduztda eltte rural equtvalentemente 

corrupta , opressora e enrtquecida às pressas . Em suas duas tormas, o 

catolicismo era, de fato , a religtão de toda a soc1edade, não so porque 
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abarcava o maior numero de fieis , como também porque era capaz de absorver 

e justificar , para que tudo ficasse como estava: o lavrador e o coronel , o 

capataz e o escravo , o político dissoluto e o advogado "da oposição", a 

professora respeitável e a prostituta da esquina. Estes dois sistemas 

catÓlicos de crença e culto não serviam adequadamente ã ideologia , ã 
êtica e aos interesses de uma burguesia letrada, constituÍda de fraçÕes da 

classe mercantil , de funcionários e profissionais autônomos . Vimos que 

foram principalmente os comerc1 antes da Rua do Amparo os que apoiaram o 

padre Amorim e se converteram à sua Igreja . Foram também alguns dos 

"homens bons" da cidade - mas nunca os de sua e li te ou mesmo da sua 

burguesia enriquecida - os que v1.eram a ocupar o templo evangélico e os 

dois centros espÍritas de ltapira (30). 

Nas suas modalidades pioneiras , o protestantismo presbi te ri ano 

produziu , com os sfmbolos de um cristianismo revisto pela BÍblia, a 

proposta da construção possível de uma nova ética pessoal, capaz de gerar, 

por sua vez , uma nova sociedade . Depois de mais de um século de pregaçÕes 

evangélicas em Itapira , os presbiterianos não fizeram aliados entre os 

coronéis-fazendeiros e conseguiram raros convertidos entre fieis das 

classes subalternas . Com algumas famílias de sitiantes e burgueses da 

cidade, os presbiterianos conquistaram um pequeno aumento demográfico que 

veio a se estabilizar cerca de 40 anos mais tarde , quando o numero de fieis 

estabeleceu um equilÍbrio com o numero de bancos do templo. Em 1970 a 

Igreja Evangélica contava com menos de 300 membros comungantes: 

a) descendentes dos primeiros colonos não-católicos da região; b) conquis

tados , em maior número , entre os católicos romanos; c) convertidos da 

Igreja Brasileira e sem condiçÕes de retorno ao catolicismo of1cial. 

"Itapira também não escapou desse mal que vai grassando lã pelos 

altos da Santa Cruz , onde existe uma casa , na qual de tempos em 

tempos se reunem alguns desocupados em reunião espÍrita ••• 

Depois que essa mania de espiritismo começou a se desenvolver 

entre os simples de Santa Cruz , os médicos começaram a sentir 

uma diminuição nas suas receitas" (C . l. , 26.04.1908, n9 77, 

pg.l). 

Na linguagem agressiva dos jornais da época, a "mania de 

espiritismo" esteve inicialmente associada ao trabalho dos curandeiros e 

dos benzedores. Mesmo ciente de que em Itapira existia, desde fins do 
t 

século passado, um pequeno grupo de homens urbanos e letrados com 

interesses confessados pela doutrina espÍrita, os primeiros comentários 
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pÚblicos sobre eles preferiam reduzi - los a 1nd1vÍduos estranhos , portadores 

de uma espécie de ep1de~a 1nconsequente . Os cat5licos começaram somente 

a acreditar na presença de uma outra religião no municÍpio , depo1s que os 
~ ~ . -esp1r1tas fundaram o seu pr1meiro centro ; começaram a promover reunioes 

pÚblicas de estudo e de doutrinação com a presença de Intelectuais de fora 

e da cidade ; participaram de ativídades polÍticas relevantes e , finalmente, 

ini ciaram a COnStrução de agências confessionais de serviços mediCOS e de 
. - . ass1 s tenc1a. 

Segundo o depoimento do presidente de um dos centros de Itapira, 

moradores da cidade frequentavam em são Paulo o cfrc~lo Esoter1CO do 

Pensamento desde fins do século XIX . "Gente da Elite de Itap1ra assistia 

a sessões em são Paulo, mas em Itapira apresentavam-se como católicos" 

Alguns destes estudiosos passaram a se proclamar publicamente como 

convertidos ao espiritismo e iniciaram , a partir dos primeiros anos deste 

século, um trabalho proselitista feito também fora das salas e das sessÕes. 

Eles distribuíam pelas casas da cidade o jornal "O Clarim" (Órgão espírita 

publicado em Matão) (31) ; escreviam e publicavam artigos reli giosos nos 

jornais da cidade ; promoviam conferências e conseguiram criar, com uma 

diferença de nove anos , os seus dois centros: O Perdão , Amor e Caridade , 

em 1905 ; o Luis Gonzaga , em 1914 (32) . 

Em 1936 , quando os "brasile1ros" desapareciam de ltapira , os 

espiritas tinham dois centros constituÍdos , tinham feito um as1lo e haviam 

começado a construir um grande hospital psiquiãtn co , "orgulho da cidade e 

de São Paulo " , na opinião dos mais fervorosos. Ao contrârio dos 

presbiterianos que sempre observaram uma cuidadosa distância na polêmica 

entre " romanos " e "brasileiros", os espÍritas tomaram abertamente a defesa 

dos "amorinistas". O mútuo apoio entre estes grupos religiosos , novos e 

pequenos , chegou ao ponto de os padres acusarem Amorim Correia e os seus 

seguidores de se confundirem com os espÍritas e de estarem dominados por 

eles. Na verdade, vãrios espíritas procedem da Igreja Católica romana , 

seguido de um estágio de fidelidade ã Igreja Brasileira . 

Vimos como os enfrentarnentos entre as duas igrejas catÓlicas 

acabaram deslocadas do campo estritamente religioso para o jurídico , o 

polÍtico e, uma vez ou outra , o policial. Da mesma maneira , quando um 

agente popular catÓlico era um concorrente ameaçador, a Igreja dominante 

não deixava de denunciar um perigo também socia1. e de sugerir a 

participação do delegado na questão. Mas as oposiçÕes entre o padre e o 

medium estiveram sempre restritas a uma l uta ideolÓgica revestida de 
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acusaçoes de ilegitimidade religiosa , onde os catÓlicos atacavam com 

pal avras de tradição e de direitos confessionais evangelicamente 

assegurados , e os espí ritas defendiam- se com as da ciência e as de uma 

leitura revista dos evangelhos. Social e simbolicamente os espíritas 

estavam, para os catÓli cos , situados entre a r eligião popular e a ideologia 

dos pequenos liberais do lugar. Os agentes da paróquia da Penha não os 

deixaram ficar por muito tempo em uma tranquila periferia ecumênica , mas 

também não encontraram meios para destrui-los , tal como aconteceu na 

Igreja Brasileira. 

Houve diferenças notáveis entre os não-catÓlicos formadores de 

um espaço religioso alternativo em Itapira . Procuremos recordar alguns 

dados e acrescentar outros . Os presbiterianos foram inicialmente colonos 

e estrangeiros. Exerceram um trabalho religioso discreto e dirigido a 

sujeitos, de uma forma ou de outra, desligados de um controle eclesiástico 

direto . Finalmente , não participaram da vida partidária local e nao se 

pronunciaram com proclamaçÕes polÍ tico-sociais de contestação , mas sempre 

ético - religiosas . Eles estiveram envolvidos com grupos extra- eclesiais 

apenas quando a sua proposta incluía a defesa direta dos seus interesses 

religiosos , como no caso do Comitê PrÓ- Liberdade de Consciência. Os 

espÍ ritas de Itapira foram sempre brasileiros, a "gente do lugar", em 

maioria , ou migrantes de perto (outras cidades paulistas ou do sul de 

Minas) . Não foram convertidos através de uma atividade missionaria externa 

e transitória - mas a partir de iniciativas pessoais e da formação de 

grupos de estudo e praticas primeiro esoteri cas e , depois , espÍritas. Antes 

mesmo de sua conversão ao espiritismo , alguns lÍderes atuais participavam 

ativamente de trabalho no campo polÍtico , afirmando posiçÕes liberais e, 

não raro , em favor do operariado de Itapira. Alguns líderes atuais foram 

mambros de partidos polÍticos e candidatos a cargos de poder municipal (33) . 

Em nome do estabelecimento de um espaço religioso não- católico e 

autônomo , os espÍritas provocaram alianças de serviços políticos com os 

maçons , com os "brasileiros " , com os liberais " livre pensadores" (expressão 

mui to comum na época) e, em muito menor intensidade , com os protestantes . 

Em todos os momentos de luta entre o clero catÓlico e os lÍderes espÍ ritas, 

a iniciativa pÚblica de uma definição de ilegitimidade partiu da paroquia 

da Penha. Os espÍ ritas foram primeiro definidos como curandeiros 

profanadores e, depois das evidências de uma presença erudita em seus 

quadros dirigentes , como falsos profetas , chegados a Itapira para 

enfraquecer a "verdadeira religião" (34) . 
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Esta trajetÕria do feiticeiro ao falso profeta , na interdição 

católica ã outro reUgião , não foi privilégio do espiritismo. Vimos páginas 

atrás que os ataques aos "brasileiros " oscilaram entre considerâ-los como 

"a seita do Mãozinha" ou tomã- los como uma "igreja" rebelde e rival 

Mesmo fora do catolicismo será preciso relacionar ainda , em inÚmeras 

oportunidades , acusaçÕes produzidas sobr e a ~msma composição: ilegf timo por 

magia profanadora x ilegÍtimo por profecia dissidente. Entretanto , desde 

aqui e com os dados apresentados atê o momento , ê preciso começarmos a 

compreender que não são só os at~ibutos diretos dos sistemas de crença e 

de culto , os critérios ideolÓgicos de proclamação da . legitimidade rel1giosa 

Eles incluem também a posição da classe do agente confessional e a dos seus 

seguidores preferenciais. Santos do lugar , benzedores , curandeiros , 

rezadores caipiras e os primeiros espi'ritas anônimos , assim com:> os "fiéis 

da Mãozinha", foram acusados de praticarem cultos não-ortodoxos e 

profanadores da religião . Os afiliados de Amorim Correia e, depois, os 

espÍritas conhecidos e letrados, seguidores de Américo Bairral , foram 

acusados pelo clero como falsos profetas , pregadores de religiÕes 

verdadeiras. 

-na o-

6. Os tempos do secular 

Hâ menos de 80 anos a 1deologia das classes sociais de Itapira 

pronunciava- se com as palavras da religião. Por outro lado , - -a exceçao 

da maçonaria e de algumas associações étnicas ou profissionais , os lugares 

de afiliaçao estavam restritos aos grupos corporados do setor religioso: 

irmandades, associaçÕes pias , instituiçÕes assistenciaís, conjuntos 

populares de práti ca ritual (congadas , ternos de Reis ou de são Gonçalo) 

(35). Durante as duas primeiras dêcadas deste século a paróquia de Nossa 

Senhora da Penha oferecia , para sujeitos de todas as classes e cores, mais 

grupos de associação e prática coletiva do que todos os outros setores da 

sociedade ci vi 1 reunidos . 

Itapira começou a secularizar- se e a se tornar secularmente 

religiosa depois de 1910. Mas esta passagem do predomÍnio de representaçÕes 

do sagrado para o profano tem percorrido uma estranha trajetÕria. Primeiro 

ela foi em uma direção e correspondeu a um duplo processo de secularização 

e de abertura a formas concretas de participação polÍtica: partidária , 

étnica ou de classes. A partir de 1964 tendeu a seguir outra díreçâo , 

acentuando o reinício de um retorno ao religioso: a) devido à transferência 

da linguagem e da prática poli'tica , da sociedade para o estado; b) devido 

... 
;. 
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a um processo de re - popularização do catolicismo pÓs - conciliar, principal

mente depois da criação das outras três paróquias (Santo Antônio , São 

Benedito e são Judas Tadeu) ; c) devido ao surgimento de grupos e de igrejas 

do pentecostalismo tradicional e "de cura divina", com uma i n tensa e 

produtiva atividade conversíonista nos bairros de baixo . 

Ao longo da primeira t endência, iam sendo criados partidos 

polÍticos , enti dades classistas e arupos de representação de minorias 

êtnicas e nacionais. Elas atualizavam alguns dos jã existentes e , para 

mÚltiplos efeitos , substituíam velhas e novas instituiçÕes catÓlicas "de 

igreja" . Interesses de classes antes pronunciados , ou simbolicamente 

ocultados pela religião, formulavam- se agora politicamente pelos partidos 

ou por entidades civis especializadas. Principalmente a partir da 

Revolução Constitucionalista, os avisos pÚblicos de reuniÕes e as propostas 

de grupos seculares como Partido Social Progressista, Partido Socialista 

Brasileiro, Frente Negra Br asileira , Associação dos Voluntãrios , Campanha 

Anti-Comunista, Associação dos Ex- Combatentes, entre outros, substituíram 

a monotonia de muitos anos de anúncios quase exclusivos de promoçÕes e de 

prestaçoes de contas das entidades católicas . A igreja que antes falara 

sozinha em nome de toda a sociedade , começou a escutar se tores secularizados 

falarem por sí prÓprios e, em alguns casos , iniciarem a crítica profana da 

religião. Por outro lado , ela prÓpria começou a produzi r grupos 

institucionais católicos de atuaçao religiosa dirigida ao secular , como a 

Liga Eleitoral CatÓlica e a Ação Católica. 

Mas foi justamente durante este período de progressiva 

&ecularização , que o setor religioso constituiu-se efeti vamente , ao ser 

pressionado pelos outros a restringir as suas fronteiras de controle social 

e a redefinir a sua posição em Itapira . Quanto menos as religiÕes eruditas 

constituÍdas diferenciavam serviços não propriamente religiosos , para 

cobrirem e controlarem praticamente todos os setores de trocas sociais , 

tanto mais logravam re-encontrar uma ordem e uma vocaçao propriamente 

confessionais e, a partir daí , reescrever as suas regras de reciprocidade 

com outras ãreas de articulação do estado e da sociedade civil. 

Depois de segregados e pacificados os agentes do catolicismo 

popular; depois de extinta a Igreja Brasileira; depois de aceitas as 

presenças de presbiterianos e de espÍritas , os enfrentamentos do clero 

catÓlico passam da concorrência com agentes de grupos dissidentes ou de 

outras religiÕes, para formas variadas de oposição e instituiçÕes e grupos 

de outros se tores da sociedade, em Itapi r a ou fora dela. Assim, ·~"Jr:.o u-, 
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stmples exemplo , os padres de Nossa Senhora da Penha , não acostumados a 

denun~tar publtcamente a Maçonarta , obedeceram a ordens diocesanas para 

prescrever restrtçôes de parttctpação dos seus ftéts no Ltons e no Rotary 

Clube (36). Esta polêmtca sobre os direttos de os catÓltcos parttctparem 

de assoctaçÕes seculares sem qualquer deftntção reltgtosa estendeu-se até 

o ponto em que , aftnal, entre sujeitos sociais equtvalentes , foram fettas 

as pazes de mútua conventêncta. Por meto delas os catÓltcos podtam 

ingres&ar em agremtações seculares que não hosttltzassem abertamente o 

catoltcismo. DuTante alguns anos, as contestaçÕes segutntes do c lero local 

esttveram dirigtdas às entidades das classes subalternas e aos patttdos 

populistas, sobre cuja atuaçao e tdeologia a hierarquia catÓltca ttnha 

restriçÕes dertvadas dos seus compromissos com as elttes domtnantes de 

Itapira , do estado e do pais . 

A part1r do Comendador Vergolino de Oliveira , que atnda pagou 

quase toda a construção da "nova igreja matn.z de Nossa Senhora da Penha"

asstm como um coronel antertor ft zera e um outro reformara a prtmeira 

matriz catÓlica da ctdade - os grandes fazendeiros de Itaptra não 

construtram mats catedtats (37) . Segundo o atual vtgârto da paróquta de 

Santo Antônto , "Essa igreja , grande como ela é, foi toda feita com o 

dinhetro da classe médta e do povinho" . De sua parte , uma a uma , a Igreja 

criou novas paróquias até elas serem o número atual de quatro . Chegaram 

novos padres , alguns jâ formados dentro do "espirita do Vaticano II", nem 

todos di spostos a manterem com uma elite agrária o mesmo cÓdtgo de altanças. 

O controle religtoso da Igreja foi bastante alterado, sem que ela perdesse, 

como um todo, a sua postçâo relativamente domtnante (38) . 

De modo diferente do que cos tuma acontecer nos setores seculares 

da sociedade , o reltgioso sofreu em Itapira uma parada provtsÓrta e uma 

retração , logo depois de intctado o seu processo de dtfetenciaçào 1ntra e 

tnter-eclesial. Entre a década de 30 e a de 60 houve alguma estabtltdade 

na compostção do campo religioso. Como várias outras ctdades paultstas do 

seu tamanho , Itaptra ttnha então duas paróqutas catÓltcas , tnumeras 

assoctaçÕes reltgtosas e um numero atnda mator de capelas nos bairros , nos 

sítios e nas fa zendas (39) . Tinha também uma Igreja Evangéltca e dots 

centros espíritas. Os três segmentos nacionats do mundo reltgtoso erudtto 

es tavam devidamente representados : o ca t Ól t co , o protestante e o medtÚnico. 

Havia mais torres de igrejas e havia mais salÕes de cul to. Mas eles eram 

atnda poucos e , pelos batrros de cima e de batxo , entre sujettos mats 

pobres e tletrados, havta mutta coisa a retomar. 
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NOTAS DO CAPÍTULO 2 

1. Hã dÚvidas sobre as datas . No Album de Itapira (Caldeira , 1935 : 52) a 
derrubada do mato teria começado a 24 de outubro de 1820 e a primeira 
missa inaugurou a capela em 19 de março de 1821. Escrevendo sobre o 
pseudônomo de Eusêbius lgnotus , o atual vigârio de Nossa Senhora da 
Penha atrasa a conclusão da capela para 17 de março de 1824 (C.I. , 
06 . 10 . 1946 , pg. 4). Depois de sua v1s i ta pastoral a Itap1ra , o bispo 
D. Nery fe z as seguintes anotaçÕes : "Em 1823 , João Gonçalves de Morais, 
morador num bairro que pertencia ao território de Mogi- Mirim , nas 
divisas de Minas Gerais , era possuidor de uma imagem de Nossa Senhora 
da Penha , muito venerada pelos habitantes dos lugares vizinhos . Nesse 
anno,pois com o auxÍlio dos fieis resolveu elle erigir um oratório 
para aquella imagem, tendo obtido assentimento do bispo de S .P. 
D. Matheus de Abreu Pereira, em provisão de 23 . 09 . 1823. Em 19 de 
outubro desse anuo reunido o povo do bairro , que ao tempo se chamava 
Macucos , a convite e em casa do referido João de Morais , foram lançadas 
as bases do templo . A 24 desse mez e anuo , sob a direção de :Manoel 
Pereira da Silva, começou-se a derrubada da mata que havia no lugar 
escolhido ... Com o nome de Oratório de N. S . da Penha da Boa Vista , a 
pequena igreja ficou concluÍda: a 17 de .março de 1824 . A 19 deu-se a 
transladação da imagem para ella no meio de grandes fes t as , celebrando 
a primeira missa o Pe . A.de Araújo Ferraz" (Nery , 1911) . 

2 . Dentre as capelas enumeradas pe l o vigârio: 9 eram dedicadas a Santo 
Antônio , 6 a Nossa Senhora da Aparecida , 5 a são Sebastião , 4 a São 
José , 3 a São Roque , duas ao Divino EspÍrito Santo , à Santa Cruz, a 
são Joaquim, ao Bom Jesus da Cana Verde; uma, a vârios outros santos , 
inclusive são Benedito , desde muitos anos o padroeiro da mais 
importante festa popular da Mogiana. 15 capelas ficavam em bairros 
rurais , 27 em fazendas e 4 em morros, retiros ou distritos. 

3 . A licença diocesana foi concedida em setembro de 1823 , " exigindo (o 
bispo) porém que ao novo templo fosse doado o competente patrimônio" 
(Caldeira , 1935: 52). A doação de terras para ordens religiosas , 
santos padroeiros ou agentes eclesiásticos era prevista e, às vezes , 
dificultada , desde os documentos mais antigos de posse na região : 
" ... E possua como co~sa sua própria tanto elle como todos os seus 
herdeiros descendenÇes e ascendentes sem pensão .nem tributo algum mais 
que o dízimo a Deus Nosso Senhor dos fructos que della tiver . .. e 
passando as ditas terras a pessoas eclesiásticas pagarão delas dÍzimos 
e todos os mais encargos que o dito senhor lhe quizer impor; e 
outrossim não poderão nellas suceder religiÕes por nenhum tributo e 
acontecendo possuil-as pagarão dÍzimos com se fossem possuídas por 
pessoas seculares . .. " (Concessão de Seamaria ao Sargento-mor Manoel 
Gonçalves de Aguiar , dada na Praça de Santos em 1728 - Registro de 
Sesmarias - Repartição do Archivo e Estatística do Estado de São Paulo , 
apud Caldeira , 1935: 49) . 

4 . As passagens de missionários e as vibrantes pregaçoes das "santas 
·.missÕes" são anunciadas e comentadas pelos jornais atê pelo menos o 
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ano de 1958 . No entanto , o trabalho mQSStonár1o dos padtes 
redentoristas ê prattcado até hoje no tnterior de são Paulo . Os 
missíonãr1os eram sacerdotes do clero regular e assoc1avam, a uma 
1ntensa atualtza~ão da Comunidade aos sacramentos da lgreJa , uma 
fervorosa pregaçao éttco-reltgtosa . Às vezes alguns deles tendiam a 
serem v1.stos pelo povo como verdadeiros "homens santos". Ate hoJe, 
quando o camponês recorda uma Igreja quente, no passado, sacudtda da 
rottna e de um morno rLtualtsmo lattno , ele faz memÓrta das passagens 
de miss1onãrios pelos batrros , ou dos que encontrou nas vtagens de 
devoção que fez aos locais de grandes romarias. Por sua vez, desde o 
primeiro , os padres capelães eram funcionãrtos vis1tadores , depresença 
esporádica e prãttca ritualista entre os seus "fregueses". 

5. Rústico , por exemplo, em Marta Isaura Pereira de Queiroz (1973: 72) e 
em Duglas Teixeira Montetro (1974 :86) ; TradicionaL- I~PaZ em Candtdo 
ProcÕpto Ferreira de Camargo (1973 : 78) ; PopuZa~ em Waldo Cezar , 
Riolando Azzi , Eduardo Hoornaert , Edênio Valle e outros (1976) ; 
Privatizado em Pedro de Assis Rtbetro de Oliveira (1978:23); De foZk 
em Ralph Della Cava (1977: 42 e 43) . 

6 . ~ preciso insistir em que, dentro do ststema muito rtco e n •. ato 
d1ferenc1ado do catoltctsmo popular , às vezes um mesmo agente reltgioso 
ocupava simultaneamente dtversas posiçÕes . \Jm'~ono de 1magem" podia 
ser um festeiro anual de seu padroeiro, um rezador de terço , um 
capelão do santo e ate mesmo um mestre- dirigente de um grupo rttual . 
Um ttpo asstm de pol1valênc1a religiosa estava muttas vezes ligado a 
um comprc•mtsso de vida, através de um contrato pessoal de trocas 
recÍprocas de obr1gaçÕes e favores. 

7 . Estas observações conferem com as de Laís Mourão Sã (1974:i26) que, 
entretanto , parece não registrar para o casamento reltgLoso entre os 
camponeses do }!aranhão a mesma importâncta que encontre1 para os da 
Mogtana. Dentre os outros sacramentos , a conftssão e a comunhão eram 
usados por mulheres e ev1tados pelos homens , sobretudo depois de 
adultos e casados. A crismé:l era praticamente desconhec1da e , ate hoje , 
o homem do povo não sabe para o que ela serve . Por outro lado , as 
observaçÕes concordsm também com o que Duglas Tetxeira descreve par a 
o passado da região do Contestado l ~onteiro , 1974 : 86) . De modo geral , 
o camponês reservava mutto pouca importância à "reltgtão do padre" e , 
fora alguma missa que servia para legitimar e solenizar festas de 
bairros; e os SóCramenros de valor social , ele dtspensarta de bom 
grado o desempenho do sacerdote oficial . Em algumas áreas paulistas 
de menor destntegração da cultura catptra, extstem até hoJe , vtvas, 
formas eminentemente populares de batizado e de encomenda de almas dos 
mortos . 

8 . Laís Mourão sã enfattza a diferença de aprendizagem e de docênc1a 
entre o rezador e o padre (Sã , 1974 : 126) . Creto que uma ênfase em 
dois tipos opostos de aquistção do saber do sagrado , respondendo em 
boa medtda pelas dtferenças entre o catol1c1smo popular e o erudito , 
faz parte das obsetvaçoes da ma10r1a dos seus estudtosos sobre o 
assunto . No entanto , pelo menos para o caso especÍftco de são Paulo 
contactos de docênc ta entre agentes da igrej a e agentes populares 
sempre existiaram e toran• crescentes , a par ti r de meados do século 
passado. 

.. 
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9. Entre e~te prime~ro capelão curado de lG24 e o pr~me1ro v1gar~o de 
Nossa Senhora da Penha , houve c~nco padres capelães não-res~dente& no 
Ba~rro dos Macucos , ou em Icap1ra . Eram padres que v1nham algumas 
vezes por ano de Mog~-M~r~m. 

10 . (A Capela de Nos~a Senhora da Penha) . . "sendo OratÕr.to, fo1 _ 
proclamada capela curada e~ junho p.p . deste anno, e por ser nova, nao 
tem rece.tta e despeza a ser supr1da pelos f1e1s ate o presente". 
(Mapa de rece1ta e despeza da fibr1ca da 1greja hatr1z e ma1s 
freguez1as e capelas do municip1o de Mog1-M1r1m, dados aos 23 de 
novembro de 1835 - Invencir1o dos Bens Reltg1osos e Confrar1as 1833-
1936 , Oepto. do Arqu1vo do Estado de São Paulo). 

11 . " ... Que ma1s ou menos existe em seu SitlO distante desca V1lla (de 
Mog1 M1rim) duas legoas e meia, no Bairro da Penha onde os Povos tem 
um Oratório , ou Capella de Senhora da Penha e sempre alli ha concurso 
de moradores" •. "e porque existe um sargento sufficiente e morador, 
estabelec~do no ditto Oratório, e este se tem encarregado o comando 
d1tta terceira Companh1a , a qual part1c1pa-me em sua parte que remeto 
a V.Exc1a. a inobservanc1a daquelle capitan para com as instroçoens, 
he constante que o mesmo he protetor dos barulhos naquele OratÓr1o e 
sem se dist1ngu1r da plebe . . . " (Carta de João Gonçalves Teixeira, 
capitão comandante inteirino ao Pres1dente da ProvÍnc1a - 2 de ma1o 
de 1827, Depto. do Arquivo do Estado , maço referente a Mogl-Mirim). 

12 . A pequena h~stór~a de trocas de amor e de abandono entre os 
trabalhadores rura1s de Itapira e Nossa Senhora da Penha , é um 
precioso exemplo de expropr1açâo devocional. V1mos que ela passou de 
1magem familiar venerada por vizinhos e moradores, a padroeira 
proferenc1al do Bairro dos Macucos . Assim , a ela o povo do lugar se 
d1rigia como ã "santa" de todos e em seu louvor eram feitas as festas 
centrais do calendirio caipira. Sem a participação decisÕr.ta dos 
moradores do bairro , um coronel-fazendeiro transferiu a imagem da 
capela ca1pira para a igreja matriz. Aos poucos os camponeses se 
afastaram de um simbolo religioso que , de 1857 em diante, passou a 
ser propr~edade cada vez mais exclusiva dos cultos urbanos da el1te 
agrãr~a. Hoje em dia não hã mais camponeses e são muito raros os 
moradores dos atua1s bairros de ba1xo na festa de Nossa Senhora da 
Penha, sem dúvida alguma , a mais desanimada no calendário de devoçÕes 
anua1s. A "Senhora da Penha" virou uma santa de almanaque; são 
Bened1to , protetor de todos em Itapira, mas especialmente dos negros , 
e muito malS ru1dosa e coletivamente festejado em sua capela 
construída sobre um terreno doado por um italiano. De sua parte, os 
camponeses retornaram aos seus santos , ma1s rura1s e menos cobtçados 
pela "gente de ctma" : são Gonçalo , Santo AntÔn1o , São Sebast1ão, 
Nossa Senhora da Aparecida . 

13 . ~ importante lembrar que o clero secular da colÔnta era totalmente 
subordinado ã Coroa, segundo os termos do Padroado Real , entre Roma e 
Lisboa. Os padres eram func1onir1os do re1 a quem cabia dec1sÕes de 
escolha e dest1no, ate mesmo de b1spos. Com algumas variaçÕes esta 
prât1ca continuou durante o Império e acabou por provocar confl1tos 
inst1tuc1onais entre a Igreja e o Estado . Na prât1ca, em' cidades 
como Itap1ra e durante muitos anos apÕs a RepÚbl1ca, o clero secular 
dependia : a) de salários pagos pelas irmandades relig1osas; b) de 
pagamento pela distribuição de bens de salvação; c) de esmolas 
oferecidas pelos fieis ; d) de parte da renda obt1da com as festas de 
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santo; e) de grandes e esporád1cas doaçÕes testamentár1as (estas, 
mais comuns pata as ordens rel1giosas ) (ver Azz1 , 1977:284 e 285) • 

14 . Alguns exemplos do modo como, em incootáve1s ocas1Ões , a parÕqu1a de 
Nossa Senhora da Penha , seus agentes e padres v1s1tantes eram 
comentados por seu desempenho nos jornais : "Na m1ssa solenne da festa 
fará o paoegyrico do glorioso santo o illustradÍss1mo e cons1derado 
orador sacro . • • " (C . I., 06 . 01.1910 , o<? 253 , pg.2); "Esuveram 
verdadeiramente 1mponentes as solenidades com que o povo cathÓl1co de 
Itap1ra hourou o glorioso martyr . • . " (C . I. , 27.01 . 1910 , n<? 259 , pg . 2); 
" • • • não terminaremos essas ligeiras notícias sem nos congratularmos 
com o nosso v1gário padre Amor1m Corre1a, pelo br1lho e 1mponência de 
que se revest1ram todas as solemn1dades , pela ordem e corteção que se 
observaram em todas as procissÕes" (C . I. , 31.03 . 1910 , n9 276 , pg . 2). 

15. Foi programa dos bispos renovadores retirar da· Igreja Catóhca , ao 
mesmo tempo : a) elementos de sua estrutura medieval e 1berica ; 
b) a dependência polÍtica para com o estado, em favor de uma 
dependência para com Roma; c) a direção local dos leigos, através do 
seu controle costumeiro sobre as irmandades rel1giosas e sobre 
inúmeras capelas . Para tanto, diversos bispos brasile1ros aceleram a 
"romanização" do catolicismo nacional desde décadas· f1nais do século 
passado: a) provocando uma deliberada aproximação com o Vaticano e 
reclamando do Estado , ao mesmo tempo , uma maior autonom1a e a 
manutenção de uma posição pr1vilegiada; b) importando um c lero 
secular e regular modernizado , proveniente da Europa não-iber1ca; 
c) ret1rando aos poucos (e ãs vezes com grandes confl1tos) a 
importância religiosa e a autoridade polÍtica das irmandades (onde o 
padre e um funcionário assalariado) em favor da transferêncla, para o 
Brasil, de assoaiações pias (onde o padre e um dlrigente ef et1VO). No 
ano de 1935 o vigário da Penha obteve os seguintes números em sua 
paróquia : Irmandade do Santíssimo Sacramento - 23 membros ; Apostolado 
Masculino - 17 membros ; Congregação Mariana de Moços - 19 membros ; 
Irmandade de São Benedito - 167 irmãos ; Apostolado Feminino - 41 
zeladoras; Archiconfraria do Puríssimo Coração de Maria - 38 chefes ; 
Confraria do Rosário Perpetuo - 42 chefes ; Pia União das F1lhas de 
Maria - 27 membros ; Liga do Menino Jesus - 250 membros ; Congregação 
da Doutrina Cristã- 874 membros ; Liga de são Jose - 41 zeladoras e 
800 membros; Damas da Caridade- 13 associadas (Calde1ra , 1935 :88). 

16 . "Em mais de dois anos de visita, observamos a imoral1dade que resulta 
do que se chama Folia , ou do como se servem os fol1Ões da bande1ra 
do Div1no EspÍrito Santo para especular seus interesses; e um 
verdadeiro modo de vida e mesmo um furto . O feste1ro , vulgarmente -
Imperador - justa um dos tais cantadores , fazendas-e a despesa ã 
custa das esmolas e o restante se parte ao melo , vindo multas vezes o 
Imperador , depois de se1s meses e um ano , receber v1nte e trinta mil 
reis ... Se vinte fol1Ões chegam ã casa de cada um e levam sua esmola , 
todas estas juntas com a bandeira da Paróquia dá para a festa da 
mesma Paróquia e evitam-se os males apontados; não querendo falar de 
outras prevaricaçÕes cometidas pela mesma comi tiva de bande1ra. E 
quando a freguesia fosse tão pobre que sem este meio não pudesse 
fazer sua festa é bem meLhor não fazer . O Reverendo Pároco que nesse 
dia instrua seus fregueses : que todos unidos façam suas oraçÕes e 
devoçÕes sem pompa. Assim dar-se- á ao Divino Espírito Santo 
verdadeira glÓria e o culto de agradável cheiro. Mesmo havendo culto 
pomposo devem-se evitar essas comezainas e outros d1vert1mentos que 
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sempre andam de parceria nas festas do Div~no . Portanto , mandamos 
por Santa obediênc~a , aos Reverendos Párocos, que não dêem atestado 
para os foliÕes sa~rem fora da Paróquia , como Prelado também 
mandamos aos Senhores Delegados e Juizes de Paz , não prestem auxÍlio 
algum para ditas esmolas fora da Paróquia" (Carta Pastoral a D. 
AntÔn~o Joaqu~m de Melo, b~spo d~ocesano de São Paulo a partir de 
1852 , apud Boanerges Ribeiro , 1973 : 135/6). O mesmo bispo proibia o 
levantamento de oratórios e capelas sem a autorização da Igreja. 
Proiblu também outros rituais populares , como as FunçÕes de são 
Gonçalo , e tinha ideias discriminatórias sobre as Irmandades: "Seu 
principal defeito é admitir para Irmãos toda a classe de pessoas, sem 
alguma distinção mais que os bons costumes" (Ribeiro , 1973: 135). 

17 . Muitos anos antes da chegada dos pr~me~ros pentecostais, já os 
curandeiros eram vulgarmente cons~derados como gente que tinha 
artes ou pactos com o demônio. "O curandeiro é , entre nós, como um 
parente próximo do 'santo ' , ou melhor , um 'santo ãs avessas' . Ao 
invés das graças do céu ele tem as dos demÔnios. Aqui mesmo em nossa 
terra não poucos Franciscos de Assis existem , na cidade e nos bairros 
rurais, segundo informaçÕes fidedignas que nos vieram ãs mãos . A 
princÍpio na circunV1zinhança apenas e, depois , a fama tanto se 
estende que alguns tem já nome feito em todo o municÍpio e fora dele" 
(C . I . , 25 . 05 . 1941 , pg . 2) . 

18 . Em são Paulo , ao contrário do que parece ocorrer em outros lugares do 
paÍs, não era costume ser o prÓprio rezador ou o capelão aquele que 
se transformava, por vezes, em um pequeno milagreiro.Os especialistas 
religiosos eram sacerdotes populares desprovidos do costume de 
pretenderem ser pequenos milagreiras ou profetas de âmbito regional. 
Os santos do lugar eram mais as mulheres, em geral meninas ou moças, 
mas sempre dirigidas , depois de tornadas populares, por um rezador 
local. Confrontar com Duglas Teixeira Monteiro (1974 : 89): "O 
capelão leigo, mal comparando , era como o valentão situado nas 
fÍmbrias do sistema secular de poder: havia sempre a possibilidade de 
transformar- se no lÍder de uma comunidade que , superando os limites 
admissíveis, acabava contestando o prÓprio sistema" . 

19. Mas quando os atos coletivos de piedade popular , muito semelhantes a 
esses , eram praticados sob as bençãos da Igreja, a "caipirada 
ignorante" e fanatizada, depressa se transformava nos "pobres 
campônios" do padre . 
"A Santa Cruz, ermidinha humilde • . . é pequena. As paredes caiadas , 
mordidas de humildade , tem grandes nódoas negras. O altar tosco de 
madeira está apodentrado. A imagem da Virgem, sem tinta , causa dÓ .• . 
mas é el~ quem faz milagres: Todos ouvem o Santo Sacrifício da 
missa com devoção e fervor; o celebrante, um piedoso frade 
capuchinho, diz ao Evangelho o que este signif~ca . •. Depois da missa , 
em roda da ermida , devotos de rosto bronzeado , lavado pelo sofrimento, 
cumprem promessas por m~lagres que a Senhora fizera: - nove voltas de 
joelhos , em redor , rezando o terço • .. Aquela imagem desgeitosa, 
'nenhuma como ela faz milagres'. Fo~ . . . ella que nos abençoou na 
infância crystal1na de pobres campônios " (C.I ., 10.03.1918, n9 999 , 
pg. 1) . Grifos do autor. 

20 . Em outro capítulo procuro demonstrar como o prÓprio catolicismo dos 
camponeses foi sempre um sistema religioso marcado pela solidariedade 
dos fieis e pela concorrência entre agentes . A chegada de 
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espec1al1staE negros, ttaz1dos com os fazende1ros, ve1o a 1ntroduz1r 
novos elementos de coafl1to . E com os escravos que $~~gem os 
pr1meiros "mand.tngueiros" , "macumbe1ros", .,gente do Saravá" (como se 
fala até hoJe pelo R1sca Fa~a e pelo Paranaz1nho) . Ele~ são _ 
cons1derados como o& verdade1ros fe1t.tce1ros do lugar , por opos1çao 
aos benzedores catÕl1cos , Sempre houve acusaçÕes de que os negros 
escravos e os seus descendences pactuavam com as "forças do mal", em 
geral identificadas com as de uso na "macumba11

• Ate hoJe, qual9uer 
pessoa mais velha dos ba1rros de ba1xo é capaz de fazer a relaçao de 
alguns negros , temíveis feiticeiros . 

21. Estas observaçÕes loca1s eram evidentes nas d1ferenças entre os 
comentãr1os eruditos sobre o samba e a aongada. "Os s ambas . .• sempre 
fomos de op inião que esses malditos divertimentos dev1am ser 
prohibidos" (C.I. , 27.02.1908 , n9 61, pg. 1). 
"Percorrera pelas princ1pais ruas desta cidade a corporação de 
Congado" (C . I. , 13 05 , 1909 , n9 185 , pg. 2) . " .. . O pe1or fo1 a 
part1cipação do pessoal das cozinhas na folia intensa do deboche. O 
samba espinafrado , alli, frontteiro a capella de são Bened1cto, 
atravessou de ponta a ponta a noite , noite hybernal , noite S1beriana. 
Consequencia , no dia seguinte mu1tas famílias ficaram sem almoço. 
Valha-me Deus que essa anormalidade sÕ se dê uma vez por anno" (C.I. , 
data ilegível, n9 290, pg . 2). 

22. Ainda esta para ser feito um estudo sobre o papel dos migrantes 
europeus não-ibéricos no processo de romanização do catol1c1smo em 
são Paulo . Os migrantes trazem novos santos , em boa med1da aqueles 
que os padres aprove1tam para novas devoçÕes , ma1s urban1zadas. Mas 
eles não deixam de lado a pratica das festas tradic1ona1s. Em Itapira 
é um italiano quem doou, e~ março de 1897 , as terras para a construção 
da capela de são Benedito . 

23. "Chama-se attenção do pÚbllco para o atrev1mento de meia dÚzia de 
especuladores que vivem illudindo a boa fe de alguns cathÕl.tcQs , 
fracos de espÍrito em matéria de religião" (C.I ., 12.07.1908 , n9 99 , 
pg. 2) • 

24 . Não consegui obter informaçÕes sobre a ocupaçao e a, etn1a de _ 
Cristovam Alves Pinto e de Francisco de Paula . Em 1908 ambos sao 
apresentados como dirigentes da Congada . Pelo que apure1, a este 
tempo não seriam os capitães ou personagens do prÓprio r1tual , qua se 
sempre negros e moradores nos bairros de baixo. Poder1am ser pessoas 
"da cidade", que apoiam e controlam, até certo ponto , o r1tual dos 
negros, tal como acontece atê hoje. " ... Durante o d.ta fo1 a 
attenção pÚbl.tca sempre entret1da com a Congada que neste anno se 
apresentou com o mesmo br.tlho dos annos anter1ores , sob a d.treção dos 
Srs. Christovam Alves Pint o e Francisco de Paula" . (C.I., 16.05.1908 , 
n9 186, pg. 2) . 

25. "Ao pÚblico e ao CathÕlico -A comissão da festa sa1 a pÚblico para 
fazer sua defesa . Pretende angariar fundos para constru1r a 'Egreja 
de Sta. Cruz da Mão Apparecida' . Cinco pessoas da cidade ass1nam a 
nota e o 'Balancete da Santa Cruz da Mãozinha'" (C. r. , 30 . 07 . 1908 , 
n9 104, pg . 2). 

26. Em 1910 foram publicadas as primeiras no tÍc.tas sobre revoltas de 
colonos na fazenda do Sr. Joaquim M. de Campos P1nto, sufocada com o 



envio de força policial. Daí para a frente não serão raras as 
notÍcias de pequenos conflitos trabalhistas dentro e fora do 
município (C . I. , 25 . 09.1910 , n9 237 , pg. 2). 
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27 . "Associação de Sant o Antônio de Pádua: Do Mandamento Colectivo do 
Episcopado da Pr oví ncia eclesiástica de S. Paulo que acaba de ser 
expedido a todo o clero da mesma Província, e que temos ã vista, 
extr aímos o seguin te : ' A vista dos abusos a que tem dado origem a 
chamada Associação de Santo Antônio de Pádua , illegalmente introduzida 
na Província , sem sci ência e aprovação nossa , promovendo fes t as , 
colectando missas e esmolas , cujo destino se desconhece , provocando 
frequentes conflitos com os vigários , a cuja obediência procuram 
furtar-se os pseudo- zeladores , os srs . bispos declararam que são 
absolu t amente interditas todas as associaçÕes desta natureza que 
actualmente existam ou vierem a fundar-se na Província . 
Outro sim declaram incompetentes para colher esmolas , collectar 
missas , angariar assoc i ados, promover festas , pedir assignaturas de 
revistas , distribuir folhetins , etc . os pseudo- zeladores, os quais 
serão denunciados ã polícia civi! e punidos ate com penas canônicas 
no caso de desobediência" (C.I . , 30 . 01.1910, n9 260 , pg. 2) . 

28. Um dos i ndicadores mais relevantes da vitalidade de uma nova Igreja é 
o número de sujeitos que aceitam participar dos seus rituais de 
efetiva iniciação religiosa . Entre 10 . 02 . 1913 e 12.08.1913, pouco 
antes de sua morte , Amorim Correia batizou 82 pessoas. O nÚmero caiu 
bastante logo apôs a morte do patriarca . Em seis meses no ano de 
1914 um sucessor de Amorim Correia batizou 10 pessoas ; em pouco 
mais de um ano um outro batizou 12. Em dois meses do ano de 1915, 
dois padres batizaram 11 pessoas . Mas os números aumentaram bastante 
a partir daÍ. Em pouco menos de dezoito meses, entre 1915 e 1917 , 
houve 204 batizados. Depois de alguns anos sem registras houve 484 
batizados , ent re j aneiro de 1921 e agosto de 1925 . Ao longo da crise 
interna do comando da Igreja Brasileira o número caiu muito outra ve~ 
Houve 11 batizados entre outubro de 1928 e agosto de 1933 . Entre 
janeiro de 1934 e julho de 1935 foram batizados 101 "brasileiros" , o 
que indica um novo e Último aumento percentual. (Livro de Batizados 
da Igreja Brasileira , Man,oel 19 Patriarca , Diocese de Itapira -
Estado de São Paulo) . 

29. Muitos anos depois de haverem chegado a Itapira , já em 1931 os 
presbiterianos estiveram ·representados por seu pastor em reuniÕe~ 
oficiais do Comitê Pro Liberdade da Consciência . Mas a presença de 
protestantes locai·s no Comitê não deve ser entendida como uma 
estratégia de formação de frente ampla contra os catÓlicos romanos. A 
luta ali interessa aos protestantes em pelo menos dois itens 
essenc1a1s : 19) a proibição de ensino religioso dominante , 
obrigatório nas escolas pÚblicas ; 29) o não- restabelecimento de 
relaçÕes preferenciais entre a Igreja CatÓlica e o Estado Brasileiro . 
Este perÍodo (e o de anos se~uintes) foi o Único em que entre 
catÓlicos e presbiterianos de Itapira houve uma perda de qualidade 
nas relaçÕes e na estratégia de não-agressão . "Neste comité estão 
representados - os maçons , os protestantes, os livre pensadores, os 
espíritas e a Igreja OathÓlica Brasileira. A Reunião foi muito 
concorrida". (Par te final da notícia sobre a solenidade de instalação 
do CPLC em Itapira - O Clarim, 03.05 . 1931, pg.3). 



58 

30. "Mas o que em Itapira nota de preferência o v1.sitante cathÕll.co , ê 
que seus homens bons, os d1gnos intellectuais que all i nasceram ou 
têm residênci a, sem discrepância, sem tespeito humano, &em ambages , 
conf essam cor am populo s~as crenças religiosas, que são emanadas da 
Santa Egr eja Romana . 
Advogados di s tinctos, médicos ilustres , isto ê, homens que passaram 
pelas grandes academias, que fizeram estudos superiores francamente 
se declaram cathÓlicos e agem como cathÕlicos em todas as emergências 
da vida. Todos os cidadãos portadores de diplomas são, naquela 
cidade, crentes fervorosos, possuidores de uma religião esclarecida 
que os honra e faz honrar a comunidade cathÓlica" (O Mensageiro, 
19.02.1909, n9 90, pg . 2) . A noticia pode ser correta mas, por 
debaixo destes "homens bons" , outros, mais pobres e menos prÓximos ã 
elite , eram os que , aos poucos, procuravam os bapcos da Igreja 
Presbiteriana e dos centr os espíritas . 

31. "Um pedido: Aos di stribuidores e propagandistas nesta cidade de 'O 
Clarim- , jornal espÍrita, recomendo-lhes que meditem nas palavras 

.., ' f -infra do pr1.ncipe dos poetas brasileiros (segue longa c1taçao de 
Olavo Bilac sobre o espiritismo) ••. Se assim é, acho que é faltar aos 
princÍpios mais e!ementares da boa eduea~ão - para não diz~r outra . 
coisa - metterem a meia noute - hora fattdica de assombraçao - deba1.xo 
da porta de um sacerdote cathÓlico o referido Campeão d'Alem TÚmulo , a 
não ser que esses senhores tenham a justifica-los o diagnÓstico feito 
velas grandes sumidades medicaa do Brazil e de todas as naçÕes 
civilizadas do mundo: - são una loucos os que praticam o espiri tismo" 
(C .I., 13.01.1916, n9 868, pg. 1). 

32. O Primeiro Centro Espírita de Itapira "tem por fim o estudo theÕrico 
e experimental do espiritismo e a propaganda allimitada de seus 
ensinamentos doutr inários por m'~~a palavra faltada e escripta, 
assim como a prática da caridade, por todos os meios moraes ou 
materiais ao alcance do Centro" (Caldeira, 1935: 96). 

33. Do ponto de vista da doutrina explÍcita, o espiritismo kardecis ta é 
boje em dia uma religião de tendências conservadoras . No entanto , 
alguma vez será preciso estudar as razões pelas quais vários dos seus 
primeiros afiliados foram antes militantes políticos dos partidos 
populistas e de agremiaçÕes de classe. Em rtapira , agentes da 
liderança do espiritismo continuaram, mesmo depois de convertidos , no 
pleno exercício d~ atividades sindicais junto aos operários (C.I. , 
24.01.1937 , n9 1970, pg. 1). Em 1951, ao se apresentar como candidato 
a verea&or, um dos três militantes principais do espiritismo atual da 
cida&e proclamava o seguinte: ''!lo i em ltapira o pioneiro das 
reivindicaçÕes proletárias, recebendo como recompensa. a perseguição, 
a prisão, e a pecha de extremista~ revolucionário" (C .I., 09.10 .1951, 
n9 2731, pg. 3). 

34. As mais graves acusaçÕes católicas ao espiritismo foram escritas e 
faladas ao tempo do padre Guerra Leal. Este outro sacerdote portug~ 
teria sido enviado a Itapira com a missão de acabar com a Igreja 
Brasileira. Exaltado por uns, o padre foi atacado por outros 
catÕlicos pela sua maneira pouco hábil de conduzir a Igreja em 
momentos de conflito religioso. "Sr. bispo, depois disto, ainda diz 
o padre Guerra que estã acabada a Igreja Brasileira em Itapira; será 
possível! Que o diga S. Exc. sabendo que tenciona transferir elle 
daqui , não devia fazer isso, pois elle tem conseguido boas conversÕes 
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e assim elle já conseguiu organizar nada menos de dois centros 
espíritas, ambos estão já registrados de accordo com a lei, a 
Maçonaria está augmentando o seu templo mais do dobro , a Egreja 
Protestante vai augmentar visto que o actual é pequeno para as 
reuniÕes, de modo que elle continuando aqui conseguirá ·converter toda 
a população para a nossa Santa Madre Igreja, a Igreja Brasileira 
tinha sumido , no entanto depois da vinda do Guerra para aqui ella ahÍ 
está fazendo as suas festas" (C . I., 17 . 09.1916 , n9 921, pg. 2). 

35 . Entre o final do século e pelo menos o ano de 1910 eram as seguintes 
as associaçÕes civis em Itapira : Sociedade 13 de Ma~o Itapirense 
(dos "homens de cor"), Societâ Italiana di Mutuo Soccorso, Sociedade 
Beneficiente Operária de Socorros Mutuas , Sociedade Beneficiente do 
Professorado PÚblico. As agremiaçÕes polÍt~cas começarão a aparecer 
alguns anos mais tarde . 

36 . "A todos os católicos , em geral , proíbe a Igreja o ingresso em 
sociedades que fogem ã vigilância da legítima autoridade eclesiástic~ .• 
O nosso episcopado em peso proibiu ao nosso povo catÓlico fazer parte 
do Rotary , incompatível com o catolicismo" (C .I., 25.07 . 1965, n9 2815, 
pg . 2). Somente em julho de 1965 foi publicada, na "coluna religiosa", 
uma notícia de pazes feitas entre a hierarquia catÓlica e o Rotary 
Clube (C . I. , 25.07.1965, n9 3473, pg . 2). 

37. O coronel Cintra fe z , como vimos, a Igreja da Penha . O coronel José 
de Souza Ferraz a reformou. O comendador Vergolino de Oliveira pagou 
a maior parte da construção da imponente matriz atual . 

38 . Ê muito importante a afirmação de que a posição dominante da Igreja 
CatÓlica é um fato político , mais do que demográfico. Ela é 
dominante porque representa os interesses da elite no campo religioso 
e estabelece alianças de trocas preferenciais com ela. Mas em termos 
de envolvimento popular, muito embora quase toda a gente em Itapira 
se declare catÓlica, as paroquias contam com um repertório pequeno de 
fieis; menor ainda , se forem contados apenas os leigos participantes . 
De certo modo o catolicismo era uma religião forte de uma igreja 
fraca . 

39 . Foi justamente o padre Guerra Leal, um português conservador, quem 
assumiu com maior empenho a europeização de uma Igreja marcadamente 
Ibérica, até sua chegada . O padre constru~u grutas de Lourdes , 
incentivou associa~Ões laicas de origem italiana e francesa e 
propagou cultos a 'nossas senhoras " afrancesadas. No entanto , todo 
esse movimento de . "atualização da vida paroquial" representou , na 
verdade, uma retomada de controle, de toda a vida e o poder derivados 
do catolicismo , em mãos do clero . Ver, a respeito, Pedro de Assis 
Ribeiro de Oliveira , 1976: 171 . 





Ca ;-' itulo 3 

AS MUITAS MORADAS 

"Como Jesus disse na sua santa e bendita palavra, veja : 

' Nn casa de meu Pai t em. muitas moradas ' , Aqui também tem 

muitas igrejas e a gente nem conhece todas . Mas quando 

Ele voltar e pra levar com ele os eleitos de cada uma 

delas. Mas quando va1. ser, ninguém sabe". 
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Passar das igrejas "de cima" , em Itapira, para as pequenas seitas 

do Saravá ou as casas dos curandeiros , e ir da histÓria à estória . Seis 

capítulos adiante veremos que e também passar da ideologia religiosa ao 

mito . A narrativa da formação de igrejas e das relaçÕes de aliança e 

conflito dos catÓlicos - romanos e brasileiros - dos presbiterianos e dos 

espíritas , pode ser reconstituida sobre velhos papeis escritos, ou sobre o 

discurso de entrevistas com que sujeitos letrados reconstroem uma história . 

O vigário da Penha indica um artigo que ele mesmo escreveu para uma revista 

eclesiástica, sobre o cisma do padre Amorim (1). O pastor da Igreja 

Evangélica mostra livros de ata e empresta ao pesquisador os documentos 

com que os presbiterianos festejaram a passagem dos cem anos da construção 

do templo . Os mediuns espiritas citam artigos , registras antigos , o 

"Jornal de Matão" (O Cl-arim) e sempre associam as suas pequenas lutas 

locais aos acontecimentos de conquistas da ciência e do pensamento liberal , 

no Brasil e no mundo . Ate aqui a memória do sagrado pode ser lida sob os 

depoimentos de nomes , fatos e datas. Não e difÍcil , portanto , associar 

instâncias, como por exemplo: a paróquia ã diocese, a diocese ã Igreja , a 

Igreja ao Salvador do Mundo . 

A Igreja Batista,- as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do 

Sétimo Dia , a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, 

chegados anos mais tarde ao mundo religioso de Itapira, ocuparam um meio 

caminho entre a história e o mito . Todos eles se proclamam menos eruditos 

do que os grupos confessionais anteriores ou , pelo menos , não tão 

associados às elites da religião e da sociedade. Ao fazerem a narrativa 

de suas igrejas , oscilam entre a história mitificada das religiÕes 
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dominantes e os mitos históricos das rel1giÕes populares . Mas entre os 

pequenos grupos rell giosos dos bairros de ba1xo há uma perda de memor 1.a 

prec1sa sobre a prÓpr1.a hist5ria da religião especÍf1ta e do seu apareci -

mento na c1.dade . Algumas vezes um presbitero não &abe o nome e , multo 

menos, a biografia dos seus antecessores. Assum, depo1s de narrar por 

duas horas passagens da História Sagrada, não sabe reproduz1r a de sua 

Igreja . Da mesma forma o antigo Rei da Congada e prestig1ado organizador 

de mais de 20 romarias a Aparecida do Norte, depois de contar duas ou três 

versoes da vida e dos milagres de são Benedito, sugere que eu consulte 

"uma senhora lã de cima" para saber alguma coisa sobre os do1s ternos de 

dançadores de congo da cidade. Os curandeiros e os pais-de-santo sao 

vagamente apontados apenas pelos seus apelidos ou prenomes, 1sto quando o 

informante não prefere insistir em que eles simplesmente não existem . 

"Centro de Umbanda, terreiro, esas co1sas aqui em Itapira nunca 

teve nao . Agora, lã pros lados do Paranazinho diz que uma gente 

toca um Saravã nas noites de sexta-feira". 

"Umbanda aqui eu nunca ouvi falar que existe; agora, essa gente 

que o senhor tâ querendo saber , tem a Dona Leontina , a Cassilda , 

a Dona Luiza , pai João , a Dita Mamamgaba, o Nerção Garrancho e o 

Lazão. O Lazão é rezador, agora, parece que ele benze". 

Para os rezadores de terço, presbÍteros pentecosta1s ou pais-de

santo, não possuir a memória histórica de sua prÓpria prática significa 

reconstitui-la como estória e com mitos (casos, acontecimentos de 

maravilha) ou, então , aprendê-la de novo, com as "pessoas lã de cima" (2). 

1. As novas igrejas 

Quando as forças e a ordem do secular pareciam haver chegado de 

uma vez para substituírem as da religião , houve em Itapira momentos de um 

pelo menos relativo processo inverso: 19) uma progressiva retração de 

agências de representação polÍtica, classista ou étnica , acompanhada de 

uma retração na força ideolÓgica canalisada por elas; 29) uma progressiva 

revitalização do setor religioso , acompanhada de uma reconquista parcial 

do seu poder de incutir valores sacrais nas ideologias da soc1edade (3). 

Como mencionei no final do capÍtulo anterior , as reconquistas do setor 

religioso podem ser explicadas - na medida em que o que ocorreu em Itapira 

acompanhou tandências nacionais - pela retomada de um domínio religioso 

por agentes e classes populares , fora do catolicismo; e por uma 

reorganização das trocas entre eclesiásticos e leigos , dentro do catolicismo . 
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Comecemos peios ultDmOS procescantes, pelas se~cas não-al~nhadas 

~peles 1.grejas pentecostais . Afinal , ê com a chegada.deles que uma vez 

mais alterou- se o equilÍbr1o do campo reiig~oso em Itap~ra. Entre 1958 e 

1964 foram criadas na cidade agências locais dos três Últ~mos grupos 

reh.gtosos evangélicos ou bÍblicos não-pentecostal.s: as Testemunhas de 

Jeová, a Igreja Batista e os Adventistas do Sêt~mo Dia. Fora a Igreja 

Evangélica Cr~sto Pentecostal no Brasil , com quem nos encontraremos um 

pouco adiante, elas são as Últimas a serem implantadas a partir da 

inicíat1.va de agências matrizes situadas fora da sociedade local e atraves 

do trabalho religioso de agentes-emissários. 

Em 1959 um casal de batistas espanhÕis veio de são Paulo enviado 

por uma igreja matriz da qual os dois eram obreiros. Os primeiros fiêis 

da nova Igreja foram um outro casal de batistas já residentes em Itapira e 

que assistiam aos cultos da Igreja Presbiteriana. Os seguintes foram 

presbiterianos qu e esperavam a chegada de batistas para passarem de uma 

igreja ã outra . Segundo o espanhol fundador , o prÓprio pastor 

presbiteriano teria reclamado a instauração da igreja em Itapira, "porque 

aqui tem um grupo de verdadeiros crentes e eles não querem ficar na 

Presbiteriana". Devido a dificuldades de sobrevivênc1.a o casal retornou a 

são Paulo e a pequena congregação batista perdeu fíeis a ponto de quase 

desaparecer: alguns , de volta aos presb1.terianos , outros , convert~dos aos 

pentecostais de uma das Assembleias de Deus. Com a ajuda da Igreja de 

São Paulo o casal retornou a Itapira , conseguiu recuperar parte dos fieis 

desertores e fazer alguns novos membros para a Igreja. Desta vez 

permaneceram quatro anos a frente do pequeno grupo e a 11obra" cresceu ate 

o seu número mãximo de afiliados, cerca de 70, v1.ndos em parte de algumas 

poucas conversoes de não-evangélicos e, em ma1.oria , através de um 

continuo trânsito de conversÕes entre os presb1.ter1.anos e os batistas . 

Chamado para resolver uma d1.ssidência interna na igreJa matriz o 

casal de obreiros reto~nou outra vez a são Paulo , deixando a congregação 

de Itapira aos cuidados de um pastor visitante e pouco experiente: O 

resultado da troca foi uma div1.são interna que forçou a retirada de pouco 

mais de 60 dos seus então 70 membros. Parcialmente superada a crise em 

São Paulo , o casal voltou pela Última vez para Itapira. O marido 

conseguiu um emprego estável e noturno no Hospital Psiquiátrico Amér~co 

Bairral e reassumiu comando efetivo da Igreja . Alguns fieis retornaram a 

pequena congregação , cujo· número , no entanto ,' mesmo somado ao dos filhos e 

noras que acompanharam o casal, não conseguiu alcançar mais sequer a metade 

dos seguidores que a Igreja reuniu nos seus melhores tempos (4). 



64 

Desde 1956 havia convites nos jornais para algumas conferências 

pÚblicas de um "missionário das Testemunhas de Jeová , sociedade 

internacional de ministros não sectários", (C.I., 28.09 . 1956 , n9 2994 , 

pg. 2), no salão da Sociedade Operária. As conferências eram parte de uma 

intensa campanha conversionista das testemunhas , deflagrada em toda a 

reg1ão desde a década de 50 , a partir de centros como são Paulo, Campinas 

e Rio Claro . Em 1960, depois do trabalho de vários emissários a Itapira , 

const i tuiu-se um primeiro Salão do Reino sob a direção de agentes locais , 

prÓxi mo ao centro da cidade e a caminho dos bairros de baixo . 

Foi também como resultado de conferências re.ligiosas e do envio 

de em1 ssários letrados , que os Adventistas do Sétimo Dia conseguiram os 

seus primeiros afiliados . Foi mandado de são Paulo um pastor que obteve 

as primeiras dez conver sÕes ~ f e z ~s primeiros dez batizados. Alguns dos 

fieis de estreia deixaram a nova religião , mas houve outras conversoes 

entre 1963 e 1964 . Por este tempo chegou um novo emissário para residir 

na c idade e responder pela direção do pequeno grupo de fieis . Embora a 

congregaçao adventista seja di r i ;, i,ia por um membro escolhido anualmente , 

este emissário foi o responsável pela consti t uição e a estabilidade do 

grupo atual . Ele veio de Minas Gerais com a fam!lia e abriu no Risca Faca 

uma of1cina de concertos de rádio e televisão. Havia sido antes um líder 

sindical operário e , mais tarde , um presbiteriano . O dono de pequena 

indÚstr1a na cidade doou um terreno quase a sa!da do bairro do Cubatão . 

Ali a congregação construiu , com o trabalho dos fieis, seu salão de cultos . 

Fora os lugares populares de prática do catolicismo, alguns quase ocul t os 

terreiros do Saravá e as casas de benzedores e curandeiros , o salão dos 

adventistas foi um dos primeiros espaços de trabalho religioso na periferia 

da cidade . 

As primeiras igrejas pentecostais foram criadas entre 1960 e 

1970. Elas se distribuíram , três pelos bairros de cima e , as outras pelos 

de baixo . Algumas ainda chegaram a Itapira como resultado do envio de 

agentes emissários. Mas esta prática de invasão e conquista religiosa 

começa a ser , com os pentecostais , a exceção . Foi ainda a tática 

empregada pela Igreja Evangélica Pentecostal "O Brasil para Cristo" , pela 

Congregação Cristã no Brasil , por duas das três Assembleias de Deus e, 

alguns anos mais tarde , pela Igreja Evangélica Cristo Pentecostal do 

Bras il. As outras , igrejas opostas, de massa ou de pequena seita popular , 

resultaram dos esforços e da iniciativa de agentes pentecostais autônomos , 

pelo menos durante algum tempo . Entre todos eles dois devem ser 
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destacados: o criador da Assemble1a de Deus do M1nisterio de Belém (ou, da 

M1ssão) e o fundador de uma seita de cura d1vina, a Cruzada Evangélica A 

~·oZta de Cristo (5). Ambos vieram de fora, o pr1meno de Jacut1nga, no Sul 

de M1nas; o segundo de Aguai, vila Mogi-Mirim, em são Paulo . Ambos foram 
t 

or1g1nalmente catÕlicos e apareceram em Itapira já convertidos ao 

pentecostalismo. Foram também os primeiros não-emissários criadores de 

tgre ja. Este fato aparentemente sem importância e fundamental , porque 

revela modos de reconqulsta da produção confessional autônoma de agentes 

populares no campo religioso . 

~<.nquanto esteve em Minas Gera1s o atual pastor-dírlgente da 

Ass~mb 1~1a de Belém foi catÕlico e chegado ao padre vigário de Jucutinga , 

onde bat1zou três dos seus fi lhos . Depois de trabalhar muitos anos como 

lavrador e como administrador de fazenda, veio para são Paulo e morou 

alguns anos em Eleuterio . Foi ali que se converteu à Assembleia de Deus e 

exerceu , como presbitero , a sua primeira função religiosa . Migrando para 

Itapira mudou também para o trabalho urbano e foi , durante alguns anos , um 

funcionário da Prefeitura. Em pouco tempo projetou-se em toda a cidade 

como um pregador pentecostal e procurou inicialmente criar uma Igrej a 

i ndepend ente , fato que prefere negar hoje em dia. Na verdade, o que ele 

fez foi inaugurar uma Assembleia de Deus por sua conta , sem mandato de 

agências de fora .~ sem sent1r- se obrigado a responder pelos seus atas a 

emissários de controle enviados pela direção de um minis tério nacional. 

Eln 1961 , quando a sua Assembleia foi constltuida, já havia uma 

outra agência local "pras lados do Cubatâo", subordinada' ao ministério de 

Madureira. Fundada por um pastor-emissário sem maiores dons 

conversionistas , a ''Assembleinha", como é conhecida ate hoje, nunca 

consegu1u fazer o mesmo número de segu1dores e conquistar alguma liderança 

entre os pentecostais. 

A sequência da narrativa destas duas assembleias torna necessário 

i ntroduzir aqui os fatos que envolveram a criação , o crescimento e a 

decadência da Cruzada Evangélica A Volta de Cristo . O seu fundador veio. 

também de fora e também foi da Cruzada Nacional de Evangelização , depois de 

conver t er-se do catolicismo. Ele não se apresentou em Itapira como 

em1ssár io de Igreja alguma , mas "de Jesus Cristo", em nome de quem produzia 

m1lagres de cura divina e proclamava regras de salvação. O missionário 

abr1u no Cubatão a sua "tenda de milagres". Ao longo de um perÍodo curto 

e promissor de atividade conversionista e milagreira , exerc1da a partir de 

1964, conquis tou inúmeros segu1dores entre os m1lhares de fieis de Itapira 
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e de cidades de Minas e São Paulo que o procuraram. Procurou constituir 

juridicamente a Cruzada como uma seita pentecostal independente e construiu 

no Cubatão um grande salão de culto e cura . Em menos de dois anos o 

missionário conseguiu estender o seu trabalho religioso a outras cidades 

da Mogiana, a várias cidades de são Paulo e de Minas Gerais, e a algumas 

do Paraná e do Sul de Mato Grosso . 

A regra religiosa de que sacerdotes concorrem com outros 

sacerdotes e perseguem profetas parece haver- se confirmado em Itapira . O 

"menino dos milagres " , como já era então conhecido , foi o primeiro 

pregador pentecostal a ser publicamente contestado pela Igreja Católica 

combatido por outros agentes pentecostais e perseguido pela policia . No 

el"'tanto, toda a pregação da ilegitimidade foi reduzida , quando o número 

dos seus afiliados, a constituição jurídica de sua seita e a construção do 

s •.l lugar de culto fizeram sua Cruzada tornar-se cada vez mais semelhante 

ã~ igrejas dos outros grupos pentecostais . Antes de 1970 o missionário 

aparecia nos palanques, em dias de festividades cívico-religiosas (Dia da 

B1blia) , ao lado do prefeito , do promotor , de padres vigários e de pastores. 

A partir de 1970, depois de casado , o missionário voltou a ser 

a._.Jsado entre os pentecostais , agora por haver "caÍdo da palavra" (perdido 

o ~eu poder de pregaçao e cura e os dons recebidos do EspÍrito Santo , por 

h. ver pecado) . De volta de viagens de pregação ele sofreu três acidentes 

el'< menos de três anos , dois na 'estrada e um dentro da cidade . Logo depois 

atandonou o trabalho de cura divina, afastou-se de sua prÓpria Igreja e 

n1o ingressou em nenhuma outra, muito embora considere- se ainda um " crente 

f iel ". 

A Cruzada Evangélica A VoLta de Cristo não se transformou em uma 

Igreja pentecostal. Mesmo reunindo ã sua volta alguns auxiliares de culto, 

o mis sionário nunca constituiu uma pequena burocracia confessional capaz 

de gerar , após a "queda da palavra" , um ou dois substitutos ã altura . 

Alguns resultados do seu trabalho religioso são proclamados atê 

hoje pelo missionário. Muitos dos seus convertidos são testemunhas de que 

eles são verdadeiros . A Cruzada "sacudiu a religião" em toda a Mogiana e, 

principalmente , nos bair ros de baixo de Itapira . Por outro lado, o 

missionário " encheu as igrejas de crentes" . 

"O missionário foi quem encheu as igrejas de crentes. Antes dele 

tinha era um punhadinho aqui , outro ali . Tudo pouca coisa . Foi 

ele quem levou crente para todas as igrejas daqui". 

t • .... 
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Na verdade alguna dos seus convett.ldos 11ca1ram no mundo" 

(abandonaram o pentecostal1smo) , mas um grande número deles passou para 

as assembleias de Deus ou para alguma das pequenas se1tas que conservam 

princÍpios de cura divina. Iremos ainda nos encontrar com pequenos 

criadores de igrejas peacecostais convertidos pelo m1ssionârio e saÍdos da 

Cruzada. Um dos agentes que mais depressa se benef1ciou com a decadência 

e , depois , com o desaparecimento da A Volta de Cristo , fo1 o entao pastor

dirigente da Assemble1a de Belém, justamente o ma1s inceressado , entre 

todos os que entreviste1 , em negar valor ao trabalho rel1gioso do 

missionário e min1mizar o número dos seus convert.ldos. Sua igreja, já 

então solidamente constituÍda e com uma quant1dade bastante grande de 

membros comungantes, foi muito aumentada com os crentes que, após as 

experiências desastrosas do período f1nal da Cruzada, preferiram procurar 

uma unidade pentecostal conhec1da , ao mesmo tempo, pelo poder de cura do 

seu pastor e por sua reputação de assemble1a relig1osa legÍtima e 

constituÍda , mesmo entre os não-pentecostaís. 

Em 1964 o pastor-dirigente , então um presbÍtero da Assembleia , 

abandonou o seu trabalho na prefeitura e se consagrou em são Paulo como 

pastor do Ministério de Belém, dedicando-se, a partir dai, aos serviços da 

igreja e subordinando-se finalmente à jur1sdição nacional de seu ramo da 

Assembleia de Deus . Tal como o missionár1o da Cruzada, mas a partir de 

uma igreja reconhecida, de que se fez também um em1ssário, o novo pastor 

estendeu com sucesso o seu desempenho de pregador e produtor de igrejas ~ 

outras cidades prÓximas em são Paulo e em Minas Gerais (6) . 

Entre 1962 e 1964 f uncionou em Itap1ra um templo da Igreja 

Evangél ica Pentecostal O Brasil para Cristo . O pastor em1ssário, enviado 

pela igreja matriz em são Paulo, trouxe recursos sufic1entes para construir 

atrás do cemitério um dos melhores pred1os de reunião pentecostal na 

cidade. Não consegui saber ao certo os motivos pelos quais a igreja teve 

uma curta existência em Itapira . Segundo algumas pessoas , ela nunca 

conseguiu fazer um número adequado de convert1dos . Segundo outras, pouco 

tempo depois de fundada houve confl1tos entre o dirigente , seus auxiliares 

e os fieis, de que resultou uma divisão 1nterna seguida do abandono de 

todos os poucos convertidos . Um pastor - um agente a respeito de quem 

ninguém foi capaz de fornecer dados - abandonou a "obra" e não foi 

substituÍdo. Algum tempo depois, apÓs entendimentos em São Paulo entre a 

direção da O Brasil para Cristo e agentes nacionais do Min1stêrio do 

Ipiranga, o templo foi vendido e se tornou a sede de uma terce1ra 
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Assembleia de Deus (7). Ances do atual foram enviados de são Paulo do1s 

pas t ores . ~ também de lã que veio o terceiro, hã menos de um ano. 

A Congregação Cristã no Brasil talvez seJa o grupo pentecostal 

mais antigo em Itapira. Ela ter1a começado a se formar por volta de 1953 

com o trabalho de um cooperador env1ado ã c1dade "por revelação do Espir1to 

Santo". De todos os grupos religiosos foi o que menos se apresentou 

publ icamente para obter novos adeptos . Foi também a que menos 1nfluências 

sofreu ao longo dos acontec1mentos de conquista e decadênc1a que marcaram 

a chegada das igrejas pentecostais na cidade. Segundo a narrativa do 
-cooper ador atual, os seus dirigientes , sempre pessoas do lugar e nao-

remuneradas por seu trabalho religioso , sucederam-se .segundo as regras de 

subs tituição da igreja. Hoje em dia ela conta com um pequeno número de 

fiei s e atê agora não conseguiu construir, como as de c1dades vizinhas e 

menor es , o seu templo definitivo . 

Durante a década de 60 houve em Itapira mais trabalho 1novador 

de conquista relig1osa do que durante o meio século anterior , desde quando 

f oi fundado na cidade o segundo Centro Espirita . Em menos de dez anos 

foram implantados quatro agências locais dentre as que constituem os quatro 

r amos pentecostais de âmbito nacional: uma Assembleia de Deus de cada 

ministério e a Congregação Cris tã no Brasil . Em menos de dez anos 

existiram e fracassaram duas experiências religiosas de cura divina 

trazidas a Itapira por dois tipos opostos de agentes de m1lagre e conversao: 

um pequeno profeta autônomo e um sacerdote emissário . Em menos de dez 

anos foram ocupados os espaços religiosos de tradição evangélica 

socialmente a meio caminho entre as igrejas clássicas do protestantismo 

his t ór ico e as do movimento pentecostal: a Igreja Batista , o Salão do Reino 

das Testemunhas de Jeová e a congregação dos Adventistas do Set1mo Dia . 

Durante todo este periodo de reprodução em Itapira de trajetÓr1as 

não- ca t Ólicas de conquista eclesiástica, a oposição dos grupos confessiona1s 

eruditos e já const1tuidos repetiu , com pequenas variaçÕes , at1v1dades 

polÍticas dos momentos anteriores da luta religiosa em Itap1ra. As igreJaS 

res pe i táveis , mesmo quando pentecostais e dirigidas a fieis das classes 

s ubalternas , são ignoradas ou recebidas com pequenos protestos de pÚl p1to 

e sacristia . Depois da diferenciação polit1ca por que a soc1edade passou 

desde o início do século, tornaram-se efetivamente imprat1cãveis as alianças 

entre a religião dominante e os agentes civis do controle de estado, para 

o exercício de pressÕes capazes de expurgarem os grupos concorrentes do 

campo r eligioso , por via de ilegitUnidade jurÍdica ou religiosa. No 

l•·· 
~ 
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entretanto , até mesmo o braço secular é mob1lizado quando , uma vez mais , o 

grupo confess1onal apar ece sob a forma de ~m surto milagreiro ou profético , 

como no caso da Cruzada Evangel1ca A Volta de C~isto. Contra ela unem- se 

de novo parceiros antigos: o vigâr1o e o delegado. Mas o que mais deve rã 

ser d1scutido nos capítulos seguintes - profeta de e que , con tra o pequeno 

sucesso rápido , são agora os prÓprios agentes pent ecostais os que, dentro 

dos limites do seu dominio de culto, exercem maiores atividades de 

concorrência e pressão . 

Com a chegada de novas confissÕes e de novas igrejas o setor 

religioso d1ferencia-se de modo a incorporar outros grupos e oferecer 

outras alternativas de afiliação. Mas a conquista de um espaço 

confessional não-catÕl1co e cada vez mais popular foi completada em duas 

etapas. Narre1 a primeira . 

2. As Igrejas de Baixo 

O perÍodo recente de instauração pentecostal ocorre dentro dos 

Últimos cinco anos . Pelos bairros de baixo e com serviços ofertados aos 

sujeitos das classes subalternas vão sendo criadas , desaparecem e tornam a 

aparecer com novos nomes , os pequenos grupos das igrejas menores e 

efetivamente populares . Ali os fiéis nao se reunem mais em templos com 

pequenas torres e palavras p1ntadas na fachada , mas em casas , galpÕes , 

garagens e barracos de madeira. Falo agora de criaçÕes em pr ocesso e é a 

narrativa de como se cr1am e reproduzem os pequenos grupos pentecostais de 

salvação , o que melhor testemunha a extraordinária dinâmica que a religião 

reconquista quando , de novo , ou pela primeira vez , alguns dos seus espaços 

sao rearticulados por agentes populares . 

Depois que o missionário da Cruzada abandonou a sua igreja , dois 

dos seus convertidos e auxil1ares cr1aram e dirigem até hoje t rabalhos 

pentecosta1s nos bairros de baixo. O fundador do grupo que pouco mais tarde 

seria incorporado pela Igreja Pentecostal Boas Novas de Alegria, saiu 

inicialmente da A Volta de Cristo e 1ngressou na "Assembleinha". Ele levou 

para lã alguns dos seguidores do missionário , mas nao permaneceu ali por 

muito tempo. De uma Assembleia fo1 para outra , agora a do Ministério do 

Ipiranga. Pouco depo1s concorria com o pas tor e , de novo , não demorou 

muito a sair , acompanhado de alguns dos seus convertidos, permanecendo por 

alguns meses "sem igreja , mas sem cair da fé" . Antes de haver passado 

pelas duas assembléias ele procurou sem resultados constitu1r em sua 

prÓpria casa um grupo de "bate palmas" (nome popularmente associado as 

pequenas comunidades de cura divina). 
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Fo1 en~ão que o outrc convert1do da Cruzada propos ao prime1 ro a 

abertura de uma ''obra nova'' , no lugar onde , ao lado da casa , um filho des t e 

guardava o seu caminhão. A 1dé1a fo1 a~eita e os do1s juntos começaram a 

reun1r f1e1s em uma garagem na rua Ar~ Barroso 

do1s compettam pelo controle da congregação. 

Alguns meses ma1s tarde ~ 

O dono da garagem f1cou s em 

o agente companhe1ro , perdeu com ele alguns segu1dores , resolveu encerrar 

o seu trabalho religioso e sÕ o reabriu pela 1ns1stência dos crentes que 

permaneceram ao seu lado. Pouco tempo depois ele acettou filiar a sua 

obra à IgreJa Evangélica Boas Novas de Alegr1a , o que explica com muita 

simpl1c1dade: "eu abri umc1 obra por minha conta, mas Jã ltguei com a Boas 

Novas de Alegria" (8). 

Dentro de um ran~ho de madeira e eucatex funcionou nos altos da 

Rua Ati Barroso , durante algum ~empo , uma outra pequena comun1dade de 

"bate palmas", a Igreja Pentecostal Tes t emunhas de Jesus. Ela foi 

estabelecida em Itapira por um pas~or de Camptnas, fundador e d1rigente 

regional da IgreJa . Tal como acontecia com frequência entre os crentes e 

os seus lÍderes , em menos de um ano de vindas per1Õdicas a Itapira , el e 

entrou em atr1to com o pequeno rebanho por questÕes de doaçÕes em d1nh~iro 

para o sustento do grupo. Não houve conciliação e o pastor retirou do 

barraco os bancos e a placa que trouxera de Campinas, deixando um pequeno 

número de crentes "na fê , mas sem 1greja". Antes de a pequena congregaçao 

se dispersar "pelo mundo" , ou pelas ou tras tgrejas , o fundador dissidente 

da comunidade da garagem assumiu a chefia da do barracão. Tal como o seu 

companheiro de primeira criação , ele não ficou muito tempo no comando de 

uma 1greja autônoma. Foi procurado pelo m1ssionár1o da Igreja Pentecosra l 

O Som da Palavra e terminou convenc1do , tanto quanto a sua pequena comun1dade, 

a filiar "a obra" à Campinas (9) . 

Para as duas pequenas igrejas da rua Ari Barroso, a incorporaçao 

a grupos pentecostais de âmbito reg1onal s1gn1ficou a conqu1sta de uma 

respeitabilidade religiosa menos questionável, no 1nterior de um espaço 

confessional onde é prática comum entre as igrejas tradicionais um ataque 

sistemático às pequenas comunidades de fe, sobretudo quando recentes , 

autônomas e entregues ao comando exclusivo de um agente local. Em 

contrapartida os seus fundadores d1retos perderam autonom1a religiosa ua 

condução direta do grupo de fieis e na produção do código da conduta de 

salvação. As normas de maior relevânc1a passaram a ser traçadas pela 

agência matriz e regularment e são enviados à filial presbÍteros ou pastores 

que assumem , então , a d1reção dos cultos e tratam os agentes locais como 

seus aux1l1ares . 
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Dois outros grupos pentecostais foram constítuidos em Itapira 

entre fins de 1976 e o ano de 1977. Eles segui ram caminhos diferentes. O 

pr imeiro recrutou em pouco tempo um número razoável de segu1dores. O 

segundo continua com os três ou quatro com que começou. Um casal de 

convertidos da Igreja Cristo Pentecostal no Brasil foi enviado de Mog1 

Guaçu com a m1ssao de iniciar em Itapira uma "obra da igreja 1
' (10) . O casal 

não teve filhos , o marido e funcionário aposentado da FEPASA e ded1cou-se 

integralmente ao trabalho religioso . A mulher trabalha em um bar e e a 

auxiliar mais direta do marido. Os dois vieram como emissários de uma 

igreja recente de âmbito nacional e que , no momento, reproduz-se com 

relativo sucesso pelo sul de Minas e por cidades da Mogiana. A sede atual 

do "campo" da filial de Itapira fica em Monte Sião e e de lã que o pastor 

vem semanalmente para dirigir alguns dias de culto na igreja da Vila Isaura 

Finalmente , "pros lados do Cubatão" foi criada uma pequena I greja 

Pentecostal Independente , por agentes vindos de Mogi Mir1m. Atualmente os 

trabalhos do grupo foram entregues a um convertido , morador do ba1rro. Mas 

apesar das vindas regulares dos fundadores , o grupo nao conseguiu afiliados 

e e quase desconhecido , inclusive pela maioria dos pentecostais. 

Poucas ruas acima da sede escondida da Igreja Pentecostal 

Independente, uma nova 11 tenda de milagres " de cura divina tem carregado 

novas multidÕes de crentes , clientes e curiosos ladeiras acima, em d1reção 

ao Paranazinho , quase em uma das saidas da cidade . Em 1977, o miss1onãr1o 

que prega ali três vezes por semana fundou em Mogi Guaçu a Igreja do Senhor 

Jesus . Este novo e sÚbito agente milagreiro de cura divina ve10 de c1dades 

da Mogiana acima de Itapira . Antes de Mogi Guaçu ele teria estado também 

em Aguai e em são João da Boa Vista. Foi membro da Assembleia de Deus de 

onde teria sido eliminado , segundo o testemunho de alguns pastores. Por 

outro lado , o seu estilo de exercício religioso - a batina com uma grande 

cruz de metal, as músicas que canta e faz o povo cantar - denunciam um 

conhecimento da prática catÕlica tradicional , tÍpica de quem fo1 coro1nha 

ou sacristão de igreja . Depois de haver criado a sua seita de cura divina 

e de haver construÍdo a igreja-sede em Mogi-Guaçu , inaugurou uma livrar1a 

evangélica e produziu um programa radiofÔnico diário , ambos em Mogi Mir1m, 

onde a seita possui um galpão de culto. A livraria e o programa tem o 

mesmo nome : "Esplendor da Fe11
• A terceira cidade em que 1nstalou uma 

agência religiosa foi justamente Itapira , onde construiu , Jã em 1978, um 

grande galpão de bambu e t elhas eternit. 

Não pode haver dúvidas de que o missionário do Senhor Jesus 

imita traços do estilo do da Volta de Cristo . Segundo este Último, ele 
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teria 1nclusive mandado um dos seus aux1liares em sua procura , para atraí

lo à sca 11obra". No entanto , ele soube desta vez organ1zar uma pequena 

burocrac1a milagreira , segundo o modelo hoje em d1a comum nas un1dades 

maiores da cura divina. Trabalha com três pastores aux1liares que se 

revezam nas idas às cidades onde a Igreja do Senhor Jesus Já está 

implantada e realizam, ali , o mesmo tipo de culto . Trabalha também com 

uma equipe de mais alguns jovens auxiliares que arrecadam d1nheiro, vendem 

objetos de culto e acolhem os clientes que caem com "ataques" durante as 

bençãos noturnas da "fila milagrosa" . Por outro lado , o grupo procura 

tornar-se depressa uma igreja respeitável . Houve retiro espir1tual em Mogí 

Guaçu durante o Carnaval de 1978 . O missionário rea~iza bat1zados (o que 

não era feito na A Volta de Cristo) e inscreve , mediante um pagamento de 

matricula , "sócios do programa Esplendor da Fe'.' Nos cultos ele se nega 

como pentecostal e se proclama um "cristão" . 

Tal como o anterior , ele tem sido também objeto de pressoes e 

mesmo de alguns atos de violência , ocorridos pelo menos em Mogi Mirim, 

Itapira e Concha! , onde não conseguiu ainda instalar uma tenda , devido -
reação violenta de algumas pessoas da c i dade que , inclus1ve, apedrejaram 

um dos seus pastores e dois auxiliares ao termino de uma sessão de 

culto (ll). 

a 

Com menos de 6 meses de trabalho milagreiro em Itap1ra, a Igreja 

do Senhor Jesus conseguiu reunir , entre fieis já inscritos e bat1zados , 

clientes semanais e esporádicos , e alguns curiosos , um número de 

interessados superi or ao das outras igrejas pentecostais da cidade . Mas 

todos os outros pastores e presbÍteros, quando acusam o missionário - em 

entrevistas ou nos seus cultos religiosos - afirmam que ele não conta com 

mais do que uma mu1to pequena quantidade de seguidores batizados . Vár1os 

crentes com quem conversei profetizam para o segundo, um dest1no semelhante 

ao do primeiro. Ele também continuará fazendo , durante algum tempo , um 

trabalho m1lagreiro e de "falso profecia" , mas "cairá da palavra" e os seus 

seguidores de novo voltarão a "encher as igrejas" (12). 

3. Pais-de-Santo , Curandeiros , Benzedores 

Quando os primeiros capelães-curados e vigários chegaram a Itap1r~ 

encontraram pelos bairros , sítios e fazendas , um sistema popular de prática 

do catolicismo que incluía serviços regulares de benzimento e curande1r1smo 

e incorporava entre os seus agentes - rezador es , benzedeiras , curande1ros -

as relaçÕes de corporação e de concorrência que as relig1Ões e 1grejas 

posteriores apenas reproduzem e levam para a cidade . 
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Assim, quando os vigários e pastores desceram as ladeiras dos 

bairros de baixo , encontraram ah. uma população vinda "da roça" de Itapira, 

de outras áreas de são Paulo ou de Minas Gera~s , jã acostumada a recorrer 

aos agentes locais de oração, magia e cura. Estes especialistas, tidos 

pelos não-pentecostais como ainda hoje indispensáveis, são gente do lugar 

ou vinda de fora; são também os descendentes dos escravos. Aqui se vai do 

mito ao mistério . 

Encontrei com alguma frequência "despachos" pelas encruzilhadas 

das ladeiras mais escondidas e nas margens jo Ribeirão da Penha . Mas 

sempre que perguntei pelos terreiros ou centros de Umbanda ou de Candombl~ 

recebi respostas evasivas. Todos os informantes reconheciam que havia 

agentes de benzimento e de "coisa feita" , desde D. Leontina, uma muito 

procurada benzedeira católica, à temivel Cassilda , "que mexe com Quimbanda, 

chama Exu e faz macumba". Algumas pessoas sabiam indicar vagamente o rumo 

dos lugares onde hã "gente do Saravã" , nome dado com frequência aos cultos 

de possessão mais populares. SÕ mesmo os mediuns iniciados e uma mãe- de

santo foram capazes de indicar o endereço correto de dois centros de 

umbanda e um de candomblé , todos eles nos bairros de cima. Foram eles 

também os que marcaram as diferenças entre modalidades de culto no campo 

mediunico . 

"Uma coisa e o espiritismo de mesa . Tem dois centros aqui em 

Itapira . Coisa antiga . Agora, tem dois centros de umbanda aqu~ 

perto do centro (da cidade) : o de D.Amelia e o do Gustavo . Mas 

você precisa mesmo e conversar com a Cleonice . Ela é daqu~ mesmo 

e tem uma religião muito fina, coisa que nao se sabe se eum tipo 

de umbanda ou de candomblé. Agora , lã pros lados da Vila Boa 

Esperança tem um terreiro de candomblé mesmo. Ê da D. Geralda. 

Jã lã pra baixo , o Risca Faca, Cubatão, Paranazinho, lã sõ tem 

mesmo é curandeiro , gente de macumba, saravã, feiticeiros ate da 

pior espécie" . 

Na geografia da cidade, também no campo mediunico as igrejasmais 

conhecidas e respeitadas ficam ao redor do centro da cidade , pelos bairros 

de cima . Entre os de baixo não hã propriamente terreiros ou centros, mas 

os lugares de residência e consulta dos especialistas autônomos dos 

sortilégios populares de cura. 

Em 1960 , antes do funcionamento regular de qualquer centro de 

umbanda ou de candomblé, foi instalado um posto de serviços da Legião da 

Boa Vontade. Ele é dirigido por uma mulher casada, vinda de são Paulo para 
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desenvolver o trabalho religioso e assistencial da LBV . O mar~do e 

i niciado na umbanda e durante algum tempo auxiliou o Ún1co centro da cidade 

que , desde cerca de dois anos para ca, mantém atividades regulares. 

Os dirigentes dos centros de umbanda da c1dade nasceram em 

Itapira , ao contrário da mãe-de- santo do candomblé, que ve~o de são Paulo. 

Ambos tiveram uma iniciação religiosa semelhante. Passando por 

a t ribulaçÕes e problemas de saúde desde a infância , procuraram, em primeiro 

lugar, tratamento em centros espÍritas de mesa branca . Não obtendo al1 

resultados satisfatórios , foram a centros de umbanda de c1dades v1zinhas 

reconheceram-se curados através do desenvolvimento de mediunidade; fizeram 

iniciação profissionalizante e , pouco depois, aprese~taram-se como 

especialistas religiosos em Itapira , primeiro realizando tipos de 

atendimento mediÚnico individualizado e , a seguir , abrindo pequenos centros 

de trabalho pÚblico (13) . 

Hã muito mais procura de serviços religiosos da umbanda e do 

candomblé , por parte de sujeitos de Itapira, do que a estatística dos 

frequentadores dos seus centros poderia i ndicar. Os prÕprios dirigentes 

fazem a queixa de que os clientes , em maioria de classe média "e da alta", 

procuram umbandistas de fora , em Jucutinga ou em Mogi Mirim, porque têm 

vergonha de serem vistos "em um terreiro daqui mesmo" (14) . 

Deixei para o fim desta narrativa de conquistas mediÚnicas o seu 

caso mais estranho . Uma mulher nascida em Itapira criou em são Paulo um 

centro de culto de uma nova seita. Depois de fazê-lo funcionar na capital 

por pouco mais de um ano e me1o , fechou-o , transferiu as reuniÕes de f1êis 

para a sua casa e pretende agora construir um grande centro de culto e de 

r euniÕes em uma chácara que ela e o marido - cc- dirigente da seita -

possuem no bairro dos Prados. Ao contrário de outros agentes mediÚn1cos, 

inclusive a maioria dos espÍritas, ela recebeu formação escolar atê nível 

universitário e se iniciou no Rio de Janeiro, primeiro na umbanda e depo1s 

no candomblé. Depois de haver recebido mensagens espirituais de entidades 

de um candomblé brasileiro , a medium fundou em são Paulo a União Esp1r1tual 

Nhambiquarã de Tupã. Ela e o marido acreditam que este fato tem uma 

importância Única no mundo religioso brasileiro , porque pela pr1me1ra vez 

se cria aqui uma religião essencialmente nacional , a começar pelo fato de 

que presta culto a divindades nativas ou , mais do que isto , a um povo 

sobrenatural de origem Tupi . 

Somente agora a seita deverã ser constituÍda em Itapira, de onde 

os seus dirigentes esperam promover uma controlada difusão para outros 
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lugares. Desde a sua cr~ação em são Paulo, alguns poucos moradores de 

Itapira converteram-se e se tornaram seguidores do pov~ Nhambiquará. No 

entanto , os custos da frequênc1a aos cultos e os preços das viagens a 

capital afasraram dela fiéis de menos disponibilidade financeira. 

Tal como entre católicos e protestantes , os agentes do campo 

mediúnico produziram em Itapira praticamente todas as modalidades ativas 

de sua prática religiosa : a) os centros espÍritas kardecistas; b) os 

centros de umbanda e de candomblé ; c) o domínio de culto dos espec1alist~ 

autônomos das formas de curandeirismo l1gadas, segundo os seus prÓprios 

praticantes, ã umbanda, ã quimbanda e ao saravá. 

Entre o extremo erudito- o espiritismo kardecista- e o popular

os curandeiros autônomos - a entrada de centros de umbanda não provoca 

conflitos amplos dentro do campo mediÚnico. Os mediuns espÍritas simples

mente ignoram a presença de umbandistas e, dois ou três , chegaram a me 

pedir informaçÕes sobre eles, alegando não terem nenhum conhec~mento a 

respeito das atividades de pais e mães-de-santo em Itapira . Não parece 

provocar também alteraçÕes na prática dos curandeiros e benzedores 

autônomos. Os seus conflitos e as suas relaçÕes de permanente concorrência 

já estavam constituÍdos desde muitos anos. Veremos mais adiante que um 

certo jogo de acusação e conflito ê o que produz a prÓpria dinâm1ca do 

espaço religioso mais prÓximo ã magia, nas relaçÕes da sociedade com o 

sagrado . As regras de desempenho de agentes de curandeirismo, umband1sta 

ou não, já estavam praticamente estabelecidas quando da formação dos 

pequenos centros, e sao os seus chefes os que , de um modo ou de outro , 

submetem-se a elas (15). 

4. VariaçÕes Católicas 

O mesmo que foi dito antes para o caso protestante, pode ser 

repetido aqui para o católico . Houve mais trabalho religioso e ma1s 

modificações substantivas entre 1955 e 1978, do que desde quando chegaram 

a Itapira os primeiros vigários da Penha , atê a década de 50. 

A partir de 1967 a cidade soma quatro paróquias. Entre 1847 e 

1957 houve, durante 110 anos, uma paróquia e um vigário de cada vez. Em 

1958 a pequena capela de Santa Cruz da Mão Aparecida, depois de reformada 

como Capela de Santa Cruz , tornou-se a sede da paróquia de Santo Antônio • 

Cerca de 10 anos mais tarde foi cons truída ali a maior dentre as 1grejas 

da cidade. Em 1965 foi constituída a paróquia de são Benedito na igreja 

remodelada da capela onde, todos os anos, repete-se a grande festa anual 
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em louvor ao santo padroe1ro. Em 1967 a Igreja desceu of1c1almente aos 

bairros e instalou no Cubatão a paróquia de são Judas Tadeu (16). 

Ma1s importante do que o número de paróquias, que apenas demarca 

a conquista de espaços sob controle dos agentes ofic1aib , é o destino dab 

pequenas corporaçÕes c&tÓlicas de le1gos , por onde passam muitas das ttocas 

de compromissos entre o corpo eclesiástico e o dos fiéis mais ligados à 

vida da paróquia. Vimos no capitulo anterior que Itapira acompanhou os 

avanços do mov1mento de romanização deflagrado por setores da h1erarqu1a 

catÓlica a partir de fins do século passado (Ribeiro de Ol1ve1ra, 1976) . 

Este processo politico de conquista sob os nomes do sagrado, resultou em 

uma progressiva retomada de poder religioso entre as mãos do clero e em um 

consequente esvasiamento das organizaçÕes de leigos , espec1almente as 

irmandades e confrarias . 

Em Itap1ra , a Igreja ideologicamente proclamava tempos novos e 

uma ordem renovada nos serviços entre os leigos, o clero, os santos e a 

divindade . Politicamente ela 19) reduzia a importânc1a auxiliar das 

irmandades catÓlicas deslocando-as, cada vez mais, de posiçÕes de co-gestão 

de setores da parÓquia, para as atividades litúrglco-festivas (17); 

29) estimulava a criação de associaçÕes rel1giosas de origem francesa e 

italiana, sob o controle direto do vigário. Ao contrário das 1rmandades 

que funcionavam sob a gestão de leigos e com a simples ass1stência do 

padre, as associaçÕes eram dirigidas por este e constituíam grupos de 

decisiva colaboração subordinada dos leigos ao poder paroqu1al . 

A secularização descrita aqui como um amplo processo de 

trans formaçÕes que modif1cam cada uma das areas de trocas entre a 1greJa e 

a sociedade, deve ser também compreendida como uma resposta posterior da 

igreja a estas prÓprias transformações. Dentro do seu âmbito, a IgreJa 

Católica de Itapira aprendeu a incorporar o que não podia 1mped1r (18) . 

Sobretudo a partir dos anos 20 ela não se refugiou em um estr1to repertório 

de atos religiosos , como uma resposta aos setores articulados da sociedade 

civil que emergiam como formas competitivas de poder , o que reclamavam a 

sua autonomia . Através de um discurso religioso a 1greJa reproduz1u 

respostas politicamente secularizadas. Por um lado houve uma progressiva 

modificação no discurso pronunciado pelos agentes loca1s da D1ocese. Os 

problemas sociais e polit1cos passaram a fa zer parte das proclamações dos 

padres que se sucediam na direção da parÓquia da Penha . Eles acompanhav~ 

entao , uma hierarquia paulista e nacional que começava a renovar regras de 

conduta social e proclamava diretrizes politicas diretas, principalmente 

em tempos de eleições . 
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De outro lado , a Igreja uma vez mais atualizou as suas 

corporaçÕes de leigos , de modo a torna-los não mais auxiliares internos de 

parÓquia e sacristia , ou propagandistas religiosos da fe católica , masos e 

missarias legÍtimos dos seus interesses politicas . Depois de haver 

deslocado o trabalho dos leigos ligados ã paróquia , das irmandades para as 

associaçÕes pias ou assistenciais , os padres deslocam as associaçÕes para 

setores internos de segundo plano e convocam os leigos ativos para o 

trabalho das agências locais da Ação Católica (19). Em 1926 foi criada a 

Associação CathÕlica de Moços , em 1935 a Acção Católica e, em 1938 , a 

Juventude Católica Brasileira e a Juventude CatÓlica Operaria Masculina . 

A partir de 1962 os leigos das duas parÓquias então existentes foram 

divididos oficialmente em dois tipos gerais de instituiçÕes: as associaçoes 

religiosas e a Ação CatÓlica (20). 

Ora , a partir deste período de "igreja pÔs- conciliar" e depois 

de criadas as outras duas paróquias da cidade , houve uma Última série de 

re-articulações nas regras de relações entre os fieis e o clero. O 

trabalho associado dos leigos com os vigários foi conduzido pelos setores 

especializados da Ação Católica , dominante a partir de 1940 , decadente a 

partir de 1964 . A partir de então foi distribuÍdo entre as associações de 

tipo pÔs-conciliar: mobilizadoras de segmentos ativos da burguesia 

paroquial , como os Cursilhos de Cristandade e os Encontros de Casais com 

Cristo; ou atualizadoras da prÓpria vida religiosa comunitária , como as 

equipes pastorais e, mais ainda, as comunidades eclesiais de base. 

A divisão canônica da igreja local em quatro parÓquias criou as 

bases politicas para o aparecimento de diferentes tendências ideológicas 

entre os prÓprios padres, de acordo com as categorias sociais de leigos 

com quem estabeleceram alianças de trocas preferenciais . Aos poucos a 

parÓquia de Nossa Senhora da Penha perdeu interesses de participação 

direta, mas nunca o apoio da elite agrária e de frações de classes 

associadas ao poder dominante . Ela continuou a ser a principal aliada 

religiosa das vocaçÕes mais conservadoras da sociedade local. As parÓquias 

de Santo Antônio e de são Benedito representaram, desde a sua criaçao, os 

interesses de grupos de sitiantes e, sobretudo, da burguesia mais erudita 

e liberal. Com a chegada do novo vigário de Santo Antônio , a Igreja 

Católica de Itapira conheceu momentos de uma participação de leigos nunca 

antes vista na cidade. Finalmente , a parÓquia de são Judas Tadeu realiza 

agora uma experiência pioneira de alianças entre um segmento da Igreja e 

os outros , das classes subalternas . 
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Efeitos dire tos da 1nev1tável dLferenc1ação de al1anç&s 

preferenciais en~re t1pos de pad<es e ca~egor1as de l e1gos foram: 

19) alce~açÕes substantlvas na quantidade e na pos1ção das corpvraçoes 

leigas v1ncu1adas às at1v1dades religLosas e polÍt1co-pr omo~iona1s das 

paróquias ; 29) concorrências entre os prÓprios vigários , segundo suas 

diferenças ideolÓg1cas e segundo os seus interesses comuns de precedên~1a 

no estabelecimen~o local das regras de trocas entre a 1greja e a soc1edad~ 

A parÕquia de Nossa Senhora da Penha perdeu aos poucos , a partir 

de 1964, cada uma das suas antigas irmandades e associações rel1g1osas . O 

vigário é hoje o Único funcionário e agente dos trabalhos rel1g1osos da 

igreja matriz e toda a sua prática resume- se na defesa pÚbl1ca de 

principies de conservação da ordem tradicional da igreja e da ordem de 

dominância da sociedade. As paróquias de Santo Antônio e de são Bened1to 

conservam algumas irmandades e associaçÕes religiosas em posiçÕes quase 

marginais e dividem o trabalho relevante entre o vigário e as equ1pes 

paroquiais , dirigidas por leigos , individualmente, mas , em conjunto , 

subordinadas ao padre , ainda que as decisÕes ~aroquiais sejam sempre 

t omadas em assembleias gerais. A paróquia de são Judas Tadeu , por razoes 

opostas às da Penha , d1ssolveu em menos de cinco anos as suas antigas 

corporaçÕes de leigos e concentrou todo o trabalho religioso nas pequenas 

comunidades de base que o vigário , auxiliado por algumas freiras , procura 

formar com a participação de operários urbanos e agrár1os c , nos bairtos 

rurais, de sitiantes (21). 

Depois da criação das três paróquias , a da Penha perdeu depressa 

o seu poder de mobilização efetiva do laicato cat Õlico . Hoje em dia ela 

não tem qualquer importância como segmento da Igreja pÕs-conciliar. As 

três novas paróquias realizaram em Itapira o que a Igreja procurou fazer 

no pais a partir de 1960 e, sobretudo , depois de 1964. ApÕs o controle e 

a marginalização dos agentes do catolicismo popular dos camponeses 

caipiras , a i greja experimentou popularizar-se a si prÓpria, de modo a 

atrair fieis e transformar agentes religiosos autônomos ou indiferentes em 

leigos associados . Se durante todo o periodo de dominio das associaçoes 

religiosas ela procurou cri ar em Itapira espaços de inclusão de d1ferentes 

categorias de f iéis dentro de sua prÕpria ordem, agora, com as palavra~ de 

uma "igreja renovada e evangélica " ela procura dissolver esta sua própria 

ordem nas das comunidades locais dos seus leigos. 

Podemos concluir neste ponto a narrativa da construçao d~ 

"muitas moradas " no mundo religioso de Itapira. Resumo em um quadro 

... ... 
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cronolÓgico os acontecimentos descritos até aqui nos dois capÍtulos da 

"história sagrada" da região. 
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Período Área CatÓlica l ~------------------4-------------------------------~ 
constituição dos sistemas populares do 
catolicismo dos camponeses ; 

Domínio dos sistemas 
religiosos populares 
(até 1840) 

Conquistas de religiÕes 
eruditas e dominantes : 
(1840 - 1904) 

incursÕes de agentes da igreja dominante: 
capelães e missionários ; 

formação do trabalho religioso de 
especialistas autônomos da "magia 
catÓlica (rezadores e benzedeiras) . 

implantação de agências locais da 
Igreja Católica - igreja e parÓquia 
da Penha + formação de uma "religião 
dos fazendeiros; 

X 
resistência e refÚgio dos agentes 
do catolicismo popular. 

:-----------------------------+-------------------------------------------------4 
Conflitos e dominância 
oficial católica 

+ 

consolidação de 
religiÕes eruditas não 
catÓlicas (1904-1950) 

Conquistas populares 
não-catÓlicas e inicio 
da repopularização do 
catolicismo oficial 
(1950-1968) 

diferenciação 
religiosa: 
(1968-1978) 

intensas relaçÕes de concorrência 
entre agentes católicos oficia1s e 
agentes populares - religião dos 
camponeses, "seita da Mãozinha" ; 

Conflitos dentro da Igreja Católica 
- cisma de Manuel Amorim, "Igreja 
Brasileira" . 

constituição das outras parÓquias d~ 
Itapira e reorganização dos setores 
de participação dos leigos- no 
trabalho religioso. 

transferência dos modos 
catÓlica para dentro da 
vigários e entre grupos 
associados; 

de concorrência 
i greja - entre 
de leigos 

des nnar ec imento da Ação CatÓlica e 
' l'O'\t r nln ).:lJr'O cm 1 !" '' C' t. ; lo: I · 

pÕs- concili.ar. 
.,.., "'C" 



Ãrea Evangélica 

exercício laico do 
protestantismo presbiteriano , 
por colonos ; 

+ 

estabelecimento e consolidação 
da Igreja Presbiteriana. 

perÍodo de consolidação 
e crescimento da Igreja 
Presbiteriana . 

retração da Igreja Presbiteriana; 
criação da Igreja Batista; 
Fundação de igrejas "biblicas": 
Testemunhas de Jeová, Adventistas 
do Sétimo Dia ; 

Chegada dos Pentecostais- C.Cristã 
no Brasil e Assembleia de Deus; 

Cruzada A Volta de Cristo . 

retraçao das igrejas presbiteriana e 
batista; 
retração das Testemunhas de Jeová e dos 
Adventistas do 79 Dia ; 
consolidação das igrejas pentecostais 
tradicionais ; 
aparecimento e multiplicação das igrejas 
de cura divina; 
desaparecimento da Cruzada A Voz.ta de Crist~ 
aparecimento da Igreja de Senhor Jesus (22). 
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Ãrea mediÚn~ca 

formação do trabalho 
religioso dos especialistas 
populares de curandeirismo 
por possessao; 

+ 
grupos de espíritas 
kardecistas em formação. 

formação do campo 
mediÚnico• erudito 

= 
fundação dos dois centros 

~ . -
esp~r~tas e construçao das 
obras assistenciais . 

retraçao do espiritismo 
kardecista; 

formação da Legião da 
Boa Vontade. -

fundação dos centros de 
Umbanda e de Candomblé; 

Seita do Povo Nhanbiquarâ. 
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NO:'AS DO CAPYTULO 3 

1 . Matos , Henrique de Motaas , A Igreja Brasileir a em I tap~ra , Re~1sta 

Eclesiâsttca Ecas l l ctra , V0l . 3 , fasc.J , set . l953. 

2. F1z em Gotâs algumas pesquisas sobre r1tuais teligtosos do catolicismo 
popular: cava~hada& , foiias de Reis e do DLvino, ~ongadas. A mesma 
diferença entre t1pos d~ narradores de estÓrias de or1gens do r1tual 
no Bras1l e no lugar , fot sempre encontrada al1 . Um espec1al1sta 
popular das Cavalhada~ de Cristãos e Mouros na Cidade de Pir enópolts ; 
um capitão de Terno de Congos ou de Moçambtque em ·Goids Velha, Catalão 
ou Go1ânia; um embaixador de Folia de ReiS em Mossâmedes , todos são 
capazes de des~revex detalhes sobre o comportamento titual e sabem 
narrar vâr1os mttos sobre a v ida de são Benedtto ou sobre a vistta dos 
Três Reis ao Henino Jesus. Mas sempre que são perguntados a respetto 
das origens do s~u prÓprio grupo na cidade , ou do seu rttual em Go1âs , 
sugerem nomes de pessoas letradas do lugar , ou algum professor da 
capital , pessoas que eles próprios reconhecem como os Ún1cos capazes 
de fornecerem as tnformações adequadas. Ver Brandão, 1974 , 1977 e 
1977b. 

3. Hã uma progress1va perda essencialmente pol{tica , anos depois da 
Revolução Constituctonalista e , sobretudo . depOiS de 1964. Mas não 
hã uma perda do cont role das agências de oferta de servtços antes 
cobertos pela tgreJa: a educação , a saÚde , as associações nao
partidâtias, embora vãrtas delas passem a ser dtvididas com setoíes 
seculares da sociedad e (escolas pÚblicas , etc . ) 

4 . Por sua prÓpria i niciat1va, o emissârto batista conseguiu da ~efeirura 
um terreno no Rtsca Faca e fez construirem lã uma sede do SEPIN 
(Serviço Evangélico de Proteção ã Infância). E um dos Úntcos casos 
locais de serviço de tipo assistencial promovido por Igrejas 
evangehcas . 

5 . Dentro de uma mesma denominação pentecostal : a AssembLéia de Deus , 
existem no Brasil ttês ramos variantes, dois deles com a sede nacional 
em são Paulo e, outro, no Rio de Janeiro : Ministerto da M~ssão, 
dirigido por CÍcero de Souza; M~ntstério de Ip~ranga , dtrigido por 
Alfredo Requidal e Min1ster~o de Madureira, dirigido por Paulo Macalão. 
Mais ad~ante veremos como esta divisão , aparentemente apenas nominal , 
revela uma permanente concorrência dentro do campo pentecostal. 

6. Em um comunicado pÚblico de 8 de janetro de 1978 o prÓprio pastor 
dirigente da Assembleta de Deus do Minis t ério de Belêm asstm se 
apresenta : "O Sr . O. J. comun ica & tc.da a população Itapuense que vem 
dirigindo como presbÍtero da Assembleia de Deus, desde 1955 , sendo 
consagrado como Pastor , em 14 de novembro de 1964, pelo Mostetro do 
Belém - São Paulo . Comun1ca , outross1m, que agora ê Pa stor responsável 
em: Itapira, Monte St~o, Águas de LindÓia, Jacutinga , Serra Negra e 
Itatiba". 



7. Fala o prõer~o pasto!, du igente atual : 11Aqu1 antes era Bras.Ll 
Cristo . Nao sei o que houve , mas fo~ uma decadência lã . Ent ão 
ofereceram ao pastor Requidal para ele ver se queria fazer uma 
de Assembleia de Deus lã; saldar as div i das e ficar com a obra. 
aceitou e boJ e temes a obra". 
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para 

obra 
Ele 

8 . Este é um bom exemplo de um grupo pentecostal de cura d~v~na sem 
atividade conversionista de massa em âmb~to regional. In~c~almente a 
Igreja Boas Novas de Alegria foi uma dissidênc~a paulista da Igreja 
Batista da Filadélfia . O seu fundador era pastor em Camp1nas , onde 
o grupo não se desenvolveu. Pouco depois um outro pastor , o atual 
dirigente regional, assumiu o controle da ~greJa . Ele el1m~nou dela 
os Últimos traços rituais batistas e a levou para São Paulo. Hoje em 
dia a Boas Novas de Alegria tem 3 templos em func~onamento na cap1 tal , 
um em cada Mogi e um Último em Itapira . Hã uma congregação .Ln1ciante 
na cidade mineira de Jacutinga . 

9 . A Igreja Pentecostal O Som da PaLavra é um outro exemplo de seita de 
cura divina restrita a uma área regional de são Paulo. O seu fundador 
e dirigente atual e de Campinas, onde controla um pequeno número de 
seguidores e anuncia , em envelopes de coleta : "Campanha pro- compra de 
nossa sede prÓpria nesta cidade". A Igreja conta com apenas três 
grupos: um em Campinas, outro em Mogi Mirim e um terceiro em Itapira. 
A seita que inaugurou o barracão de madeira onde ela hoje funciona , 
Testemunhas de Jesus , ê um terceiro exemplo do mesmo t1po de or1gem e 
de trajetõria religiosa . 

10 . A Igreja Cristo Pentecostal do Brasil es~ã a meio caminho entre as 
igrejas de um pentecostalismo constituÍdo no país, (Assembleia de 
Deus , Congregação Cristã no Brasil, "O BraS11 para Cristo" e "Igreja 
do Evangelho Quadrangular") e as pequenas igrejas recentes e 
regionais. Tal como três dentre as anteriores, foi traz1da para o 
Brasil por emissários estrangeiros, norte-americanos , que implantaram 
igrejas em Pernambuco , a partir de Serra Talhada. Hoje em d1a ela 
recebe ainda ajuda externa , mas e diriglda por um pastor nordestino e 
se tem difundido com alguma facilidade . Segundo o Pastor de Monte 
Sião, ela conta com mais de 100 templos no paÍs , cerca de 13 em são 
Paulo e inúmeros por cidades do interior . Está dividida em 1'campos" 
constituÍdos por um conjunto de igrejas cujos fiê~s justif1cam, em 
conjunto, o trabalho de um pastor. 

11 . O missionária da Igreja do Senhor Jesus foi o Único dirigente com quem 
nunca consegui f azer entrevista , alem de uma, de emergência, pouco 
antes do começo .de um culto. :Harquei duas , mas quando cheguei ao 
lugar combinado não o encontrei . Conversas com do~s dos seus pastores 
foram plenas de evasivas . 

12 . Com o novo missionário parece estar ocorrendo o contrário do que 
ocorreu com o primeiro . Agora é gente de "uma cambada de protestantes 
ignorantes" os que apedrejam os seus pastores ou os seus galpÕes de 
culto . E ê ele quem vai ã polícia fazer denúncias e reclamar 
proteçao. Foi o que aconteceu muito recentemente em Conchal . 

13. A implantação de centros de Umbanda implica um jogo de concorrências 
e evasivas que apenas t orna evidente um momento de competição 
permanente entre dirigentes de centros e terreiros. Faço aqui a 
reprodução de um depoimento que pode exemplificar bem o que acontecia 



P.m Irapira: 'EtJ quer 1.a fazer camar1.m c.om a D. Ceita tumó m.::e-d ~- -.:.r.t o 
d~ r. ~ndomblé, qu~ andou por Itapira) , ma~ e ) a pedtu 6 rnl 1 ~r uzetto~ , 
Agora o .;r veJa, va!e mats de 10 mü hoJe em dta. E.u &ou de umtanda 
mesmJ, não gosto de candomb:é. Quando ela nem pens~va i aze. o (r ntr o 
dela eu av1.se1. que 1.a faz.er o meu. Não dtss~ nada. ;. N ... ~.ce &emp;E> 
c:llzta que ta fazer o CE:ntro dela , mas sempre fo1. pl otelé!.nd(• t numa 
a~sum~u Dai a mtnha trmã me deu uns ttjolos e eu f1z o mêu 
centrtnho , aqu1. mesmo, atrás de casa . Os vtztnhos detam até t1105 ~ 
JOgaram pedras no meu centro Eu fiquet mutto assustõda. Fu1 ia1ar 
com o prefe1to . Ele me mandou pro delegado. O delegado ped1.u 2 m1l 
cruzeuos para r eso lver o caso . Eu não qu1.z, mas lã em c.as.:s et. falet 
a . to pros vtztnhos escutar , e a cotsa melhorou ' . Para uma d~~rrl.~do 
sobre conf1.1.los entre terre1ros e centros de Umbanda em um& ou tra 
cidade paultsta , consultar Yoshiko Tanabe Mott, Ca11.dade e Demanda , 
um estudo de acusação e Lonflito na Umbanda em Marl:lla , Camplnõs , 76 

14 . A citentela e o trabalho rel1gioso da Umbanda , da Quimbaoda e dos 
agentes autônomos de cultos de possessão , devem ser muito malares 
do que af1rmam os prÓprtos dirigentes dos centros. Antes de 1975 Ja 
f unc 1.onava em Itapira uma Casa de Umbanda Mãe Jurema. Dots anos 
depo1s ela não extstia mais e tinha sido subst1tuÍda pelo Bazar 
Caboclo Pena Branca. Estive ali vártas vezes e fut testemunha de umd 
clÁentela quase razoável ã procura de produtos de proteção ou d~ 
despacho 

15. Teremos a oportuntdade de ver como os pentecostais sac., hoJe em dta , 
os que mats hostiltzam a prática de magia de possessão e os trabalho~ 
dos centros de Umbanda . Algumas partes mais vibrantes das falaõ de 
pÚlp1to do miss1onário do Senhor Jesus são contra os pal.s-de-santo e 
macumbetros , sempre con&l.derados como parceiros do prÓprio dentÔnl.o 

16. Em 1967 o municipio t1nha quatro parÓquias com suas tgreJas-sede e 
quatorze capelas autor~zadas . De lá para cá perdeu algumas capelas 
rurais e ganhou outras, urbanas, como a Capela da Vila Isaura , a de 
Bom Jesus da Vtla Bazani e a Capela do Menino Jesus de Praga. TaL 
como aconteceu com as pr~meiras , as parÕquias oftciats reconheceu! e 
ocupam capelas construÍdas com os recursos e o trabalho de le1gos 
populares . 

17 . Como é o caso da Irmandade de Santo Antônio e da Irmandade de 
Benedtto , cada vez mais relegadas a reuniÕes sem ~mpottancia e 
pr omoção subalterna de festas dos sant os padroeiros . 

~ao 
~ 

a 

18 . Durante o per!odo mats carregado de investidas de renovação da l gteJ a 
CatÓlica , há arttgos em jornais de tipo triunfal1stas que , em parte , 
fazem coro com as proclamaçÕes protestantes a respetto da condtçâo do 
cato lic ismo no Brasil. Em 1937 , um dos primetros arttgos dest e tipo 
e ass i nado por Mário Pinto Serra . Ele enaltece o catoltc~smo not t e
amertcano (então muito pouco conhecido no Brasil) e afirma que o nosso 
deveria segut-lo. E porque lá ele e tão louvável? Porque os 
catÓltcos "se ftzeram uma. força de progresso irresistível. Abandonaram 
completamente o catholicismo ibérico ou irlandez, deixaram a dtaléttca 
vâ e a escolástica estéril e se transformaram na mats respe1tada força 
de bem estar social" (C.I. , 19.12.1937 , n9 2017, pg . 1) . 
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19 . Uma parte muito importante das prega~Ões e das proclamaçÕes dos padres 
deste tempo conduz o cÓdigo do cidadao catÓlico enquanto SUJeito 
politico. Sem criar os seus prÓprios partidos, a Igreja fundou pelo 
paÍs e fez funcionar, inclusive em Itapira , a Liga Eleitoral Católica , 
que servia para legislar o exercicio do voto através de escolhas e 
condenaçÕes de partidos e de candidatos . 

20. Jâ em 1934 a Igreja CatÓlica const1tuia em Itapira, repet1ndo na 
esfera da paróquia da Penha orientaçÕes da hierarquia nac1onal, os 
seguintes setores para a atuação da Ação CatÓlica: o religioso , o 
familiar e o escolar, o moral, o intelectual , o "de caridade" , o 
assistencial, o econômico e o político (C . I . , 18.08.1934 , n9 1895 , 
pg. 1). 

21. Em 1970 eram ainda listados oficialmente os seguintes grupos 
organizados de leigos , para as quatro paróquias: Irmandade do 
Santíssimo Sac:amento, Liga do Menino Jesus, Apostolado da Oração , 
Obra das Vocaçoes, Doutrina Cristã, Juventude Operâria (masculina e 
feminina), Archiconfraria do Imaculado Coração de Maria, Irmandade de 
Nossa Senhora da Penha, Congregação Mariana, Irmandade de São 
Benedito, Irmandade de Nossa Senhora do Rosârio, Irmandade de São 
Vicente de Paula, Associação dos Consoladores de Nossa Senhora do 
Calvârio , Encontro para Homens CatÓlicos. Em 1971 a Tradição 
FamÍlia e Propriedade visitou a cidade , sem muito sucesso . Em 1972 
o Cursilho de Cristandade estava em franca atividade, mas decaiu 
bastante logo depois. vãrias destas instituiçÕes faziam parte da 
paróquia da Penha . 

22. Francisco Cartaxo Rolim (1976:38) divide a história do pentecostalismo 
no Brasil, entre as seguintes etapas: 

la . fase inicial ou de enraizamehto ; 
2a. fase de expansão inicial a partir de 1930; 
3a. fase de intensificação da expansão "nos anos que seguem a partir 

de 1950". 

~ a partir da década de 50 que o movimento pentecostal invade a 
Mogiana e chega a Itapira. 
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