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RESUMO
Este estudo analisa o processo comunicacional em torno das manifestações populares e da
história do santo não-canônico piauiense Motorista Gregório. O objetivo geral consistiu em
observar, analisar e relacionar a comunicação popular que faz parte do processo à
consolidação da figura do milagreiro. As teorias da cultura, especialmente a
Folkcomunicação, assim como as da linguagem, configuraram-se referenciais relevantes nas
análises das formas de comunicação dos devotos e dos jornais impressos de Teresina. Para
isso, utilizou-se uma combinação de metodologias tais como a de Marques de Melo (2008)
para inventariar os ex-votos, além de entrevistas semiestruturadas, coleta de depoimentos e
observação participante para reunir dados e classificar as informações obtidas. A análise
revelou que a oralidade é a forma de comunicação mais utilizada e que mais tem influencia
sobre os devotos, que os jornais impressos reproduzem as histórias do povo e que o santo é
criado e formado no cotidiano, no convívio dos familiares, vizinhos e amigos.
Palavras-chave: Comunicação; Mídia; Folkcomunicação; Santos não-canônicos; Motorista
Gregório.

ABSTRACT
This study examines the communication process set around the popular manifestations and
the story of the non-canonical saint from Piaui, the Driver Gregorio. The overall objective
was to observe, analyze and relate the popular communication that is part of the process to the
consolidation of the miracle worker figure. The culture Theories, especially
Folkcommunication, as well as the language, became a relevant referential in the analysis of
the communication forms of the devout population and the printed newspapers in Teresina. In
order to do this, a combination of methodologies such as the one from Marques de Melo
(2008) to inventory the ex-votes, as well as semi structured interviews, collecting testimonies
and an observing participation to collect data and sort the information obtained. The analysis
revealed that oral communication is the most widely used and has the most influence on the
devout population, that the newspapers reproduce the populations stories and that the saint is
created and formed in day to day living, family fellowship, neighbors and friends.
Keywords: Communication; Media; Folkcommunication; Non-canonical saint; Driver
Gregorio.

RESUMEN
Este estudio analiza el proceso comunicacional alrededor de las manifestaciones populares y
de la historia del santo no-canónico de Piauí Conductor Gregório. El objetivo general
consistió en observar, analizar y relacionar la comunicación popular que hace parte del
proceso a la consolidación de la figura del milagrero. Las teorías de la cultura, especialmente
Folkcomunicación, como también las del lenguaje, se configuraron referenciales relevantes en
los análisis de las formas de comunicación de los devotos y de los periódicos impresos de
Teresina. Para ello, se utilizó una combinación de metodologías tales como la de Marques de
Melo (2008) para inventariar los ex-votos, además de entrevistas semi-estructuradas,
recolección de declaraciones y observación participante para reunir datos y clasificar las
informaciones obtenidas. El análisis reveló que, la oralidad es la forma de comunicación más
utilizada y que más tiene influencia sobre los devotos que los periódicos impresos reproducen
las historias del pueblo y que el santo es creado y formado en el cotidiano, en la convivencia
de los familiares, vecinos y amigos.
Palabras clave: Comunicación; Medios de comunicación; Folkcomunicación; Santos nocanónicos; Conductor Gregório.
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INTRODUÇÃO

O mundo passa por transformações velozes nas questões econômicas, sociais e
culturais. Um fator decisivo para essa mutação é a comunicação, a velocidade que a
informação alcança na atualidade, de forma instantânea, como também o poder de conseguir
alcançar os mais distantes locais. A questão espaço-temporal mudou, pois as pessoas não mais
tomam decisões baseadas apenas no tempo presente e no seu atual espaço geográfico. Os
países estão cada vez mais próximos, tornam-se um só, com informações circulando de parte
a parte, com conhecimentos e ideias viajando de comunidade em comunidade, ora sendo
aceitas ora sendo recusadas, com grupos encontrando adeptos em várias partes do globo.
Entretanto,

muitas

comunidades

não

participam

ativamente

desses

fluxos

comunicacionais intermediados pelas tecnologias. São grupos que, embora convivam num
espaço geograficamente próximo, não são bem conhecidos como outros de regiões distintas,
mas continuam perpetuando suas ideias, costumes e visões de mundo de geração para geração
através da oralidade e de meios de comunicação populares, conseguindo, muitas vezes, atingir
um grande número de pessoas.
Muitas manifestações de fé se situam neste tipo de contexto, com crenças e atividades
populares surgindo e se desenvolvendo através de ações criadas pelo povo. E isso pode ser
identificado por meio dos santos não-canônicos, aqueles não reconhecidos oficialmente pela
Igreja Católica Romana, mas que são benquistos por uma população, a qual os trata como
milagreiros.
No Brasil há diversos santos não-canônicos, com muitos tendo apenas fama local e
outros, entretanto, tendo seus nomes conhecidos em diversos espaços. O Estado do Piauí,
contexto que é objeto desta pesquisa, tem os seus próprios milagreiros, e entre os mais
famosos está o Motorista Gregório. As manifestações em torno da figura de Gregório
mostram faces da comunicação popular que devem ser entendidas, pois a fama do santo não
permanece restrita apenas aos seus seguidores, não circula somente entre os próximos da
comunidade. Ela perpassa a barreira existente entre os crentes e os não-crentes, sendo
difundida para toda a população, seja através de cordéis e das romarias (especialmente no Dia
de Finados) – que divulgam a fé e os poderes de santo – , seja através da grande imprensa, a
qual se apropria da história do motorista.
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Num país no qual existem inúmeros santos criados pela fé popular, se faz relevante um
estudo sobre como se dá o surgimento e a propagação (do ponto de vista comunicacional) de
um santo não-canônico. Existe a comunicação entre os devotos, que ajuda a difundir os casos
de milagres, os meios de comunicação de massa (MCM), que se apropriam da história, e
também há ações de governantes, que criam monumentos, tombam árvores e nomeiam ruas
com o nome do Motorista Gregório.
Através deste tipo de estudo pode ser observado o caráter marginalizado dos seus
seguidores, os quais através de orações, peregrinações, conversas e ex-votos conseguiram
difundir a história de um jovem motorista do interior do Piauí e transformá-lo em milagreiro,
mártir, santo, e despertar a atenção tanto dos MCM quanto dos governantes de Teresina.
Pesquisas focadas em descobrir como foi a vida desta personagem e os detalhes da sua
morte já foram realizadas, porém não há um estudo sistemático acadêmico sobre o processo
comunicacional que ajudou Gregório a se tornar um símbolo difusor de milagres no Estado
mais católico daquela que é conhecida como a maior nação católica do mundo.
Estudar o surgimento e o crescimento desses cultos populares é importante para
compreender como a comunicação existente num determinado grupo consegue ser difundida
na comunidade e atinge a grande imprensa, que dispensa várias páginas nos jornais contando
uma história muito disseminada por instrumentos alternativos.
É preciso compreender, também, como o imaginário formador de um santo nãocanônico é construído tanto pela comunicação popular quanto pela comunicação dos MCM.
Então, dessa forma, faz-se necessário realizar a seguinte pergunta: qual é o processo
comunicacional que torna possível que um simples motorista assassinado por um delegado se
transforme em santo e atraia o interesse dos jornais impressos de Teresina?
Esta investigação procura, portanto, entender as formas de comunicação que existem
entre os devotos do santo não-canônico Motorista Gregório, como também a propagação das
narrativas pelos jornais impressos teresinenses. O objetivo geral é demonstrar o processo
comunicacional existente na formação deste milagreiro. E os objetivos específicos são: (1)
estudar as formas de comunicação popular em torno da história do milagreiro em questão; (2)
mapear e analisar os ex-votos como forma de comunicação e de agradecimento pelo favor
recebido; (3) analisar os discursos dos devotos e dos jornais impressos teresinenses em torno
do santo.
A base teórica do estudo é a Folkcomunicação, pois ela é um caminho adequado para
as investigações sobre a cultura popular. Os meios folkcomunicacionais, por seu caráter
horizontal, por trocas de informações interpessoalmente, criam laços, tornando propícia a
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difusão de histórias, de conhecimentos, da cultura do povo. Através da investigação das
manifestações geradas em torno do grupo crente nos milagres realizados pelo Motorista
Gregório, alguns conceitos de Folkcomunicação são aplicados na conjuntura criada por essa
associação de pessoas.
Decifrar a dinâmica que existe em torno do santo não-canônico em questão é entender
a dinâmica de um conjunto religioso marginalizado, pois é capaz de mostrar a evolução do
pensamento deste e compreender como tal grupo contesta a cultura dominante, criando e
recriando conhecimentos e, conseqüentemente, tomando ações que afetam a vida de quem
tem contato com eles ou de pessoas que veem os ex-votos postos num monumento ou têm
acesso aos MCM.
A comunicação é uma forma de educar, pois as pessoas imersas num meio cultural
carregam consigo as informações e os conhecimentos adquiridos. Ao verificar os elementos
criadores do imaginário santificador do Motorista Gregório, a pesquisa tenta entender o
processo comunicacional em que um milagreiro é criado e, também, como os devotos são
formados.
Por fim, após explicações, problema de pesquisa e objetivos expostos nesta
introdução, aqui será dada uma resposta provisória e antecipada à pergunta norteadora,
embora deixando claro que ela poderá ser comprovada ou refutada durante o decorrer dos
capítulos desta dissertação: O contato entre os devotos cria, recria e dissemina a fama de
milagreiro do Motorista Gregório através de meios folkcomunicacionais e da oralidade. A
história se torna atrativa aos MCM – pois estes têm um público interessado em conhecer a
história do santo não-canônico –, que difundem os milagres e o martírio para o restante da
população, participando, desta forma, na recriação da imagem de santo do Motorista
Gregório.

Estrutura da dissertação
Essa dissertação é composta por três capítulos:
O primeiro traz a fundamentação teórica, onde está presente, primeiramente, uma
reflexão sobre o que é cultura, cultura popular e folclore. Em seguida, a base teórica, que é a
Folkcomunicação, é mostrada, começando com um panorama de quem foi o estudioso Luiz
Beltrão (e de suas ações e de suas publicações sobre esta área de estudo) para, logo depois,
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alguns conceitos serem explicados. Os ex-votos têm tópico próprio dentro do capítulo um,
onde podem ser encontradas definições de Luiz da Câmara Cascudo e a tipologia empregada
por Jorge González (1986). Também é visto que o ex-voto é uma linguagem e um instrumento
popular de comunicação. Por fim, a análise semiológica de objetos folkcomunicacionais é
explicada, como também a importância do pensamento de Bakhtin para o desenvolvimento da
pesquisa proposta.
O segundo capítulo é destinado a trazer informações sobre o catolicismo popular
encontrado no Brasil e a contar a história do Motorista Gregório. Esta seção começa com um
breve histórico da formação do catolicismo brasileiro e em seguida as propriedades do
catolicismo popular. Uma das características deste é a formação de santos não-canônicos,
havendo, então, a diferenciação com os canonizados pela Igreja Católica Romana. Como o
Motorista Gregório é um milagreiro piauiense, as características religiosas desse Estado
nordestino são mostradas para que o leitor possa entender o contexto social. E, por fim, as
histórias da morte de Gregório e da fuga e dos julgamentos de Florentino Cardoso (o
assassino do milagreiro) são contadas.
O terceiro capítulo traz, em ordem cronológica (de 1927 a 2010), o tratamento dado
pelos jornais impressos de Teresina ao caso do Motorista Gregório e mostra os
acontecimentos sociais, como as procissões, o duelo dos jornais, a construção do monumento
e a tentativa de beatificação.
E, por fim, há o quarto capítulo, o qual se subdivide em três partes. A primeira aborda
os devotos, especialmente as influências para que eles se tornem seguidores do milagreiro, e a
ação dos jornais impressos e da família. A segunda seção tem como tema o ex-voto como
símbolo e a sua ação comunicativa. E a terceira parte trata da formação do imaginário do povo
sobre o santo não-canônico, com a ação do fundo arcaico e a reconstrução da história pelo
diálogo, assim como a diferença dos discursos dos devotos e dos jornais impressos de
Teresina.
Para contribuir com futuras pesquisas sobre o tema, foram incluídos dois anexos. No
primeiro há uma tabela que mostra todas as datas de todos os jornais consultados, indica em
quais deles há matérias que abordam o Motorista Gregório e os nomes dos arquivos para
serem consultados no CD encartado no trabalho. E no anexo 2 está a transcrição das
entrevistas com os devotos.
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Algumas observações
Durante o desenvolvimento da pesquisa alguns resultados preliminares foram
apresentados em congressos e publicados em revistas no intuito de se ter respostas dos pares
sobre o desenvolvimento do trabalho e de serem conseguidas indicações válidas para o bom
encaminhamento das análises. Assim, alguns trechos presentes nesta dissertação já estão
disponíveis, como na revista Razón y Palabra1, na Oralidades: revista de História Oral da
USP2, na Acta Científica3, no Anuário Unesco/Metodista de Comunicação Regional4 e no
livro Luitgarde: uma voz dos silenciados5.
A metodologia da pesquisa, normalmente, é encontrada na parte introdutória, porém
quando é extensa abre-se a exceção de ser colocada em área separada, como diz Peruzzo
(2011, p. 21): “Se a metodologia for extensa e complexa, pode ser apresentada em capítulo
próprio”. Desta forma, os procedimentos metodológicos estão disponíveis na seção seguinte.

1

Artigo intitulado de “Construção Histórica dos Símbolos - Caso ‘Motorista Gregório’”. Disponível em:
<http://www.razonypalabra.org.mx/N/N77-1/22_Aragao_M77-1.pdf>.
2
Artigo intitulado de “Mídia e devotos: vozes formadoras do discurso sobre um santo popular, Motorista
Gregório”. Disponível em: <http://oralid.vitis.uspnet.usp.br/images/stories/edicoes/08/08_dossie_04.pdf>
3
Artigo intitulado de “A criação do santo não canônico Motorista Gregório”. Disponível em:
<http://www.unasp-ec.com/revistas/index.php/actacientifica/article/view/302>.
4
ARAGÃO, Iury Parente. Folkcomunicação na revista comunicação e sociedade. Anuário Unesco/Metodista
de Comunicação Regional. São Bernardo do Campo: UMESP, n.15, p. 69-78, 2011.
5
ARAGÃO, Iury Parente. Catolicismo popular e santos não-canônicos. In: MARQUES DE MELO, José;
JACONI, Sonia Maria Ribeiro (Orgs). Luitgarde: uma voz dos silenciados. São Paulo: INTERCOM, 2011, p.
85-94.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Fez-se necessária, para o desenvolvimento da pesquisa proposta, na área da
Comunicação Social, a utilização da pesquisa documental e da observação participante
relacionadas à análise de discurso combinada com pesquisa bibliográfica específica. As
técnicas, que, segundo Dencker e Viá (2001, p. 38) “são os comportamentos e os instrumentos
empregados na realização de operações de pesquisa, como, por exemplo, ato de registrar
dados”, foram: A) O estudo dos documentos, de produção bibliográfica – jornais, livros,
artigos, revistas e outras publicações sistematizadas; B) Coleta de depoimentos/narrativas, a
partir de roteiro básico, com os devotos do Motorista Gregório; C) Entrevistas
semiestruturadas com pessoas que foram/são produtores midiáticos, e que tiveram/têm
aproximações com o caso do santo não-canônico em questão.

Observação participante: Dia de Finados em Teresina
A observação participante teve como objetivo olhar com atenção o comportamento
dos devotos, para que as manifestações de fé pudessem ser apropriadas de maneira racional
pelo pesquisador.
Para o entendimento das características do grupo, a observação in loco se colocou
como um método eficaz, não bastando apenas ouvir relatos de quem participa da manifestação
ou escutar o que pessoas próximas entendem sobre essas expressões. A observação
participante, portanto, foi utilizada para a coleta de dados e para compreender o contexto a ser
pesquisado.
Definimos observação participante como um processo pelo qual um
pesquisador se coloca como observador de uma situação social, com a
finalidade de realizar uma investigação científica. O observador, no caso,
fica em relação com seus interlocutores no espaço social da pesquisa, na
medida do possível, participando da vida social deles, no seu cenário
cultural, mas com a finalidade de colher dados e compreender o contexto da
pesquisa. (MINAYO, 2010, p. 70)

O que foi vivenciado no grupo pesquisado foi anotado, gravado e fotografado, para
que servissem de dados. Vale registrar que a escrita etnográfica vem acompanhada de
interpretações do observador, pois o relato já traz consigo uma interpretação da realidade.
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Porém ela foi feita porque também produz documentos: “o antropólogo [neste caso o
comunicólogo], ao observar e selecionar o que considera ‘os fatos etnográficos’ relevantes,
faz com que sejam produzidos simultaneamente os ‘documentos’ e as ‘interpretações’”
(SILVA, V., 2000, p.301).
Há dois locais em Teresina (PI) que são bastante visitados pelos devotos do Motorista
Gregório: o monumento em homenagem a este santo não-canônico e o túmulo dele.
O túmulo, que está localizado no cemitério São José, foi visitado pelo autor desta
pesquisa apenas para a contagem dos ex-votos lá depositados, mas não foi local de realização
da observação participante no Dia de Finados, pois não foi possível o pesquisador estar em
dois lugares (monumento e túmulo) ao mesmo tempo.
O ambiente escolhido para a realização da observação participante foi o monumento,
localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, pois é o local em que ocorre o maior número
de visitas, com os devotos pedindo e reconhecendo as graças alcançadas, depositando exvotos e manifestando a fé através de maneiras distintas: uns mais recatados e outros de forma
mais dramatizada. A data escolhida foi o dia de maior visitação ao local, Dia de Finados, do
ano de 20106.
Foi seguido um roteiro investigativo proposto por José Marques de Melo para a
“observação exploratória das práticas folkcomunicacionais contidas nos centros de devoção
popular” (2008, p. 85).
As fases do roteiro7 proposto por José Marques de Melo são: A) Tomar um dia
completo para coleta de dados; B) Inventariar todas as peças incorporadas ao acervo naquele
dia, empregando a tipologia de ex-votos proposta por González; C) Entrevistar os pagadores
de promessas; D) Observar e descrever manifestações explícitas de pagamento das promessas;
E) Entrevistar os mediadores responsáveis pelos mostruários; F) Observar o fluxo de
peregrinos ou romeiros; G) Averiguar a publicação de alguma literatura; H) Indagar se
alguém na comunidade acumula conhecimento sobre os pagadores de promessas, podendo vir
a ser fontes de “história oral”.
Para o estudo sobre o Motorista Gregório, foram feitas adaptações nesse roteiro
supracitado. As ações que foram realizadas são descritas detalhadamente a seguir:

6

Realizar a observação participante em novembro de 2011 deixaria o pesquisador com pouco tempo para
analisar as informações obtidas e escrever a dissertação. Em 2009 o autor desta pesquisa fez entrevistas com
devotos e com um repórter no monumento, as quais são recuperadas nesta dissertação.
7
O roteiro completo pode ser visto no livro “Mídia e Cultura Popular: história, taxionomia e metodologia da
Folkcomunicação” (2008, p. 85-88).
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1) Observação de 14 horas (06h30m a 20h30m) de duração no Dia de Finados (02 de
novembro de 2010) para a coleta de dados. Desta forma, os devotos puderam ser
observados durante o dia de maior visitação ao santo não-canônico.

2) As peças incorporadas ao acervo do núcleo de devoção foram classificadas: foram
contados os ex-votos que estiveram no monumento às 06h34m do dia 2 de novembro,
contados os que estiveram às 12h13m no dia 3 de novembro e foi realizada uma
operação matemática de subtração:
X–Y=Z

X = Número de ex-votos que estavam no monumento às 12h13m do dia
03/11;
Y = Número de ex-votos que estavam no ambiente do monumento às
06h34m no dia 02/11;
Z = Número de ex-votos depositados.

Os ex-votos encontrados no túmulo do Motorista Gregório (localizado no cemitério
São José) também foram identificados e contados utilizando a fórmula acima exposta.
Porém o período da visitação foi distinto. Utilizando o “X – Y = Z”, tivemos o
seguinte:
X = Número de ex-votos que estavam no túmulo do Motorista Gregório
às 12h38m do dia 03/11;
Y = Número de ex-votos que estavam no túmulo do Motorista Gregório
às 06h08m do dia 02/11;
Z = Número de ex-votos depositados.

2.1) Para o inventário dos ex-votos, Marques de Melo recomenda (no roteiro
investigativo proposto por ele), a tipologia8 de Jorge González (1986, p. 9-13): Exvotos figurativos; ex-votos representativos: ex-votos discursivos; ex-votos midiáticos;
ex-votos pictóricos; ex-votos mistos.

8

Jorge González (1986, p. 9-13) chama os ex-votos figurativos de milagritos, os midiáticos de en molde e os
pictóricos de retablitos.

20

Quando os ex-votos foram contados, eles foram classificados conforme a tipologia de
Jorge González (1986). Para essa classificação, foi empregada uma tabela em que há
os tipos de ex-votos e a quantidade de cada tipo encontrado:
As tabelas9 foram as seguintes:
TABELA 1 – Para a contagem dos ex-votos no monumento ao Motorista Gregório*
TABELA PARA O MONUMENTO AO MOTORISTA
GREGÓRIO
DATA:

HORA (entrada e saída):

Tipos de ex-votos

Quantidade

Figurativos
Representativos
Discursivos
En molde (midiáticos)
Retablitos (pictóricos)
Novo tipo 1 =
Novo tipo 2 =
Ex-voto misto =
Total de ex-votos =
Ementa de um novo tipo de ex-voto encontrado:

* Tabela elaborada pelo autor desta pesquisa.

9

Marques de Melo não propõe a utilização de uma tabela, mas ela foi adicionada a esta pesquisa porque ajuda na
classificação dos ex-votos encontrados.
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TABELA 2 – Para a contagem dos ex-votos no túmulo do Motorista Gregório*
TABELA PARA O TÚMULO DO MOTORISTA GREGÓRIO
DATA:

HORA (entrada e saída):

Tipos de ex-votos

Quantidade

Figurativos
Representativos
Discursivos
En molde (midiáticos)
Retablitos (pictóricos)
Novo tipo 1 =
Novo tipo 2 =
Ex-voto misto =
Total de ex-votos =
Ementa de um novo tipo de ex-voto encontrado:

* Tabela elaborada pelo autor desta pesquisa.

3) Os pagadores de promessas foram entrevistados no sentido de captar:
a. Suas motivações religiosas;
b. Suas motivações “camufladas” (socioculturais ou político-econômicas);
c. Suas habilidades artísticas (na hipótese de serem autores das peças
depositadas);
d. Seus mediadores (fabricantes ou fornecedores das peças);
e. Suas fontes inspiradoras (sujeitos que influíram na decisão de negociar com o
santo, identificando se os acompanhantes fizeram parte da operação);
f. Seu potencial persuasivo (convencimento de outras pessoas para fazer e pagar
promessas).

4) Manifestações de pagamento das promessas foram observadas, filmadas e
fotografadas.
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5) Foram observados e entrevistados os romeiros que pagaram promessas, que ali
figuraram como “receptores” das mensagens contidas nos ex-votos exibidos no
mostruário.

6) Foi averiguado se havia publicação de alguma literatura (livros, folhetos, artigos,
vídeos etc.).

7) Foi indagado também se existem pessoas na comunidade que acumulam conhecimento
sobre os pagadores de promessas.

Pesquisa documental
Para entender a construção da imagem de santo não-canônico do Motorista Gregório
através dos processos comunicacionais, foi necessário realizar um levantamento documental
da história dele, para que ela fosse comparada com as histórias difundidas pelos jornais
impressos e pelos devotos. Para perceber as reformulações dos discursos e as distorções, foi
relevante ter uma versão da história escrita de maneira próxima ao que realmente aconteceu.
No intuito de obter essa narrativa, foram estudados documentos integrantes do acervo
de Delfino Vital da Cunha Araújo, que é autor do livro “Motorista Gregório: Mártir ou
Santo?” (2005) , e possui vários documentos e publicações que tem como tema o milagreiro.
Os depoimentos dele e de Eneas Barros, autor do livro “Parabélum” (2008), também foram
fundamentais na etapa da construção da história do Motorista Gregório.
Jornais de 17/10/1927 (data do assassinato de Gregório) a 31/12/1927, encontrados no
Arquivo Público do Piauí (Casa Anísio Brito), também foram verificados, pois abrangem um
período em que puderam ser encontradas notícias sobre o caso. Essas notícias serviram de
dados para se entender como o crime aconteceu e para verificar o comportamento da mídia
em torno do assassinato.
Pelos jornais de 1927 foi possível obter informações e conteúdos dos depoimentos
sobre o caso que acabara de ocorrer. É necessária a ressalva de que, lamentavelmente, muitos
jornais desse ano estão lacrados, ou seja, indisponíveis para serem manuseados por causa do
frágil estado em que se encontram.
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A década de 1930 foi a época do julgamento do assassino do Motorista Gregório, e
uma publicação encontrada no Diario Official de 1936 teve papel importante na reconstrução
da história.
Os jornais de 194010 a 2010 também foram analisados, ou seja: a amostra de jornais
pesquisados foi de 1927 a 2010 (ela será detalhada abaixo).
Embora já tenham passado por um processo de tratamento das informações, eles foram
considerados documentos, pois a pesquisa documental “vale-se de materiais que não
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo
com os objetivos da pesquisa” (GIL, 2007, p. 66). E esses impressos não passaram por um
tratamento analítico para que fosse entendido o comportamento deles perante a história do
milagreiro e a manifestação dos devotos.
Então, como foi necessário entender o tratamento dados pelos jornais impressos de
Teresina ao Motorista Gregório para compreender o conteúdo simbólico das matérias, as
publicações periódicas consultadas foram:
A) Jornais impressos dos anos de 1927 a 2010 (de acordo com a amostra do
item “B”) encontrados no Arquivo Público do Piauí ou em arquivos
pessoais de outros pesquisadores. O total foi de 787 edições de jornais que
foram verificadas à procura de matérias que tivessem como tema o
Motorista Gregório. Os jornais esquadrinhados foram: O Piahuy, A
Imprensa, A Liberdade, O Tempo, Diário Official, O Momento, O Piauí, A
Resistência, O Pirralho, O Dia, A Cidade, Jornal do Comercio, O
Dominical, Jornal do Piauí, Fôlha da Manhã, Estado do Piauí, Fôlha do
Nordeste, Opinião, O Liberal, Correio do Povo, A Hora, Jornal da Manhã,
O Estado, Correio do Piauí, Diário do Povo, Agora e Meio Norte.
B) A amostragem dos jornais impressos dos anos de 1927 a 2010 definiu os
dias:
a. 16/10 a 18/10 porque, como o Motorista Gregório foi assassinado
no dia 17/10/1927, essa data, normalmente, suscita visita dos
devotos ao monumento construído em homenagem ao santo nãocanônico, e é uma data simbólica para os devotos. O total foi de 344
edições de jornais averiguadas em busca de escritos sobre o santo
não-canônico em questão.

10

Não foram encontrados jornais da década de 1940 que falam do Motorista Gregório.
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b. 01/11 a 03/11, pois o Dia de Finados (02/11) é uma data especial
para os devotos, sendo o período com o maior número de visitas ao
monumento ao Motorista Gregório. O total de edições pesquisadas
em busca de material sobre o milagreiro tema dessa dissertação foi
de 262.
As amostras citadas neste tópico B não foram os únicos períodos observados, pois foi
necessário averiguar algumas edições com datas próximas às da amostra, e no
desenvolvimento da pesquisa surgiram novos fatos relevantes que foram incorporados ao
corpo de análise. E, também, alguns jornais dessa amostragem não foram analisados por não
estarem disponíveis para consulta. Uma tabela com o registro de todos os jornais pesquisados
e em quais há referência ao Motorista Gregório encontra-se no anexo 1.

Pesquisa bibliográfica específica
Materiais sobre o Motorista Gregório como livros, artigos e outras publicações
sistematizadas foram importantes porque deram informações relevantes ao trabalho.
Os livros de leitura corrente “abrangem as obras referentes aos diversos gêneros
literários (romance, poesia, teatro etc.) e também as obras de divulgação, isto é, as que
objetivam proporcionar conhecimentos científicos ou técnicos” (GIL, 1996, p.49). Os livros
que abrangem este tipo, que serviram como fontes de pesquisa bibliográfica, foram:
A) BARROS, Eneas. Parabélum. Teresina: [s.n.], 2008.
Este livro é uma mistura de ficção e realidade. Ele foi elaborado a partir de
documentos, e há as referências destes. A parte ficcional foi usada para
preencher os espaços da história em que não há documentos e nem relatos.
B) DIAS, William Palha; ARAÚJO, Delfino Vital da Cunha. Motorista
Gregório: mártir ou santo? Teresina: Editora Gráfica Expansão, 2005. Araújo
é um dos maiores especialistas na história do Motorista Gregório, sendo
possuidor de muitos documentos. Nesse livro não há muitas referências
documentais, mas é contada a história do milagreiro.
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Entrevistas e coleta de depoimentos
Para o desenvolvimento da pesquisa fez-se necessária a coleta de depoimentos dos
devotos no intuito de entender como eles veem o Motorista Gregório – através das suas
crenças e da produção de elementos folkcomunicacionais, como os ex-votos. As entrevistas
foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, pois, por esta estratégia,
informações relevantes puderam ser conseguidas.
Entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários
interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo
de construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e
abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vistas a
este objetivo. (MINAYO, 2010, p. 64)

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a partir de roteiro básico. Este tipo de
entrevista se caracteriza por ser aquela em que o entrevistador “combina perguntas fechadas e
abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem
se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2010, p. 64).
Para serem realizadas as entrevistas, os grupos foram abordados de maneiras distintas,
pois a pesquisa procurarou entender aspectos diferentes de cada um deles. Assim, o processo
foi dividido de acordo com cada conjunto de sujeitos:
A) Devotos:
a. Pessoas que frequentam o monumento ao Motorista Gregório no Dia
de Finados: A pesquisa teve uma amostra não representativa, com os
entrevistados sendo escolhidos aleatoriamente. Os objetivos foram entender
os motivos de frequentarem o monumento, a imagem criada por eles do
santo não-canônico, de onde originou a crença deles e entender como eles
veem os ex-votos.
A estratégia usada foi entrevista semiestruturada com as seguintes
perguntas norteadoras: 1) “Como Gregório morreu?”; 2) “Você sabe como
ele era? Gordo, magro, velho, novo etc.”; 3) “Como você virou devoto?”; 4)
“Você já pediu algo para ele?”; 5) “Pode dizer o que foi?”; 6) “Foi
realizado?”; 7) “Você já viu alguma coisa falando do Gregório na TV, nos
jornais ou em qualquer outro canto?”; 8) “O que foi? e “onde foi (qual meio
de comunicação)?”; 9) “O que são essas peças que o pessoal coloca aí no
monumento e nas árvores?”; 10) “O que essas coisas querem dizer?”; 11)
“Com qual freqüência você vem aqui pro monumento ou vai lá no cemitério
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visitar o túmulo de Gregório?”; 12) “Você vem todo ano para aqui no Dia
de Finados?”.
Foram 16 entrevistas com devotos, mas como em algumas delas havia mais
de um participante, o total de entrevistados foi de 19, sendo 11 mulheres e 8
homens, todos acima dos 25 anos de idade.
b. Possíveis devotos encontrados na cidade de Barras: A intenção inicial era
de que fossem realizadas as mesmas perguntas item acima (A.a) até
pergunta número 8, pois as posteriores são muito específicas aos devotos
que freqüentam o monumento. Importa registrar que não foi possível
desenvolver esse tipo de entrevista em Barras. A pesquisa nessa cidade foi
voltada mais a encontrar depoimentos que trouxessem informações de
quem foi e como era Gregório.

B) Repórteres: Os repórteres que fossem ao monumento fazer qualquer tipo de
reportagem seriam entrevistados. Seriam entrevistas semiestruturadas, procurando
saber quais os motivos que os levaram a realizar tal matéria e conduzidas por meio
de duas questões básicas: (1) “por que esta matéria está pautada?”, (2) “o que
significa para o jornal repercutir a fé das pessoas em um santo que não é
reconhecido pela Igreja Católica?”. Nenhum repórter foi visto do Dia de Finados
de 2010. Em 2009 apenas um, que era de televisão, foi ao monumento fazer
matéria. Ele foi entrevistado.
C) Eneas Barros: Autor do livro “Parabélum”, que é um romance que tem como base
a história do Motorista Gregório. Para a construção desse livro, o autor pesquisou
sobre o santo não-canônico. O objetivo foi entender os motivos de ele ter escolhido
o Motorista Gregório para ser protagonista de um livro, como também ter acesso a
informações sobre a vida e a morte do chofer. Foi realizada uma entrevista
semiestruturada conduzida por meio de duas questões básicas: (1) “Por que o
senhor decidiu escrever um livro sobre o Motorista Gregório?”; (2) “O que o
senhor atribui como fato nesta história e o que o senhor atribui como imaginação
dos fiéis”?.
D) Vital Araújo: Delfino Vital da Cunha Araújo é coautor do livro “Motorista
Gregório: Mártir ou Santo?”, foi o único repórter que conversou com Florentino
Cardoso (o assassino de Gregório) e faz parte de um grupo da cidade de Teresina
que tenta a canonização do santo do povo. Possui um bom acervo de documentos
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(como o depoimento do assassino) e publicações que tem como tema o milagreiro.
Foi feita uma entrevista semiestruturada com o objetivo de entender os motivos da
tentativa de canonização e de ter realizado uma entrevista com Florentino Cardoso
em 1975 para o jornal O Estado. A entrevista foi conduzida por meio de quatro
questões básicas: (1) “Por que o senhor decidiu escrever um livro sobre o
Motorista Gregório?”; (2) “O que o senhor atribui como fato nesta história e o que
o senhor atribui como imaginação dos fiéis”?; (3) “Qual é a lembrança mais
marcante que o senhor tem do contato com o assassino de Gregório?”; (4) “O que
motiva o senhor a se engajar numa campanha pela canonização do Motorista
Gregório?”.
E) Autoridades religiosas:
a. Da paróquia do bairro onde está localizado o monumento ao Motorista
Gregório: Houve a tentativa de uma entrevista semiestruturada com o
objetivo de conhecer a opinião dos padres sobre a manifestação dos
devotos do Motorista Gregório, sobre o papel que a presença dos santos
não-canônicos exerce e como é a relação entre a paróquia e a imagem de
santo do Gregório. A entrevista deveria ser conduzida por meio de três
questões básicas: (1) “Como o senhor avalia o movimento de fiéis em torno
da figura do Motorista Gregório e a construção de um monumento em
homenagem a ele?”; (2) “Que tipo de orientação da Igreja Católica Romana
oferece em relação às manifestações de devoção a santos não-canônicos?”
(3) “Qual é a sua opinião sobre a campanha pela canonização do Motorista
Gregório? É apropriada? Faz sentido?” O processo não foi bem sucedido
pela falta de abertura dos párocos para conversar sobre o tema. Um deles
não quis dialogar e houve uma conversa informal com outro, que não foi
gravada e não caminhou conforme o roteiro pré-estabelecido. Este ocorrido
serviu para sinalizar o desconforto presente na instituição em relação ao
tema.
b. Da paróquia de Barras (PI), onde Gregório trabalhou: a autoridade
local católica-romana atual foi localizada com o objetivo de que discorresse
se há manifestações de fé pelo santo não-canônico na cidade de Barras, se
há documentos que falem de Gregório, qual a visão dela sobre o milagreiro
e qual versão do assassinato que ela conhece. Foi utilizada entrevista
semiestruturada conduzida por meio de duas questões básicas: (1) “Como o
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senhor avalia o movimento de fiéis em torno da figura do Motorista
Gregório e a construção de um monumento em homenagem a ele?”; (2)
“Que tipo de orientação da Igreja Católica Romana oferece em relação às
manifestações de devoção a santos não-canônicos?”.
F) Jesus Elias Tajra: Foi na gestão dele como prefeito de Teresina (1982-1983) que
o monumento ao Motorista Gregório foi construído. Tentou-se realizar entrevista
semiestruturada com o objetivo de saber os motivos que o levaram a construir o
monumento. A entrevista deveria ser conduzida por meio de três questões básicas:
(1) “Por que o senhor decidiu construir um monumento em homenagem ao
Motorista Gregório?”; (2) “O que o senhor atribui como fato na história de
Gregório e o que o senhor atribui como imaginação dos fiéis”?; (3) “Qual é a sua
opinião sobre a campanha pela canonização do Motorista Gregório? É apropriada?
Faz sentido?”. Após tentativas, a entrevista não foi possível. Porém um
depoimento dado pelo ex-prefeito para o documentário “O Martírio do Motorista
Gregório” foi útil à pesquisa.

Análise de discurso
Através da análise de discurso, os depoimentos – conseguidos por meio de entrevistas
com os devotos – foram transcritos, lidos e relidos criticamente para a familiarização com os
textos e para comparação das falas conseguidas. Para a análise, houve a procura por padrões
entre os ditos. O objetivo de usar a análise de discurso é o de, através da interpretação,
entender o papel da linguagem na construção da imagem de santo do Motorista Gregório. Os
textos encontrados nos jornais também foram analisados.
A categorização dos textos dos devotos é a seguinte:
A) Como Gregório morreu (e quem o matou);
B) Fisionomia de Gregório;
C) Como se tornou devoto;
D) Quais pedidos feitos e como ocorre o pagamento;
E) Referência a algum meio de comunicação de massa;
F) O que são os ex-votos, como são usados e são lidos;
G) Qual o ex-votos mais falado;
H) Onde ocorrem as visitas dos devotos;
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I) Frequência de visitas ao monumento.

Por orientação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Metodista de
São Paulo, quando os extratos das entrevistas são citados no texto da dissertação, os nomes
dos entrevistados são omitidos, sendo substituídos por códigos tais como D1 (Devoto 1), D2
(Devoto 2), e assim sucessivamente. A transcrição das entrevistas encontra-se reproduzida na
íntegra no Anexo 2.

A categorização dos textos dos jornais é a seguinte:
A) Como Gregório morreu (e quem o matou);
B) Fisionomia de Gregório;
C) Quais pedidos feitos e como ocorre o pagamento;
D) O que são os ex-votos, como são usados e são lidos;
E) Qual o ex-votos mais falado;
F) Onde ocorrem as visitas dos devotos.
Os conteúdos colhidos pelas pesquisas e aqueles resultantes da análise de discurso
embasam todo o texto desta dissertação, mas encontram-se fundamentalmente sistematizados
no capítulo três e quatro.
É importante registrar que a principal dificuldade para o desenvolvimento da pesquisa
foi encontrar documentos e jornais antigos que tratassem do Motorista Gregório, para que a
história dele fosse recontada de maneira em que os aspectos fantasiosos fossem suprimidos.
As versões presentes na história oral eram muito divergentes e ter acesso a publicações
antigas no Arquivo Público do Piauí não foi fácil. Os jornais não estão digitalizados e se
encontram em estado muito frágil para serem manuseados. Foi necessária a ajuda de outros
pesquisadores (que disponibilizaram matérias e documentos dos arquivos pessoais) e também
a boa vontade dos funcionários do Arquivo Público, que ajudaram na busca de documentos e
de jornais antigos. Vale ressaltar que se os materiais impressos do Arquivo Público do Piauí
não forem digitalizados, o Estado corre o risco de perder sua memória, pois com os
documentos sendo destruídos pela ação do tempo, eles levarão consigo uma parte da história
ainda não conhecida.
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CAPÍTULO I
CULTURA, FOLKCOMUNICAÇÃO E LINGUAGEM

Para o desenvolvimento da pesquisa proposta, as observações e análises terão como
base teorias que envolvam a cultura e a linguagem. Para a primeira, a Folkcomunicação será a
principal fonte de conceitos. Em relação à linguagem, a análise do discurso será essencial para
que o imaginário dos devotos e dos jornais possa ser encontrado, com Mikhail Bakhtin sendo
importante para a análise dos discursos e Roland Barthes, com a semiologia, para o estudo
dos ex-votos. Explicações mais aprofundadas sobre as teorias capazes de ajudar na resolução
do problema de pesquisa serão verificadas nos tópicos abaixo.

1. Cultura
Para falar de Folkcomunicação, é preciso primeiro entender que cultura não é algo
presente somente nos grupos de saberes eruditos, tampouco apenas nos grupos
marginalizados11. Cultura pode ser entendida de muitas formas. Muitas vezes é associada à

11

Beltrão (1980, p. 38-39) explica que: “A expressão marginal surge, na literatura científica, pela primeira vez
em 1928, em artigo de Robert Park sobre as migrações humanas, publicado no American Journal of Sociology. O
migrante é ali definido como um “híbrido cultural”, um ‘marginal’, que, embora compartilhe da vida e das
tradições culturais de dois povos distintos, ‘jamais se decide a romper, mesmo que lhe fosse permitido, com seu
passado e suas tradições, e nunca (é) aceito completamente, por causa do preconceito racial, na nova sociedade
em que procura encontrar um lugar’. Como é fácil constatar, o autor se refere à situação do migrante estrangeiro;
contudo, tanto a essência das características grifadas (oposição à mudança/preconceito) como a tipificação a
seguir coincidem com nosso objeto: “É um indivíduo à margem de duas culturas e de duas sociedades que
nunca se interpenetraram e fundiram totalmente”. Posteriormente, o termo ganhou pejorativo, sendo o marginal
considerado elemento perigoso, ligado ao mundo do crime, o fora-da-lei, vagabundo, violento, homem ou
mulher que viva da bebida, dos tóxicos, da prostituição e dos atentados à propriedade. Extensivamente, foi
aplicado ‘aos pobres em geral, desempregados, migrantes, membros de outras subculturas, minorias raciais e
étinicas e transviados de qualquer espécie’ (PERLMANN). O mesmo autor assinala, entre os pontos importantes
do surgimento e caracterização da marginalidade e que nos interessam particularmente, a influência da invasão
do exterior, como ocorreu na América Latina, onde ‘o processo da colonização implicou não apenas conquista e
invasão, mas o contato cultural e manipulação diária da população indígena’, o que colocou as culturas
existentes numa situação marginal; e ainda a inexistência do fenômeno em sistemas tribais ou feudais, já que o
primeiro ‘não implicava conceito de superioridade’ e, no último, havia a aceitação tácita da sua posição e da
natureza hierárquica da sociedade. O fenômeno da marginalidade se caracterizou após a revolução burguesa e
sua ideologia, e se agravou com a Revolução Industrial, geratriz conceptual e formal da sociedade de massa. Às
camadas superiores – a elite do poder econômico e político – que estabelecem os níveis de civilização e as metas
de desenvolvimento, inclusive sócio-cultural, se contrapõem indivíduos e grupos sem condições (ou a quem
sempre são negadas condições) de alcançá-los, por sua pobreza, por suas culturas tradicionais, pelo
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educação, ao estudo, outras vezes é vista como produções artísticas, como o cinema e a
música. Para este trabalho, ela será compreendida como maneiras de viver, como um
resultado – de relações – que interfere nas decisões e nas maneiras de ser de pessoas
pertencentes a um grupo, com regras e crenças típicas geradas pelo agrupamento social. Não
pode ser vista como a elaboração de uma inspiração, que coloca em uma obra sentidos
decifráveis apenas por cultos alfabeticamente. As ações de um povo resultam em/de uma
cultura, que é capaz de criar sentidos que agem sobre as pessoas. Cultura é fruto da
convivência.
Aqui já não penso a cultura como belas artes, mas como um movimento
coeso de falares, imaginação, formas de vida animadas por algum grau de
proximidade social, e, portanto, capazes de oferecer sentido de destino ao
grupo em ação. Essa ótica de cultura é a única que nos serve para o
confronto com as seqüelas e mesmo as forças vivas da colonização e das
várias formas de dependência. (ALVES, 1994, p. 131-132)

Cultura não pode ser enxergada apenas como produções pertencentes às elites, ou
como o que é de “bom gosto”, posto que o “bom” é variável. Alguns exemplos são
encontrados na história, tal como Balzac e Dickens, que escreveram folhetins; e Orson
Welles, que é considerado um dos mais importantes cineastas de todos os tempos, tendo o
filme “Cidadão Kane”, de 1941, presente em muitas listas atuais como um dos melhores da
história. Horkheimer e Adorno, que viam o cinema como degradação cultural (MARTINBARBERO, 2009, p. 82), pertencentes à Escola de Frankfurt, contemporâneos do diretor
norte-americano, não enxergavam essas produções cinematográficas como uma “arte”:
Todas as violações do exercício da profissão cometidas por Orson Welles
lhe são perdoadas porque – incorreções calculadas – só fazem confirmar e
reforçar a validez do sistema. A obrigação do idioma tecnicamente
condicionado que atores e diretores devem produzir como natureza, para
que a nação dele se aproprie, refere-se a matizes tão sutis a ponto de quase
alcançar o refinamento dos meios de uma obra de vanguarda. A rara
capacidade de sujeitar-se minuciosamente às exigências do idioma da
simplicidade em todos os setores da indústria cultural torna-se o critério da
habilidade e da competência. (HORKHEIMER; ADORNO, 2000, p. 177)

O povo, a classe oprimida/marginalizada também desenvolve suas artes (por exemplo,
os hippies e seus adereços), cria maneiras de viver e suas lógicas. O povo tem sua cultura, a
qual deve ser entendida, de acordo com José Luiz dos Santos (2010, p.55), como “as
manifestações culturais dessas classes [oprimidas], manifestações diferentes da cultura

isolacionismo geográfico, rural ou urbano, pelo baixo nível intelectual ou pelo inconformismo ativo e consciente
com a filosofia e/ou a estrutura social dominante.
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dominante, que estão fora de suas instituições, que existem independentemente delas, mesmo
sendo suas contemporâneas”.
As preocupações com cultura popular são tentativas de classificar as formas
de pensamento e ação das populações mais pobres de uma sociedade,
buscando o que há de específico nelas, procurando entender a sua lógica
interna, sua dinâmica e, principalmente, as implicações políticas que
possam ter. (SANTOS, José Luiz, 2010, p. 54)

O povo é capaz de criar sua cultura, de encontrar explicações para suas dúvidas e de
achar saídas para suas dificuldades. As classes marginalizadas escolhem no que acreditar e
decidem como se comportar. Elas não estão isoladas e nem são estáticas, pois estão em
contato com toda a sociedade, e contém características marcantes que são capazes criar uma
união. Essa agregação, ligada por valores comuns, podem, através de suas manifestações,
protestar, por exemplo, contra as más condições de saúdes vividas (como o depósito de exvotos em casas dos milagres).
Para ser pensada assim, a cultura popular tem de ser encarada não como
uma criação das instituições dominantes, mas como um universo de saber
em si mesmo constituído, uma realidade que não depende de formas
externas, ainda que se opondo a elas. Pode-se a partir daí considerar como
as religiões populares podem servir aos propósitos de defender os interesses
das classes oprimidas, ou como festas populares podem ser momentos de
manifestação da repulsa dos oprimidos contra os opressores. (SANTOS,
José Luiz, 2010, p. 56)

A cultura não é algo de uso restrito pelas elites, assim como não é pelos
marginalizados. Popular e erudito não podem ser vistos como opostos, mas como produtos
resultantes de diferentes processos históricos. A cultura está presente nos mais diversos
lugares, nos mais distintos grupos, gerando e recriando ações e crenças. Para estudar a cultura
é preciso vê-la como um todo, tendo interligações com diferentes grupos e com a sociedade;
enxergar como as ações de um estão ligadas com as de outros e como esses contatos podem
gerar transformações. Cada conjunto social tem suas crenças e ações, e entender a lógica
interna de um desses grupos, assim como verificar as suas manifestações, gerará informações
capazes de ajudar no entendimento das motivações e das ações desses conjuntos.
Uma observação merece ser feita, pois no caso deste estudo sobre o Motorista
Gregório, pode-se perceber que um santo não-canônico desenvolve suas “ações milagrosas”
para o grupo de devotos, não havendo distinção por classe econômica. Há os que creem e os
que são mais céticos. Verificar todas as relações culturais presentes em torno desse santo nãocanônico resultaria num trabalho deveras extenso e extrapolaria a problemática base, que é
entender qual é o lugar da comunicação nesse processo social.
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O erudito e o popular convivem e co-existem, cada um tendo regras próprias, mas
influenciando e sendo influenciado. Exemplos interessantes de o popular imerso na “arte”
estão na música e na literatura, pois o popular cria uma estética nova, sendo copiado e
reproduzido. Adoniran Barbosa, com seus sambas, falava do cotidiano paulista, sendo
perceptível a tentativa de colocar nas músicas o linguajar popular paulistano. Grandes obras
da literatura tiveram como fonte as classes renegadas pelo poder, podendo ser citado como
exemplo Euclides da Cunha, com “Os Sertões”, o qual retratou a guerra de Canudos. João
Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna também merecem destaque.
Quero dizer que foi precisamente no cruzamento dos discursos e gestos do
poder e dos despossuídos que se produziu a melhor literatura do Brasil e,
curiosamente, a agudeza intelectual, a alta criatividade lingüística e a
estetização do cotidiano foram os próprios instrumentos de reação,
organização social, manutenção de valores e, mais tarde, de renovação dos
discursos sociais nos movimentos reivindicatórios, mais conhecidos nos
anos 20, anos 50 e, depois de 1976, nas periferias urbanas. (ALVES, 1994,
p. 131)

A lógica do capital, tendo o lucro sempre em vista, fez surgir casos interessantes da
mescla do erudito com o popular, como os de Balzac e Dumas, que escreviam em folhetins
(um meio dirigido à massa e que a relação entre o escritor e o dono do impresso era de patrão
e empregado) para granjear dinheiro.
Assim, por exemplo, o escandaloso caso de Dumas e outros fizeram de
“negros” ou ajudantes para escrever alguns folhetins: traçado o sentido do
episódio – seu lugar na trama e os personagens envolvidos –, o folhetinista
encarregava um ajudante da redação ou do desenvolvimento, o que lhe
permitia escrever dois ou até mais folhetins ao mesmo tempo: onde reside
de fato o escândalo? No acréscimo de “produtividade” ou rentabilidade
proporcionado pelo mecanismo? Ou naquela degradação da escritura que
implica a dissolução da “unidade do autor”, identidade que responde a
alguns pressupostos culturais que pouco ou nada têm a ver com o
funcionamento popular das narrativas e com sua difusão massiva? Para a
maior parte do público do folhetim, o autor importava tão pouco que “as
pessoas achavam que eram os entregadores que escreviam os romances”.
(MARTIN-BARBERO, 2009, p. 180-181)

Não deve haver negação do popular pelo erudito, e vice-versa. As duas se misturam,
uma sendo capaz de agir sobre a outra. A interação é capaz de gerar novas formas de uma
mesma cultura, ou de ajudar na manutenção de uma maneira de ser/pensar. A mídia, por
exemplo, busca na cultura do povo assuntos para serem tratados e reproduzidos, como
também busca no erudito conteúdos a serem mostrados. Essa apropriação, e consequente
divulgação, atinge desde as classes mais pobres até as mais ricas. Essa ubiquidade da mídia é
poderosa, pois não pede permissão para entrar nas casas das pessoas. Mesmo que um receptor
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se negue a consumir produtos midiáticos, ele fica sabendo, seja por meios de conversas
informais, seja por ser pego desprevenido por um comentário ou por televisores ligados em
lojas e bares.
De fato, o erudito e o popular intercambiam significações em grau mais
elevado, muitas vezes imperceptível para a consciência social comum, a
qual, sempre que pode, busca obstaculizar tais encontros. Dado, porém, o
grau profundo do encontro, não é muito importante discutir o lugar social
do erudito e do popular. Seus encontros superam em muito a sua
especialização, que talvez jamais tenha existido, a não ser quando o erudito
e o popular foram cooptados pelas instituições da sociedade de classes e se
postaram a seu serviço de modo acrítico. (ALVES, 1994, p. 137)

Desta forma, culturas existem, e elas são diferentes umas das outras. As culturas dos
marginalizados são aquelas opostas às dos grupos dirigentes, são aquelas que existem fora de
instituições rígidas. Mas elas não são impedidas de se relacionarem com os diversos tipos
existentes. É o povo, através de suas experiências, criando/recriando formas de pensar e agir.
A religião popular do nordeste brasileiro, por exemplo, não está somente dentro dos muros
das igrejas, mas vive por si, embora carregue referências e características da Igreja Católica
Romana, herdadas pelo processo histórico da ação dos jesuítas nos índios e nos negros.
E o Brasil é heterogêneo culturalmente ou, de acordo com Alfredo Bosi (2004, p. 7),
“plural, mas não caótico”. A cultura brasileira é um mosaico composto por formas de
enxergar o mundo distintas, provenientes de vários países e/ou religiões. Ela não é
homogênea, e existir a “admissão do seu caráter plural é um passo decisivo para compreendêla como um ‘efeito de sentido’, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições
no tempo e no espaço” (BOSI, 2004, p. 7).
A cultura popular não é composta de resíduos de uma cultura superior, como também
não é um passado teimando em viver no presente. Ela tem origens no passado e está num
contínuo processo de agregar e modificar valores. Então não podemos vê-la como algo
terminado, pronto, estático.
Outro ponto que deve ficar fácil de ser entendido é sobre o que é folclore, pois alguns
autores criam uma diferença entre ele e a cultura popular, o que pode resultar em limites nas
ações de pesquisadores que desejam trabalhar com manifestações populares, principalmente
com a religião popular. Sergio Ferretti (2008, online) expõe uma diferenciação:
No tambor de mina a religião é encarada como “obrigação”, como algo que
deve ser levado muito a sério e que impõe respeito. O folclore costuma ser
visto pelo povo como mera distração, como “brincadeira”, como se diz no
Maranhão. Acontece que para os participantes de manifestações folclóricas
como o tambor de crioula e ou o bumba-meu-boi, a festa ou a “brincadeira”,
chega a ser levada tão a sério pelos seus organizadores, que acaba se

35

transformando praticamente numa obrigação religiosa. De qualquer forma o
povo distingue religião e folclore e, nesta perspectiva, consideramos
preconceituoso incluir religião popular no domínio do folclore. Apesar de
imprecisões, parece-nos que o termo cultura popular é mais adequado do
que folclore, principalmente quando relacionado com religião.

Brandão (2010, p. 23), também fala da diferenciação de visão que alguns têm entre
folclore e cultura popular:
Na cabeça de alguns, folclore é tudo o que o homem do povo faz e reproduz
como tradição. Na de outros, é só uma pequena parte das tradições
populares. Na cabeça de uns, o domínio do que é folclore é tão grande
quanto o do que é cultura. Na de outros, por isso mesmo folclore não existe
e é melhor chamar cultura, cultura popular o que alguns chamam folclore.
E, de fato, para algumas pessoas as duas palavras são sinônimas e podem
suceder-se sem problemas em um mesmo parágrafo.

O termo folclore foi um neologismo criado por William John Thoms, com a junção de
Folk e Lore. Folk que representa “povo” e Lore o “saber”. Seria então a sabedoria, os
costumes, as tradições de um povo. Essa questão do popular, do povo e da cultura levou
muitos estudiosos a proporem seus conceitos e relatarem seus entendimentos, tais como
Imbelloni, dividindo a sociedade em populus e vulgus12, Cortazar13, Marcel Mauss14 e Van
Gennep.15 (CARNEIRO, 2008).
Edison Carneiro, em “Dinâmica do Folclore” (2008), expõe as dificuldades para que o
folclore tivesse uma área definida de estudo, as pendengas entre folcloristas e antropólogos e
as tentativas de posicionar o campo. Segundo ele (em carta escrita em 1961, reproduzida em
“Dinâmica do Folclore”), os cientistas sociais tentaram se afastar dos folcloristas por nunca
terem lido sobre o folclore, gerando um desconhecimento da área.
A Carta do Folclore Brasileiro de 1951 já buscava uma ligação do folclore com a
antropologia ao afirmar que “reconhece o estudo do folclore como integrante das ciências
antropológicas e culturais, condena o preconceito de só considerar folclórico o fato espiritual
e aconselha o estudo da vida popular em sua plenitude, que no aspecto material, quer no
aspecto espiritual”. Oracy Nogueira em 1954, no Congresso Internacional de Folclore,

12

“[...] que seriam ‘duas entidades que convivem no seu seio [...] como camadas de certo modo superpostas e
impermeáveis’. De passagem, digamos que só há camadas sociais ‘impermeáveis’ na imaginação de Imbelloni.
Estabelecendo correlações entre vocábulos gregos, latinos, alemães e anglo-saxões, Imbelloni nos garante que o
vulgus equivale ao folk e que é esse vulgus o responsável pelo folclore” (CARNEIRO, 2008, p. 17).
13
O “povo seriam ‘as pessoas que ocupam o plano intermediário entre os selvagens ou primitivos... e a
sociedade intelectualmente refinada e culta’!” (CARNEIRO, 2008, p. 17).
14
Que “resolvia a dificuldade considerando popular o que não fosse oficial” (CARNEIRO, 2008, p. 17).
15
Via que “o folclore ‘se ocupa especialmente dos camponeses e da vida rural, e do que disso subsiste nos meios
industriais e urbanos’” (CARNEIRO, 2008, p. 18).
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levantou uma proposta16, a qual foi relegada. Por fim, em 1959, no IV Congresso de Folclore,
em Porto Alegre, foi aprovada uma resolução que exigia “do folclorista um completo estudo
da comunidade para dar ‘amostras’ do folclore local” (CARNEIRO, 2008, p. 67).
Cultura popular é diferente de folclore? O que é folclore? A Carta do Folclore
Brasileiro, de 1995 responde essas questões:
1. Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado
nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de
sua identidade social. Constituem-se fatores de identificação da
manifestação folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade,
funcionalidade. Ressaltamos que entendemos folclore e cultura popular
como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a UNESCO. A
expressão cultura popular manter-se-á no singular, embora entendendo-se
que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem em
contextos naturais e econômicos específicos.
2. Os estudos de folclore, como integrantes das Ciências Humanas e
Sociais, devem ser realizados de acordo com metodologias próprias dessas
Ciências.
3. Sendo parte integrante da cultura nacional, as manifestações do folclore
são equiparadas às demais formas de expressão cultural, bem como seus
estudos aos demais ramos das Humanidades. Consequentemente, deve ter o
mesmo acesso, de pleno direito, aos incentivos públicos e privados
concedidos à cultura em geral e às atividades científicas.

Luiz da Câmara Cascudo também traz seu (longo) conceito de folclore, enxergando-o
como algo amplo e dinâmico, o que corrobora com a carta supracitada e se diferencia dos que
veem separação entre cultura popular e folclore:
É a cultura do popular, tornada normativa pela tradição. Compreende
técnicas e processos utilitários, além da sua funcionalidade. A mentalidade
móbil e plástica torna tradicional os dados recentes, integrando-os na
mecânica assimiladora do fenômeno coletivo, como a imóvel enseada dá
ilusão da permanência estática, embora renovada, na dinâmica das águas
vivas. O folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta
dimensão, sensível ao seu ambiente. Não apenas conserva, depende e
mantém os padrões do entendimento e da ação, mas remodela, refaz ou
abandona elementos que se esvaziaram de motivos ou finalidades
indispensáveis a determinadas seqüências ou presença grupal. [...] O
conteúdo do folclore ultrapassa o enunciado de 22 de agosto de 1846,
quando William John Thoms (1803-1885) criou o vocábulo. Nenhuma
disciplina de investigação humana imobilizou-se nos limites impostos,
quando do seu nascimento. Qualquer objeto que projete interesse humano,
além de sua finalidade imediata, material e lógica, é folclórico. Desde que o
laboratório químico, o transatlântico, o avião atômico, o parque industrial
16

“Considera-se fato folclórico toda maneira de sentir, pensar e agir, que constitua uma expressão peculiar de
vida de qualquer coletividade humana, integrada numa sociedade civilizada. O fato folclórico caracteriza-se pela
sua espontaneidade e pelo seu poder de motivação sobre os componentes da respectiva coletividade. A
espontaneidade indica que o fato folclórico é um modo de sentir, pensar e agir, que os membros da coletividade
exprimem, ou identificam como seu, sem que isto seja levado por influência direta de instituições estabelecidas.
O fato folclórico, contudo, pode resultar tanto de invenção quanto de difusão. [...]”(CARNEIRO, 2008, p. 6566).
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determinem projeção cultural no plano popular, acima do seu programa
específico de produção e destino normais, estão incluídos no folclore. Não
apenas contos e cantos, mas a maquinaria faz nascer hábitos, costumes,
gestos, superstições, alimentação, indumentária, sátiras, lirismo, assimilados
nos grupos social participantes. Onde estiver um homem aí viverá uma
fonte de criação e divulgação folclórica. O folclore estuda a solução popular
na vida em sociedade. Como no passado, e ao contrário da lição dos
mestres, acredita-se na existência dual da cultura entre os povos. Em
qualquer um deles haverá uma cultura sagrada, hierárquica, veneranda,
reservada para a iniciação, e a cultura popular, aberta à transmissão oral e
coletiva, estórias e acessos à técnicas habituais do grupo, destinada à
manutenção dos usos e costumes no plano do convívio diário. [...] O
folclore estuda todas as manifestações tradicionais na vida coletiva.
(CÂMARA CASCUDO, 2000, p. 240-241)

Para o desenvolvimento deste trabalho, folclore será visto como sinônimo de cultura
popular, entendido como algo dinâmico e que não está isolado, mas em contato com outras
culturas. Estas que podem ser as dos grupos dominantes, das elites dirigentes, ou de
agrupamentos marginalizados. Este tipo de relação existe e sempre existiu, pois os
“comandantes” de hoje foram os subalternos em outras épocas, os que lutam para continuar
dentro das muralhas do poder já batalharam do lado de fora. Não há pureza em uma ou em
outra. “Os ideais da classe dominante foram algum dia, os ideais de todo o povo, embora
permaneçam apenas no seio dos setores politicamente mais atrasados” (CARNEIRO apud
BELTRÃO, 2001, p. 60).

2. Folkcomunicação
Luiz Beltrão de Andrade Lima teve papel importante na evolução de pesquisas
referentes à comunicação no Brasil. Além de ter sido o primeiro a alcançar o grau de doutor
em comunicação em universidade brasileira, fundou o ICINFORM (Instituto de Ciências da
Informação), a revista Comunicações & Problemas e foi o fundador da Folkcomunicação.
Sua vida foi dedicada à educação e à pesquisa. Foi professor de jornalismo em João
Pessoa, lecionando aulas noturnas e diurnas, coordenador do curso de Jornalismo da
Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Pernambuco e, em 1966, deu aulas em
Fortaleza, com a criação da Universidade Federal de Ceará. Na sua época, existiam poucos
livros sobre jornalismo, tanto que, para dar aulas, “um dos poucos instrumentos eficientes
para o ensino do jornalismo era justamente seu livro Iniciação à Filosofia do Jornalismo,
editado em 1960, pela Agir” (TARSITANO, 1995, p. 170).
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Como professor da Universidade Católica de Pernambuco, criou, em 13 de dezembro
de 1963, o ICINFORM (Instituto de Ciências da Informação):
Entre as finalidades do Instituto, destacavam-se as seguintes: investigação
científica da informação coletiva, referindo-se às áreas do Jornalismo,
Publicidade e Relações Públicas; treinamento e aperfeiçoamento de
profissionais, difusão de estudos relacionados com as Ciências da
Informação; estudos voltados para formulação de uma Teoria Geral das
Ciências da Informação e intercâmbio com outras entidades da mesma
natureza sediadas no exterior. (TARSITANO, 1995, p. 171)

O ICINFORM foi o primeiro centro nacional de pesquisas acadêmicas sobre
comunicação. O instituto surgiu com a finalidade de dar suporte ao curso de Jornalismo, para
ajudar os estudantes e aproximá-los da grande imprensa local, que ainda resistia à formação
universitária de jornalistas. Halliday (2008), ex-aluna de Beltrão no período do INCIFORM,
depõe sobre como era o Instituto:
O ICINFORM (sigla meio canhestra do Instituto de Ciências da
Informação), sem estrutura organizacional, era só processo, e funcionava
com o carisma de Luiz Beltrão e nós, alunos, trabalhando como voluntários,
de datilógrafos, revisores, redatores, office-boys. Lembro-me de ter trazido
de casa duas poltronas usadas de bambu com almofadas dupla-face, que
meus pais iam substituir por cadeiras de terraço mais leves. Levei-as para o
quinto andar da Católica em atenção ao pedido de doação de mobiliário e
objetos de escritório para o ICINFORM, que nos seus primórdios só tinha
uma estante de ferro e um birô emprestado pelos padres. Contrariando a
brincadeira do próprio Beltrão, ficou uma prova cabal da existência do
ICINFORM: a revista Comunicações & Problemas, cujo formato em duas
colunas ele tirou do então periódico-modelo de pesquisa da comunicação - o
Journalism Quarterly. (HALLIDAY, 2008, online)

Além da criação desse instituto, Beltrão instituiu a “primeira revista brasileira
dedicada a temas comunicacionais – Comunicações & Problemas (C&P), também na cidade
de Recife, em 1965” (MARQUES DE MELO, 2008, p. 27). A C&P tinha por objetivos
divulgar o Instituto no meio acadêmico e ser uma ligação entre a academia e a comunidade,
publicando matérias jornalísticas e escritos com caráter acadêmico.
Beltrão mudou-se para Brasília em 1965, para trabalhar na UnB (Universidade de
Brasília), “com a advertência, vinda do Regime Militar, para não falar em comunicação de
massa, termo considerado de tendência altamente subversiva” (TARSITANO, 1995, p. 172).
Na capital do Brasil, ele também fez o doutorado, defendendo a tese “Folkcomunicação: um
estudo dos agentes e meios populares de informação de fatos e expressões de idéias”, em
1967. Porém, mais tarde o título foi cassado, sendo um dos motivos “os comentários
elogiosos que Beltrão faz à China comunista. Entusiasmado com o que conhecera em sua
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visita àquela nação, não poupa comentários positivos publicados na coletânea Itinerário da
China”. (TARSITANO, 1995, p. 172)
A Folkcomunicação surgiu porque “Beltrão intrigava-se como o indivíduo analfabeto
podia informar-se, se não ia ao cinema, se não tinha televisão. Como poderia ele intercambiar
opinião?” (TARSITANO, 1995, p. 176). Então, percebeu que os grupos marginalizados
encontravam formas de se comunicar, as quais não precisam ser intermediadas pelos meios de
comunicação massivos (MCM). Beltrão viu que o ex-voto, por exemplo, era capaz de
intercambiar informações, tanto que escreveu, em 1965, o artigo “O Ex-voto Como Veículo
Jornalístico”. Observou que o folclore tinha suas formas de comunicação, mas tendo cuidado
para não ver o folclore como Folkcomunicação. Elas, embora estejam muito próximas, são
duas coisas diferentes. Kunsch (2000, p. 113), deixa clara essa distinção:
Dois termos distintos entram nessa definição: folclore e folkcomunicação.
Apesar de correlatos, eles expressam realidades diferentes: o folclore diz
respeito às manifestações da cultura popular, abordadas pela Ciência do
Folclore; a folkcomunicação, por sua vez, lida com os aspectos
comunicacionais dessas manifestações, constituindo hoje um campo de
estudos que vem se consolidando, dentro da área de Ciências da
Comunicação.

Em 1980, no livro “Folkcomunicação - A Comunicação dos Marginalizados”, lançado
pela Cortez, Beltrão ainda classificou os grupos nos quais a Folkcomunicação se faz mais
presente:
A folkcomunicação se faz presente com maior intensidade entre grupos que
estão posicionados à margem do sistema político e de comunicação social.
Para Beltrão são três esses grupos:
1. Os grupos rurais marginalizados pelo isolamento geográfico em que
vivem, rendimentos reduzidos e baixo nível intelectual.
2. Os grupos urbanos marginalizados, formados por pessoas de classes
subalternas, desassistidas, subinformadas e com mínimas condições de
acesso.
3. Os grupos culturalmente marginalizados, que representam contingentes
de contestação aos princípios, à moral ou à estrutura social vigente.14
(TARSITANO, 1995, p. 181-182)

Luiz Beltrão faleceu em 24 de outubro de 1986, mas suas idéias encontraram
seguidores. A Folkcomunicação continuou sendo estudada e aplicada a pesquisas, tanto que
hoje há a Revista Internacional de Folkcomunicação, que publica artigos semestralmente, o
Folkcom (conferência que tem por objetivo promover a discussão e o debate sobre as
pesquisas no campo da Folkcomunicação no Brasil e no mundo) e é uma área de estudo com
espaço garantido para ser debatida no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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2.1 - Conceitos
O histórico do domínio das elites brasileiras sobre as comunicações de massa
praticamente dividiu o Brasil em dois, entre os “doutores” e os iletrados. Não havia uma união
que formasse uma nação, eram as elites vivendo em um Brasil e os marginalizados em outro.
Beltrão percebeu que os grupos que viviam fora das redomas elitistas trocavam informações,
conhecimentos, e que suas culturas perpetuavam e tinham poder, decidindo, então, investigar
a força dos meios marginalizados de comunicação:
Como o fez, por exemplo, naqueles dramáticos dias de agosto – setembro de
1961, e que se registrou o impressionante e inédito episódio da reação
unânime contra o expresso veto dos comandantes supremos das Forças
Armadas à posse legítima do vice-presidente da República, com a renúncia
do titular. Fomos todos testemunhas dessa manifestação espontânea, global,
esmagadora contra decisão personalista, que pretendia sobrepujar-se à letra e
ao espírito da lei e da justiça. Sobre os meios convencionais de
comunicação, exerceu-se estrita censura. As classes populares valeram-se,
então, de seus próprios veículos – folhetos, volantes, atos de presença –
opondo à força militar a sua vontade soberana. (BELTRÃO, 2001, p. 64)

A teoria Hipodérmica, baseada nas ideias behavioristas de Skinner, enfatizava que a
massa era um conjunto de pessoas atacadas diretamente pela mídia, era um estímulo-resposta
que agia num caminho certo e objetivo, fazendo com que um grupo respondesse e agisse de
acordo com os estímulos enviados pelos MCM, conforme corrobora Wolf (2005, p.11)
quando afirma que “a teoria hipodérmica – bullett theory – sustentava, portanto, uma conexão
direta entre a exposição às mensagens e o comportamento: se uma pessoa é atingida pela
propaganda, pode ser controlada, manipulada, induzida a agir”. Porém Lazarsfeld percebeu a
influência de uma pessoa do grupo que tinha uma função mediadora entre os MCM e a massa,
chamando-a de líder de opinião e elaborando o fluxo de comunicação em dois níveis (twostep flow of communication), que é justamente a passagem não direta das informações dos
grandes meios de comunicação à massa. É uma visão que ajuda a refutar a onipotência da
mídia. Beltrão (2001, p.68) também percebeu a existência desse líder, desse “personagem
quase sempre do mesmo nível social e de franco convívio com os que se deixavam
influenciar, levando sobre eles uma vantagem: estava mais sujeito aos meios de comunicação
do que os seus liderados”. A percepção deste sujeito que tem grande influência em seus
grupos, revelou-se significativo porque, ainda segundo Beltrão (2001, p. 72):
[...] esses grupos dirigentes precisam valer-se não somente dos grandes
meios de comunicação do seu patrimônio e dos comunicadores de seu
próprio ambiente como, ainda, dos líderes de opinião populares, armados,
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por seu turno, de recursos e veículos que apenas eles possuem e sabem
manejar.

Essa raiz funcionalista não é tão “pura” em Beltrão, pois o modelo tradicional via o
processo comunicativo como “Emissor => mensagem => Receptor”. Porém a comunicação
dos marginalizados brasileiros acontecia num processo aberto, em que um receptor tornava-se
um emissor e em que outro receptor tornava-se outro emissor, tal como a brincadeira do
“telefone sem fio” (HOHLFELDT, 2007, p. 79).
Beltrão percebeu que a recepção não ocorria exatamente como Lazarsfeld e Katz
disseram, pois a “tradução” das mensagens para os códigos locais não ocorria individualmente
pelos líderes de opinião, pois muitos “conteúdos midiáticos, em zonas distanciadas dos
centros urbanos ou nas periferias metropolitanas, passavam por leituras grupais ou traduções
comunitárias, efetuadas por ‘agentes coletivos’” (MARQUES DE MELO, 2007, p. 11).
A noção de fluxo de comunicação em dois estágios (two-step flow of communication)
foi ampliada para um fluxo em múltiplos estágios, “compreendendo meios, líderes com seu
grupo mais íntimo, líderes com outros líderes e, afinal, com a grande audiência de folk”
(BELTRÃO, 2004, p. 79)
De acordo com Hohlfeldt (2007, p. 79), uma grande contribuição de Beltrão está na
“criação de uma teoria híbrida, que mescla elementos do funcionalismo norte-americano com
uma perspectiva de cultura popular latino-americana, especialmente brasileira, sem qualquer
traço ou ranço de subalternidade, que se constituirá na folkcomunicação”.
A ação do líder de opinião, na sociedade atual, não é tão forte quanto era há cinquenta
anos. A televisão, por exemplo, hoje está presente em 97%17 dos domicílios brasileiros, não
sendo mais domínio (na questão de entendimento das mensagens) de uma classe. Atualmente,
os MCM não têm mais uma linguagem elitista, tendo, agora, um palavreado acessível a toda a
população. A taxa de analfabetismo também diminuiu: na década de 1960 estava em 39,6%, e
no ano 2000 ficou em 13,6%.18 Porém, em algumas localidades, o líder de opinião ainda está
presente, como é o caso dos grupos de romeiros que vão a Juazeiro do Norte (CE) visitar o
Padre Cícero. Nelas, há a influencia do líder de opinião, “traduzindo” lições bíblicas,
sugerindo comportamentos e atuando como um psicólogo para com alguns fiéis (ARAGÃO;
DOURADO, 2009).
17

TV é o eletrodoméstico com maior presença nos domicílios nacionais. Folha de São Paulo. São Paulo, 18
ago.2007. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u116233.shtml>. Acesso em: 18
jan.2011.
18
BARROS, Ricardo Paes de; CARVALHO, Mirela de; FRANCO, Samuel. Analfabetismo no Brasil. Instituto
de Estudos do Trabalho e Sociedade. [s.l], [s.d]. Disponível em
<http://www.iets.org.br/article.php3?id_article=527>. Acesso em: 24 jan.2011.
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Mesmo em assuntos bastante discutidos pela mídia, é comum haver incompreensão
dos ditos, como as “mensagens referentes a assuntos econômicos, políticos ou
administrativos, as transmissões de música erudita ou mesmo cursos de especialização
técnica” (BELTRÃO, 2004, p. 74).
Ainda há assuntos pelos quais os MCM não se interessam: não fazendo deles produtos
a serem veiculados. Esses conteúdos continuam existindo e estão presentes em alguns grupos.
Então, mesmo o mundo estando repleto de MCM, eles não conseguem abordar os interesses
de todas as comunidades existentes. Nem tudo pode ser veiculado; nem tudo o que é
considerado relevante pela mídia é visto assim por alguns grupos. Estes continuam se
comunicando com ou sem a interferência da mídia. Nessas comunidades, a oralidade e os
meios comunicacionais alternativos podem continuar existindo ou serem recriados. O líder de
opinião ainda pode se fazer presente nas classes marginalizadas.
E Beltrão, ao estudar essas classes marginalizadas, quis saber como elas se
informavam e quais veículos eram utilizados. A pesquisa das formas de comunicação dessas
comunidades fez surgir a Folkcomunicação, que:
É o processo de intercâmbio de mensagens através de agentes e meios
ligados direta ou indiretamente ao folclore e, entre as suas manifestações,
algumas possuem caráter e conteúdo jornalístico, constituindo-se em
veículos adequados à promoção de mudança social. (BELTRÃO, 2001, p.73)

Os grupos que eram excluídos tanto politicamente quanto das formas de comunicação
social utilizavam a Folkcomunicação como meio de difusão de suas mensagens. Mas os
grupos marginalizados não são um conjunto único, com uma única maneira de pensar/agir,
eles são diversos. Assim, foram divididos em três grandes grupos:
1) Os grupos rurais marginalizados, sobretudo devido ao seu
isolacionismo geográfico, sua penúria econômica e baixo nível
intelectual. Possui as seguintes características: habitantes de áreas
isolada, subinformados, desassistidos, em sua maioria semianalfabetos ou analfabetos, universo vocabular reduzido e/ou
particularíssimo, acesso restrito aos meios de massa, normalmente
valem de canais interpessoais diretos. (BELTRÃO, 1980)
2) Os grupos urbanos marginalizados, compostos de indivíduos
situados nos escalões inferiores da sociedade, constituindo as
classes subalternas, desassistidas, subinformadas e com mínimas
condições de acesso. Também possui as seguintes características:
reduzido poder aquisitivo e concentram-se em aglomerados de
moradias com pouca segurança e higiene. (BELTRÃO, 1980)
3) Os grupos culturalmente marginalizados, urbanos ou rurais, que
representam contingentes de contestação aos princípios, à moral
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ou a estrutura vigente. Altercam a cultura e a organização social
estabelecida, em razão de adotarem filosofia contrária às idéias e
práticas generalizadas da comunidade. Conforme Beltrão (1980, p.
103-104), esses grupos são divididos em três: A) Messiânico: que
é composto de “seguidores de um líder carismático, cujas idéias
religiosas representam contrafações, adulterações, exacerbações
ou interpretações personalíssimas de dogmas e tradições
consagradas pelas crenças e denominações religiosas estabelecidas
e vigentes no universo da comunicação social”; B) Políticoativista: “o grupo ativista tem uma ideologia que a comunidade,
em sua grande maioria, considera exótica ou insuportável”. Eles
são grupos que tentam “manter estruturas de dominação e
opressão vigentes ou revolucionar a ordem política e social em que
se fundamentam as relações entre os cidadãos, empregando força
como a arma principal para impor suas diretrizes”; C) Eróticopornográfico: é composto por pessoas que “não aceitam a moral e
os costumes que a comunidade adota como sadios, propondo-se a
reformá-los em nome de uma liberdade que conhece limites à
satisfação dos desejos sexuais e práticas hedônicas consideradas
perniciosas pela ética social em vigor”. (BELTRÃO, 1980)
É preciso notar que a Folkcomunicação é um processo artesanal e horizontal, contendo
as seguintes características:
- Horizontalidade: no sentido de que tanto emissores quanto receptores se
colocam num mesmo patamar situacional (social, cultural, financeiro, etc.);
- Dialogia: no sentido de que são verdadeiramente alternativas as funções
emissor/receptor;
- Participatividade mais plena e ampla de toda a comunidade, graças à
acessibilidade de que goza o processo comunicacional, que é eminentemente
artesanal, o que propicia total interatividade que os MCM tanto perseguem hoje
em dia, mediante estratégias absurdamente artificiais (HOHLFELDT, 2007, p.
81).
Os grupos marginalizados utilizam técnicas rústicas, porém eficientes, para passar as
informações. Beltrão identificou várias, como o cantador e o chofer de caminhão, que
transmitem a informação oralmente; mas também há a informação escrita, que são os folhetos,
almanaques, calendários e livros de sorte. Também há a divisão em Folkcomunicação
opinativa (na qual o ex-voto está presente como artesanato) e artes plásticas. Interessante
percepção é a de Centros de Informação, que se caracteriza por ser um ambiente em que as
notícias correm, onde as conversas têm os mais variados assuntos, num processo de diálogos,
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dos quais sempre surgem novas sínteses através do processo dialético que é a conversa “de
meio de rua”. Beltrão (2001, p. 217) define os Centros de Informação19 como:
[...] a praça da feira, o fogão, as vendas e pulperias, portos fluviais e
pequenos ancoradouros da costa, o pátio da igreja, a farmácia e a barbearia,
o terraço das casas grandes, onde as novidades são recebidas e interpretadas,
provocando a cristalização de opiniões capazes de, em determinado
momento e sob certo estímulo, levar uma massa aparentemente dissociada e
apática a uma ação uniforme e eficaz.

Outro aporte teórico relevante para os estudos sociais é a Folkmídia. Esta se
caracteriza pelo “intercâmbio simbólico e de sentidos entre os sistemas comunicacionais
populares e o de massa” (D’ALMEIDA, 2006, p.82).
Denominado folkmídia, esse novo segmento das indústrias culturais assume
papel de relevo na América Latina, ocupando espaços substanciosos no
entretenimento dos maiores contingentes populacionais da região (Marques
de Melo, 2001). As festas populares, como é o caso do Carnaval,
convertem-se freqüentemente em conteúdos midiáticos de natureza
diversional, retroalimentando a própria agenda da mídia informativa ou
educativa. Mais que isso. Na medida em que catalisam elementos peculiares
das identidades nacionais, regionais ou locais, eles passam a nutrir
processos de resistência cultural, numa conjuntura em que a
homogeneização globalizante ameaça a preservação das tradições populares
(MARQUES DE MELO, 2001, p.54).

Os MCM vão aos grupos marginalizados observar as suas manifestações e procurar
aspectos que sejam relevantes à sua programação, assuntos que possam atrair a atenção do
público. Desta forma, acontece a apropriação de conhecimentos de um grupo folclórico pelos
MCM e, consequentemente, a disseminação de uma cultura a todos os receptores de um
grande emissor. A ligação entre esses dois grupos, o marginalizado e a elite, acontece porque
ambos negociam e ganham com essa união. O líder de opinião capaz de mediar essa relação
com os MCM recebeu o nome de Líder de Grupo, que segundo Renó (2007, p.45 - 46) é:
[...] capaz não somente de receber mensagens e reproduzi-las para seu grupo,
mas também responsável por produzir coletivamente a mensagem de seu
grupo e enviá-la ao líder do grupo da elite: os meios de comunicação de
massa aos quais estes componentes também estão sujeitos, como a televisão
e o vídeo-cassete, agora substituído pelo aparelho DVD. Este novo ‘líder de
opinião’ ganhou a função de agente folkcomunicacional, responsável
também pela produção de conteúdo para ambientes midiáticos, como a
Internet e a televisão.
19

A ideia de Centro de Informação lembra a Praça Pública descrita por Bakhtin no livro “A cultura Popular na
Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais”. O autor russo expõe as ações que acontecem
nesse ambiente (e elas devem ser interpretadas de acordo com o contexto de análise) e afirma que: “A praça
pública era o ponto de convergência de tudo o que não era oficial, de certa forma gozava de um direito de
‘exterritorialidade’ no mundo da ordem e da ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a última palavra. Claro,
esses aspectos só se revelavam inteiramente nos dias de festa. Os períodos de feira, que coincidiam com estes
últimos e duravam habitualmente muito tempo, tinham uma importância especial” (BAKHTIN, 2010, p. 132).
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Osvaldo Trigueiro trouxe uma nova visão para os estudos de Folkcomunicação: o
ativismo midiático. Este pesquisador, observando as mudanças comunicacionais ocorridas
entre a década 1960 (época da origem da Folkcomunicação) e os anos 2000 – com o acesso à
informação não mais sendo restrita a poucos, mas a praticamente toda a população – percebeu
que “o agente intermediário da folkcomunicação, como foi concebido pelo fundador da
folkcomunicação, já não é tão importante na recodificação das mensagens da mídia para um
contexto local” (TRIGUEIRO, 2007, p. 142). Ele viu que em muitos lugares há a substituição
do líder de opinião pelo mediador ativista, o qual:
[...] potencializa seu produto simbólico e remete para novos processos de
interação que se prolongam da esfera dos interconhecimentos da escala
local para apropriação e uso dos meios midiáticos como estratégia de fazer
circular os seus produtos simbólicos na rede folk-midiática em escala
planetária. (TRIGUEIRO, 2007, p. 144).

Com certeza o ativista midiático está presente na sociedade contemporânea, num
mundo interconectado. O líder de opinião também se faz presente no mundo atual, pois em
muitos grupos as pessoas precisam de um conselho, da opinião de alguém que é considerado o
mais sábio sobre determinado assunto. O líder ainda tem sua função de “traduzir” conteúdos
midiáticos, pois, como exemplo, nem sempre é fácil entender as lições de economia
transmitidas pelos jornais.

3. A cultura dos ex-votos
O ex-voto é um elemento próprio da cultura religiosa popular vinculada ao catolicismo
romano no Brasil. É uma peça, uma pintura, um quadro que é colocado numa igreja ou
santuário para pagamento de promessa ou para agradecer alguma graça alcançada. Eles
existem de inúmeras formas e podem ser feitos por quem pediu a graça ou por artesãos que
fazem os mais variados tipos e vendem para os pagadores de promessa.
Em muitas partes do Brasil há “salas dos milagres”, que são espaços reservados para
que os devotos rezem, agradeçam os milagres recebidos e peçam ajuda para superarem
situações difíceis. São locais onde são depositados ex-votos, sendo, na definição de Luiz da
Câmara Cascudo (2000, p. 612):
Lugar onde os fiéis depositam os chamados ex-votos, objetos que
testemunham o milagre acontecido e o “pagamento de promessa”. A sala
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dos milagres, no Brasil, além de refletir a devoção e a fé dos católicos, é
também um indicador dos problemas socioculturais das diversas regiões.

Os ex-votos são peças feitas artesanalmente ou compradas prontas. Ao serem
expostas, elas narram algo para quem as vê: contam milagres, as dificuldades pelas quais as
pessoas passam e mostram o poder que um santo tem. Uma sala dos milagres que merece
destaque é a do Padre Cícero, localizada na cidade de Juazeiro do Norte (CE). Ela é
organizada como um museu, contendo inúmeras peças, e é um ambiente em que o visitante
anda pelos corredores observando os principais desejos do povo e os infortúnios que podem
ser superados apenas com a ajuda de uma alma bendita, segundo a fé popular. São partes do
corpo feitas de madeira ou gesso, fotos, cartas, bilhetes com pedidos de graça, diplomas
universitários etc.
Os ex-votos são, de acordo com Luiz da Câmara Cascudo (2000, p. 220):
Do latim votum, coisa prometida. “O que se promete deve ser pago”, diz o
ditado. Ex-voto é o que se promete ao santo de devoção para se receber a
graça, ou o que se oferece por tê-la alcançado. Não é exclusivo do mundo
católico; encontra-se em toda parte, tendo sido registrado desde a
Antiguidade, entre os assírios. O ex-voto reflete tudo o que tem afligido ou
exaltado o ser humano ao longo dos séculos; testemunho de fé que se
fortaleceu com o sofrimento, um ex-voto pode ser: vela, foto, flor partes do
corpo feitas em cera, barro ou madeira, e outros objetos.

Eles estão presentes nos ambientes em que existem milagreiros, com os agraciados
levando várias coisas que sejam ligadas ao pedido atendido. São divididos em diversos tipos
e, de acordo com a tipologia de Jorge González (1986, p. 9-13), podem ser: milagritos (ou
figurativos), pois são objetos que expressam a graça obtida (partes anatômicas, figuras
humanas, animais, vegetais, veículos etc.); “representativos”, que expressam metonicamente
um aspecto, elemento ou componente da totalidade do milagre operado (martelos, figurando
trabalho; diploma figurando êxito escolar; muletas, figurando saúde recuperada);
“discursivos”, caracterizados por descreverem os milagres através da escrita, como bilhetes e
cartas; os en molde (ou midiáticos), que são anúncios veiculados em jornais, revistas e outros
meios de comunicação; por fim, o último tipo de ex-voto, que são os retablitos (pictóricos),
caracterizados por quadros pintados em madeira ou outros matérias, ilustrando milagres
através de imagens, símbolos e palavras.
E, somado a esses tipos anteriormente citados, González (1986, p. 12-13, tradução
nossa) fala, ainda, dos ex-votos mistos que podem aparecer nas salas de milagres: “[...] na
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realidade dos santuários existem múltiplas formas mistas nas quais se entrecruzam e
superpõem ad nauseam os cinco tipos atrás descritos20”.
O ex-voto é linguagem. Ele “fala”, conta, mostra algo; dá indícios do que precisa ser
melhorado na comunidade e revela os dramas pelos quais várias pessoas passaram. Não é uma
linguagem verbal21, mas transmite mensagens através das peças, que têm valor estético, e são
feitas pelos devotos (ou compradas) para serem depositadas.
Embora a afirmação já se constitua num truísmo, não custa repetir que toda
linguagem precisa estar encarnada numa materialidade qualquer para que
possa ser transmitida, ou seja, para que se efetive o processo de
comunicação que ela está apta a efetuar. Tal materialidade recebe
comumente a denominação de suporte, meio, canal, veículo etc., quer dizer,
qualquer coisa material de qualquer espécie que sirva de meio de veiculação
das mensagens nas quais os processos de linguagem se configuram.
(SANTAELLA, 1996, p. 316)

Luiz Beltrão, na sua tarefa de pesquisar e encontrar os meios comunicacionais pelos
quais as populações que não adquiriram completamente a cultura alfabética transmitem
mensagens, analisou os ex-votos e percebeu neles uma grande força comunicativa: cada
objeto depositado trazia uma grande carga simbólica, tornando público um acontecimento. No
artigo “O ex-voto como veículo jornalístico”, de 1965, Beltrão analisa vários tipos, como
fotografias, ex-votos zoomorfos e simbólicos22, e aponta que qualquer peça colocada carrega
em si informações que falam dos devotos, dos problemas e das insatisfações:
O ex-voto, na sua “ingênua exageração dos milagres” é, na verdade, um
veículo da linguagem popular, dos seus sentimentos. Agradecimento a Deus
e protesto contra os homens de governo, responsáveis pela situação
lastimável em que se encontra a maioria do povo brasileiro. (BELTRÃO,
2004, p.123)

Jorge González (1986) também mostrou o ex-voto como um instrumento popular de
comunicação historicamente apropriado e usado pelas classes marginalizadas. As ofertas
contam histórias, mostram as carências e projetam as aspirações do povo:
O testemunho que se expressa através de imagens e objetos que fixam no
tempo o momento de decisão da graça, é em si mesmo um documento que
narra não só o puro instante, mas uma série de elementos sociais,
20

Tradução livre do autor desta pesquisa. Texto original: “Cabe por fin apuntar que en la realidad de los
santuarios se dan múltiples formas mixtas en las que se entrecruzan y superponen ad nauseam los cinco ‘tipos’
atrás descritos” (GONZÁLEZ, 1986, p. 12-13).
21
“Há uma diferença, portanto, que não pode ser esquecida, entre língua e linguagem. Enquanto a língua se
refere exclusivamente à linguagem verbal, ‘linguagem’ se refere a qualquer tipo possível de produção de sentido,
por mais ambíguo, vago e indefinido que seja esse sentido. É assim que a poesia é muito mais linguagem do que
língua e é assim também que o cinema e a música, por exemplo, são linguagens sem serem línguas”
(SANTAELLA, 1996, p. 313).
22
Termos utilizado por Beltrão (2004, p. 139) para classificar os ex-votos.
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psicológicos, econômicos e ambientais que conformam em cada um dos exvotos e em seu conjunto uma história popular do que passa o povo23.
(GONZÁLEZ, 1986, p. 19, tradução nossa)

Cada devoto tem sua forma de demonstrar a graça alcançada. Os objetos depositados
contam uma história, relatam o drama de cada pessoa que foi ao santuário depositar seu exvoto. São colocadas pernas, braços e outras partes do corpo, feitos em madeira ou em outro
material, para mostrar que algum problema naquelas regiões anatômicas foi curado. De cartas
a esculturas de animais são entregues nos santuários com a intenção de agradecer por um
milagre alcançado. Quem passa por santuários que contém ex-votos recebe várias
informações, são receptores da história de cada graça alcançada e de um santo que é
considerado milagreiro no imaginário popular.
Os ex-votos são peças capazes de serem mensagem, de serem a linguagem do povo,
que mostram suas dificuldades e suas crenças. Um olhar para as peças é o início da
compreensão de que há muitas vozes dentro de cada objeto, contando uma história, pedindo
ajuda ou mostrando experiências que ainda não foram vividas pelo observador/receptor. O exvoto é uma mensagem querendo ser decodificada.

4. Cultura e linguagem
É importante o estudo da linguagem existente no objeto de estudo, pois é relavante
analisar os ex-votos com a ajuda da semiologia, principalmente embasado em Roland Barthes,
e dos discursos dos devotos do Motorista Gregório e da mídia, aproveitando as contribuições
de Mikhail Bakhtin.
Luiz Beltrão indica a semiologia como detentora de recursos que devem ser usados
nas análises folkcomunicacionais. Para ele, a linguagem deve ser estudada, e não só a língua.
Em “Teoria Geral da Comunicação” (1982) há os tipos de linguagens, entre elas existindo a
“Comunicação pela arte” e a “Comunicação pelo objeto”. A primeira se refere “a uma
maneira consciente e deliberada de emissão de mensagens culturais, que seriam incodificáveis
por palavras” (BELTRÃO, 1982, p. 72). Nela, podem ser destacadas as artes plásticas. São
23

Tradução livre do autor desta pesquisa. Texto original: “El testimonio que se expresa por medio de imágenes y
objetos que fijan en el tiempo el momento resolutorio de la gracia, es en sí mismo un documento que narra no
sólo el puro instante, sino una serie de elementos sociales, psicológicos, económicos y ambientales que
conforman en cada uno de los exvotos y en su conjunto una historia popular de lo que le pasa al Pueblo”.
(GONZÁLEZ, 1986, p. 19)
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citadas a música, pintura, escultura e arquitetura. Essas artes também são encontradas nas
manifestações de fé, como as músicas cantadas por romeiros, quadros e esculturas como exvotos e, até, a arquitetura de salas dos milagres. Essas manifestações são meios
comunicacionais, e não devem ser abandonadas em análises.
A “comunicação pelo objeto” acaba incorporando tipos de artes, como as citadas
acima, mas vai além, pois fala de qualquer objeto produzido pelos homens, podendo ser os
artísticos, utilitários (funcionais/técnicos), lúdicos (bolas, baralhos etc.) e supérfluos (é o
objeto em excesso, como exemplo, dez pires para um café com duas pessoas). Os objetos
artísticos “portam duas mensagens: uma intrínseca, estética, neles codificadas pelo seu autor
(esculturas, telas, gravuras, joias originais); outra, extrínseca, a do seu possuidor, que nos
comunica sobre sua personalidade e status social” (BELTRÃO, 1982, p. 78). Entre este tipo
são destacados os mágicos, relacionados a mitos, crenças, tradições e superstições. Os objetos
de cultos religiosos estão localizados aqui.
Beltrão indica a semiologia e Roland Barthes nos estudos folkcomunicacionais, vendo
a linguagem como algo a ser analisado, indicando da observação de fonemas a emissão de
odores de comidas. Barthes “encontra uma perspectiva semiológica em toda manifestação da
vida social impregnada de linguagem e, portanto, de significações” (BELTRÃO, 1982, p. 64).
Barthes não se limita a analisar a língua, como sugeria Saussure, pois, para este, o objeto
específico da linguística tem que ser a língua:
Não há, no nosso entender, senão uma solução para todas estas dificuldades
[trata-se das contradições internas da “linguagem” como ponto de partida de
sua análise]: é preciso, antes de tudo, instalar-se no terreno da língua e
tomá-la como norma de todas as demais manifestações da linguagem. Com
efeito, em meio a tantas dualidades só a língua parece suscetível de uma
definição autônoma e fornece um ponto de apoio satisfatório para o espírito.
(SAUSSURE apud BAKHTIN, 1992, p. 85-86)

E Barthes deixa nítida a relação da linguagem com a semiologia em “Elementos de
Semiologia”, dando um passo além das proposições de Saussure e mostrando como ele vê
essa ligação e a evolução:
[...] Essa linguagem, entretanto, não é exatamente a dos lingüistas: é uma
segunda linguagem, cujas unidades não são mais os monemas ou os
fonemas, mas fragmentos mais extensos do discurso; estes remetem a
objetos ou episódios que significam sob a linguagem, mas nunca sem ela. A
semiologia é talvez, então, chamada a absorver-se numa translingüística,
cuja matéria será ora o mito, a narrativa, o artigo de imprensa, ora os
objetos de nossa civilização, tanto quanto sejam falados (por meio da
imprensa, do prospecto, da entrevista, da conversa e talvez mesmo da
linguagem interior, de ordem fantasmática). É preciso, em suma, admitir
desde agora a possibilidade de revirar um dia a proposição de Saussure: a
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Lingüística não é uma parte, mesmo privilegiada, da ciência geral dos
signos: a Semiologia é que é uma parte da Lingüística; mais precisamente, a
parte que se encarregaria das grandes unidades significantes do discurso.
(BARTHES, [s.d], p. 12-13)

Beltrão segue a visão “barthesiana”, pois a Folkcomunicação vê a linguagem como
meio comunicacional, não podendo ficar reduzido à língua. Restringir os estudos à língua, não
aceitando a linguagem como objeto de análise, é negar a Folkcomunicação.
Tanto essa abertura barthesiana como a síntese de Guiraud, notadamente no
que se refere aos códigos lógicos, estéticos e sociais, todos induzindo a
transmissão e conhecimento da experiência humana e social objetivaintelectiva e subjetiva afetiva é que nos animam a deixar de lado o status
privilegiado da linguagem idiomática para considerar. (BELTRÃO, 2004, p.
70)

A semiologia é a ciência geral dos signos, ou seja, estuda os fenômenos culturais como
sistemas sígnicos, não ficando restrito aos signos linguísticos. Beltrão (1982, p. 65) afirma
que: “Para nós, linguagem é qualquer sistema de signos empregados pelos seres vivos do
reino animal para a expressão e/ou o intercâmbio de informações”. E Barthes diz que “o
signo é, pois, composto de um significante e um significado. O plano dos significantes
constitui o plano de expressão e o dos significados o plano de conteúdo” (Barthes, [s.d], p.
43).
O significante é o meio pelo qual o significado é lido, é o mediador entre o conteúdo e
o leitor. O significado e o significante são unidos pelo processo de significação, o que forma o
signo; e a sua decodificação vai depender dos receptores, pois ele é uma produção histórica e
social.
Para a análise de objetos encontrados como oferenda ao santo não-canônico, a
semiologia se faz um bom caminho, pois a Folkcomunicação necessita dessa ferramenta para
a análise das variadas formas comunicacionais das classes marginalizadas.
A oralidade também precisa ser verificada, pois a imagem de santo se constrói
historicamente, sendo a coleta de depoimentos e as histórias orais formas interessantes de
observar como os devotos veem o Motorista Gregório, e qual é o imaginário criado.
E a análise dos discursos é usada para compreender como um texto produz sentido.
Orlandi (2001, p. 21) diz que:
A Análise do Discurso é a disciplina que vem ocupar o lugar dessa
necessidade teórica, trabalhando a opacidade do texto e vendo nesta
opacidade a presença do político, do simbólico, do ideológico, o próprio
fato do funcionamento da linguagem: a inscrição da língua na história para
que ela signifique.

51

Através da análise de discurso, os discursos produzidos, por exemplo, por jornais, ou
pela oralidade podem ser examinados para ser descoberto quais mensagens querem passar,
quais os motivos para eles serem de tal forma e o porquê de eles serem ditos. A AD tem por
finalidade “compreender – isto é, explicar – os processos de significação que trabalham o
texto; compreender como o texto produz sentidos através de seus mecanismos de
funcionamento” (ORLANDI, 2001, p. 27).
Posto isso, para a análise do objeto em estudo, o pensamento de Mikhail Bakhtin
aparece como um dos caminhos mais adequados a ser seguido no intuito de que os problemas
levantados sejam respondidos. O caráter interativo da linguagem e a sua natureza sóciohistórica são pressupostos que podem explicar as observações feitas do grupo de seguidores
do santo popular e da mídia.
Primeiro ponto a ser levantado é o da “Interação Verbal”, pois Bakhtin via a língua
como algo vivo na sociedade, que é parte integrante das relações sociais, não sendo apenas
uma estrutura imutável, pelo contrário, é algo que evolui, penetrando na “vida através dos
enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida
penetra na língua” (BAKHTIN , 1997, p. 282). A palavra é constituinte da relação entre os
indivíduos, ela é base para todas as relações:
Tanto é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as relações
entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos
encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc.
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios.
(BAKHTIN, 1992, p. 41)

E a interação social faz surgir o signo como algo ideológico, pois nasce somente em
uma ambiente no qual existem relações de consciências. Então, como ele é resultado de um
processo social, a interpretação deles depende da situação psicológica do leitor/ouvinte.
A compreensão de cada signo, interior ou exterior efetua-se em ligação
estreita com a situação em que ele toma forma. Esta situação, mesmo no
caso da introspecção, apresenta-se como a totalidade dos fatos que
constituem a experiência exterior, que acompanha e esclarece todo signo
interior. Essa situação é sempre uma situação social. A orientação da
atividade mental no interior da alma (a introspecção) não pode ser separada
da realidade de sua orientação numa situação social dada. (BAKHTIN,
1992, p. 62)

Barthes enxergava o signo como a junção do significante com o significado, este
sendo localizado no plano das ideias, sendo uma representação psíquica de uma coisa. Assim
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como Bakhtin, o semiólogo francês viu que um mesmo objeto pode ser entendido de maneiras
distintas por vários leitores:
[...] podemos considerar que a cada sistema de significantes (léxicos)
corresponde, no plano dos significados, um corpo de práticas e técnicas;
esses corpos de significados implicam, por parte dos consumidores de
sistemas (isto é, “leitores”), diferentes saberes (segundo as diferenças de
“cultura”), o que explica que uma mesma lexia (ou grande unidade de
leitura) possa ser diferentemente decifrada segundo os indivíduos, sem
deixar de pertencer a certa “língua”; vários léxicos – e, portanto, vários
corpos de significados – podem coexistir num mesmo indivíduo,
determinando, em cada um, leituras mais ou menos “profundas”.
(BARTHES, [s.d], p. 49-50)

Já a palavra, para Bakhtin, “é neutra em relação a qualquer função ideológica
específica. Pode preencher qualquer espécie de função ideológica: estética, científica, moral,
religiosa” (BAKHTIN, 1992, p. 37). E ela pode funcionar sem nenhuma aparelhagem
extracorporal, podendo ser algo interno do ser pensante, tendo a faculdade de ser utilizada
“como signo interior: pode funcionar como signo sem expressão externa”.
Porém, alguns signos não são completamente substituíveis por palavras, pois “é
impossível, em última análise, exprimir em palavras, de modo adequado, uma composição
musical ou uma representação pictórica” (BAKHTIN, 1992, p. 37). E a análise semiológica
pode ser, nessas situações, ferramenta importante para a compreensão dos símbolos criados
pelas populações.
O dialogismo, marcante no pensador russo, é constitutivo da linguagem, que é
formada pelo diálogo entre discursos e entre interlocutores. É uma constante dialética em que
diversas vozes se entrelaçam, se unem, se afastam e formam um sentido ao dito, ao texto,
sendo a relação entre as pessoas a integração construtora de textos e de sujeitos. Desta forma,
“a noção de dialogismo, de acordo com Bakhtin, pressupõe uma cultura fundamentalmente
não unitária, na qual diferentes discursos existem em relações de trocas constantes e versáteis
de oposição” (MARQUES, M., 2001, p.59). Tendo isso em vista, compreender significa
orientar-se de acordo com o destinatário, notar quais são suas características e saber conhecer
o contexto.
Outro princípio básico importante é o da polifonia. Será seguida a diferenciação feita
por Diana Barros (2001, p.36), a qual distingue dialogismo, polifonia e monofonia:
[...] reservando o termo dialogismo para o princípio dialógico constitutivo
da linguagem e de todo discurso e empregando a palavra polifonia para
caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que o dialogismo se deixa
ver, aquele em que são percebidas muitas vozes, por oposição aos textos
monofônicos que escondem os diálogos que os constituem. Trocando em
miúdos, pode-se dizer que o diálogo é condição da linguagem e do discurso,
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mas há textos polifônicos e monofônicos, conforme variem as estratégias
discursivas empregadas. Nos textos polifônicos, os diálogos entre discursos
mostram-se, deixam-se ver ou entrever, nos textos monofônicos eles se
ocultam sob a aparência de um discurso único, de uma única voz.

Noções de dialogismo, polifonia e monofonia poderão ser empregadas, pois a visão de
Bakhtin, ao ver o discurso como algo dialético, transformador e transformável, poderá
disponibilizar reflexões aprofundadas.
Tanto Beltrão quanto Bakhtin enxergavam o poder da linguagem, pois a viam como
objeto da vida cotidiana. O pesquisador brasileiro abriu para a Folkcomunicação as portas do
estudo da linguagem: do aboio, da embolada, da conversa fiada, da fofoca, do bordão, do
baião, do cordel, dos ex-votos, do vestuário, do funk, da ciranda etc. Saussure via a língua
como o objeto a ser estudado, abrindo mão da linguagem. Bakhtin e Beltrão se abriram para a
linguagem.
Beltrão também verificou que cada grupo marginalizado criava suas expressões em
acordo com as suas ideologias, que podiam ser contrárias às ideias dos grupos dominantes.
Como exemplo, os grupos culturalmente marginalizados “constituem-se de indivíduos por
contestação à cultura e organização social estabelecida, em razão de adotarem filosofia e/ou
política contraposta a ideias generalizadas pela comunidade” (BELTRÃO, 1980, p. 103)
A linguagem faz parte da Folkcomunicação: é a ferramenta de transmissão das
informações pelos agentes folk. E ela não é estática, pois o folclore é dinâmico, está imerso
numa sociedade que tem lutas, desejos e mudanças:
Deve-se lembrar aqui o que foi a luta de tantos anos de Edison Carneiro
para conseguir a ampla aceitação do seu conceito de folclore, não como um
corpo orgânico mumificado, mas como fenômeno social vivo, dinâmico, em
constante transformação, dialeticamente sendo e não sendo idêntico
fenômeno ao mesmo tempo. (BELTRÃO, 2004, p. 91)

Na Folkcomunicação – onde muitos meios comunicacionais tem uma lógica própria de
um determinado grupo – faz-se relevante o uso da análise de discursos para o exame da
oralidade e dos discursos midiáticos, para ser entendido o pensamento comum de uma
comunidade em relação a algo; como também a utilização da semiologia para a averiguação
dos símbolos surgidos e das mensagens por eles transmitidas.
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CAPÍTULO II

DO CATOLICISMO POPULAR BRASILEIRO AO SANTO
NÃO-CANÔNICO MOTORISTA GREGÓRIO

Neste capítulo será explicado o que é o catolicismo do povo e uma de suas
características: a criação de santos não-canônicos. Para isso, serão necessárias explanações
sobre a formação do catolicismo brasileiro, sobre o catolicismo popular e a diferença entre os
santos não-canônicos e o canonizados oficialmente pela Igreja Católica Romana. O Piauí,
Estado no qual há vários cultos populares, será descrito através das suas práticas religiosas.
Por fim, o Motorista Gregório, tema dessa dissertação, terá sua história contada.

1. Breve histórico da formação do catolicismo brasileiro
Com a vinda dos portugueses ao Brasil em 22 de abril de 150024, na tentativa de
chegar a novas terras para atuações mercantilistas, as ações católicas também vieram. Até
1530 Portugal pouco se interessara pela área que descobrira, apenas visitando o litoral e
usando o pau-brasil para extrair tinta.
Após a terceira década do século XVI, o rei lusitano percebeu que deveria povoar o
Brasil, colonizando-o para proteger seus interesses. E essa mentalidade colonizadora também
estava na Igreja Católica, que tinha interesse em alargar suas ações, especialmente no mundo
muçulmano. As ações mercantilistas e os interesses da Igreja caminhavam juntos em Portugal,
como pode ser percebido com a bula Romanus Pontifex, de 8 de janeiro de 1455, a qual
autorizava a fundação de igrejas e mosteiros em novas terras.
Referindo-se ao navegante como “nosso querido filho Henrique, Infante de
Portugal e soldado de Cristo”, classifica como de interesse do mundo
cristão o plano de “alargar o grêmio da fé católica” alcançando o que até
então fora impossível, isto é, “poder navegar por este Mar Oceano até as
praias longínquas do Oriente”. Elogia o ideal do Infante de entrar em
contato com os povos das Índias “que julgamos submissas a Cristo”. O
plano era, pois, atacar o mundo muçulmano por outra frente e aliviar a
24

Há indícios, de acordo com Arruda e Piletti (1995, p. 146), de que Américo Vespúcio e Vicente Pizón
estiveram em terras hoje pertencentes ao Brasil no ano de 1499.
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pressão no continente europeu. Daí seu complemento natural que era
firmar-se nos pontos decisivos da África. Compete ao rei o direito de erigir
igrejas e oratórios e poder mandar missionários. (HOLANDA, 1985, p. 53)

Os que chegavam ao Brasil procuravam assistência religiosa e, assim, pequenas
capelas foram sendo construídas. Maurílio Lima (2004, p. 26-27) lista as principais paróquias
edificadas no início do século XVI no Brasil: Em 1532, em São Vicente, foi levantada a Igreja
de Nossa Senhora de Assunção; em Olinda, no ano de 1534, construíram a Igreja de São
Salvador; em 1535 a Igreja dos Santos Cosme e Damião, em Iguaçu; em Porto seguro, em
1535, a Igreja de Nossa Senhora da Penha.
De acordo com Holanda (1985, p. 56-57), as primeiras notícias de provimentos
eclesiásticos no Brasil datam de 1534. Os jesuítas chegaram em 27 de março de 1549 e
tinham a intenção de catequizar os índios, ensinando o evangelho e a seguirem Cristo. A
Companhia de Jesus tentou aumentar o número de missionários no Brasil, recrutando-os em
diversas partes da Europa.25
Em 1551, com a bula Super specula militantis ecclesiae, a qual dizia que o bispado de
Salvador podia exercer a sua jurisdição em todas as partes da colônia, enquanto não houvesse
outros bispados, fez iniciar uma nova fase na história religiosa brasileira. O governo civil e a
administração eclesiástica estavam ligados, com esta atuando, aos olhos do povo, como um
departamento do Estado (HOLANDA, 1985, p. 56-57).
A Igreja estava existindo conforme a tradição medieval, com a união entre ela e o
Estado pela defesa contra os inimigos da fé. O catolicismo era uma parte obrigatória na vida
da população. Mesmo quem não era católico se mostrava como um, praticando um
catolicismo, de acordo com Hoornaert (1978, p. 16), “bem pronunciado e cheio de invocações
ortodoxas a Deus, Nossa Senhora, os santos” para evitar qualquer tipo de punição. Ou seja, o
caráter sincrético do catolicismo vem desde o início da colonização portuguesa.
Os cultos eram envolvidos por obrigatoriedade, tais como a assistência das missas aos
domingos e festas de preceito, confissão e comunhão anual na época da páscoa, as
abstinências e jejuns nos dias prescritos e participação em determinadas procissões. (AZZI,
1978, p. 44-48)26.

25

Em 1571 o governador Luís de Vasconcelos e quarenta jesuítas foram mortos pelo corsário Jacques Sória
enquanto viajavam ao Brasil. Eles foram beatificados como mártires (LIMA, M., 2004, p. 34).
26
Apesar de não serem objeto desta pesquisa, vale ressaltar que os grupos protestantes que aportaram no país no
século XIX, mesmo sendo cristãos, encontraram resistência do catolicismo dominante, mas conseguiram se
estabelecer e hoje fazem parte do mosaico religioso brasileiro com presença expressiva.
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Inclusive o pré-requisito para vir ao Brasil não era questão de raça, mas de religião.
Não portugueses vinham ao Brasil, mas eles deveriam ser católicos27.
O perigo não estava no estrangeiro nem no indivíduo disgênico ou
cacogênico, mas no herege. Soubesse rezar o padre-nosso e a ave-maria,
dizer Creio-em-Deus-Padre, fazer o pelo-sinal-da-santa-cruz – e o estranho
era bem-vindo no Brasil colonial. O frade ia a bordo indagar da ortodoxia
do indivíduo como hoje se indaga da sua saúde e da sua raça. (FREYRE,
1992, p. 29)

Eduardo Hoornaert (1978), quando trata da formação do catolicismo brasileiro,
observa sob o aspecto sincrético, falando das ações do cristianismo proveniente de Portugal
na cultura brasileira, dividindo-as em catolicismo guerreiro e patriarcal.
O catolicismo guerreiro se caracterizou pelas batalhas dos portugueses conquistadores
e povoadores no Brasil, assim como a intervenção deliberada da coroa portuguesa, com a
implantação da estrutura da religião dominante, usando o batismo para a pacificação dos
índios, a evangelização do infiel e a missa como instrumento de confraternização; e, também,
em como fomentou a religião, gastando muito dinheiro em construções, festas e procissões.
O catolicismo patriarcal comumente encontrado no início do cristianismo no Brasil se
caracterizou pela sacralização do engenho e do patriarca local. Era uma forma de “impedir o
nascimento de uma consciência de comunidade entre trabalhadores nos engenhos, nas
fazendas, nas minerações” (HOORNAERT, 1978, p. 74). O Estado português no Brasil era
muito fraco e não possuía ações diretas sobre o povo, e os senhores de engenho é que eram os
responsáveis por suas áreas, atuando como um pai para manter a ordem existente. Nas
fazendas, nem os bispos e nem Roma interferiam na religião doméstica.
A influência da Igreja Católica Romana no catolicismo brasileiro foi tardia e ganhou
força e conseguiu combater o catolicismo luso-brasileiro somente na segunda metade do
século XIX. Os bispos reformadores substituíram o catolicismo do período colonial por outro
que “se assenta sobre outra base: a autoridade do papa, e, por extensão, dos bispos e padres”
(OLIVEIRA, P., 1978, p. 73).
Foi com a ação dos bispos reformadores que a romanização do catolicismo no Brasil
aconteceu, pois eles atuaram no sentido de trocar o catolicismo luso-brasileiro pelo
catolicismo universalista, de acordo com o modelo romano. E, para isso, eles tentaram
desvalorizar o catolicismo dos leigos e focaram as ações à área religiosa, só recorrendo ao
poder político para lutar contra o messianismo e em alguns combates contra os leigos. Uma
27

Porém, os que não fossem católicos deveriam seguir os rituais para não serem descobertos como seguidores de
outra religião.
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das estratégias foi substituir as devoções dos santos tradicionais – como Santo Antônio, São
José, São Benedito – por devoções europeias, como a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
Essa ação fez com que as irmandades e confrarias voltadas aos santos tradicionais fossem
desmanteladas, surgindo organizações voltadas aos “novos” santos.
As antigas festas religiosas também passaram por esse processo de substituição, pois,
nestas, os padres têm ações limitadas, como somente rezar a missa. As novas festas, como a
“Coração de Nossa Senhora” foi estimulada, enquanto que a Folia do Divino, Festas Juninas e
as procissões dos santos tradicionais foram vistas com desdém (OLIVEIRA, P., 1978). Após
esse processo de romanização, nos anos 20 “o catolicismo romano já estava implantado no
Brasil, deixando sobreviver o antigo catolicismo brasileiro apenas em setores marginais ou em
populações sem atendimentos dos padres” (OLIVEIRA, P., 1978, p. 22).

2. Catolicismo popular
O Brasil é caracterizado por possuir regiões distintas, marcadas pelas diferenças de
crenças, de sotaques, de gastronomia, e outras mais. A colonização, que foi moldando os
territórios desbravados através das ações guiadas pelos interesses econômicos do país
colonizador, criou marcas que foram incorporadas às características de diversos grupos, os
quais, vivendo no mesmo território, formaram esse país sul-americano.
A ação colonizadora influenciou muito na forma da crença do povo em entidades
superiores, capazes de ajudar e/ou castigar as pessoas. A população indígena tinha sua religião
na época da chegada dos portugueses no século XVI, pois “acreditava na existência do além e
rendiam culto a uma ou mais divindades” (OLIVEIRA, H., 1985, p. 40), e o Pajé era o
mediador entre a tribo e as divindades, identificadas com Tupã, que representava o princípio
do bem, e Anhangá, que era o princípio do mal. Da crença dos índios são originárias várias
figuras que fazem parte do folclore e do imaginário brasileiro, como o Boitatá, Caipora,
Curupira, Jurupari e Iara.
Os negros também marcaram a formação religiosa do Brasil. Como eram provenientes
de diversas partes da África, com crenças e línguas diferentes, eles foram misturados para que
não organizassem uma revolta e foram obrigados a aderir o catolicismo (OLIVEIRA H.,
1985, p. 48-49). Mas processos de resistência tornaram possível a sobrevivência das
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diferentes religiões africanas trazidas com os escravos, entre elas o Candomblé, e a criação de
outras formas religiosas sincréticas como a Umbanda.
O catolicismo do povo criou as formas atuais a partir dos portugueses, os quais tinham
certa brandura e tolerância, diferentemente da exaltada, turbulenta e dura realidade espanhola
(AZEVEDO apud AZZI, 1978, p. 50-51). A Cristandade medieval não era muito hostil às
manifestações populares, desde que as obrigações oficiais fossem cumpridas. As pessoas
satisfaziam a vontade do clero e depois realizavam suas devoções, adorando santos regionais,
orando em pequenos espaços transformados em santuários e vendo bons aspectos nas mais
diversas religiões. Essa postura mais aberta era apta para a assimilação de práticas de outras
crenças, sendo este um caminho para o sincretismo religioso, tão comum no Brasil.
A extensão territorial brasileira também foi um motivo para a mistura de crenças
diferentes e para a liberdade de interpretação dos evangelizados. A falta de pessoas ligadas à
Igreja para atuarem em todos os interiores do Brasil ajudou no surgimento da religiosidade
popular:
Aqui, a Igreja não tinha suficiente número de padres ou religiosos para
acompanhar o colono no interior de um território tão vasto. A falta de
assistência e de instrução religiosa favoreceu o desenvolvimento de uma
religião caracterizada por uma mistura de práticas supersticiosas e
folclóricas, as quais foram se desenvolvendo fora do controle da hierarquia
eclesiástica. (OLIVEIRA, H., 1985, p. 58)

Pessoas de outras religiões também eram submetidas à imposição do Estado e da
Igreja, porém não eram impedidas de forma brutal, embora existissem denúncias de práticas
de ações diferentes das pregadas pelo catolicismo, mas a convicção em entidades e em um
“além” distinto sempre existiram, e muitas vezes eram mescladas. Um exemplo são os judeus,
que “de um lado se conservava a tradição judaica da moeda na boca, e, do outro, se faz
enterro no templo católico” (AZZI, 1978, p. 59):
[...] haverá quatro ou cinco anos que, falecendo nesta cidade em casa de
Simão Nunes de Matos, da nação, casado e morador desta Bahia, um
Gaspar Dias de Moura, da nação, lhe metera o dito Simão Nunes de Matos
uma moeda de ouro na boca, e que com ela o enterraram na igreja do Carmo
desta cidade28. (AZZI, 1978, p. 59-60)

Com essa junção de maneiras distintas de enxergar o “além” e pelo contato de
diferentes crenças formou-se a religiosidade brasileira, inclusive o catolicismo do povo. Este
surgiu por que a população enxergava bondade nas mais diversas religiões, recebendo e
28

Citação retirada por R. Azzi do “Livro das Denunciações que se fizeram na Visitação do Santo Ofício à cidade
de Salvador da Bahia de Todos os Santos do Estado do Brasil no ano de 1618” in Anais da Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro, 1966, XLIX, p. 189.
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aceitando ensinamentos variados. Ainda hoje é possível perceber esse sincretismo como o
culto a Chico Xavier, da doutrina Espírita, com ações típicas do catolicismo como as
romarias, os pedidos de graça e as ave-marias rezadas. A antropóloga Stoll (informação
verbal, 2010), que estudou a vida de Chico Xavier, disse:
Ele [Chico Xavier] era considerado em vida um homem santo, mas, para o
catolicismo, um santo faz milagres. Chico Xavier não fazia milagres, nem
era essa a proposta. Então, quando se vai ao túmulo de Chico Xavier hoje,
em busca de cura, você está buscando de Chico Xavier alguma coisa que é
fora do campo espírita. Mais uma vez, mostra essa aproximação e essa
interseção que se faz entre catolicismo e espiritismo.

Há uma diferença básica entre o catolicismo do povo e o oficial, pois este tem uma
liturgia e uma teologia bem definidas, e aquele elabora seu ritual em torno dos símbolos: a
festa dos santos padroeiros, as romarias, as procissões, o culto dos mortos etc. (OLIVEIRA,
H., 1985, p. 9). De acordo com Comblin (apud HOORNAERT, 1978, p. 29), “a diferença
entre o catolicismo dos clérigos e o catolicismo popular consiste apenas nisso: que os clérigos
imaginam que o seu cristianismo é puro e o único verdadeiramente autêntico, enquanto os
outros não têm problema de ortodoxia nem de autenticidade”.
Duas formas de culto são as festas e as visitas a santuários, com estas podendo ocorrer
através de romarias, que acontecem em datas especiais, como a data de morte do padroeiro
e/ou milagreiro. Porém, às vezes, não é preciso estar morto para ser alçado à categoria de
santo pelos devotos, pois alguns foram adorados como tal ainda vivos, como os casos de
Padre Cícero, Frei Damião e Chico Xavier29 (que não realizava milagres, pois as curas e as
psicografias não são tratadas como tal pelo espiritismo).
As procissões e as festas religiosas são aspectos comuns nas manifestações do povo.
Elas podem ser feitas em homenagem a um santo ou por ocasião de alguma data relevante da
Igreja Católica Romana. Nas procissões, por exemplo, podem ser verificadas as ações dos
fiéis, que carregam cruzes, rezam, andam ajoelhados etc. As celebrações das festas constituem
ocasiões especiais de sociabilidade, e obedecem a rituais mistos:
Uma parte interna (a missa, o sermão, a bênção), sob o controle da
autoridade eclesiástica; a outra, fora do templo, de iniciativa de grupos
autônomos (ou quase) de devotos, incluindo procissões e cortejos,
representações de autos folclóricos, música, danças, fogos de artifício,
quermesses, jogos e brincadeiras, comidas típicas – tudo de acordo com
29

“A vida e a obra de Chico Xavier se conjugam não apenas por se tratar do maior médium do país, ou porque
sua trajetória religiosa se confunde com os rumos do espiritismo brasileiro ou ainda porque seus livros
psicografados se apresentam como testemunhos religiosos. Isto ocorre porque o nexo entre uma vida devotada a
uma missão e a obra escrita mediúnica é geralmente lido no registro do extraordinário, do mítico e do
santificado, apesar da oposição doutrinária de muitos espíritas e do próprio Chico Xavier ao ‘culto dos santos’".
(LEWGOY, 2001, online).
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rituais tradicionais, fundados em prescrições e superstições, totalmente fora
do controle, do consentimento e, às vezes mesmo, em desafio à liturgia e à
autoridade da Igreja (BELTRÃO, 1980, p. 63).

O catolicismo do povo é composto de elementos culturais, psicológicos, sociais e
religiosos. Ele tem práticas e crenças não pertencentes à Igreja Católica Romana, como a fé
em milagres feitos por pessoas não consideradas santas pela Igreja oficial. O catolicismo do
povo é uma área em que
[...] o povo sente poder mover-se com espontaneidade, seguindo suas
motivações e sua cosmovisão sacral e desenvolvendo uma linguagem e um
tipo de relacionamento com os lugares, coisas ou pessoas santas em que tudo
se passa entre o fiel e o objeto de sua devoção, na qual ele encontra um
amparo psico-emocional. (VALLE, 1978, p. 46)

Na pesquisa feita pelo CERIS (Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais)
em 2004 sobre a religiosidade no Piauí30, foi notado que algumas pessoas que se declararam
católicas não creem em elementos essenciais dessa religião, como em Maria e em sua
virgindade, em Jesus e em sua ressurreição e outros não acreditam em Deus. Um trecho dos
Prolegômenos da Catequese no Brasil (1967, p. 848), citado por Pedro A. Ribeiro de Oliveira
(1978, p. 23) ajuda no entendimento da relação entre o catolicismo do povo e o oficial: “O
povo não conhece o catolicismo oficial da Igreja Católica, nem se preocupa por conhecê-lo. O
povo não é ignorante da sua religião: é ignorante da nossa”.
A religiosidade popular se dissemina e cresce por conta própria, sem precisar de ações
de instituições. Não necessitam da ajuda de padres ou bispos. É uma ação cultural que se
desenvolve e que por ela mesma se basta:
A R.P. [religiosidade popular] dispensa a presença e a mediação de
“especialistas” eclesiásticos autorizados e preparados pelas Igrejas para
definirem e sancionarem o sistema de práticas e de crenças. São os próprios
praticantes que as definem a partir de suas necessidades “privadas”, as quais,
porém, podem incluir também intermediários, mas de tipo carismático ou
revestidos pelo sagrado. Isto se dá segundo padrões antropológicos e
psicológicos que só têm sentido se vistos desde dentro da cultura popular,
desde a situação do povo. (VALLE, 1978, p. 48)

O catolicismo aqui descrito não está restrito a nenhuma instituição, “é um catolicismo
que está nas mãos do povo, isto é, do simples fiel” (OLIVEIRA, P., 1978, p. 79). O
catolicismo do povo está repleto de interpretações (que são passadas de boca em boca), possui
ações próprias (como os pagamentos dramatizados de promessas) e contém arte (como os
elaborados ex-votos). As festas são momentos de liberdade, de os fieis mostrarem tanto seus
30

Informações mais aprofundadas sobre essa pesquisa estão no tópico “Características religiosas do Piauí”.
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problemas quanto o que os fazem felizes. Não existe uma doutrina institucionalizada rígida, o
catolicismo popular se cria e se recria pelos princípios provenientes da família, dos amigos e
de grupos devocionais.

3. Santos canônicos
Os santos são como faróis; eles indicaram aos
homens as possibilidades de que o ser humano
dispõe. (MARTINS, 2003, online)
Os santos, para a Igreja Católica Romana, representam Cristo31. Eles são pessoas que
chegaram perto da bondade de Jesus. Tornar alguém beato ou santo é mostrar que a santidade
é acessível às pessoas, que ela pode ser imitada.
“Deus manifesta de forma viva aos homens a sua presença e o seu rosto na
vida daqueles que, embora possuindo uma natureza igual à nossa, se
transformam mais perfeitamente na imagem de Cristo (cf. 2 Cor 3, 18).
Neles é Deus quem nos fala e nos mostra um sinal do seu reino (...) para o
qual somos fortemente atraídos, ao vermos tão grande nuvem de
testemunhas que nos envolve (cf. Hb 12, 1) e tais provas da verdade do
Evangelho" (Lumen gentium, 50). Neste trecho da Lumen gentium
encontramos a profunda razão do culto aos beatos e santos. (MARTINS,
2003, online)

Para que alguém se torne santo é preciso que passe por um rigoroso processo de
pesquisa histórica e médica. Mas nem sempre foi assim, pois, antigamente, bastava morrer
para tornar-se um. Os mártires, que morriam defendendo as ideias de Cristo, eram venerados e
se tornavam figuras exemplares aos cristãos.
No ano I após a morte de Cristo, Estêvão, primeiro diácono da Igreja, preferiu morrer
a renunciar sua crença, tonando-se o primeiro mártir cristão e um dos primeiros santos. Ele
levou uma vida parecida com a de Cristo, pois pregou, deu testemunho e foi falsamente
acusado de proferir palavras contra um lugar santo e contra a lei, e de ter dito “que Jesus de
Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou” (BÍBLIA,
Ato dos Apóstolos, 6: 14). Estêvão foi um mártir:
Ao ouvir tais palavras [o discurso de Estêvão ao ser julgado], esbravejaram
de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo,
31

“Para compreender a Igreja, é necessário conhecer os santos, que são o seu sinal e o seu fruto mais
amadurecido e eloquente. Para contemplar o rosto de Cristo nas mutáveis e diversas situações do mundo
contemporâneo, é preciso olhar para os santos que ‘representam profundamente o rosto de Cristo’, como nos
recorda o papa” (MARTINS, 2003, online).
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Estêvão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus:
“Eis que veio, disse ele, os céus abertos e o Filho do homem, de pé, à direita
de Deus”. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos
juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e
começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés
de um moço chamado Saulo. E apedrejavam Estêvão, que orava e dizia:
“Senhor Jesus, recebe meu espírito”. Posto de Joelhos, exclamou em alta
voz: “Senhor, nãos lhes leves em conta este pecado...”. A estas palavras,
expirou. (BÍBLIA, Ato dos Apóstolos, 7: 54-60)

Grande parte da população cristã estava nas áreas urbanas, e foram os santuários dos
mártires que deram força ao cristianismo nas localidades afastadas das cidades. No século IV,
os cristãos destruíam os templos pagãos e construíam sobre eles igrejas, com o hábito de
sempre enterrar nelas partes do corpo de um mártir. Então, dessa forma, foi se desenvolvendo
um sistema de santuários, de “centros locais de poder espiritual, todos construídos em torno
da história de um santo e de seus restos mortais” (A PAIXÃO..., 1998, texto digital). No
século IX, qualquer Igreja que não tivesse restos de um mártir poderia ser destruída, o que
gerou um comércio de corpo de mártires, sendo estes divididos e vendidos a várias Igrejas.
A conceituação de “mártir” foi mudada por causa do padre polonês Maximiliano
Kolbe. Ele foi preso em 1941 pela Gestapo e encaminhado a Auschwitz, na Polônia. Neste
campo de concentração havia uma regra: se alguém fugisse, dez prisioneiros seriam
escolhidos para morrerem de fome e de sede. E houve uma fuga. Um dos selecionados estava
desesperado, então Kolbe pediu para ser morto no lugar dele.
Kolbe não se tornou mártir por ter morrido em nome da fé ou por ter se recusado a
negar o cristianismo. Ele morreu para ajudar outra pessoa. E isso ia além da noção de martírio
da Igreja Católica Romana. Então esta decidiu que também poderiam ser considerados
mártires quem morresse para ajudar outrem. E Kolbe foi canonizado como mártir. Era um
martírio pela caridade.
Hoje, para alguém se tornar santo, deve ter a vida e os milagres pesquisados. Não é
mais como no primeiro milênio, quando o desejo do povo e de Igrejas particulares em tornar
alguém santo era suficiente.
No primeiro milénio da Igreja o culto dos Mártires e depois dos Confessores
era regulado pelas diversas Igrejas particulares. Os Bispos, singular e
colegialmente por ocasião dos sínodos, autorizavam novos cultos
particulares, que iniciavam com a elevatio ou com a translatio corporis.
Estes actos foram chamados, depois, canonizações episcopais ou
canonizações particulares, porque envolviam directamente só a igreja local.
(MARTINS, 2005, online)
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Foi a partir do século XI que começou a se fixar o princípio de que só o Romano
Pontífice podia prescrever culto público na Igreja particular e na universal. “Com uma Carta
ao Rei e aos Bispos da Suécia, Alexandre III reivindicou ao Papa a autoridade de conferir o
título de Santo com o relativo culto público. Esta norma tornou-se lei universal com Gregório
IX em 1234” (MARTINS, 2005, online).
Os critérios para determinar quem é beato e quem é santo foram mudando ao longo do
tempo, assim como os ritos para a beatificação. A Constituição Apostólica Divinus
Perfectionis Magister (PAPA João Paulo II, 1983, online), de 25 de Janeiro de 1983, foi uma
contribuição determinante no método e na qualidade histórica na abordagem das causas dos
santos, pois estabeleceu o procedimento que deve ser realizado pelos bispos.
Acolhendo estes sinais e a voz do Senhor com a maior reverência e
docilidade, a Sé Apostólica, desde tempos imemoriais, pela importante
missão que lhe foi confiada de ensinar, santificar e governar o Povo de Deus,
propõe à imitação, veneração e invocação dos fiéis homens e mulheres que
sobressaem pelo fulgor da caridade e das outras virtudes evangélicas,
declarando-os Santos e Santas num acto solene de canonização, depois de ter
realizado as investigações oportunas. (PAPA JOÃO PAULO II, 1983,
online)

As investigações, atualmente, requerem muitos cuidados, sendo importante a
utilização de várias áreas do conhecimento, como a Teologia, o Direito Canônico, a Medicina
e a História.
O cuidado pela verdade histórica esteve sempre presente no trabalho da
Congregação para as Causas dos Santos. Já num "Decreto" de Pio X, de 26
de Agosto de 1913, mais tarde inserido no Código de Direito Canónico de
1917, pedia a reunião e o estudo de todos os documentos históricos relativos
às causas. Mas a novidade fundamental foi apresentada pelo Motu Proprio
"Já há algum tempo", de 6 de Fevereiro de 1930, com que o Papa Pio XI
instituiu na Congregação dos Ritos a "Secção histórica", com a tarefa de
oferecer a contribuição eficaz para a abordagem das causas "históricas", ou
seja, das que não contavam com testemunhas contemporâneas relativas às
mesmas causas. O serviço prestado pela "Secção histórica", em seguida
denominada como "Departamento histórico-hagiográfico", foi alargado a
todas as causas, mesmo às mais "recentes", aumentando a sensibilidade
histórico-crítica a todos os níveis e em todas as fases do processo.
(MARTINS, 2003, online)

Para que alguém se torne santo é preciso que seja feita uma investigação composta de
até três processos: a verificação das virtudes ou do martírio; confirmação de um milagre para
a beatificação; prova de outro milagre para a canonização.
Quem promove a causa de canonização é “qualquer pessoa que faça parte do Povo de
Deus ou qualquer associação de fiéis admitida pela autoridade eclesiástica” (PALAZZINI;
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CRISAN, 1983, online) e o responsável por instruir a causa é o bispo “em cujo território o
Servo de Deus morreu” (PALAZZINI; CRISAN, 1983, online). Ela só pode ser começada
com sólido fundamento e com indícios reais. Após o início de uma causa de canonização, com
a Igreja assumindo o julgamento da sua causa, o pretendente a santo recebe o título de Servo
de Deus32.
Segundo a Divinus perfectionis magister (PAPA João Paulo II, 1983, online), que é
um documento que dispõe sobre o método das causas dos santos, ao bispo é designada a
investigação sobre a vida, virtudes, martírio, fama de santidade e possíveis milagres sobre o
Servo de Deus. A Sanctorum Mater33 (MARTINS; RUBERTO, 2007, online), no artigo 31,
explicita, no parágrafo 1º, que “quando se quer provar a heroicidade das virtudes de um Servo
de Deus, o Inquérito deverá ser instruído sobre a vida, sobre as virtudes heroicas e sobre a
fama de santidade e de sinais34” e no parágrafo 2º que “quando se quer provar o martírio de
um Servo de Deus, o Inquérito deverá ser instruído sobre a vida, sobre o martírio e sobre a
fama de martírio e de sinais”.
Os escritos devem ser verificados para saber se houve algo dito “contra a fé e os bons
costumes”. Após a investigação ser concluída, ela é enviada para a Congregação para as
Causas dos Santos. Se forem provadas as virtudes, é feito o Decreto da heroicidade das
virtudes, com a pessoa recebendo o título de Venerável. No caso de um mártir, se o martírio
for confirmado, ele também será considerado um Venerável.
O processo para declarar alguém Venerável e Beato pode ser mais bem entendido com
o caminho de Ivan Merz para a beatificação:
Em 5 de Julho de 2002, João Paulo II promulgou o Decreto da heroicidade
das virtudes do Servo de Deus. Em seguida, foi submetido ao exame da
Congregação o caso de uma cura milagrosa, ocorrida em 1930, junto do
túmulo de Ivan Merz, julgada cientificamente inexplicável. Assim, a 20 de
Dezembro de 2002, na presença do Papa, foi promulgado o Decreto sobre
esse milagre, abrindo o caminho para a Beatificação de Ivan Merz. (IVAN...,
2003, online)
32

A Sanctorum Mater, artigo 4º, § 2º, define Servo de Deus: “É chamado Servo de Deus o fiel católico do qual já
se iniciou a causa de beatificação e canonização” (MARTINS; RUBERTO, 2007, online).
33
A Sanctorum Mater, publicada em 17 de maio de 2007, é mais ampla e mais esmiuçada do que a Divinus
Perfectionis Magister e tem como objetivo “clarificar as disposições das leis vigentes nas causas dos Santos,
facilitar a sua aplicação e indicar os modos da sua execução, quer nas causas recentes, quer nas antigas. Dirigese, portanto, aos Bispos diocesanos, aos Eparcas, a quantos são a eles equiparados pelo direito e a todos aqueles
que participam na fase instrutória dos Inquéritos. A Instrução trata, de maneira cronológica, do iter processual
dos Inquéritos diocesanos, ou das eparquias, estabelecido pelas Normae servandae, evidenciando, de maneira
prática e cronológica, a sua aplicação e salvaguardando a seriedade dos Inquéritos” (MARTINS; RUBERTO,
2007, online).
34
Sanctorum Mater, Art. 6º: “A fama de sinais é a opinião difundida entre os fiéis acerca das graças e dos
favores recebidos de Deus através da intercessão do Servo de Deus”. Art. 7º, § 2º: “A fama deve ser espontânea e
não artificiosamente conseguida. Deve ser estável, contínua, difundida entre pessoas dignas de fé, viva numa
parte significativa do povo de Deus” (MARTINS; RUBERTO, 2007, online).
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Para um mártir ser considerado Beato não é necessária comprovação de um milagre.
Após ele ser tratado como Venerável, já é esperada a cerimônia de Beatificação35. O
Venerável que não é mártir precisa ter um milagre comprovado para que o “decreto sobre o
milagre” seja promulgado e para que ele possa ser beatificado. A beatificação “consiste na
concessão de culto público em forma indultiva e limitada a um Servo de Deus [...]”
(MARTINS, 2005, online).
O aspecto do martírio é muito forte para que alguém seja beatificado e canonizado,
como pode ser percebido na quantidade36 de novos Beatos e Santos:
[...] o Papa João Paulo II fez da proclamação de novos beatos e santos uma
autêntica e constante forma de evangelização e de magistério. Ele quis
acompanhar a pregação das verdades e dos valores evangélicos com a
apresentação de santos que viveram aquelas verdades e aqueles valores de
modo exemplar. Durante o seu Pontificado, e, portanto, desde 1978 até hoje,
João Paulo II beatificou 1.299 pessoas, 1.029 das quais são mártires, e
canonizou 464 beatos, 401 dos quais encontraram a morte no martírio. Os
leigos elevados às honras dos altares são também muito mais do que
geralmente se pensa: com efeito, trata-se de 268 beatos e de 246 santos, 514
no total. (MARTINS, 2003, online)

Para ser canonizado, o Beato precisa ter outro milagre provado. Este deve ter
acontecido após a beatificação, como afirma a Sanctorum Mater (MARTINS; RUBERTO,
2007, online) em seu artigo 35: “Uma vez promulgado o decreto sobre a confirmação de culto
e sobre as virtudes heroicas ou sobre o martírio do Beato, procede-se à canonização com a
aprovação dum milagre que se tenha realizado depois da confirmação do culto”. O processo
de verificação do milagre é o mesmo para alguém ser beatificado. Caso seja provado, o Beato
poderá ser canonizado. Para a Igreja Católica Romana, “a canonização é a suprema
glorificação por parte da Igreja de um Servo de Deus elevado às honras dos altares, com

35

Texto sobre o processo de canonização pode ser encontrado no site “santosdobrasil.org”. Disponível em:
<http://www.santosdobrasil.org/?system=news&action=read&id=230&eid=253>.
36
A grande quantidade de pessoas beatificadas e canonizadas tem gerado comentários de que se trata de uma
estratégia de expansão da fé católica. O Cardeal José Saraiva Martins (2003, online) escreveu a respeito: “São
conhecidas as inúmeras objecções que hoje se levantam contra o conceito de ‘santidade’ e de ‘santo’. Não
poucas críticas são dirigidas à prática tradicional e ininterrupta da Igreja, de reconhecer e proclamar ‘santos’
alguns dos seus filhos mais exemplares. Na grande relevância, também numérica, dada pelo Papa João Paulo II
às beatificações e canonizações durante o seu Pontificado, houve quem insinuasse a existência de uma estratégia
expansionista da Igreja católica. Para outros, a proposta de novos beatos e santos, tão diversificados por
categorias, nacionalidades e culturas, seria apenas uma operação de marketing da santidade, com finalidades de
liderança do Papado na sociedade civil contemporânea. Por fim, há quem veja nas canonizações e no culto dos
santos um resíduo anacrónico de triunfalismo religioso, alheio e até contrário ao espírito e à orientação do
Concílio Vaticano II, que realçou com muita força a vocação à santidade de todos os cristãos. Evidentemente,
uma leitura apenas sociológica do nosso tema corre o risco de ser não só redutiva, mas também desviante da
compreensão deste fenómeno, tão característico da Igreja católica”.
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pronunciamento de carácter decretativo, definitivo e preceptivo para toda a Igreja,
empenhando o Magistério solene do Romano Pontífice” (MARTINS, 2005, online).

4. Santos não-canônicos
Diferentemente dos santos da Igreja Católica Romana, os quais precisam passar por
um processo de comprovações de milagres por especialistas para serem canonizados37, há os
santos não-canônicos, que não precisam de atestados da Igreja. Eles têm um caminho próprio
para atingirem o grau de santo: são “canonizados” pelo povo, pela população que crê nos
poderes milagrosos de alguém. São parte do processo de devoção popular. Eles são declarados
milagreiros por devotos, por um grupo que acredita que foi agraciado com as ações de um
amigo do além. São categorias diferentes de entidades, mas que têm o mesmo papel: ajudar o
devoto.
Vale examinar o que significa a categoria dos santos, que não se confundem
com os santos reconhecidos oficialmente pela Igreja. É muito mais
abrangente, pois inclui, além dos santos canonizados pela Igreja, todas as
denominações locais e titulares de Maria Santíssima, de Jesus, bem como
santos locais e familiares. Uma criança assassinada com requintes de
crueldade, o vigário piedoso, ou um leproso que morre sem se queixar da
vida, todos esses passam à categoria de santos, capazes de proteger e de
alcançar graças para quem a eles recorre com fé. (OLIVEIRA, P., 1978, p.
28)

Um santo não-canônico não precisa ter vivido conforme os preceitos da Igreja. As
provas para que alguém seja considerado um no imaginário popular não são laudos médicos
que provem recuperação de uma doença incurável de algum devoto ou relatórios de
historiadores provando como foi a vida do futuro santo. O processo de “canonização popular”
acontece nas conversas entre os devotos, as quais difundem os aspectos virtuosos e os
37

Luiz da Câmara Cascudo (1974, p. 99) traz um breve histórico sobre o processo de canonização: “O conceito
de santificação, mesmo canônica, tomou aspecto mais limitado e regular em fins de séc. X, com o Papa João XV
(986-996). Antes competia aos Bispos a proclamação dos nomes venerandos nas respectivas circunscrições
diocesanas. Chaqu Êglise honoratis sés Saints, informa o padre Ortolan. O povo era o grande promotor dessas
canonizações. Vox populi, vox Dei. Os pontífices Alexandre III (1170) e Inocêncio (1200), reivindicaram para o
Soberano Pontífice o direito exclusivo do processo. Mesmo assim, S. João da Mata e S. Félix de Valoir tiveram
culto público durante quatrocentos anos sem documento autorizador no plano ortodoxo. A base realmente
reguladora deve-se ao Papa Bento XIV (1740-1758), com o seu DE BEATIFICATIONE SERVORUM DEI
ET CANONIZATIONE (Bologna, 1734). Quando era o cardeal Prospero Lambertini, Bento XIV fora sete anos
advogado consistorial e vinte anos Promotor da Fé nos processos de canonização. A Santa-Sé tentara evitar essa
consagração popular antes do pronunciamento canônico. O padre Jean de Launoy (1603-1978) foi cognominado
Denicheur des Saint pelo número dos ‘santificados’ em que ele provara ausência de merecimento e mesmo de
existência. Mas o povo, desconhecendo desdenhosamente o Código Canônico, segue funcionando como se
tivesse no século X. Prêcher pour son Saint”.

67

milagres, estes sendo provados pelos ex-votos. Conforme Câmara Cascudo (1974, p. 93), “o
povo faz seu santo”.
A religiosidade sincrética no Brasil influenciou o imaginário dos brasileiros em
relação aos santos. Os índios tinham caraíba (coisa santa), caraimonhaga (santidade dos
índios), acaraimonhag (fazer santidade) e ainda assimilavam elementos do culto católico
(AZZI, 1978). Os negros vinham da África com suas crenças e, inicialmente, adotavam o
culto católico como fachada, mas cultuavam os orixás. Porém, “como em outros casos
análogos, as barreiras divisórias entre um culto e outro foram se esmaecendo, e para grande
parte da população já não havia incompatibilidade alguma na fusão dos orixás africanos com
os santos católicos” (AZZI, 1978, p. 67). Essa amálgama de concepções heterogêneas se
mostrou no Brasil, como descreve Freyre (apud AZZI, 1978, p. 66):
[...] a porta de vidro dos santuários se abriu, no Brasil, se escancarou mesmo,
para deixar entrar orixás de cajá disfarçados de são Cosme e Damião; são
Beneditos pretíssimos, Santas Efigênias retintas, Nossas Senhoras do
Rosário morenas: santos de cor que tomaram o lugar entre santo Antônios
cor-de-rosa e querubinzinhos louros, ruivos, numa confraternização que nem
a dos homens. Os santos e os anjos, tradicionalmente louros, foram aqui
obrigados a imitar os homens – nem todos brancos, alguns pretos, muitos
mulatos – tornando-se eles também, brancos, pretos, mulatos. Até Nossa
Senhora amulatou-se, engordou e criou peitos de mãe preta nas mãos dos
nossos santeiros. E do próprio Cristo a imagem que mais se popularizou nos
altares do Brasil foi a do Judeu bem moreno, o cabelo e a barba pretos, ou
então castanhos, e não o do Nosso Senhor ruivo, que se supõe ser o histórico
ou o ortodoxo.

As obrigações do povo para com o Estado/Igreja ajudaram na difusão do catolicismo,
mas a família também se fez um ambiente de propagação de outros valores, com os pais
passando aos seus filhos as crenças familiares, pois eram comuns oratórios domésticos, nos
quais os santos, padroeiros das cidades ou protetores das lavouras eram adorados, o que fugia
do calendário oficial da Igreja e das prescrições litúrgicas (AFONSO DE TAUNAY apud
AZZI, P. 50-51). Ao lado dos santos oficiais havia os populares, que eram considerados da
família e, embora irregulares canonicamente, ajudavam seus próximos, pois “estão na
obrigação de defender e ajudar seus patrocinadores porque os conhece. ‘Santo por Santo o de
casa que é mais perto!’” (CAMARA CASCUDO, 1974, p. 96).
O culto feito nas casas dos devotos, e não em lugares públicos, fez com que surgisse
um “catolicismo privatizado”, que é caracterizado “por ter como seu núcleo a devoção aos
santos. Só que, ao invés de celebrar a devoção aos santos de modo comunitário, como no
catolicismo tradicional, esse culto tem um caráter privado” (OLIVEIRA, P., 1978, p. 77).
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A devoção não ocorrer dentro da Igreja é uma característica marcante. Além de
acontecer nas casas dos devotos, há santuários espalhados nos mais diversos lugares, podendo
estar na beira de uma estrada, no quintal de alguém, em cima de um morro ou em uma gruta.
A presença de autoridade religiosa é dispensável, pois o admirador conversa diretamente com
o santo: faz a confissão, pede proteção e agradece. Não é necessário existir um intermediário
entre o devoto e o santo. O contato entre eles é direto.
Mas tanto a aliança quanto o contrato entre o fiel e o santo têm como marca
característica o relacionamento direto e pessoal. O santo está ao alcance
imediato do fiel: na imagem, na estampa, nos santuários, num cruzeiro à
beira da estrada, numa gruta, ou nos arredores dos cemitérios. O fiel não
precisa recorrer a um mediador especializado para contatar o santo; vai
diretamente a ele, conversa com ele, expõe seus problemas, agradece as
“graças”. Ou simplesmente presta seu ato de culto. (OLIVEIRA, P., 1978, p.
31)

Para o catolicismo do povo, a atuação da autoridade religiosa não é necessária para
que haja o perdão. É fundamental a ação do santo, pois é este que, por estar próximo de Deus,
tem ações eficazes para que alguma graça seja alcançada ou para que algum pecado seja
perdoado.
A hierarquia católica propõe como certo que o meio para obter o perdão dos
pecados é a confissão; porém, muitos católicos consideram que o perdão dos
pecados pode ser obtido pela intercessão do santo de devoção junto a Deus:
rezando ao santo, ele pedirá a Deus o perdão dos pecados de seu devoto.
Esses dois fatos se contradizem: para a hierarquia a confissão tem maior
valor para o perdão dos pecados do que a intercessão do santo, mas para
muitos devotos a intercessão do santo vale mais do que a confissão ao padre.
(OLIVEIRA, P., 1978, p. 23-24)

Um santo não-canônico pode ter sido qualquer pessoa. Pode ou não ter tido uma vida
virtuosa, mas quem foi martirizado ou caridoso tem mais chances de atingir o grau de
milagreiro. Félix Coluccio fez uma categorização dos santos não-canônicos da Argentina:
1. os “iluminados” – um grupo constituído por pessoas que, em sua vida
terrena, se dedicaram à prática da caridade, sendo consideradas
virtuosas. Algumas delas teriam chegado a participar de acontecimentos
extraordinários, considerados milagrosos e, após a morte, tiveram a sua
intercessão invocada para auxiliar na resolução de problemas de
naturezas variadas, gerando certos cultos populares. Em alguns casos, a
Igreja Católica vem tentando se apropriar dessas devoções, bem como
dos locais de cultos populares, dando início ao processo de
reconhecimento canônico da santidade; e
2. as “vítimas de morte violenta ou injusta” - destes, fazem parte três
grupos distintos: o primeiro, constituído pelos chamados anjos, as
crianças que faleceram ainda na primeira infância, vítimas de abandono
ou de outras formas de desentendimento; as vítimas inocentes, os
adolescentes e adultos que foram espancados, estuprados e assassinados
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(nesta categoria é elevado o número de mulheres); e as pessoas de vida
errada, os bandidos e as prostitutas cujos devotos acreditam que tiveram,
em vida, a oportunidade de se arrepender e obter o perdão por seus
pecados in extremis. (LÓSSIO; VAINSENCHER, [s.d], p. 2-3)

O Brasil é rico em santos que não são típicos da Igreja Católica Romana, que surgem a
partir da fé de um grupo, e que as histórias de milagres se espalham, ganhando fama e fazendo
aparecer cada vez mais devotos. O culto cresce e alguém se torna santo no imaginário
popular, a Igreja aceitando ou não. O povo escolhe em quem confiar como mediador entre ele
e a entidade superior responsável pelas maiores decisões.
O nordeste tem um dos casos mais emblemáticos de santificação popular, o Padre
Cícero, conhecido como o grande santo da região, que leva mais de um milhão de pessoas a
visitarem a cidade de Juazeiro do Norte (CE) (WEIS; PROPATO, 1998, p.72). Porém há
inúmeros outros milagreiros, como Petrúcio Correia, em Maceió - AL, Menino Vaqueiro, em
Ipú – CE, e Maria de Lourdes, em João Pessoa - PB (CÂMARA CASCUDO, 1974).
O Piauí, sendo o estado proporcionalmente mais católico apostólico romano do Brasil,
segundo o Censo do IBGE de 200038, com 89,83% da população se declarando pertencer a
essa religião, é um lugar em que é comum a existência de pessoas que creem em santos
populares, como o Motorista Gregório, a finada Luzia Cortada, a finada Consolação, a noiva
Alda, entre outros.

5. Características religiosas do Piauí
O nordeste brasileiro possui idiossincrasias, resultado das ações dos índios, dos
negros, dos portugueses, dos holandeses, dos franceses que o habitaram. É uma região que
diverge das culturas encontradas no sudeste, centro-oeste, sul e norte, sendo uma área com
comportamentos típicos, resultantes, também, da geografia, que obriga o nordestino a criar
meios de subsistência (como as cisternas e os açudes), formas de entender as estações do ano
(a da chuva e a da seca) e a busca por explicações meteorológicas, como um verso de Luiz
Gonzaga em o “Xote das Meninas”, o qual diz: “Mandacaru quando ‘fulora’ na seca é o sinal
que a chuva chega no sertão”. Ou como também pode ser percebido pelo relato de Fr.
Hermínio B. de Oliveira (1985, p. 63):

38

Em consulta ao site de IBGE no dia 12/01/2012 não foram encontrados os resultados do Censo de 2010 sobre
as características religiosas do Piauí.
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[...] De todas essas observações, a mais curiosa era a experiência de Santa
Luzia: na véspera de sua festa, 12 de dezembro, ao entardecer, vovô
alinhava seis pedras de sal do lado de fora da casa, sob o sereno. Elas
representavam, a partir da esquerda, os seis meses seguintes. Na manhã
seguinte ia observá-las. Se estivessem intactas, era a seca; se a primeira
estivesse diluída, era chuva em janeiro; se a segunda, era chuva em
fevereiro, e assim por diante. Se uma pedra apenas estava um pouco diluída,
ter-se-ia um inverno muito fraco.

Também foi uma região caracterizada pelo isolamento, pois o litoral sempre foi a área
mais visada para ser povoada, já que o mar ajudava na comunicação com a Europa. O Brasil
colonial era formado (em termos econômicos) basicamente pelo litoral, tendo sido o interior
relegado às ações dos jesuítas, os quais encontraram e evangelizaram muitos índios no sertão
nordestino, como os Cariris e os Tupis (OLIVEIRA, H., 1985, p. 92).
No Piauí viviam muitas tribos indígenas, tais como tremembéis, aroaques,
carapotangas, aranhezes, rodeleiros, beiçudos, corsias, jaicós, aruazes, tabajaras, araiés,
cupinharões e muitas outras. “Os putis viviam na foz do rio Poti e os aranhins e os crateús nas
cabeceiras”39 (RODRIGUES, [s.d], p. 122).
Padres em missões e bandeirantes passaram pelo Piauí antes mesmo da colonização
desse Estado, a qual começou com Domingos Afonso Mafrense, que partindo do Rio São
Francisco desbravou o Piauí. Os padres tinham como objetivo a catequização dos índios, já os
bandeirantes queriam mão-de-obra para a lavoura canavieira. Rodrigues ([s.d], p. 122-123)
traz alguns nomes que foram precursores da colonização do Piauí:
1603 – Pedro Coelho de Sousa, procedente do Ceará pela Serra da Ibiapaba,
penetrou no território e combateu os franceses que infestavam o litoral
piauiense.
1607 – Os jesuítas Francisco Pinto e Luís Figueira, procedentes do Ceará,
penetraram em terras piauienses pela Serra da Ibiapaba em missão religiosa
ou de catequese aos índios que habitavam o litoral do Piauí. Foram
combatidos pelos nativos. No combate morreu o padre Pinto, escapando
milagrosamente o padre Figueira, que regressou ao Ceará.
[...] 1660 – o padre Antônio Vieira atravessou território piauiense
procedente do Maranhão, com destino à Serra da Ibiapaba, a fim de
inspecionar os aldeamentos indígenas da Missão de S. Francisco Xavier,
dirigida pelos jesuítas, onde os atos da Semana Santa foram celebrados pela
primeira vez no Piauí.

Os precursores jesuítas no Piauí, na tentativa de evangelizar, foram os padres
Francisco Pinto e Luís Figueira, mas a missão fracassou. Somente em 1656, com a criação da
Missão de São Francisco Xavier, é que a catequização pôde ser realizada. Alguns jesuítas de
39

É interessante notar que Florentino Cardoso, o assassino do Motorista Gregório, personagem importante da
história que é objeto desta pesquisa, é natural da cidade de Crateús (CE) e o crime aconteceu no rio Poti. Crateús
era uma tribo que vivia na cabeceira do rio Poti.
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destaque foram os padres Pedro Pedrosa, Antonio Ribeiro, Felipe Burel e Gabriel Malagrida
(RODRIGUES, [s.d]).
Os jesuítas sempre tiveram vários sacerdotes a serviço da comunidade
piauiense, os quais percorriam as paróquias no trabalho de difusão da fé.
Aonde chegavam incentivavam os fazendeiros a erguerem templos de
oração ou reformarem suas igrejas. (RODRIGUES, [s.d], p. 130)

No século XXI, o catolicismo está bastante presente na realidade piauiense, e para a
caracterização do atual quadro da religiosidade desse Estado serão usados os dados do CERIS
(Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais), que é um organismo da CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e, de acordo com a descrição no site oficial40,
“tem como marca a avaliação de projetos, pesquisa e monitoramento de experiências
populares e pastorais, além de assessoria a movimentos sociais e eclesiais, financiamento e
apoio a pequenas iniciativas”.
Os dados levantados pelo CERIS (em 2004) serão usados porque eles publicaram (em
2005) uma pesquisa41 ampla sobre a religiosidade e sobre a prática da fé no Piauí, a qual,
também, traz informações sobre “as mudanças de religião e os motivos para tal; a
espiritualidade dos entrevistados; suas opiniões acerca de temas ligados ao campo ético e
moral; o grau de credibilidade de algumas instituições e seus representantes; e ainda a visão
que os entrevistados possuem sobre a Igreja católica” (FERNANDES, 2005, p. 10).
Segundo o CERIS, 87,9% da população do Piauí é católica e possui algumas
características que serão separadas neste tópico em “eventos preferidos”, “crenças”, “posse de
imagens” e “herança familiar”.
Os eventos preferidos pelos católicos piauienses são festas religiosas e romarias.
Quando, na pesquisa do CERIS (2004), foi perguntado “O Sr.(a) costuma participar de
algumas destas atividades?”, a Romaria do Canindé apareceu como a mais procuradas, com
25,2% tendo participação. Ainda há as Romarias da Terra (10,7%), a Santa Cruz (13,8%) e a
Juazeiro dos Milagres (12,8%).
As festas religiosas também são bastante procuradas, com 53,8% dos entrevistados
dizendo que a frequentam. As festas já foram vistas com desdém pela Igreja Católica,
principalmente pelos bispos reformadores no século XIX (como contado anteriormente),
porém eles acabaram por ver a importância dos santos, das romarias e das festas do povo:

40

Disponível em: http://www.ceris.org.br/sobre-o-ceris.html
A publicação é: MEDEIROS, Katia Maria Cabral; FERNANDES, Sílvia Regina Alves Fernandes (Orgs.).
Catolicismo e experiência religiosa no Piauí: pesquisa com a população. São Paulo: Loyola, 2005.
41
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Uma medida importante, nesta estratégia, foi trazer a guarda das imagens
dos santos de devoção para os templos paroquiais (matriz ou capela), em
substituição às ermidas e oratórios particulares, onde as imagens eram
guardadas por leigos. Correlato a essa medida, ocorreu o controle dos
centros de romaria, onde os “ermitães” foram substituídos por congregações
religiosas (como os redentoristas). Ora, que tem o controle do “santo” tem o
controle da festa e da devoção; assim, quando os santos tradicionais não
podiam ser substituídos por novos santos, já sob o controle clerical, o clero
trazia para si os santos existentes. (OLIVEIRA, P., 1978, p. 74)

Numa comparação com a frequência às missas (de ir ao menos uma vez ao mês), pode
ser notado que mais pessoas vão às festas do que à Igreja. 29,6% declararam que vão todos os
domingos às missas, 20,3% que vão ao menos uma vez ao mês e 30,5% raramente. Então,
49,9% vão às missas pelo menos uma vez por mês, o que ainda é inferior aos 53,8% referente
aos frequentadores das festas. Isso mostra que as práticas populares ainda são fortes, pois
Atente-se ainda alto percentual de católicos que não participam de pastorais
ligadas à Igreja católica, chegando a 74,9%. Ao que parece, há um tipo de
catolicismo mais tradicional, que privilegia práticas populares devocionais,
tendo em vista que a participação em Festas religiosas (53,8%) e em
Romarias (62,5%) ocorre em proporções significativas. A constatação da não
adesão dos católicos às pastorais não se apresenta, contudo, como uma
novidade no cenário religioso. (FERNANDES, 2005, p. 11)

Em relação às crenças, os piauienses duvidam de alguns conteúdos doutrinários
importantes do catolicismo como, por exemplo, da imortalidade da alma:
As informações sobre a vivência da religião revelaram que os católicos
piauienses podem duvidar de conteúdos doutrinários inerentes ao
catolicismo, que se imaginaria estarem consolidados no universo religioso
dos informantes. É o caso da crença na imortalidade da alma, constituída
como verdade para pouco mais da metade dos entrevistados deste grupo
(56,5%). (FERNANDES, 2005, p. 11)

Outras crenças do catolicismo também não são totalmente aceitas pela população,
como pode ser notado abaixo42.
a) 57% dos católicos não acreditam na ressurreição dos homens;
b) 45,2% não creem no inferno;
c) 43,5% não aceitam a ideia da imortalidade da alma;
d) 28% não acreditam em Anjo da guarda;
e) 27,5% dos católicos não creem no céu/paraíso;
f) 23,2% não creem nos santos católicos,
g) 17,2% na acreditam na virgindade de Maria;
42

Fonte: CERIS (2004).
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h) 15,3% não acreditam no Espírito Santo;
i) 11% não acreditam que Maria seja a mãe de Jesus.
j) 9,9% não creem na ressurreição de Jesus;
k) 5,9% não creem em Jesus Cristo;
l) “A crença em Deus não ocorre para 3,9% dos católicos, revelando a existência da
nominação religiosa em seu sentido cultural mais do que em função da
identificação do indivíduo com as figuras representativas do judeo-cristianismo”.
(GRUMAN; FERNANDES, 2005, p. 26)
É comum a posse de imagens entre os católicos do Piauí, pois 78,6% têm imagens de
santos em casa, e alguns não católicos também têm essa prática, com 11% possuindo imagens
de santos e 10,3% tendo terços.
[...] a bricolagem de objetos com algum caráter religioso apresentada em
outra parte desta pesquisa, tanto por parte dos católicos quanto dos nãocatólicos, combinando a bíblia com incensos e pedras da sorte revelam a
gama de objetos considerados eficazes simbolicamente na procura de um
sentido para a existência e da resolução de conflitos cotidianos. (GRUMAN,
2005, p. 134)

Por fim, é perceptível que a crença no catolicismo é uma herança familiar, pois 95,1%
dos católicos entrevistados disseram que são dessa religião desde o nascimento. Ou seja, são
pertencentes a ela mesmo antes de terem capacidade de discernir uma religião de outra, uma
crença de outra. O ambiente familiar é determinante na transmissão do catolicismo no Piauí.
A tabela abaixo, elaborada a partir da pergunta “Há quanto tempo o Sr.(a) está na sua
religião43?” deixa claro a força da herança religiosa familiar, com destaque para a cidade de
Picos, na qual 98,5% são católicos desde o nascimento.
TABELA 3 – Herança religiosa familiar

43

Questionário com resposta única.
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6. Motorista Gregório: a história do santo não-canônico44
A história do santo não-canônico Motorista Gregório é a junção de caminhos que se
cruzaram. De um tenente do Ceará (nascido em Crateús no dia oito de maio de 1899) que foi
ser delegado em Barras (PI) e de um garoto45, sem naturalidade conhecida46, que se tornou
motorista na referida cidade piauiense47.
O Piauí estava precisando de oficiais com Cursos de Formação, e Florentino Cardoso,
tenente lotado em Crateús, foi um dos candidatos selecionados para ser instrutor no Curso de
Formação de Oficiais. Após as aulas, o governador ofereceu, ao tenente, a Delegacia de
Polícia de Barras e a função de Inspetor de Veículos. E o tenente aceitou a oferta. (BARROS,
E., 2008).
Gregório Pereira dos Santos, o Motorista Gregório, era um garoto que trabalhava
como chofer para a paróquia do padre Lindolfo Uchôa. Este possuía um veículo com a
finalidade de visitar as localidades mais distantes e, assim, ter acesso a um número maior de
pessoas.
No dia 14 de outubro de 1927, Dom Severino Vieira de Melo iria visitar a paróquia de
Barras. Era uma visita rara, pois a população inteira se preparou, conforme explica Eneas
Barros (informação verbal, 2009), em entrevista a este pesquisador:
A visita de Dom Severino deve ter sido uma visita muito rara, porque
fizeram uma festa muito grande. Eu conversei com algumas pessoas que
eram crianças na época e me disseram que a cidade mudou completamente.
Fizeram um jantar muito grande para ele na diocese, tinha banda de música,
que ficou montada uma tarde inteira esperando, e ele nunca apareceu.

Neste dia atípico, em que as ruas estavam enfeitadas e a população esperava a visita de
Dom Severino, Gregório, dirigindo um Ford T, levava o juiz de Direito José de Arimathéa
Tito, o coronel Otávio de Castro Melo e o padre Lindolfo Uchôa para receber Dom Severino
na entrada de Barras. Ao passar pela Rua Grande, Manoel Cardoso de Vasconcelos, com 3
anos 10 meses de idade, filho do delegado de Barras, Florentino de Araújo Cardoso, saiu de
44

Não há fontes oficiais sobre o caso. O que vai ser relatado a seguir é uma coletânea de depoimentos, matérias
de jornais e pesquisas de pessoas interessadas, somados a documentos levantados pelo autor desta dissertação.
45
Não é sabido a idade certa de Gregório quando assassinado. Tanto que o seu atestado de óbito diz que “o
chauffeurt de nome José Gregório” tinha “vinte anos de idade, presumíveis”.
46
No atestado de óbito ele é tido como piauiense, porém há versões de que era paraibano.
47
Não é sabido ao certo para quem Gregório trabalhou antes de ser motorista do padre. Há inúmeras histórias,
inclusive afirmando que Gregório trabalhou em casa de farinha. Conforme Eneas Barros (2008), Gregório era
paraibano e aos dezenove anos foi residir em Barras do Marathaoan (PI) a convite do comerciante Jaime
Teodomiro. Este foi à Paraíba com o intuito de comprar um carro, o Ford T, para circular na cidade piauiense.
Ao adquirir o veículo, o comerciante contratou Gregório para ser o motorista.
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dentro da sua casa e cruzou na frente do carro, sendo atropelado, e o pneu tendo passado por
cima do seu peito, causando traumatismo na região torácica, levando-o à morte. A população
local afirmava que foi uma fatalidade e que Gregório não teve como evitar o atropelamento 48.
Abaixo segue o atestado de óbito49 da criança:

FIGURA 1 – Atestado de óbito de Manoel Cardoso de Vasconcelos
Fonte: Arquivo Público do Piauí

48

Florentino Cardoso (informação verbal, 1975) disse, em entrevista (ainda não publicada na íntegra) a Vital
Araújo, no dia 14 de setembro de 1975, que o acidente poderia ter sido evitado, pois o carro que Gregório dirigia
estava sem freio e que ele já tinha avisado. Acrescentou, ainda, que já havia um processo contra Gregório por ele
ter atropelado uma mulher.
49
“Aos dezoito dias do mês de Outubro de mil novecentos e vinte e sete, nesta cidade de Theresina capital do
Piauhy, em nosso cartório, compareceu o senhor João Gonçalves [trecho não entendido], com um atestado, do
senhor Banjamim Baptista, declarou: Que faleceu hontem de nome Manoel Cardoso de Vasconcelos, de quatro
anos de idade, piauhyense, filho legítimo do tenente de polícia, Florentino Cardoso, victima de traumatismo na
região thoraxica com hemorragia interna; cujo corpo vae ser sepultado no cemitério público. E para [trecho não
entendido] eu, Antonio Pereira Vieira, oficial do Registro Civil lavrei este termo, que [trecho não entendido] o
declarante”.
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Florentino Cardoso, pai de Manoel, ao ficar sabendo do acidente, prendeu Gregório,
torturando-o e deixando-o sem comida e sem água. A única pessoa que teve acesso ao
motorista foi o padre Lindolfo Uchôa. Eneas Barros (informação verbal, 2009) explica que
Gregório “ficou em Barras preso numa cadeia sem comunicação. Ficou de sexta à noite até
segunda-feira de manhã sem se comunicar e sem comer, sendo torturado. O objetivo de
Florentino era a vingança, pois muitas pessoas o ouviram dizer que caso a criança não
sobrevivesse, ele mataria o Gregório”.
Porém, Florentino Cardoso (informação verbal, 1975) negou as acusações de que
Gregório passou fome e sede, afirmando que: “Este negócio que eu proibi o Gregório de
comer e beber, durante a prisão e a viagem, é outra mentira. Eu não fiz nada disso, mesmo
porque não havia necessidade. Nós viajávamos à noite, com frio, todos já haviam jantado,
porque naquela época no interior se jantava cedo, então ninguém tinha fome”.
O juiz de Direito José de Arimathéa Tito, que estava dentro do carro no momento do
acidente, ficou sabendo da prisão do motorista e expediu um Habeas Corpus para a liberação
de Gregório, como conta Eneas Barros (informação verbal, 2009), ainda durante entrevista
para a pesquisa ora apresentada:
O juiz expediu uma ordem de Habeas Corpus, então Florentino era obrigado
por lei a soltar o motorista, porque ninguém discute ordem de juiz. Ele tinha
que soltar, mas não soltou porque a ordem de Habeas Corpus chegou no
momento em que a criança dele estava falecendo. Ele não soltou, então o
juiz foi até a casa dele e pediu que ele raciocinasse, que ele tivesse calma
num momento como aquele e que ele precisava cumprir a ordem de Habeas
Corpus.

De acordo com Florentino Cardoso, o seu filho faleceu após 15 ou 20 minutos do
acidente, e após meia hora da morte de Manoel chegou o Habeas Corpus para que Gregório
fosse libertado. O delegado disse que não cumpriu a ordem porque
[...] se tratava de uma prisão em flagrante e aquela ordem de Habeas Corpus
não passava de uma tentativa de desmoralização da minha autoridade. Assim
como o Dr. Arimathéia é juiz da comarca eu sou delegado especial desta
cidade. Não cumpro a ordem de Habeas corpus, por este motivo, mas o
processo pode continuar normalmente. Mandei a força pública, deixa a
região da cadeia pública incomunicável. (CARDOSO, informação verbal,
1975)

Florentino Cardoso já era conhecido por torturar presos “e já o cercava, segundo a
imprensa do tempo, a fama de praticar prisões arbitrárias e espaldeirar presos” (TITO FILHO,
1987, p. 6-7). Corria histórias de ele ser repressor, tirano, “sabido por todos ser homem
temperamental e cioso da importância do cargo com que o brindara o então governador do
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Estado, seu protetor” (DIAS; ARAÚJO, 2005, p. 37). O delegado disse ao juiz que não iria
cumprir a ordem e, dias depois, foi para Teresina levando o Motorista Gregório acorrentado.
Todavia, Florentino Cardoso (informação verbal, 1975) também nega a versão difundida de
ele ter acorrentado o chofer, ao afirmar que “esta história da corrente é uma deslavada
mentira, eu nunca fiz isso, prendi o Gregório em correntes, nunca o amarrei. Não matei
ninguém acorrentado”.
Para ir a Teresina, o delegado foi ao encontro de Nezinho Almeida, que o devia 10
contos de reis, e pediu um transporte. Foi arranjado um caminhão, que foi dirigido por João
Fernandes, apelidado Peba. Nele foram Guiomar (esposa do delegado), o caixão com o corpo
de Manoel, o delegado, dois soldados e todos os pertences da família. Gregório viajou na
boleia.
A viagem de Barras a Teresina começou por volta das 18 horas do dia 16 de outubro.
Por causa da péssima condição da estrada, a viagem foi demorada, durando toda a noite até
chegarem ao porto do Porenquanto (no dia 17/10), onde tiveram que descarregar o caminhão
– que levava muita bagagem como, por exemplo, muito arroz e feijão – para ter condição de
descer a ribanceira. Quando a carga foi descida, inclusive o caixão com o corpo de Manoel,
Florentino, ao ver o féretro no chão, puxou a arma e disparou um tiro na cabeça de Gregório.
Um dos meus soldados saiu com o menino morto nos braços e foi botar do
outro lado do rio. Colocou o cadáver no chão. Nisso minha mulher, que
também havia descido, dá outro ataque. Diante de tudo isso, eu que passara a
noite acordado, vendo meu fliho morto, vendo minha mulher desmaiada, o
criminoso olhando aquele quadro friamente e eu sabendo que Gregório era o
causador de toda aquela aflição, puxei a pistola e atirei nele. Essa é que é a
verdade nua e crua. (CARDOSO, informação verbal, 1975)

O atestado de óbito50 do Motorista Gregório (que pode ser visto abaixo), corrobora
com a versão de Florentino Cardoso de a morte ter sido por um tiro ao afirmar: “Que faleceu
hoje51 às setes horas, victima de ferimento por uma arma de fogo na região cerebral o
chauffeurt de nome José Gregório”.

50

“Aos dezoito dias do mês de outubro de mil nove centos e vinte e sete, nesta Cidade de Theresina Capital do
Piahy, em meu cartorio, compareceu o senhor Antonio José de Sousa com um atestado ao [trecho não entendido]
Benjamim de Maria Baptista declarou o seguinte: Que faleceu hoje às setes horas, victima de ferimento por uma
arma de fogo na região cerebral o chauffeurt de nome José Gregório, de vinte anos de idade, presumíveis,
piauhyense, morador na cidade de Barras, cujo corpo vae ser sepultado no cemiterio publico. E para cuantas eu,
Antonio Pereira Vieira, oficial ao Registro Civel lavrei este termo, que commigo assigna o declarante”.
51
O atestado de óbito possui algumas imprecisões. Além de o nome de Gregório estar errado e de informar a
“presumível” idade dele, ainda afirma que o motorista morreu dia 18 de outubro, o que é improvável, pois em
18/10/1927 o jornal A Imprensa já havia publicado uma edição relatando o assassinato, as torturas e a prisão de
Florentino.
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FIGURA 2 – Atestado de óbito do Motorista Gregório
Fonte: Arquivo Público do Piauí
Após o assassinato, Florentino Cardoso se dirigiu ao Quartel de Polícia e se entregou
ao comandante, o major Delfino Vaz de Araújo, que imediatamente o prendeu. Com o
inquérito instaurado, foi levado para a penitenciária, onde permanceu em regime semi-aberto
(DIAS; ARAÚJO, 2005, p. 61). Florentino Cardoso (informação verbal, 1975) contou que:
“passava a noite preso e o dia na minha casa, na Praça dos Três Corações. Com doze meses de
prisão, aquela vida desgraçada, sem que a justiça se pronunciasse, eu resolvi ir embora”.
O delegado tinha muitas facilidades na prisão, podendo circular livremente. A fuga já
era algo esperado, como descreve Arimathéa Tito Filho:
No dia 17 de março de 1928, a imprensa de Teresina advertia as autoridades:
planejava-se a fuga de Florentino. Outras edições de jornais diziam que o
assassino gozava na prisão de regalias especiais, era visto nas ruas de
Teresina e dormia tranquilamente em casa da família. Mandou então buscar
animais em Valença. E às seis horas da manhã do dia primeiro de junho de
1928, saiu da cadeia, em companhia do ex-sargento José Durão52, ambos
armados de mosquetão – e ambos atravessaram o Poti. Era a fuga de
Florentino. (TITO FILHO, 1987, p. 8)
52

Segundo Florentino, somente quem sabia da sua fuga era José Durão Filho.
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Ele viajou pelo Rio de Janeiro e pela Bahia, sendo encontrado, sete anos depois, em
Salvador, às seis horas da manhã, e reconduzido para Teresina, chegando em 15 de janeiro de
1935, para então ser julgado pelo assassinato.
No primeiro julgamento, realizado em 21 de agosto de 1935, o delegado foi
condenado a 19 anos e três meses de reclusão. O julgamento foi anulado, havendo uma
segunda instância, com Florentino Cardoso sendo absolvido por unanimidade por ter sido
considerado perturbado dos sentidos no momento do delito, como está escrito no Diario
Oficial de 23 de abril de 1936 (APPÊLAÇÃO..., 1936, p. 03):

FIGURA 3 – Apelação Criminal da Comarca de Teresina
Fonte: Diário Official do Estado do Piauhy, de 23 abr.1936
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Florentino Cardoso (informação verbal, 1975) afirmou que foi vítima de perseguição
por parte do Padre Lindolfo Uchôa e que, no julgamento, os acusadores tentaram sensibilizar
o júri:
No juri houve uma passagem interessante, era meu acusador, um rapaz que
havia deixado o seminário há pouco e em determinado momento ele
levantou a corrente, dizendo que trazia o preso amarrado com aquelas
correntes, etc. O Dr. Francisco Parente pediu um aparte e disse que estavam
ali fazendo um julgamento dentro do Código Penal Brasileiro e não com
jogadas para sensibilizar o povo e concluiu: se fosse para sensibilizar o povo
nós da defesa teríamos trazido para cá um caixãozinho de anjo, todo coberto
de azul. Houve muitas palmas para meu advogado. (CARDOSO, informação
verbal, 1975)

Num terceiro e último julgamento, em 1946, o delegado foi considerado, mais uma
vez, inocente, sendo absolvido da acusação de ter assasinado Gregório Pereira dos Santos.
Florentino não mais continuou no Piauí. Foi morar no Ceará, na cidade de Crateús. Ele
era aposentado do INPS, tinha a renda de alguns prédios e sua mulher trabalhava nos Correios
e Telégrafos.
Gregório foi ganhando fama de santo por ter tido uma morte violenta (visto por
muitos como um mártir) e por correrem histórias de ações milagrosas realizadas por ele. No
entanto, o delegado não se arrependeu de ter cometido o crime, não acreditava que o motorista
realizasse milagres e afirmou que: “se há [milagres], o povo deve me agradecer, porque fazer
de um pecador um santo é uma coisa muito sublime”.

Após a base teórica dessa dissertação ter sido exposta no primeiro capítulo e o
segundo ter sido destinado a explanações que ajudam a entender o catolicismo popular, os
santos não-canônicos, o catolicismo no Piauí e a morte do Motorista Gregório, os próximos
capítulos (o terceiro e o quarto) mostrarão as ações do jornais impressos teresinenses sobre a
história do santo não-canônico tema dessa dissertação, assim como mostrará o processo
comunicacional existente entre os devotos e analisará os ex-votos como forma de
comunicação.
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CAPÍTULO III
O MOTORISTA GREGÓRIO NA MÍDIA IMPRESSA

Este tópico será destinado a mostrar como a mídia foi trabalhando a história do
Motorista Gregório no período de 1927 a 201053. Para isso, foram analisados os jornais
disponíveis no Arquivo Público do Piauí (Casa Anísio Brito), localizado em Teresina, nos
períodos de dezesseis a dezoito de outubro e do dia primeiro ao dia três de novembro de todos
os anos pertencentes a essa amostragem54.

1. 1927 a 194955: O assassinato
Gregório Pereira dos Santos, o Motorista Gregório, morreu no dia 17 de outubro de
1927 e o seu assassinato foi tratado pelos jornais da época como um caso policial. A história
teve grande repercussão, principalmente por o assassino ser alguém do poder público e por
causa das histórias de Gregório ter tido uma morte sofrida.
Logo após o assassinato, o jornal A Imprensa publicou, no dia 18 de outubro, a matéria
“Crime Monstruoso”, na qual relatou o atropelamento do filho de Florentino, defendendo que
o acidente foi casual – pois afirmou que “passava o automóvel em uma rua, completamente às
escuras, quando, a inditosa criança, saindo de uma porta, foi de encontro ao automóvel,
recebendo ferimentos no rosto e contusões pelo corpo” (CRIME..., 1927, p. 01) –, que
Gregório foi torturado – “[...] durante a prisão, sofreu bárbaros espancamentos, não se lhe
dando alimento nem água” (CRIME..., 1927, p. 01) – e que Florentino levou Gregório
acorrentado na viagem de Barras a Teresina e o matou:
Chegando, porém, o caminhão, às 7 horas da manhã de ontem, ao porto do
Porenquanto, à margem do Poty, subúrbio de Teresina, aquele tenente
auxiliado pelos praças que o acompanharam, amarraram o preso pelo
53

Não foi possível obter o número da página de algumas publicações dos jornais impressos. Portanto, algumas
citações virão apenas com a primeira palavra do título e com o ano de publicação.
54
Como já mencionado na introdução desta dissertação, os documentos e jornais no Arquivo Público do Piauí
não foram digitalizados, e muitos se encontram lacrados, ou seja, indisponíveis para consultas por estarem muito
frágeis para serem manuseados.
55
Em 1927 Gregório foi assassinado e as ações ligadas diretamente ao crime foram até 1946, quando Florentino
foi julgado, pela terceira e última vez, e inocentado. A amostra para esse tópico vai até 1949 porque fica mais
organizado trabalhar com décadas completas.
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pescoço – com a mesma corrente que o algemara – suspendendo-o à trave
da latada onde então se encontrava, e, friamente, num requinte de
selvageria, não obstante os rogos e súplicas do desgraçado, matou-o com 3
tiros de pistola mauser no ouvido. (CRIME..., 1927, p. 01)56

No dia 20 de outubro de 1927, o mesmo jornal publicou um telegrama (com o autor
não identificado), o qual – prometendo “relatar minuciosamente, os pormenores do atentado
revoltante, revestido como foi de requintada perversidade” (TELEGRAMA..., 1927) – dizia
que Gregório foi esbofeteado por um soldado, que não era permitido nenhuma pessoa passar
em frente ao quartel de Barras e falava que era nítida no pescoço de Gregório a marca da
corrente. Por fim, pôs em dúvida a justiça dos homens:
Uma coincidência interessante: ao mesmo tempo que um oficial de polícia
depositário da confiança do governo, martirizava, submetia à tortura, fome e
sede, para, por fim, em plena Capital do Estado, enforcar e matar, a tiros de
pistola, um chofer inocente, o júri de Teresina absolvia, por unanimidade de
votos um chofer culpado, o perverso assassino do infeliz Juca Freitas. Que a
Misericórdia Divina se compadeça de nós e nos proteja, pois, da injustiça
dos homens, nada temos a esperar. Ou somos um povo apodrecido até a
medula dos ossos, ou a reação vem perto. (TELEGRAMA..., 1927)

O jornal concorrente de A Imprensa era O Piahuy, que, na época do assassinato, estava
em reforma e publicou algo a respeito do caso somente em 28 de outubro 1927. Porém o foco
da matéria não estava no crime, mas em desmentir e criticar o concorrente. As explicações
sobre a arma e sobre a responsabilidade das apurações vêm como consequência dos
apontamentos do erro do jornal rival.
Pede-nos o sr. Secretário de Estado de Governo, bacharel Joel de Andrade
Servio, tornemos público que, no caso da entrega do revolver uzado pelo extenete Florentino Cardoso, autor do assassinato do infeliz Chauffeur,
Gregorio dos Santos, a sua acção não foi, propriamente, a que relataram
nossos collegas da “Imprensa”, pois s. s não tendo, absolutamente
atribuições policiais, e conhecendo perfeitamente as que exerce, em virtude
do cargo que ocupa, não teve, no caso em questão, a interferencia que se
afirmou, naturalmente de pessoa mal informada. [...] São, portanto,
descabidas as insinuações e commentarios tendenciosos de que, com relação
ao caso, se fizeram echo aqueles nossos collegas da “Imprensa”, certamente,
positivamente mal informados, por quem, em torno do facto tão simples na
vida policial, procura tecer os fios anonymos de mal velada intriga. (EM...,
1927, p. 01)

O caso Motorista Gregório acabou sendo encoberto por conta de outro crime que
aconteceu na mesma época: a morte do juiz federal Lucrécio Dantas Avellino, com 45 anos de
idade, no dia 18 de novembro de 1927, após sofrer uma punhalada no ventre, às 21horas, na
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O jornal A Imprensa de 1927 está lacrado no Arquivo Público do Piauí. O acesso à publicação foi através de
Vital Araújo, que tem algumas matérias dessa época transcritas.
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porta da própria casa. Avellino é considerado um mártir do poder Judiciário do Piauí. A
repercussão do crime foi grande, ocupando muita atenção da mídia e da população piauiense,
como pode ser percebido em O Piahuy de 22 de novembro de 1927:
A funda repercussão, o movimento incontido de revolta e indignação, o
sentimento geral da população piauhyense, exigem todos os sacrifícios, todas
as providencias para a descoberta dos actores do inqualificável crime de que
foi victima o digno magistrado. E essas providencias, esses esforços,
podemos assegurar, não serão poupadas pelo governo do estado, pelos seus
dirigentes empenhados em descobrir e punir os execrandos faccinoras. (A
REPERCUSSÃO..., 1927, p. 01)

FIGURA 4 – Imagem de Lucrecio Avellino
Fonte: O Piahuy, de 25 nov.1927
O assassinato do Motorista Gregório voltou a ter destaque na mídia impressa somente
em 1931, no jornal A Liberdade57 de 21 de maio, que pedia ao tenente Landri Sales a
extradição de Florentino Cardoso e afirmava que o governo nada queria fazer para puni-lo.
Este jornal, inclusive, falou do A Imprensa, o qual acompanhou todo o caso de Gregório e
combateu o governo de Matias Olímpio (este que nomeara Florentino Cardoso como delegado
de Barras), pois era defensor da candidatura de João de Deus Pires ao governo do Estado no
período de 1928 a 1932.
Como resposta, o promotor Pedro Conde escreveu uma carta ao A Liberdade, que foi
publicada no dia 28 de maio de 1931, afirmando que solicitou “providências no sentido de
que todas as delegacias do interior recebessem circulares para a captura do réu evadido” (O
CRIME..., 1931). Relatou, ainda, que soube que Florentino estava no município de Castelo e
57

O jornal A Liberdade de 1931 está lacrado no Arquivo Público do Piauí. O acesso a essa notícia foi através de
Vital Araújo, que tem algumas matérias dessa época transcrita.
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que dirigiu “uma petição ao Juiz da 3ª Vara, requerendo a expedição de uma carta precatória
para as mãos do Sr. Interventor Militar, certamente na esperança de que por esse intermédio
fosse ela mais rapidamente cumprida” (O CRIME..., 1931).
Em relação ao julgamento de Florentino, foram encontradas apenas uma nota do
Diario Official de 1935, dizendo que o juiz José Messias Cavalcante determinou que
“subissem os autos à Egregia Côrte de Appellação”, e um acórdão de 23 de abril de 1936,
também no Diario Official, falando da anulação do primeiro julgamento (como foi mostrado
no capítulo II dessa dissertação) e que o réu iria a um novo júri.
No período de 1927 a 1936 o Motorista Gregório foi noticiado como vítima de um
cruel assassinato. Houve detalhes das torturas, da ida a Teresina, da execução e até mesmo do
estado do corpo do Chofer: “Pessoas que viram na polícia o cadáver da vítima afirmam que
ela tinha o ventre escavado e as costelas à mostra como a imagem de Cristo crucificado e que
se notava claramente no pescoço a marca da corrente com que o algoz o suspendeu numa
trave na ocasião do fuzilamento” (TELEGRAMA..., 1927).
Porém os pontos principais das discussões dos jornais foram questões políticas e
jurídicas, como a entrega da arma do crime, a fuga de Florentino e a omissão do governador
Matias Olímpio. Se os jornais da época tivessem editorias bem definidas, as matérias sobre o
assassinato de Gregório estariam, provavelmente, nas páginas policiais, ou até mesmo em
editoriais, como de fato esteve no jornal A Liberdade de 21 de maio de 1931.
Da década de 1930, os jornais de 1932, 1933, 1934, 1938 e 1939 não puderam ser
analisados por estarem lacrados, ou seja, impedidos de serem consultados por estarem muito
frágeis. Na década de 1940, os jornais de 1940 a 1944 também estavam na mesma situação. E
no restante da década não foi encontrada nenhuma matéria que falasse do chofer que fora
assassinado.

2. 1950 a 1969: As visitas
Em 1953, no Jornal do Piauí de primeiro de novembro, o Motorista Gregório aparece
em uma matéria, mas não mais como o chofer seviciado e nem como um caso policial que
deve ser resolvido. Não é falado em Florentino Cardoso e nem sobre o que aconteceu com ele.
O espaço destinado a falar de Gregório foi de algumas linhas em uma matéria que contava
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sobre o Dia de Finados e descreveu o túmulo dele como um ponto de procissão aonde as
pessoas iam para rezar:
Durante o tanger dos carrilhões e a execução do requiem, o povo passará
em procissão para o cemitério, como em todos os anos, levando flôres e
corôas para os seus parentes e amigos, e quem não os possue nesta capital,
fará suas preces e rezas à beira do túmulo humilde de Gregório ou ao redor
do cruzeiro, por onde se estendem inúmeros círculos de velas acêsas.
(DIA..., 1953, p. 01)

Na década de 1950, Gregório já era visto como um finado querido, pois seu túmulo era
um lugar bastante visitado, onde as pessoas rezavam e acendiam velas. Tanto que em seis de
novembro de 1959 ele mais uma vez foi citado em matéria de jornal:
Quem fôsse, por exemplo, hoje pela manhã, ao cemitério de São José,
encontraria centenas de velas acessas, aqui e ali, pela intenção da alma de
muitos que desapareceram em circunstâncias especiais, como Demerval
Lobão e os demais que tombaram no desastre de 4 de setembro, Gregório –
o motorista-mártir, jornalista Solfieri Araripe, aviador John Oliver, as
vítimas do desastre do Marimba, estudante Edmilson Carvalho, e tantos
outros cuja enumeração seria longa. (FILHO, 1959, p. 03)

O A Imprensa de 20 de outubro de 1927 descreveu Gregório como “um moço de bons
costumes, trabalhador, pacato e muito estimado em Barras” (TELEGRAMA..., 1927). Essa
imagem foi corroborada pelo jornal O Dia de 04 de novembro de 1963, que traz a matéria “A
Lição dos Mortos”, de Erice Tito Gonçalves Couto, a qual descreve Gregório tanto física
quanto psicologicamente:
O Gregório. Quem não sabe a história do Gregório? Conheci-o de perto. Era
pretinho, de cabelo carapinhado e cortado bem baixinho. Falava manso e
nunca se alterava nem mesmo quando maltratado. Gostava de criança. Foi
chofer de meu pai e como naquele tempo eu era criança, quantas vêzes me
carregou ao colo e quantas histórias me contou! Ainda hoje guardo na
memória a cena trágica da sua prisão, dos maltratos que sofreu e da
injustiça imensa de que foi vítima. (COUTO, 1963, p. 03)

O artigo de Erice Couto rendeu comentários em outro jornal, o Fôlha da Manhã, que
em seis de novembro de 1963 publicou um escrito de José Lopes dos Santos (este que teve
Florentino Cardoso como padrinho de crisma), o qual afirmou que sempre visitava o túmulo
do Motorista Gregório para conversar com ele e para pedir a felicidade do chofer.
Como pôde ser percebido, de 1953 a 1963, nas matérias encontradas, os jornais
retrataram o Motorista Gregório como alguém querido e que era bastante visitado, com as
pessoas indo até o seu túmulo rezar, acender uma vela e conversar com ele, como José Lopes
dos Santos (1963) (citado no parágrafo acima) afirmou: “E quanto ao Gregório. Não o
conheci. Mas sempre vou ao seu túmulo, seja no Dia de Finados, seja em outras
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oportunidades. E até gosto mais de conversar com êle em dias calmos, quando o Cemitério de
São José está solitário, sem vivalma visitando-o”.
Ou seja, 26 anos após a morte de Gregório, já era prática popular a visitação ao seu
túmulo a as rezas. Não foi possível saber ao certo quando as procissões para pedirem milagres
a ele começaram. Muito dificilmente há uma data exata para ser marcada como o dia em que
se inicia uma manifestação popular, pois elas não começam do dia para a noite, elas são frutos
da comunicação oral, da influência dos mais próximos, das experiências etc. Requer tempo
para que surja algo que seja reconhecido como um pensamento de um povo.

3. 1970 a 1989: O duelo de jornais e o monumento ao santo
A partir dos anos 1970 história do Motorista Gregório passou a ser mais contada e
mais propagada pelos jornais impressos. A prefeitura de Teresina também voltou sua atenção
ao chofer milagreiro, construindo um monumento para homenageá-lo, e que se tornou um
ponto bastante visitado. E uma explicação para isso vem com os acontecimentos da década de
1970, os quais ajudaram a difundir ainda mais a história e a fama de milagreiro de Gregório.
Em 1974 a Avenida Marechal Castelo Branco foi inaugurada. Ela foi construída na
margem do Rio Poti e foi “considerada de vital importância para o sistema viário da cidade,
pois além de interligar as zonas norte, sul e centro, servirá de opção num futuro próximo,
quando estiver concluída a outra ponte sobre o Poti” (DENTRO..., 1974).
O Motorista Gregório foi assassinado na orla do Rio Poti e o local da sua morte já era
um espaço aonde as pessoas iam para rezar e acender velas. Mas, como fica junto a um rio
pouco navegado e não havia avenidas por lá, era uma área um pouco escondida e de difícil
acesso. Porém, com a construção da avenida, o local do assassinato ficou à mostra. De acordo
com Vital Araújo58:
Quando o doutor Joel foi prefeito de Teresina construiu aquela avenida. E
por conta dela passou a ser visto pelo povo o local da morte do Gregório. O
povo só falava em Gregório, mas não sabia onde ele tinha sido assassinado.
Sabia a sepultura e tudo, aí quando passou a avenida o povo passou a ver o
local da morte. O doutor Jesus Elias Tajra, quando prefeito, fez aquele
monumento alí. (ARAÚJO, informação verbal, 2011)

58

Uma das pessoas que estuda, acompanha as manifestações in loco desde a década de 1950 (quando começou a
acompanhar a sua mãe nas rezas ao Motorista Gregório).
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Um outro acontecimento que ajudou a disseminar as histórias de milagres e do
martírio pelos jornais impressos foi o da rixa entre os jornais O Dia e O Estado. Em 07 de
setembro de 1975 o primeiro publicou a matéria “Gregório tem nas fotos um testemunho da
sua execução” (GREGÓRIO..., 1975, p. 01), a qual traz duas fotos (que estão abaixo) do
suposto momento do seu assassinato, o compara a São Sebastião e diz que Florentino Cardoso
está cego e paralítico.

FIGURAS 5 e 6 – As supostas fotos de Gregório no jornal O Dia
Fonte: O Dia, de 07 set.1975
Em relação às fotos, a do lado esquerdo apareceu em uma matéria também de O Dia,
na edição de 31/10 a 03/11 de 1982, com uma legenda informando que a foto é da
reconstituição do crime. É pouco provável que as imagens sejam do momento do assassinato,
pois, em 1927, haver um fotógrafo no exato momento do tiro e de, mesmo assim, Florentino
ter realizado o crime não é uma hipótese muito plausível.
O delegado, assassino de Gregório, também viu essas fotos e negou que fosse ele na
imagem:
Eu soube que existe uma fotografia em que aparece uma pessoa amarrada
sendo morta por um oficial da polícia. Dizem que seria eu, na reconstituição
do crime. Mentira deslavada. Nunca fui àquele local para isso. Não me
prestaria tal cena. Mesmo não sou cambota como aparece naquela fotografia.
Ainda hoje, estou avançado na idade, mas não tenho pernas tortas.
Fotografia mentirosa. (CARDOSO, informação verbal, 1975)

Os jornais O Dia e O Estado costumavam discutir, como conta Vital Araújo: “O
Helder Feitosa veio do Ceará pra montar um jornal aqui em Teresina e montou que veio a ser
o jornal O Estado, que também era de lá. E eles [O Dia e O Estado] viviam discutindo
reportagem”. Araújo continua e informa como partiu a ideia de rebater a matéria de O Dia:
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Mas o certo é que o Coronel Miranda [do jornal O Dia] mexeu antes com a
história, aí o Helder, que era meu amigo, e que eu gostava dele e andava no
jornal dele todo sábado pra a gente escrever uma coluna lá de domingo, aí
ele disse: “professor, o senhor quer localizar o antigo capitão que matou o
Gregório? Diz que ele vai completar 50 anos de morto agora”. E eu disse: “O
senhor me oferecendo meios eu vou”. Aí ele contratou o carro, o fotógrafo
dele e nós saímos daqui no dia de sábado à tarde. Chegamos a Crateús com
um pouco de facilidade e localizei ele. Localizei e saí em cima dele. “Olá,
prazer, sou de Teresina, sou viajante”. Eu não disse que mexia com coisa de
jornal. Ele era pobre, casa de porta e janela, caminhava direitinho, caminhou
na cidade comigo, foi até ao cemitério. Aí nós fomos à casa dele, sem eu
dizer o que que andava fazendo. Aí foi quando eu disse pra ele: “Primeiro eu
quero me identificar. Eu sou filho de um coronel da polícia militar, tenho
como tio um dos grandes amigos seus, o coronel Delfino Vaz, e gostaria de
lhe fazer uma pergunta: Como o senhor se sente hoje depois da morte de
Gregório?” E ele disse: “Não me trate desse assunto!”. E eu disse: “Olhe,
você tá nessa situação... Eu vim de Teresina até aqui pra ter uma ideia...”. Aí
conversei e ele resolveu contar como aconteceu a história. (ARAÚJO,
informação verbal, 2011)

A matéria de O Estado foi publicada em 16 de setembro de 1975 com o título
“Matador de Gregório não está arrependido” e começa com uma clara resposta ao jornal O
Dia ao dizer: “Não é cego nem paralítico, está completamente lúcido, e com uma situação
financeira razoável, o ex-tenente Florentino Cardoso, que há 48 anos matou o motorista
Gregório, atualmente venerado por muitas pessoas em Teresina” (MATADOR..., 1975, p. 01).

FIGURA 7 – Capa de O Estado de 16/09/1975
Fonte: O Estado, de 16 set.1975
* Florentino Cardoso é o senhor que está de chapéu e com o dedo em riste.
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E a foto abaixo, tirada pelo fotógrafo Feitosinha, que só foi publicada pelo jornal
Diário do Povo na edição de 07/08 de julho de 1991 e que pertence ao arquivo pessoal de
Araújo, mostra que Florentino não estava paralítico.

FIGURA 8 – Foto do encontro de Florentino Cardoso (à esquerda)
e Vital Araújo (à direita) em Crateús no ano de 1975
Fonte: Arquivo pessoal de Vital Araújo
De acordo com Araújo (informação verbal, 2011), a movimentação em torno do
Motorista Gregório aumentou muito após esse ano, pois a matéria que ele fez ajudou a
divulgar a história: “Então isso rodou muito. Rodou demais. Os jornais falaram, televisão
falou, o pessoal do Ceará veio aqui, o pessoal daqui foi ao Ceará”.
Quando contadas e comparadas as quantidades de matérias publicadas nos jornais
impressos que trazem alguma referência ao Motorista Gregório no período anterior e posterior
a 1975 podem ser percebidas as influências dos acontecimentos supracitados para o aumento
do interesse dos jornais pela história do chofer.
A amostragem de 1927 a 1974 é composta por 30 anos pesquisados, pois não foi
possível ter acesso a jornais de todos os anos desse período. Nos observados, foram
encontradas 14 matérias referentes ao Motorista Gregório.
A partir de 1975 a amostragem tem 36 anos de publicações, e em 32 houve alguma
referência ao Motorista Gregório. Foram encontradas 107 matérias que trazem alguma linha
sobre o chofer. Ou seja, 93 a mais se comparado com a amostra anterior.
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TABELA 4 – Quantidade de jornais que abordam o Motorista Gregório

Quantidade de anos

1927 - 1974

1975 – 2010

Total

30

36

66

07

32

39

14

107

121

pesquisados*
Quantidade de anos em
que há alguma referência
ao Motorista Gregório nos
jornais
Quantidade de matérias
que abordam algo sobre o
Motorista Gregório
Fonte: Pesquisa documental do autor da dissertação
* Não foi possível ter acesso a jornais de alguns anos por eles não existirem no Arquivo Público do Piauí e por
outros estarem proibidos de serem manipulados por causa do mau estado de conservação.

Vital Araújo pode ser considerado um ativista midiático, pois, a partir deste episódio,
ele sempre esteve envolvido com ações que ajudaram a disseminar a história do motorista.
Ele, até os dias atuais (2011), continua mostrando Gregório como um milagreiro, o divulga
pela mídia, sempre é procurado para falar sobre o assunto, já escreveu livro tendo Gregório
como tema e realiza campanhas na tentativa de canonizar o chofer (tema que será
aprofundado neste capítulo, no tópico “1990 a 2010: As campanhas de canonização”). Esse
papel do ativista midiático se caracteriza por uma ação motivada
[...] pelos seus interesses e do grupo social ao qual pertence na formatação
das práticas simbólicas e materiais das culturas tradicionais e modernas. É
um narrador da cotidianidade, guardião da memória e da identidade local,
reconhecido como porta-voz do seu grupo social e transita entre as práticas
tradicionais e modernas, apropria-se das novas tecnologias de comunicação
para fazer circular as narrativas populares nas redes globais. (TRIGUEIRO,
2008, p. 48)

Quem também tem ajudado a divulgar a história de Gregório é Eneas Barros, que
publicou, em 2008, o livro Parabélum, o qual, baseado em documentos, em entrevistas e que
tem também ficção, recriou a vida e a morte do motorista. Este livro é algumas vezes
lembrado pelos devotos, e os sites e jornais impressos de Teresina passaram a utilizá-lo como
uma das referências para falar de Gregório, como fez o O Dia de 17 de outubro de 2008,
publicando uma matéria escrita por E. Barros. Ele também já tinha escrito para outros jornais
impressos teresinenses falando sobre o Motorista Gregório, como para o Meio Norte de 02 de
novembro de 1996 e para o Diário do Povo de 02 de novembro de 1999.
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No ano de 1975 Gregório já era visto como santo pelo povo, com os jornais afirmando
que seu túmulo era o mais visitado no Dia de Finados, que poetas populares transformavam
sua história em cordel e que existiam vários pedidos para que ele os realizasse:
“Finado Gregório. Dá-me a sorte de ser o que eu quero. Quero ser uma
pessoa muito grande, para poder ajudar algumas pessoas que precisam de
ajuda e aos meus pais que precisam de mim. Finado Gregório, livrai-me de
todos esses males que eu trago há tantos anos”. É trecho de uma das
inúmeras cartas deixadas domingo no Cemitério São José, no túmulo do
motorista Gregório, assassinado pelo tenente Florentino Cardoso.
(FINADO..., 1975, p. 01)

Em 1976 já existiam folhetos sendo vendidos (por Cr$ 1,00) com a história do santo
não-canônico, com os devotos comprando e lendo em voz alta à beira do túmulo. E também
pode ser percebida a ação dos devotos com a descrição da edição de 02 e 03/11/1976 do jornal
O Dia: “[...] enquanto uma verdadeira confusão de coroas, garrafas vazias, cheias d’água e
velas cobre toda a parte superior do mausoléu. Em torno, os que acreditam nos milagres da
alma do motorista, comentam sua morte e lêem em voz alta o folheto” (CEMITÉRIOS...,
1976).
O folheto foi lançado por João Agrícola dos Passos. Foram 10 mil exemplares em
literatura de cordel. O jornal O Estado (edição 31/10 e 01/11/1976) transcreveu dois trechos:
No ano de 27
de nossa época atual
Deu-se este drama tristonho
Um fato descomunal
Que abalou todo o povo
Desta nossa capital
[...] Velas, flores, ornamentos
Têm em sua sepultura
Que os romeiros depositam
Tendo na alma fé pura
E Gregório lhes ajuda
Com poder, graça e candura. (LITERATURA..., 1976, p. 06)

Pelo cordel o povo registra suas impressões de acontecimentos do cotidiano ou dos
que mais chamaram a atenção. São feitos por poetas do povo, que os interpretam, “traduzem”
algum fato para uma linguagem mais acessível e memorizável. Os textos são escritos de
maneira rítmica, para serem lidos em voz alta para um público, numa leitura coletiva. O
cordel é o oral escrito e são capazes de tratar dos mais diversos assuntos, que vão desde O
Manifesto Comunista, de Karl Marx, até a Lei Maria da Penha.
[...] os rudes lavradores anarquistas da Andaluzia compravam o jornal
mesmo sem saberem ler, para que alguém os lesse para sua família. Trata-se
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de uma “leitura oral” ou auditiva, muito distinta da leitura silenciosa do
letrado, tanto como dos modos de difusão e aquisição do que se lê. Porque
ler para os habitantes da cultura oral é escutar, mas essa escuta é sonora.
Como a dos públicos populares no teatro e ainda hoje nos cinemas de bairro,
com seus aplausos e assobios, seus soluços e suas gargalhadas. Leitura,
enfim, na qual o ritmo não marca o texto, mas o grupo, e na qual o lido
funciona não como ponto de chegada e fechamento do sentido, mas, ao
contrário, como ponto de partida, de reconhecimento e colocação em marcha
da memória coletiva, uma memória que acaba refazendo o texto em função
do contexto, reescrevendo-o ao utilizá-lo para falar do que o grupo vive.
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 154)

Gregório já era um santo no imaginário popular e o local da sua morte tornou-se uma
sala de milagres, um espaço sagrado para o povo, e foi na edição de 04 e 05/11/1979 de O
Estado, que foi encontrada a primeira informação nos jornais impressos de o local da morte
dele ser muito visitado pelos devotos para o pagamento de promessas:
O cúmulo mesmo, aconteceu quando chegamos ao local onde sacrificaram o
motorista Gregório em 1927. Lá, na avenida Jacob Almendra pertinho do
Meduna [um hospital psiquiátrico], desde as primeiras horas do dia que tinha
um cara vendendo uma garrafa d’água ao preço de 20 cruzeiros e um litro a
base de 30. Sabem para que era essa água? Simplesmente, para as pessoas
que iam pagar promessa e por ventura tivessem esquecido em casa a garrafa
d’água que sempre deixam no local, pois como se sabe o motorista Gregório
morreu de sede. Nessa aí, o cara navegou em águas turvas, pois não se
admite que alguém vá pagar a promessa e esqueça de levar a esmola.
(ALCÂNTARA, 1979)

O comércio de ex-votos é algo normal em muitos lugares onde há devoções populares,
pois os fiéis vão pagar promessas e compram as peças prontas em pequenas lojas ou
encomendam a algum artesão. Em locais onde o turismo religioso é desenvolvido, esse tipo de
comércio se torna uma fonte de renda para muitas pessoas. É possível encontrar ex-votos para
comprar na internet, com preços que podem ser altos, pois são vistos também como produtos
para coleção59.

59

“Se vuelven entonces objeto de colección de anticuarios y colecionistas de arte, quienes por su autenticidade y
audácia plástica, o bien por sus temas ‘surrealistas e ingenuos’ los consideran como dignos representantes del
arte popular y de la pintura ‘naif’ espontânea. De pronto, se descubre que el populacho – sin querer y sin saberlo
– hace cosas que bien pueden passar por artísticas, o también, que por su extraordinária ‘ordinariedad’ son,
aunque populares, ‘originales’ y adquieren por ello mismo importância y valor cultural” (GONZÁLEZ, 1986, p.
14).
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FIGURA 9 – Ex-voto à venda na internet
Fonte: Mercadolivre.com.br
E há um blog60 sobre o Motorista Gregório onde é possível comprar produtos que o
têm como tema. Há cordel, incensário, miniatura do monumento, chaveiro, cartão
tridimensional. De acordo com o jornalista que criou a página,
A intenção era mostrar que a figura de Gregório também é uma fonte rica
para a indústria cultural. Diversos produtos podem ser criados a partir de sua
figura, e creio que isso precisa ser percebido inclusive pelos gestores
públicos, que tem as ferramentas necessárias para incentivar o turismo
religioso, valorizando e revitalizando os locais de culto, criando pontos de
lazer, visitação e comércio de artesanato, utilizando a figura de Gregório. Eu
não preciso, mas muitas famílias que vivem na região próxima ao
monumento de Gregório poderiam até explorar melhor essa riqueza cultural
para gerar renda, assim como é feito na Argentina com a figura da "Difunta
Correa", por que não? (NOLETO, mensagem pessoal, 2011)

FIGURA 10 – Miniatura do monumento ao Motorista Gregório à venda na internet
Fonte: http://finadogregorio.blogspot.com/p/loja.html

60

http://finadogregorio.blogspot.com/

94

FIGURA 11 – Miniatura do ex-voto garrafa à venda na internet
Fonte: http://finadogregorio.blogspot.com/p/loja.html
Em 1983 foi inaugurado o monumento em homenagem ao Motorista Gregório. Esse
evento não teve cobertura dos jornais impressos de Teresina, pois nenhuma notícia da época
se aprofundou no assunto. Foi somente O Estado, de primeiro de novembro de 1983, que
falou algo: “A prefeitura de Teresina resolveu cuidar do local onde Gregório foi morto,
construindo um monumento em sua homenagem” (MISSAS..., 1983, p. 05).
A ideia da construção do monumento surgiu em 1982 com o então prefeito de Teresina
Jesus Elias Tajra, com o jornal O Dia, na edição de 31 de outubro a 3 de novembro de 1982,
noticiando a futura construção:
Assassinado em 1938, com requintes de crueldade, o motorista Gregório,
que, para muitas pessoas, já devia ter sido canonizado, uma vez que muita
gente já alcançou graças em promessas, terá um monumento em sua
homenagem, iniciativa do prefeito Jesus Elias Tajra, que já mandou fazer a
limpeza do local onde o motorista foi sacrificado, na margem do rio Poti,
zona norte, por onde passa o prolongamento da avenida Marechal Castelo
Branco. [...] Com a construção do monumento a Gregório, o poder público
municipal a tornará mais conhecida a história desse homem de Barras que
simboliza a humildade de um motorista que transportava um menino do
próprio patrão, que se acidentou e morreu a caminho do hospital.
(MORTE..., 1982, p. 08)

Jesus Elia Tajra (informação verbal, [s.d]) explicou num depoimento que deu ao
documentário “O Martírio do Motorista Gregório”, produzido pela TV Cidade Verde, o
motivo da construção do monumento:
Eu era garoto, seis ou sete anos, quando acompanhei minha mãe ao
cemitério e lá, após ela rezar no túmulo do seu pai, meu avô, me segurando
pela mão ela me levou até a sepultura do Gregório sem eu saber de nada61. E
lá, o que me surpreendeu foi a quantidade de velas acessas em volta com
garrafas cheias d’água, alguma lata. Aí, depois que ela rezou, eu perguntei:
‘mãe, por que essa sepultura tem tanta garrafa com água?’ [...] E aquilo ficou
na minha cabeça. O tempo passou e já como prefeito, - quantos anos depois
– eu, inspecionando uma obra que a gente fazia na margem do Parnaíba, que
era a extensão da Avenida Marechal Castelo Branco de ponte a ponte, eu saí
61

Jesus Elias Tajra nasceu em 1932. Desta maneira, em 1938 ou 1939 já existiam garrafas com água ao
Motorista Gregório no cemitério.
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a pé inspecionando a obra e a certa altura que na margem do Poti estavam
pessoas rezando com velas acessas e garrafas d’água e eu perguntei do que
se tratava. E alguém informou que alí era o local onde o Gregório havia sido
morto. Naquele momento, então, me inspirei para, em homenagem à crença
do povo, aquela fé em Deus através de uma figura que foi martirizada, de
elevar um monumento em sua homenagem, à sua memória, onde o povo
também pudesse, frequentando aquele local, ter um ambiente melhor para
suas orações. E assim fizemos. É um símbolo, um monumento muito
simples, representativo de uma gota d’água, que era aquilo que ele mais
pedia quando estava na sua angústia.

O único veículo de comunicação massiva usado para informar quando seria a
inauguração do monumento foi a rádio Pioneira. Nenhum jornal impresso noticiou e, mesmo
assim, muitas pessoas foram ver a nova obra.
Na pressa de inaugurar, nós... eu estava a poucos dias de sair da prefeitura,
eu não dei notícia antes, enquanto não tinha a certeza de que estava tudo
pronto. Então no dia em que eu marquei, nesse dia apenas foi anunciado
através da rádio Pioneira, no horário de notícias do meio dia, que seria
inaugurado naquele momento, às 17 horas, com uma missa, que por sinal foi
celebrada pelo Monsenhor Melo. E minha surpresa, tinha mais de cinco mil
pessoas no local assistindo aquela missa bonita celebrada por o Monsenhor
Melo, que fez um belíssimo pronunciamento, naquela época, realçando o
martírio do Gregório. (TAJRA, informação verbal, [s.d])

FIGURA 12 – Local onde o Gregório foi assassinado
antes da construção do monumento
Fonte: O Dia, edição de 31 out.1982 a 03 nov.1982.
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FIGURA 13 – Local onde Gregório foi assassinado após a construção do monumento
Fonte: O Estado, edição de 04/05 nov.1984.
Com a obra pronta em 1983, os jornais a partir de 1984 começaram a trazer mais
referências sobre o local da morte do Motorista Gregório, pois, numa amostra de 1927 a 1982,
oito matérias falaram sobre esse espaço, enquanto que, a partir da construção do monumento
(numa amostra de 1983 a 2010), o número de referências subiu para 60. Como pode ser
percebido na tabela abaixo, a quantidade menções ao cemitério/túmulo de Gregório também
aumentou, pois de 1927 a 1982 o local foi citado 18 vezes, enquanto que no período de 1983 a
2010 foi mencionado 52 vezes.
TABELA 5 – Citações ao local da morte e ao túmulo do Motorista Gregório pelos
jornais impressos*
REFERÊNCIAS AO CEMITÉRIO E AO
MONUMENTO
Local

Período
1927 - 1982

1983 - 2010

18

52

8

60

Cemitério
(túmulo)
Local da
morte
(monumento)
Fonte: Pesquisa documental do autor desta dissertação
* Há matérias que citam os dois lugares.

Essa área mereceu atenção novamente da prefeitura teresinense em 2002. Algumas
árvores que estão ao redor do monumento foram reconhecidas pelo seu valor cultural, sendo
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tombadas por Firmino Filho, prefeito de Teresina à época, que promulgou o Decreto nº 5092,
de 18 de março de 2002, que:
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da vegetação de porte
arbóreo situada em sítios e paisagens de notável feição e especialmente
sendo esta vegetação intimamente vinculada a fato memorável da história de
Teresina; e
CONSIDERANDO, ainda, o relevante interesse ambiental, histórico e
religioso associado ao conjunto de árvores situado nas adjacências do
monumento ao motorista Gregório Pereira Santos,
DECRETA:
Art. 1º Ficam tombadas, para os eleitos da Lei nº 1.942, de I6 de agosto de
1988, as árvores situadas na praça monumento ao motorista Gregório Pereira
dos Santos, na Av. Marechal Castelo Branco, no Bairro Morro da Esperança,
especificadas no anexo único deste Decreto.

Outras ações do poder público também ajudam a manter viva a história do santo nãocanônico, como em Barras existir a Praça Mártir Gregório e em Teresina haver a Rua
Motorista Gregório e de terem colocado o nome Espaço do Usuário Motorista Gregório no
posto do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PI) que ficava no Teresina Shopping.
O governador Wellington Dias estava representado na solenidade pela
secretária estadual da Administração, Regina Sousa. Também estiveram no
evento o diretor-geral do Detran-PI, Assis Carvalho, o secretário dos
Transportes, Robert Rios, o secretário de Agronegócios, João Batista Alves,
a prefeita de Altos, Elvira Raulino e várias outras autoridades, como o perito
criminal Vital Araújo, que desenvolve trabalho pela beatificação do
motorista Gregório. [...] Em seu discurso, por ocasião da inauguração do
Espaço do Usuário, Assis Carvalho disse que Gregório foi um mártir da
violência do trânsito, pois foi vítima de acidente de trabalho e depois da
crueldade. "Com a homenagem, fazemos com que a história de homens
como Gregório seja restabelecida", afirmou. (LIMA, T., 2003, online)

Essas decisões do governo em construir um monumento e em homenagear Gregório
colocando o nome do motorista em praças e em rua não são fermentadas pelos governantes,
mas pela sociedade civil. São as manifestações populares que mostram à sociedade política
suas crenças, que através do consenso se fazem ver como um todo com valores definidos. O
povo divulga suas convicções e o poder público as aceita62. E essa legitimação política é
importante para a sociedade civil, pois protege as opiniões adotadas por esta.
Os devotos do motorista Gregório, assassinado em outubro de 1927, lutam
pela construção da Casa dos Milagres e de uma capela ao lado do
monumento na avenida Marechal Castelo Branco, zona norte de Teresina. O
62

Alguns homens públicos também veem nas manifestações populares situações que merecem atenção e buscam
ações mais enérgicas, como foi o caso de um ex-prefeito de Barras: “O prefeito Manin Rego vai levar de
Teresina os restos mortais do motorista Gregório para Barras, terra natal do motorista que foi torturado à beira do
rio Poti na década de 20 e onde hoje é venerado” (AZEVEDO, 2006, online).
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grupo desde 1975 luta para iniciar o processo pela santificação do primeiro
piauiense. A jornalista Lena Rios informa que o projeto pedindo a
construção da Casa dos Milagres e da Capela será entregue ao prefeito Sílvio
Mendes, na próxima semana. Na capela serão colocados os restos mortais do
motorista assassinado aos 19 anos de idade. Lena Rios diz que a construção
vai reforçar a fé que as pessoas têm no motorista. Pelo projeto, a Casa dos
Milagres será construída do lado direito e a Capela do lado esquerdo do
monumento, feito em forma de uma gota d'água. Na Casa serão colocados os
ex-votos deixados no monumento que recebe por dia 40 pessoas e muitos
litros de água. (SANTOS, Geneide, 2005, online)

O restante da década de 1980 não teve nenhum grande evento que colaborasse para a
difusão ou o fortalecimento da imagem de santo do Motorista Gregório. Mas merece destaque
o assassinato de Helder Feitosa, que era dono de O Estado e foi quem teve a ideia de Vital
Araújo ir entrevistar Florentino Cardoso. Ele foi morto a tiros dentro da própria casa, no dia
28 de julho de 1987. O assassinato, apesar de ter tido muita repercussão, não foi esclarecido e
o crime prescreveu.

4. 1990 a 2010: As campanhas de canonização
Durante a década de 1990, os jornais passaram praticamente todo esse período
descrevendo a movimentação no Dia de Finados. Os acontecimentos mais relevantes foram as
iniciativas para que o Motorista Gregório fosse canonizado. A TV Meio Norte chegou a fazer
uma matéria especial sobre o santo não-canônico, a qual seria usada na tentativa de beatificar
e, posteriormente, canonizar Gregório:
Amanhã, o MN Alerta Especial vai ser dedicado ao Motorista Gregório, que
virou santo na tradição popular e a quem são atribuídos muitos milagres, de
cura, sobretudo. Uma congregação que está sendo formada e tem a frente
pessoas como o perito Vital Araújo, pedirá ao Vaticano que seja iniciado um
processo de beatificação de Gregório, um homem que morreu sob tortura,
com sede e fome. O programa fará parte do processo que vai ser enviado à
Cúria Romana. (SANTO..., 1997, p. 02)

Porém essas ações já vêm de muito antes. Em 1984 o Sindicato dos Condutores
Profissionais de Veículos de Teresina já realizara campanha para isso:
Todos os anos, a romaria, ao túmulo do motorista, Gregório, é muito grande,
pois, segundo as pessoas que acreditam em seus milagres, ele pode atender a
qualquer pedido que é feito. Uma campanha, em prol da sua canonização
pela Igreja Católica, já vem sendo desenvolvida pelo presidente do Sindicato
dos Condutores Profissionais de Veículos de Teresina, Francisco Calado.
(MILHARES..., 1984, p. 05)
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No ano 2000 outra campanha foi lançada, como pode ser verificada na foto abaixo:

FIGURA 14 – Campanha de beatificação no
monumento ao Motorista Gregório*
Fonte: Diário do Povo, 03 nov.2000
* Na foto há uma placa na qual está escrito: “Se você já alcançou alguma graça com o finado Gregório, remetanos uma carta p/ o comitê pré-beatificação e canonização. Caixa postal 118 Teresina-Piauí relatando o
acontecimento”.

Em relação à canonização do Motorista Gregório, o processo é lento e burocrático,
porque é necessário averiguar como foi a vida do candidato a santo e se houve martírio e/ou
milagres. E, como já se passaram mais de trinta anos da morte de Gregório, será necessário,
ainda, explicar por qual motivo a causa não foi aberta antes.
E o grupo que quiser tentar a canonização, também precisará ter algum dinheiro, pois
o processo tem um custo: “os emolumentos da Santa Sé não vão além dos 6000 euros, e o
total dos honorários para médicos, teólogos e bispos que estudam e julgam as causas anda à
volta de 8000 euros” (MARTINS, 2006, p.48). E a esses valores devem ser acrescidos as
despesas com passagens aéreas, hospedagens etc.
O autor da causa pode ser uma diocese, uma congregação religiosa, um grupo de fieis
ou uma pessoa qualquer, que deve dirigir-se ao bispo para que introduza formalmente o
processo para a Congregação para as Causas dos Santos. Ele é composto por até três fases: a
verificação das virtudes ou do martírio; confirmação de um milagre para a beatificação; e
prova de outro milagre para a canonização.
Gregório, de acordo com depoimentos das pessoas que o conheceram, foi uma pessoa
boa, pacata e prestativa, como pôde ser verificado na citação de Erice Couto e como pode ser
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observado no jornal A Imprensa de 20 de outubro de 1927: “O desditoso chofer Gregório
tinha 18 anos de idade e era um moço de bons costumes, trabalhador, pacato e muito estimado
em Barras, onde o seu fim trágico causou dolorosa e profunda impressão” (TELEGRAMA...,
1927). Maria Teresa dos Anjos, namorada de Gregório em 1927, relatou, também no
documentário produzido pela TV Cidade Verde, que Gregório era um bom rapaz, muito sério,
que conversava pouco e que não gostava de ficar “batendo boca” (O MARTÍRIO..., 1927).
Martins (2006, p. 24) afirma que “qualquer católico pode ser protagonista de uma
causa, desde que tenha praticado as virtudes cristãs de forma heroica e tenha fama de
santidade após a morte”. Porém, mesmo Gregório tendo sido uma boa pessoa, não é garantia
de que ele tenha praticado as “virtudes cristãs de forma heroica”.
O grau heroico consiste num comportamento cristão fora do comum,
praticado com prontidão de espírito e com alegria as virtudes teologais (fé,
esperança, caridade) e as cardeais (prudência, justiça, fortaleza, temperança)
– e, além disso, se se tratar de um consagrado, os três conselhos evangélicos
(castidade, pobreza, obediência). (MARTINS, 2006, p. 24)

Mas a “fama de santidade após a morte” ele tem. O que pode ser verificado com as
ações do povo e do poder público ao mostrá-lo como santo.
Porém, mesmo ele tendo sido seviciado pelo seu assassino, o martírio para a Igreja
Católica Romana só é válido quando se verificam simultaneamente as seguintes
circunstâncias: “a) a morte violenta do cristão; b) a aceitação da morte por fidelidade a Cristo;
c) a acção do perseguidor como forma de ódio contra a fé ou contra outra virtude cristã”
(MARTINS, 2006, p. 92). E todas essas circunstâncias, simultaneamente, devem ser
averiguadas calmamente para saber se o martírio, em acordo com as exigências da Igreja,
aconteceu.
Independentemente de a Igreja Católica Romana canonizar ou não o Motorista
Gregório, as pessoas continuarão a rezar e a pedir ajuda a ele. Ele é um santo “canonizado”
pelo povo. A Igreja, no Evangelii Nuntiandi (PAPA Paulo VI, 1975, online), fala sobre a
religião do povo, sobre as virtudes, que, mesmo sendo divergente em alguns pontos dos
princípios defendidos por ela, devem ser valorizadas:
Assim ela traduz em si uma certa sede de Deus, que somente os
pobres e os simples podem experimentar; ela torna as pessoas capazes
para terem rasgos de generosidade e predispõe-nas para o sacrifício
até ao heroísmo, quando se trata de manifestar a fé; ela comporta um
apurado sentido dos atributos profundos de Deus: a paternidade, a
providência, a presença amorosa e constante, etc. Ela, depois, suscita
atitudes interiores que raramente se observam alhures no mesmo grau:
paciência, sentido da cruz na vida cotidiana, desapego, aceitação dos
outros, dedicação, devoção, etc. Em virtude destes aspectos, nós
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chamamos-lhe de bom grado "piedade popular", no sentido religião do
povo, em vez de religiosidade. (PAPA PAULO VI, 1975, online)

O contato dos padres com a religião do povo, especificamente com a crença e cultos a
santos não-canônicos, é variável. No sertão pernambucano há padres que organizam romarias
a Juazeiro do Norte (CE) para irem visitar a terra do Padre Cícero. Eles usam essa
movimentação como uma experiência para a vida dos romeiros, pois eles partilham a comida,
a água, ajudam uns aos outros quando o cansaço aparece. A romaria para irem visitar o Padre
Cícero (que não é canonizado pela Igreja Católica Romana) é um momento de educação e de
fortalecimento da fé (ARAGÃO; DOURADO, 2009).
Em relação ao Motorista Gregório, há padres que entendem a religião do povo como
algo que deve ser observado e que possui bons valores. Como exemplo, na cidade de Barras
(PI), o pároco informou, através de um depoimento feito por telefone, que costuma, durante a
missa, no momento das intenções, rezar para o Gregório e para a Finada Alda, com esta tendo,
normalmente, mais intenções do que aquele. O pároco também relatou que quando ele
trabalhou em Beneditinos (PI), o Gregório era bastante lembrado pelos católicos. Abaixo
segue a foto de uma lista de intenções da paróquia de Barras, onde no nº. 03 aparece o nome
“Mártir Gregório”:

FIGURA 15 – Lista de intenções da paróquia de Barras (PI) de 16 jun.2011
Fonte: Paróquia de Barras (PI)
Porém, as maneiras de enxergar a religião do povo variam de pessoa para pessoa, de
padre para padre. Dois párocos que têm alguma ligação com a área onde o Gregório foi morto
foram entrevistados. Um se mostrou totalmente contra chamarem o motorista de santo, de
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santo popular ou de santo não-canônico; o outro, ao ser perguntado, por telefone, sobre o
chofer, disse que isso era coisa do povo, e que se alguém quisesse saber sobre as crenças deles
que fosse conversar com o eles, e não com padres. A escolha de posicionamento destes em
relação aos santos não-canônicos, na prática, é pessoal.
De acordo com Coluccio (ver capítulo II, no tópico “santos não-canônicos”), alguém é
“santificado” pelo povo por ter tido uma vida caridosa ou por ter sido vítima de morte
violenta ou injusta. E no início dos anos 2000 mais uma movimentação em torno de alguém
que morreu violentamente começou. E, coincidentemente, também na Avenida Marechal
Castelo Branco, em Teresina, próximo ao local em que Gregório foi assassinado.
Em 19 de setembro de 1998 o jornalista Donizetti Adalto foi assassinado com sete
tiros, provavelmente por motivos políticos, e ele tinha uma grande quantidade de fãs, os quais
passaram a visitar o túmulo dele e um pequeno monumento construído para homenageá-lo.
No dia 03 de novembro de 1999 saiu uma matéria falando de como ele era benquisto por
alguns teresinenses:
Ontem, durante visita no cemitério Jardim da ressurreição, muitos fãs
reclamaram da lentidão da justiça para prender os culpados. Donizetti Adalto
foi morto na madrugada do dia 19 de setembro quando foi surpreendido por
três homens na avenida Marechal Castelo Branco, que o assassinaram com
sete tiros. Apenas um dos suspeitos está preso. No local do crime foi
construído um monumento em homenagem ao jornalista, que foi bastante
visitado durante todo o dia de ontem. A aposentada Maria do Carmo Rocha
foi visitar parentes no cemitério Jardim da Ressurreição, mas aproveitou para
visitar o túmulo do Donizetti. ‘Tinha muita admiração por ele’, afirmou. Ela
disse que fica indignada com o caso e não se cansa de pedir justiça. A
aposentada levou um buquê de rosas para decorar a sepultura do jornalista.
(DONIZETTI..., 1999)

O jornalista foi assassinado em 1998, e no ano 2000 já existiam manifestações típicas
do catolicismo popular em torno da sua figura, como ex-votos e histórias de milagres:
Donizetti, igualmente a Gregório, não morreu de sede, e sim foi morto a tiros
de revólver, contudo, as garrafas com água também são encontradas, com
frequência, no local. O diretor do fã-clube de Adalto, estudante Alexandre
Melo, explicou que aquela manifestação é comum entre as pessoas pobres,
“entre aquelas que receberam graças por intermédio dele”. (VILARINHO,
2000, caderno 2)

Os ex-votos sendo garrafas com água é específico do Motorista Gregório (conforme
será visto no tópico “Uma garrafa com água como meio comunicacional”). Porém, por o
monumento em que ocorrem visitas a Donizetti ser muito próximo ao monumento ao
Motorista Gregório, os ex-votos deste acabam sendo usados também para o jornalista.
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Donizetti era uma pessoa polêmica, porém bem vista por algumas pessoas, as quais visitam o
seu túmulo e o seu monumento.

Os jornais impressos de Teresina cobriram toda a história do Motorista Gregório,
mostrando-o desde como um chofer assassinado a até um santo do povo que deve ser
reconhecido pela Igreja Católica Romana. As ações da mídia, como foi em 1975, e do poder
público, como em 1983, ajudaram a irradiar a imagem do Motorista Gregório como um santo.
Porém, qual é o papel dos devotos e da mídia na construção da imagem do milagreiro? O
capítulo seguinte analisará isso.
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CAPÍTULO IV

DEVOTOS E JORNAIS IMPRESSOS: DISCURSOS
SANTIFICADORES

1. Tornar-se devoto
São vários os motivos que levam alguém a seguir uma religião, como, por exemplo,
ter nascido em uma família que a ensinou, ou estar passando por um momento difícil e decidir
ir buscar algo transcendente que ajude, onde a fé – numa intervenção divina – seja suficiente
para que os problemas sejam amenizados.
Entre os que se dizem parte de uma determinada religião por terem sido educados
pelos pais para segui-la, há aqueles que nem sabem quais são os princípios religiosos que
deverão ser acompanhados. Como exemplo (conforme visto no capítulo II), 95,1% dos
católicos do Piauí se declararam como tal desde o nascimento, mesmo 5,9% não acreditando
em Jesus Cristo. Essas pessoas nascem ouvindo alguns valores religiosos e os seguem durante
a vida. Rezam para os mesmos santos dos pais, realizam as mesmas novenas e fazem e pagam
promessas acompanhando o ritual habitual dos pais. São educados na doutrina da própria
família.
Outra forma de propagação de crenças religiosas é a mídia, tanto que muitos pastores e
padres vão à televisão realizar missas e cultos. Nos programas há exposição dos valores a
serem seguidos e também existe a interação entre, por exemplo, o padre e os telespectadores
através de telefonemas e e-mails.
O catolicismo popular também tem suas formas de difusão. Ele não tem o mesmo
poder de propagação quanto, por exemplo, o Catolicismo Tradicional e o Carismático, que
através de programas televisivos, de jornais impressos e de locais de encontros espalhados em
várias partes do mundo se fazem ver.
O catolicismo do povo, normalmente, tem crenças e formas de devoção heterogêneas.
Um santo popular querido em uma cidade pode não ser conhecido em outra localidade. A
forma de culto pode mudar de um lugar para outro. Então, como a crença em um santo
popular é mantida e se torna uma tradição?
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No catolicismo popular existem dois grupos de santos. Os que são considerados como
tal por terem uma vida virtuosa (os “iluminados”) e os que são queridos por terem tido uma
morte violenta e injusta (conforme tratado no capítulo II).
Entre os primeiros, que são “os iluminados”, podem ser citados, como exemplos,
Antônio Conselheiro, Padre Ibiapina e Padre Cícero. O primeiro usou o catolicismo como
forma de reeducação do povo, pregando a igualdade e o enriquecimento coletivo, e não o
individual. Em Canudos, a religião existia como uma forma de ação para melhorar a vida das
pessoas.
Padre Ibiapina foi santo pelas suas ações em vida, ao dar ajuda e esperança às pessoas
abandonadas e injustiçadas pelo Estado. Ele, que foi Deputado Geral e juiz de Direito, ficou
desgostoso com as suas carreiras, pois enxergava que não havia justiça na lei dos homens e,
então, resolveu ir missionar no sertão, chamando o povo ao trabalho, construindo hospitais,
escolas, oficinas de artesanatos, dormitórios. Luitgarde Barros (informação verbal, 2011)
afirmou que ele reconstruiu o sertão, pois estudou arquitetura para ensinar o povo a construir
as casas viradas para o sol nascente, mostrou como as pessoas deveriam fazer cisternas e usar
pedras de enxofre e carvão para sanear a água, a não responder com brutalidade, a jogar as
armas fora, a não negar ajuda e isso auxiliou na instrução do sertanejo. E ainda “escreveu as
regras da casa de caridade. Ele escreve a regra de que ser católico não é ir diariamente para a
igreja e comungar. Ser católico é trabalhar de sol a sol, respeitando os dez mandamentos,
orando, calo na mão, produzindo para si e para os necessitados” (BARROS, L., informação
verbal, 2011).
Para atender às Casas de Caridade, conseguiu reunir mulheres que
dedicaram a vida toda a essas obras, dando respostas às expressões mais
trágicas da miséria do povo. Essas mulheres não eram canonicamente
religiosas. Padre Ibiapina não queria que elas ficassem presas por regras de
disciplina da vida religiosa. Queria que pudessem circular, atender às
necessidades, dedicar-se aos apelos da pobreza. O povo lhes deus muitas
vezes o nome de beatas. Ao lado delas, houve também beatos que assumiam
todas as tarefas necessárias para manter comunidades, que podiam reunir
até 200 pessoas em certas circunstâncias: tarefas de agricultura, ganaderia,
comércio, viagens. (COMBLIN, 2011, p. 9)

Já Padre Cícero passava várias horas conversando com as pessoas, dando atenção e
indicando quais caminhos deveriam ser seguidos. Ele não deixava de atender quem o
procurasse e falava aos homens sobre os “princípios de honradez, coragem, hospitalidade,
trabalho, resistência ao sofrimento, respeito aos mais fracos, às próprias palavras do
evangelho, à vida de Cristo e dos Santos, estendia-se com os matutos por horas infindas”
(BARROS, L., 1988, p. 174). E pelas ações de ajudar os sertanejos, a fama de santo do Padre
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Cícero se espalhou pelo nordeste: “Essa ligação aos destinos do povo sertanejo, a pobreza, a
humildade, a mansidão, os conselhos e a fé na bondade e no arrependimento dos homens
deram-lhe fama de santo que percorreu, como um vento de esperança, todos os cantos do
Nordeste” (BARROS, L., 1988, p. 178-179).
Muito importante para a propagação das histórias desses três supracitados foi a
oralidade, pois através dela houve o diálogo que permitiu a fluência e influência das
experiências de uma pessoa em outra. Um santo se mostra ao povo e é mostrado pela
oralidade, seja um santo vivo, como foi Padre Cícero, ou seja um santo que alcançou este
patamar depois de falecido, como o Motorista Gregório. As histórias voam. E educam.
O papel da oralidade pode ser percebido quando Padre Ibiapina pregava no sertão
nordestino. Ele missionou em vários Estados (Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Ceará e Sergipe) e num “país sem comunicação, em 1862, quando ele chega no sertão do
Cariri tem seis mil pessoas esperando por ele na cidade de Barbalha. Boca a boca. A oralidade
levanta o sertão” (BARROS, L., informação verbal, 2011).
O Motorista Gregório faz parte do grupo que teve uma morte violenta e injusta. E os
indivíduos que têm fé nele também possuem meios para difundir a história e os milagres,
assim como influenciar para que outros se tornem devotos.
As principais ações que contribuem para o surgimento de novos admiradores do santo
não-canônico vêm da família, pois é a mãe, o pai e/ou outros familiares que comentam sobre
as graças alcançadas e indicam quem é o santo que ajuda. Após duas visitas no Dia de
Finados (uma em 2009 e outra em 2010) e depois de entrevistar dezenove devotos (foram
realizadas dezesseis entrevistas e em algumas delas havia mais de um participante) no
monumento ao Motorista Gregório, pôde ser percebida a influência da família. As palavras de
um dos devotos entrevistados para esta pesquisa retratam isso:
Entrevistador (E) – E o senhor ficou sabendo como da história do Gregório?
Devoto (D21) – Através da minha mãe. Minha mãe já frequentava. Ela tem
nove anos de falecida, mas ela era frequentadora do Gregório.
E – Ela que te mostrou...
D21 – Ela que me mostrou, que eu devia vir aqui agradecer e tudo.
E – E na tua família? Irmão...
D21 – Tem uns que frequentam, mas não é todos. Nós somos 6 irmãos. A
gente conversa sempre, mas eu não posso... Mas minha parte é essa que devo
falar. E a parte da minha mãe porque essa aí era terça-feira ela passava.
Tinha aqui a Igreja na Nossa Senhora Perpétuo Socorro, então é dia de hoje,
começava a primeira missa às 5:45h e vai até as 20h. Só para mesmo meiodia e continua às 15h. Então essa frequência da minha mãe era lá e aqui.
E – Por que o senhor acha que o povo gosta dele? Ele ajuda e tudo...
D21 – Rapaz, é justamente cada um passando para o outro e vai contando.
Eu já contei para minha família. Minha mãe contou outras, que sofreu muito.
A gente reza para aqueles que sofrem. (D21, informação verbal, 2010)
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Conforme Mota (1968, p. 47), “santo de casa faz milagre...”. Pois eles são
conhecedores da realidade local, mais do que os santos estrangeiros. E a devoção ocorre,
também, dentro de casa, com as famílias criando espaços de oração, onde os vizinhos podem
participar das novenas e os filhos acompanham os pais na invocação a Deus e aos seus santos.
Contudo, mais do que nas ruas ou nos pátios das Igrejas, era no “recesso dos
lares” que o “fervor religioso” se apurava. Não se compreendiam casa de
família da zona rural ou urbana, sem prioridade sobre as ocupadas, em
conjunto ou de modo particular, pelos habitantes humanos: quarto dos
santos. Quase uma capela privada. Aí ficava o oratório – às vezes obrasprimas de marcenaria, hoje valendo muito – e, no oratório, os santos. Diante
dos santos, as orações diárias de pais, filhos, avós, parentes, negros e
brancos, as promessas, o terço acompanhado por todos, as novenas. (MOTA,
1968, p. 53)

FIGURA 16 – Oratório particular de
uma família de Teresina (PI)
Fonte: Arquivo do autor da pesquisa
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FIGURA 17 – Oratório de uma família
do sertão pernambucano*
Fonte: O Estado, de 16 set.1975
* Nota-se a imagem de Padre Cícero.

A tabela abaixo mostra o poder que a família tem ao influenciar alguém a procurar o
amparo do Motorista Gregório. Há doze recordações (mãe, pai e familiares) de que foram
pessoas da família que indicaram ou mostraram que o motorista-santo intercede por eles.
TABELA 6 – INFLUÊNCIA PARA SE TORNAR
DEVOTO*
5
Mãe
Pai

2

Familiares

5

Amigos

1

Meio de comunicação de massa (declara ter 1
visto na TV e ouvido no rádio)
1
Por precisar de ajuda
Fama do Motorista Gregório**

5

Fonte: Entrevistas com devotos pelo autor desta pesquisa
* Há entrevistado que deu mais de uma resposta.
** Para que fosse colocado na categoria “fama”, o devoto deveria dizer que era algo que ele escutava sempre e
de muitas pessoas.

Em segundo lugar dos que mais influenciam há a fama de santo, ou seja, os indivíduos
o procuram por escutarem que ele realiza graças e milagres. Essa fama existe porque muitas
pessoas, além dos familiares, já comentaram sobre ele. Como exemplo, há o devoto D15, que
afirmou:
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Eu virei devota dele assim, por o motivo do sofrimento que ele passou em
vida pra poder morrer. E todo mundo contava que ele era assim, uma pessoa,
uma alma de muito poder que algumas pessoas contam que alcançaram graça
assim, essas coisas. Aí eu comecei a, a, como dizer? Acompanhar a tradição,
apesar de eu não ser daqui, comecei a acompanhar a tradição e eu tenho
muita confiança na alma dele. (Informação verbal, 2010)

A fama do Motorista Gregório se dá, principalmente, em Teresina e em Barras.
Mesmo na capital, onde há o monumento, é comum existir pessoas que nunca escutaram falar
dele. Muitas devoções populares são restritas a um local e a um grupo não muito amplo,
sendo o aumento e a manutenção da fama dependentes, também, da proximidade geográfica
dos devotos.
Câmara Cascudo (1974, p. 96) fala que esses santos de casa são mais benquistos do
que os estranhos, pois “a santo que não conheço, nem rezo nem ofereço”. As pessoas têm seus
amigos do além, procuram quem as compreendem, quem tem ideia nítida dos sofrimentos.
Pelo fato de o milagreiro conhecer a realidade, ele entende melhor os devotos. Isso pode ser
percebido com o devoto D21, que possui a mesma profissão de Gregório: “[...] sou uma
pessoa que sou motorista, e houve um problema comigo de assalto e eu me recorri a ele e eu
sou um beneficiado a Deus de estar hoje falando aqui [...]”. Ele continua e diz que:
Ele é uma pessoa que é benquisto em Teresina e em outros locais. E tem
outras pessoas que recebeu graça através graças a ele. Acidentes, sempre
uma parte automobilístico, sempre uma parte em trânsito. Nessa parte ele
vem dando fé à pessoa. (Informação verbal, 2010)

E ao abordar esse tema, Câmara Cascudo (1974, p. 96) afirma que:
Os santos de casa são sempre entidades concordantes com os seus devotos,
espécies de DII CONSENTES ou DII COMPLICES, demasiados
compreensivos e sem maior análise finalista quanto ao interesse moral das
súplicas. A convivência é uma coexistência psicológica.

A fama dos santos populares se espalha mais rapidamente em uma área não muito
ampla. Quem mora próximo a um santuário observa as manifestações, escuta os pedidos e as
graças. A fama de santidade se alastra, principalmente, através da oralidade, como pôde ser
percebido nas palavras do devoto D20: “é que eu moro aqui perto. Aí eu sempre vejo as
pessoas falando e a gente se apega” (Informação verbal, 2010) e do devoto D14:
E – E o senhor ficou devoto por conta de mãe, de pai, alguém que passou ou
como o senhor ficou sabendo da história dele?
D14 – É... foi por conta do... do... digamos... nem de pai, nem de mãe. Foi
mesmo da população daqui de Teresina. E os pedidos que eu vi de pessoas
próximas a mim, amigos, não é, que eu vejo que o que ele pediu ele foi
atendido. (Informação verbal, 2010)
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Essa proximidade tem como efeito, também, a realização de outras manifestações
religiosas no monumento ao Motorista Gregório. Como exemplo, uma família que mora perto
do local realiza a Festa do Divino há mais de 50 anos. Inicialmente faziam a procissão 63 à
Avenida Frei Serafim, onde há um cruzeiro, porém, com o aumento do número de carros e por
ser mais distante, decidiram transferir a caminhada para o local onde Gregório foi
assassinado.

FIGURA 18 – Festa do Divino no monumento ao Motorista Gregório
Fonte: Arquivo do autor da pesquisa
Muitas vezes o motivo para o início da devoção é um problema que precisa ser
dissolvido. São dificuldades de saúde, de emprego, de relacionamento etc., que fazem as
pessoas procurarem a ajuda de um santo. O amparo do ser humano não vem, o governo não
ajuda, e só resta o milagre64, que, para o povo, é a solução de qualquer coisa que os seres
humanos não conseguiram resolver.
63

Os participantes foram até o monumento ao Motorista Gregório no dia 12 de junho de 2011 e cantaram: “[...]
Peço licença ao senhor/ É para estender seus raios/ Por cima do esplendor/ Ó meu Divino Espírito Santo/ Divino
consolador/ E consolar as nossas almas/Enquanto deste mundo eu for/Cantando eterna glória/Para todos sempre
amém/ Oferecer este bendito/ Ó Senhor daquela cruz/ É intenção do meu Divino/ Para sempre amém Jesus/ Ó
meu Divino dê licença/ Eu já vou arretirando/ Com a boca cheia de riso/ Meus olhos na água nadando”.
64
O milagre, de acordo com o cardeal José Saraiva Martins (2006, p. 94-95), “indica algo de extraordinário, que
chama a atenção e causa espanto. A melhor síntese está na definição dada pelo cardeal Pietro Parente para o
Dicionário de Teologia Dogmática, retomando acima de tudo as opiniões de Santo Agostinho e de São Tomás. O
primeiro destacou o aspecto subjectivo, definido milagre como um facto difícil e insólito, superior à capacidade
de quem observa, querido por Deus para confirmar uma verdade religiosa e para transmitir uma mensagem ao
homem. O segundo, por sua vez, sublinhou o aspecto subjetivo de uma intervenção extraordinário de Deus. O
acontecimento é querido por Deus, como causa principal, que pode servir-se nomeadamente de uma criatura
qualquer. É realizado no mundo fora da ordem material, isto é, de modo superior às forças da natureza e não
contra a ordem natural. O milagre, portanto, não é violação das leis da natureza, mas um facto essencial,
determinado por uma virtude divina especial, que ultrapassa o ritmo normal das coisas. Deus, criador do
universo, através do milagre, oferece ao homem um gesto de amor. Ele, que nos quer bem, alivia dores e
sofrimentos de criaturas que voltam o seu rosto para Ele. Conclui ainda o cardeal Parente: ‘A possibilidade’ do
milagre assenta principalmente no domínio absoluto de Deus como Causa primeira e livre do mundo, cujas leis
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É o santo quem escuta pacientemente e quem pode solucionar a má situação. O devoto
está em dificuldade e acende as velas, faz o pedido e espera o socorro. Se a pessoa considerar
que o pedido foi atendido, um vínculo é gerado entre ela e o santo. E esse elo vai se
fortalecendo na medida em que mais solicitações vão sendo feitas e os desejos tornam-se
realidade.
No Brasil, os problemas de saúde e de desemprego são comuns à população
empobrecida apesar dos avanços registrados na primeira década dos anos 200065. O brasileiro
ainda passa por muitas dificuldades para conseguir um emprego, assim como em ser atendido
em hospitais públicos e ter acesso a medicamentos gratuitos. Esta realidade se revela nas
súplicas mais comuns dos devotos que têm como temas a saúde e o emprego.
E – E como foi que você virou devota dele?
D19 – Há 22 anos minha irmã teve problema no coração. Os médicos
disseram que era problema no coração e que ela iria morrer. Aí eu fiz. Nessa
época ela tinha sete anos de idade. Aí eu fiz a promessa. Ouvi falar, aí eu
disse eu vou tentar, vai que Deus me escuta através dele. Aí eu fiz a
promessa.
E – E tu era criança na promessa.
D19 – Criança. Eu acho que eu tinha uns 14, por aí, anos. E enquanto vida
eu tiver eu vou no monumento. Minha irmã fez um exame, deu, aí fez de
novo, aí eu disse: “mulher, vai lá que eu fiz uma promessa pro finado
Gregório, que se for valendo não vai dar nada”. E ela foi. Aí quando chegou
lá e fez os novos exames o doutor disse que tinha dado errado. Não era ela
que tinha problema. Pois é. Aí meu filho também nasceu com problema de
coração, foi desenganado pelo médico, agora ele completou sete anos, eu fiz
novos exames e não deu nada. Aí eu tou aqui agradecendo.
E – E tu fez duas promessas pra ele, nas duas doenças?
D19 – Nas duas doenças. (Informação verbal, 2010)

físicas são subordinadas a Deus e contudo não limitam nem a sua liberdade nem a sua potência. Só o absurdo e o
pecado são impossíveis para Deus. O milagre pode ultrapassar as forças da natureza: a) quanto à substância do
facto, por exemplo a ressurreição da carne; b) quanto ao modo, por exemplo uma cura instantânea. Enfim, alguns
milagres são objeto de fé e, portanto, fora da experiência sensível; outros são factos externos, de evidência
tangível, e são ordenados por Deus para demonstrar uma verdadeira fé”.
65
De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação vem caindo, já que em outubro de 2003 ela era de 13%,
enquanto que em outubro de 2011 esteve em 5,8%. Em relação à saúde os dados também mostram progresso,
porque, como exemplos, a taxa de mortalidade infantil diminuiu de 47,00 (por mil habitantes) em 1990 para
23,30 em 2008; e as esperanças de vida ao nascer que eram de 66,57, em 1990, subiram para 72,78 em 2008.
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A tabela abaixo mostra quais são os pedidos mais comuns:
TABELA 7 – PEDIDOS AO SANTO
Saúde

5

Emprego

3

Segurança

1

Proteção

2

Não falou sobre o pedido

5

Tirar boas notas

1

Tirar o carro do prego

1

Para uma vizinha ir embora

1

Fonte: Entrevistas com devotos pelo autor desta pesquisa

Os MCM também têm seu papel em contar a história da morte e dos milagres do
Motorista Gregório. Os jornais impressos de Teresina falam sobre ele desde 1927, e no Dia de
Finados de 2009 um repórter [JO1] de televisão (da TV Antares) foi ao monumento fazer uma
matéria e relatou o porquê de Gregório ser pauta:
A gente sempre procura estar relatando, mostrando essa história de fé para
que o nosso relato, as nossas imagens, no caso específico, sirvam de
exemplo também para outras pessoas. A ideia é mostrar que o túmulo
continua sendo visitado, mostrar que existe um exemplo e, quem sabe,
motivar mais pessoas acreditarem em uma fé, que é tão importante no dia de
hoje. [...] Ninguém nunca imaginou que o sofrimento dele fosse motivar
centenas e centenas de pessoas a virem aqui todos os anos no Dia de
Finados. Tem gente que vem do bairro Mocambinho para cá [monumento ao
Motorista Gregório]. Não há necessidade, a não ser que creia muito. Então,
isso não pode passar despercebido pela a imprensa. (JO1, informação verbal,
2009)

Os admiradores do motorista-santo normalmente já tomaram conhecimento de meios
de comunicação de massa falando do milagreiro, algumas vezes trazendo novas informações e
outras apenas reproduzindo o discurso popular. Mas quem tem força em mostrar e incutir são
as famílias e os devotos. A entrevista a seguir foi realizada com mãe e filha que creem na
alma milagrosa de Gregório, e por meio dela é possível perceber a força da comunicação
popular:
E – Vocês conheciam a história dele antes do filme [documentário exibido
na televisão] ou ficaram conhecendo através do filme?
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D13 – Eu conhecia assim, do jeito que a mamãe fala. Uma conta uma versão
e outra conta outra. Na versão da televisão tem dizendo que ele foi
assassinado no rio, foi assassinado, a tiro, não foi amarrado. Já outras conta...
E – Vocês acreditam mais em uma ou em outra?
D12 – Eu acredito mais na morte daqui.
E – Dele amarrado aqui?
D12 – Unrum. Sabe por quê? Por que eu vi as corda [com as quais as
pessoas diziam que Gregório foi amarrado] Num sei, num sei lá.
(Informação verbal, 2010)

A devota D13 também falou que há muitas versões e fica difícil saber em quem
acreditar: “o povo conta que ele foi amarrado aí diante olhando pro rio. Já tem uma versão,
que passou uma vez na televisão, que ele não morreu aí. Que ele foi assassinado por esse pai
dessa criança que matou. E aí você não sabe de nada”.
Em 1991 o jornal Diário do Povo, na edição de 07/08 de julho, publicou três matérias
sobre o Motorista Gregório, e em uma delas há a versão contada por Florentino Cardoso sobre
o assassinato. Uma devota foi entrevistada pelo impresso:
Ela acha que a versão do tenente Florentino não mudava em nada. “Eu gosto
dele e pronto”, lembrando também que não importava o que o motorista
havia sido e qual a história verdadeira. “O importante é que ele é uma alma
milagrosa. O corpo não significa nada”. (DEZENAS..., 1991)

É comum as pessoas conhecerem a abordagem dos MCM sobre o caso do santo
popular, porém, não é por meio dela que resolvem fazer pedidos. Mas os MCM podem ajudar
na propagação da imagem de santo, como foi observado no capítulo III. A tabela abaixo
mostra que é comum as pessoas já terem tomado conhecimento de matéria sobre Gregório, e a
televisão é o principal meio, enquanto que os jornais impressos são pouco lembrados.
TABELA 8 – MOTORISTA GREGÓRIO NOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO DE MASSA: LEMBRANÇA DOS DEVOTOS*
Sim

Jornal impresso

2

Rádio

1

TV

7

Livro

4

Não falou onde viu

1

Em jornal (não disse se impresso, de televisão etc.)

1

Nunca viu

3

Sem resposta

2

Fonte: Entrevistas com devotos pelo autor desta pesquisa
* Há entrevistados que deram mais de uma resposta.

114

É a proximidade entre as pessoas que ajuda a propagar as graças e os milagres
realizados, é a oralidade que tem grande força na criação e no fortalecimento de uma imagem
e de uma crença. É, principalmente, a família e a fama que ajudam na formação de novos
devotos. E essa influência reflete, também, nas ações do poder público, como foi na
construção do monumento ao Motorista Gregório, que teve como evento primordial as visitas
que o então prefeito Jesus Elias Tajra fazia com sua mãe ao túmulo do santo não-canônico.
As pessoas conhecem, sim, os MCM falando do Motorista Gregório, porém não são
eles os principais formadores; eles são informadores e o povo segue a crença popular. É o
contato existente através da interação face a face, em ambientes propícios para que exista a
conversa sobre a morte sofrida e sobre os milagres, que tem mais poder na santificação
popular.

2. Uma garrafa com água como meio comunicacional
Uma característica bastante comum quando se tem como assunto o Motorista Gregório
é a recordação da água e da sede. Os discursos dos devotos e dos jornais comumente relatam
das garrafas depositadas no túmulo e no monumento. E essa lembrança não se dá por acaso.
Durante todo o ano, esses lugares recebem os vasilhames com água como pagamento de
milagres realizados pelo santo não-canônico.
No Dia de Finados de 2010, através de uma observação participante, foi verificado que
algumas coroas de flores e muitas velas foram colocadas e, entre os ex-votos, as garrafas
foram as mais depositadas, pois no monumento foram postas 115, e no túmulo 108. Elas
fazem parte da tradição dos devotos, tanto que os outros tipos são bem menos depositados. As
tabelas abaixo mostram isso:
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TABELA 09 – QUANTIDADE DE EX-VOTOS DEPOSITADOS NO MONUMENTO
AO MOTORISTA GREGÓRIO
Tipos de ex-votos

Data*: 02/11/2010

Data: 03/11/2010

Quantidade de ex-

Hora: 06h34m

Hora: 12h13m

votos depositados

Figurativos

24

27

03

Representativos

01

01

0

Discursivos

23

29

06

En molde

0

0

0

01

02

01

47

162

115

(midiáticos)
Retablitos
(pictóricos)
Garrafas com água

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor desta dissertação
* Data e hora em que o número de ex-votos foi contado.

TABELA 10 – QUANTIDADE DE EX-VOTOS DEPOSITADOS NO TÚMULO DO
MOTORISTA GREGÓRIO
Tipos de ex-votos

Data*: 02/11/2010

Data: 03/11/2010

Quantidade de ex-

Hora: 06h08m

Hora: 12h38m

votos depositados

Figurativos

0

0

0

Representativos

0

0

0

Discursivos

0

0

0

En molde

0

0

0

0

0

0

13

121

108

(midiáticos)
Retablitos
(pictóricos)
Garrafas com água

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor desta dissertação
* Data e hora em que o número de ex-votos foi contado.

Quando se fala em ex-voto é comum lembrar-se dos figurativos, principalmente das
partes anatômicas, como pernas e braços feitos de madeira ou gesso. Mas o característico no
santo não-canônico piauiense em questão é um outro tipo de oferta.
O habitual no catolicismo popular é os devotos pagarem as promessas com ex-votos
que lembrem os pedidos realizados. Isso comunica para quem transita por uma sala de
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milagres, primeiramente, que naquele espaço há alguém que é tido como um milagreiro;
depois, dependendo da quantidade de peças, que muitas pessoas creem nele; e, por último,
quando o visitante se aproxima e observa os objetos cuidadosamente, podem ser entendidas
quais foram as solicitações atendidas.
As fotos e as cartas são fáceis de entender, como, por exemplo, quando dizem:
“Agradeço meu Deus e a alma de Gregório, eu passei por momentos difíceis durante o ano de
2007 e os 06 primeiros meses de 2.008 por eu estar devendo a cepisa mais de R$: 10.000,00,
mas Deus e esta alma e eu lutando, rezando fiz promessa conseguir colocar em dias”.
No local onde Gregório foi morto, há, inclusive, processo fixado na árvore onde as
pessoas rezam. Essa exposição de problemas particulares em local público, perante todos os
devotos, acontece no intuito de que eles sejam resolvidos e tem, como uma de suas
consequências, a transmissão da mensagem de que o santo do povo já deu bom
encaminhamento àquele tipo de questão.

FIGURA 19 – Exemplo de ex-voto representativo encontrado na árvore
localizada na área do monumento ao Motorista Gregório
Fonte: Arquivo do autor da pesquisa
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FIGURA 20 – Devotos vão à árvore onde acreditam
que Gregório foi assassinado e depositam ex-votos
Fonte: Arquivo do autor da pesquisa
As esculturas de partes do corpo humano, as cartas, as placas e as fotos colocadas no
monumento geram um entendimento claro. Porém, qual é a mensagem deixada pelas garrafas
com água? Podem ser várias. Ela não indica qual foi o milagre ou, até mesmo, se foi colocada
como agradecimento e/ou como ajuda ao motorista que passou sede. Os devotos D12, D13 e
D18 (informação verbal, 2010) explicam o que são as garrafas:
E – E essas garrafas aí é o que?
D12 – É por que morreu com sede.
D13 – Por que as pessoas acham que ele morreu com sede e então as pessoas
pede, faz o pedido a ele e traz a água, né?
E – A água é pra ele, pro Gregório?
D13 – É. Eles botam pra ele, na forma de agradecimento, porque na primeira
história ele morreu com fome e com sede olhando pro rio.
E – E essa garrafa d’água diz o que?
D18 – É um símbolo, é o povo querendo matar a sede, sabe? É o símbolo.
Que ele morreu com sede e todo mundo vem praí fazer a promessa. Se
alcançar a graça traz uma garrafa d’água. [...] Quem não conhece procura
saber por que tanta garrafa d’água. Mas isso são as promessas alcançadas.
Muita gente, tinha era muito, quem traz a água é quem alcança a graça.

O Motorista Gregório foi transformado em santo por causa de vários fatores, como ter
sido pobre, ter sido seviciado por alguém que detinha o poder, ter passado sede olhando para
um rio correr à sua frente: ter tido uma história que sensibilizou as pessoas. O santo é produto
da história e, de acordo com Barthes (2009, p. 200), “[...] o mito é uma fala escolhida pela
história: não poderia de modo algum surgir da ‘natureza’ das coisas”.
Ele não foi criado e não virou o símbolo de uma manifestação religiosa do dia para a
noite. O Motorista Gregório santo é resultado de processos históricos, que são variados e
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interferem, uns mais e outros menos, nas atitudes e crenças dos devotos. Não é uma escolha
individual, mas, inconscientemente, de um conjunto de pessoas. O contato face a face, as
conversas, a troca de experiências sobre as ajudas recebidas e sobre, segundo os devotos, um
mártir injustiçado criam o imaginário do grupo e as práticas, que fixam ainda mais as crenças.
A família, os vizinhos e os amigos são difusores de histórias e de formas de agir, que foram
aprendidas e repassadas pelo convívio e transformam a “herança coletiva em inconsciente
individual e comum” (BOURDIEU, 2005, p. 346).
As práticas, que passam a impressão de sempre terem existido, as quais estabelecem
símbolos, ações e narrativas são resultado do convívio entre os devotos, que faz com que eles
reproduzam as formas de manifestação, porque, após aprendidas, elas são repetidas e
ensinadas aos próximos. Os comportamentos dos novos devotos se adaptam ao dos antigos, e
isso gera ações repetidas e tidas como naturais.
O principio unificador e gerador de todas as práticas e, em particular, destas
orientações comumente descritas como “escolhas” da “vocação”, e muitas
vezes consideradas efeitos da “tomada de consciência”, não é outra coisa
senão o habitus, sistema de disposições inconscientes que constitui o produto
da interiorização das estruturas objetivas e que, enquanto lugar geométrico
dos determinismos objetivos e de uma determinação, do futuro objetivo e
das esperanças subjetivas, tende a produzir práticas e, por esta via, carreiras
objetivamente ajustadas às estruturas objetivas. (BOURDIEU, 2005, p. 201202)

O devoto D15 falou da onde vem a sua crença e quem ensinou a tradição de orar por
um santo não-canônico:
D15 - Tem uma seita que diz que luz só a do poste, só da... né? Geralmente
diz que essas velinha não vale nada. É protestante que diz isso, né? Que
essas velinha num vale de nada. Mas eu acho que vale por que isso é uma
tradição, se é coisa do tempo dos meus bisavós já aconteciam Dia de
Finados, já se acendia vela, já ia pro cemitério rezar. Por que que a gente não
tem que acompanhar a tradição? Eu penso assim. (Informação verbal, 2010)

Nas práticas votivas ao Motorista Gregório há regras, que são ensinadas entre os
devotos. Como exemplo, as garrafas devem ser depositadas destampadas para que o santo
sedento e amarrado consiga se hidratar. Se ele está com as mãos amarradas, a oferta não pode
estar tampada:
E – Por que tem que destampar elas?
D5 - Não. Por que aquilo é como se a gente tivesse dando água pra uma
pessoa, tá entendendo? O normal é aberto.
E – E se alguém botar a garrafa tampada lá vocês vão e destampam.
D5 – O normal dos que chega tira a tampa. Olha lá, as tampa tudo lá.
E – É, tudo no chão mesmo as tampa.
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D5 – Aí eu vejo alguns que... por exemplo, tem algum que só vê falar, não
sabe ainda as norma, mas aí a gente dá as dica.
E – Aí vocês ficam aprendendo aqui mesmo as norma e tudo.
D5 – É, a gente explica. (Informação verbal, 2009)
E – E por que o senhor destampa ela?
D14 – É por que ela tá tampada e ele não vai ter como consumir a água.
E – Ah, então ela tem que tá destampada pra ele consumir.
D14 – É. O correto é você trazer e destampar a garrafa. (Informação verbal,
2010)
E – E por que ela tem que ficar destampada?
D22 – É porque acho que ele morreu amarrado aí não tem como ele tirar a
tampa. O pessoal folga um pouquinho pra ajudar. (Informação verbal, 2010)

A comunicação, no caso do milagreiro piauiense em questão, ocorre nos centros de
informação e nas famílias. A imagem de santo é criada, primeiramente, em espaços restritos e
depois é retransmitida, o que gera um processo no qual a subcomunicação é existente e é
capaz de sempre criar detalhes em narrações competentes na ação de gerar novas expressões,
como também novos vínculos entre os homens e o santo.
Muitas manifestações do catolicismo popular são conhecidas apenas por quem vive
próximo a elas e as comunidades seguidoras de milagreiros locais mesclam ações comuns nas
mais diversas salas de milagres com atitudes originais, que sobrevivem à supercomunicação,
pois vivem com uma subcomunicação, a qual é capaz de produzir algo novo.
Atualmente, o desafio reside naquilo que poderíamos chamar a supercomunicação – ou seja a tendência para saber exatamente, num determinado
ponto do mundo, o que se passa nas restantes partes do Globo. Para que uma
cultura seja realmente ela mesma e esteja apta para produzir algo de original,
a cultura e os seus membros têm de estar convencidos da sua originalidade e,
em certa medida, mesmo da sua superioridade sobre os outros; é somente em
condições de sub-comunicação que ela pode produzir algo. (LÉVISTRAUSS, 2010, p. 31)

O ex-voto símbolo do Motorista Gregório também é fruto da história. Ele surgiu e se
estabeleceu através das práticas dos devotos. A imagem da água é o aspecto mais forte, tanto
que o monumento em homenagem ao santo não-canônico é em forma de um gota. A garrafa
com água como ex-voto foi eleita para representar e comunicar sobre o milagreiro e sobre os
milagres. “Esta fala é uma mensagem. Pode, portanto, não ser oral; pode ser formada por
escritas ou representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o cinema, a
reportagem, o esporte, os espetáculos, a publicidade, tudo isso pode servir de apoio à fala
mítica” (BARTHES, 2009, p. 200).
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O ex-voto como objeto comunicacional foi/é importante para a construção dos santos,
pois eles são as provas dos milagres e fazem parte do significante que forma o mito/santo66.
As oferendas são um “sistema semiológico segundo” (BARTHES, 2009, p. 205), sendo
fundamental para o seu entendimento a análise desse processo, que forma o significante do
santo/mito.
Significante
ExVoto

Significado

Signo / Significante

Significado

Signo

Santo
/Mito

ESQUEMA 1 – Ex-voto e santo na semiologia
Fonte: Autor da pesquisa
O signo é a união do significado com o significante, é o total associativo desses dois
termos. Porém, no caso do ex-voto símbolo do Motorista Gregório, há um significante e um
signo observáveis, e um significado composto de inúmeras mensagens.
O significante é uma garrafa com água; o signo é o ex-voto, que remete a um auxílio
divino; o significado pode ser um milagre qualquer ou apenas uma assistência dada por uma
pessoa ao motorista que morreu de/com sede. Um ex-voto, por exemplo, que seja uma muleta
é composto pela muleta como significante; pela ideia de cura, de alguém ter voltado a andar
como significado; e o ex-voto como signo.
Essas garrafas como ex-votos, de acordo com Aragão e Cunha (2011, p. 17), são
resultado de uma “concentração simbólica”, que é a junção de histórias e vontades num único
objeto, o qual representa qualquer tipo de promessa e cura, ou qualquer outra coisa,
dependente apenas da imaginação. Assim como um capital simbólico67 faz de alguém ser
reconhecido num campo, a garrafa com água acumulou uma ampla gama desse capital, sendo
ela a referência quando se fala no Motorista Gregório. São depositadas cartas, fotos, placas
etc., mas a imagem forte é a garrafa com água. E ela pode representar qualquer coisa, pois tem
um significado avolumado, tornando-a difícil de ser entendida, pois não existe uma
66

Embora sem o uso da semiologia, o processo de formação do santo já foi discutido durante todo o trabalho.
Esse tópico tem como tema a análise da garrafa com água como o ex-voto que é símbolo dessa manifestação
popular e sobre o seu papel comunicacional.
67
“A acumulação desse capital pode levar um determinado agente a conquistar a hegemonia dentro de um
campo” (MARTINO, 2003, p. 34).
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especificação. É uma formação privativa, sendo consequência dos processos históricos, sendo
“estruturas complexas, constituindo símbolos de profunda significação e apresentando uma
articulação lógica peculiar” (BELTRÃO, 2004, p. 69).
As garrafas com água como ex-votos são de difícil entendimento por causa da alta
concentração simbólica, e isso resulta em ruídos na comunicação, pois ela não transmite uma
mensagem exata, podendo indicar qualquer tipo de milagre ou, até mesmo, nenhum, quando,
por exemplo, são depositados apenas para atenuar a sede do santo. E também abre espaço para
várias interpretações. Não há objetividade, não é uma linguagem com um conteúdo definido;
ela está mais para poesia do que para um texto jornalístico.
Além disso, para que haja comunicação, o receptor necessita ter algum conhecimento
prévio, ter noção do contexto, pois quem não sabe o que é o monumento e não tem
conhecimentos básicos das práticas do catolicismo popular, provavelmente não entenderá a
mensagem. Mas quem possui alguma noção das práticas votivas e ex-votivas, entenderá a
presença das oferendas, pois outros elementos se unem na interpretação do lugar, como as
velas acessas, as cartas, os pagamentos de promessas e as rezas.
Esse ex-voto tornou-se o principal nas práticas devocionais ao Motorista Gregório
porque foi capaz de tomar para si várias mensagens e de permitir novas leituras e novas
aplicações. O ruído acaba tendo como uma consequência o surgimento de novas
interpretações, as quais geram novas práticas, como o devoto D24, que usa a água como
remédio:
E – E a senhora traz água, traz essas coisas?
D24 – Trago. Levo água para passar na minha perna. A gente até bebe dessa
água.
E – A senhora traz a água...
D24 – A gente traz a água e deixa aqui. Essa água que vem pra cá, a pessoa
que tá com fé, pode voltar com ela como se fosse um remédio. A gente traz a
água da casa da gente, se a gente quiser. A gente não sabe onde aquela
pessoa encheu aquela garrafa. Então quem vem com aquele pedido e aquela
água, traz a água e vem aqui e reza, e acende as velas e faz aquele pedido, e
volta com sua água, se for possível. Se não, você pega essa mesmas águas
que tá aqui e pode levar e beber como se fosse um remédio. Eu tenho lavado
muito minha perna aqui. (Informação verbal, 2010)

Outro exemplo é o devoto D1, que tem uma prática devocional própria para depositar
o ex-voto:
E – E esses litros de água? Você pega, enche em casa e traz, é?
D1 – Rapaz, eu trago gelado!
I - Gelado, é?
D1 – É. Eu boto em casa, deixo gelado mesmo. Por que se é uma agua, tem
que ser sagrada, não é? (Informação verbal, 2009)
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Essas garrafas com água são um tipo de ex-voto curinga, pois podem ser depositadas
por inúmeros motivos. Pode, talvez, ser encontrado em outras salas de milagres tendo outras
formas, mas sempre sendo um único objeto carregado de informações.
Esse tipo de oferta ao Motorista Gregório foi criado para ajudar o santo. Não é apenas
o agradecimento e a publicização do milagre, mas é o devoto tentando amenizar a dor do
milagreiro ao oferecer água e, algumas vezes, comida.

FIGURA 21 – Alimento e bebida ao Motorista Gregório
Fonte: Arquivo do autor da pesquisa
Dentre as garrafas com água depositadas, a maioria são PET (Politereftalato de
etileno), e transmitem uma mensagem aberta e que possibilita diversas interpretações. Mas se
outro tipo de vasilhame é colocado, a leitura passa ser mais restrita. No Dia de Finados de
2010 foram depositadas ao Motorista Gregório três garrafas de cerveja, duas de vinho, uma de
rum e uma de cachaça. O devoto D5, ao ver uma garrafa de cerveja disse:
D5 – Rapaz, tem até garrafa preta aculá.
E – É de cerveja.
D5 – Bem pra deixar de beber! (Informação verbal, 2009)

Quando os devotos vão pedir alguma ajuda, eles rezam e prometem algo. O santo,
quando realiza uma súplica, recebe um ex-voto ou qualquer outra manifestação como
pagamento. O pedir e o receber criam um vínculo, pois, após a solicitação ser atendida, o
devoto fica na obrigação de retribuir68. Esse processo do milagre realizado pelo santo, que é
recebido pelo devoto, e a retribuição com um ex-voto, gera um vínculo entre ambos. E, se
essa relação é quebrada, punições, de acordo com alguns devotos, poderão ocorrer:
68

Este tema é mais profundamente tratado em “Ensaio sobre a dádiva – Forma e razão da troca nas sociedades
arcaicas”. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
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D13 – Deixa eu te contar uma coisa engraçada. Uma vez minha avó me
chamou pra a gente vim aqui e eu não tava com vontade de vim. Eu não vim
com meu coração aberto. Eu vim por causa dela. Acredita que eu me
queimei aqui?
E – Como tu te queimou?
D13 – Eu fui acender uma vela alí coisa grande alí, e eu acho que meu
coração tava tão fechado que eu peguei numa coisa e a coisa tava pegando
fogo e eu me queimei. (Informação verbal, 2010)

As ações dos devotos são governadas pelas crenças que lhes são ensinadas, pois as
pessoas se guiam pelo o que as constituem. E é o imaginário que cria uma realidade. Os
governos e as nações, por exemplo, são construções humanas, as quais precisam de bandeira e
hino para ajudar as pessoas a se identificarem, a se localizarem como sendo pertencentes a um
grupo que possui determinados valores. Os rituais e os símbolos surgem para serem liga entre
as pessoas, para unirem indivíduos distintos.
No catolicismo do povo também há a criação de rituais e símbolos, os quais
transformam a heterogeneidade humana em homogeneidade momentânea em relação à fé. O
santo, os milagres e as práticas devocionais agregam diferenças, transformando-as em uma
totalidade harmônica. Em relação ao Motorista Gregório, quando os devotos vão acender
velas e deixar garrafas com água, e veem que outrem faz o mesmo, isso gera vínculo entre
eles, pois torna verdadeira a crença. Os símbolos fazem esse papel de legitimar e unir.
As crenças, os discursos, as práticas votivas e o símbolo ser uma garrafa com água,
que é fruto da imagem da morte do santo não-canônico, aproximam os devotos e criam uma
realidade, uma verdade para o grupo. Eles se entendem, se veem um nos outros, conversam e
unem vozes, criando um conjunto social com práticas próprias.

3. O imaginário nos discursos dos devotos
A forma da morte de Gregório, juntamente com o fato de o assassino ter sido alguém
da segurança pública, foi o que mais chamou a atenção dos jornais impressos e das
populações de Barras e de Teresina, resultando em uma grande repercussão do crime. Mas
quando uma história é muito reproduzida ela ganha e perde detalhes.
Gregório morreu com um tiro na cabeça, como indica o atestado de óbito, dado por
Florentino Cardoso, que era delegado. De acordo com a maioria dos devotos, o motorista foi
morto por vingança, por ter atropelado uma criança, filha de alguém poderoso, que pode ter
sido um delegado, capitão, coronel, policial etc. Das dezesseis entrevistas realizadas (tendo
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sido dezenove devotos entrevistados), para 11 destes o assassino era alguém ligado ao poder
público, da área da segurança. A declaração do devoto D15 exemplifica isso:
Essas história começou porque ele era uma pessoa de Barras, era um
motorista de caminhão na cidade de Barras, aqui distante 100 quilômetros,
parece. Aí ele lá, um filho de um, de um... o filho de um capitão do exército
diz que atravessou a rua e não deu tempo de ele parar, num é? Ele atropelou
a criança, parece, se num me falhe a memória, uma criança de 11 anos.
Parece que é assim num é? Aí a criança morreu. Aí naquele tempo tu sabe
que o pessoal era ditadores mesmo, né? Aí eles puniam com as próprias
mãos. (Informação verbal, 2010)

O que mais se repete é a função, o cargo exercido pelo assassino. O nome de
Florentino não foi citado nenhuma vez. O atropelamento e a morte da criança também é um
padrão, embora também existam devotos que não sabem nada da história do motorista e se
ligam mais ao santo pelos milagres que podem acontecer ou que acreditam em outras versões,
como de ele ter atropelado um discípulo do padre de Barras. A tabela abaixo mostra quem foi
o assassino de acordo com os devotos:
TABELA 11 – QUEM MATOU GREGÓRIO: VERSÃO DOS DEVOTOS*
Sujeito

Florentino

0

Um tenente

1

Delegado

1

Patrão

0

Coronel

3

Coronel da Polícia

1

Capitão ou coronel

1

Capitão do exército

2

Policial

1

Militar

1

Um homem do interior

1

Pai da criança

9

Fonte: Entrevistas com devotos pelo autor desta pesquisa
* Há respostas de entrevistados que se enquadram em mais de uma categoria.

Os jornais impressos de Teresina ou não falam nada sobre a autoria do crime ou
afirmam que foi cometido por Florentino Cardoso (e segue indicando a função e que ele era o
pai da criança atropelada). Na grande parte das matérias não há nenhuma referência ao
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assassino (devido, muitas vezes, aos textos apenas citarem que o túmulo e o monumento de
Gregório são bastante visitados e por não se aprofundarem no caso), porém, quando os jornais
se dedicam a escrever um pouco mais sobre o assunto, normalmente indicam Florentino como
o autor do crime.
TABELA 12 – QUEM MATOU GREGÓRIO: VERSÃO DOS JORNAIS
SUJEITO/ ANO

1927 – 1939*

1940 – 2010

Total

Florentino

10

22

32

Um tenente/

1

8

9

Patrão

0

4

4

Não aparece

0

76

76

Delegado

Fonte: Pesquisa documental do autor desta dissertação
* A divisão em duas épocas (1927-1939 e 1940-2010) é feita porque no primeiro período os jornais presenciaram
a morte de Gregório e os julgamentos de Florentino Cardoso. No segundo período não há mais acontecimentos
envolvendo o crime; são as memórias adquiridas que são difundidas.

As histórias sobre a morte de Gregório começam a ganhar mais versões quando os
detalhes passam a ser descritos. A imagem do martírio, de alguém que foi purificado pelo
sofrimento surge através dos diálogos dos devotos. A sede, a fome e a tortura ganham versões
variadas.
Há indícios de que Gregório foi torturado desde quando foi preso até o momento da
sua morte, e que ele foi privado de água e de alimento. Esses acontecimentos repercutem no
imaginário popular, com cada pessoa contando sua versão, mas tentando manter esses
aspectos. Na entrevista com o devoto D1 podem ser percebidas algumas características da
reconstrução da história pelos devotos:
D1 - Rapaz, seu Jurandir me disse que foi naquela árvore. Parece que ele
passou sete dias e sete noites. Ele veio arrastado de lá de Barras para cá.
E – Ele veio arrastado num caminhão, foi? Como foi?
D1 – Foi num jipe. Num jipe da polícia. Seu Jurandir fala, não é? Ele falou
pra gente aqui. Ele disse que chegou aqui, amarraram ele aí. Isso porque ele
mat... atropelou uma criança, filho de um coronel. A criança chegou a
falecer, não é? Ele veio lá de Barras para cá arrastado. Chegaram aí e
amarraram ele, se não me engano, sete dias e sete noites. Você vai conversar
como ele [Seu Jurandir] e você vai ver a história dele.
E – Aí ele ficou setes dias e sete noites. Ele bebeu alguma coisa?
D1 – Sem beber e sem nada! Igual a Cristo! Aí terminaram executando ele e
deram um tiro, parece que foi na testa dele.
E – Aí morreu foi de tiro.
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D1 – Foi [fala bem baixo]. Só que ele morreu primeiro agonizando ainda.
Ele já tava morto e aí terminaram de executar. Aí ele foi amarrado de frente
para o rio, né?
E – Pra olhar pra água.
D1 – Pra olhar pra água. E dar sede e não beber. (Informação verbal, 2009)

Quando D1 afirmou que “seu Jurandir me disse que foi naquela árvore” e “você vai
conversar como ele [Seu Jurandir] e você vai ver a história dele”, fica nítido que as pessoas
conversam entre si e que contam umas às outras as narrativas que conhecem. Muitas vezes
elas não são originárias de estudos e de documentos. Não é sabido onde a história oral
começou e qual foi a primeira versão contada, mas ela se espalha e é propagada de pessoa
para pessoa, com o sujeito ouvinte sendo um agente transformador e difusor, espalhando uma
narração com novos contornos.
Essas histórias são refeitas porque quem as escuta acaba as reconstruindo conforme
suas vontades, retirando trechos e acrescentando outros que podem ser considerados mais
interessantes. Também é possível que exista ruído, com o emissor não se fazendo entender e o
receptor preenchendo as lacunas por conta própria. A atividade mental do receptor depende da
sua orientação social, da sua situação social, e isso pode transformar o significado da
mensagem recebida, adequando-a aos seus valores ou às opiniões de outrem.
O devoto D1 tentou passar dramaticidade à história ao dizer que “ele [Gregório] veio
arrastado de lá de Barras para cá”. Barras fica distante, tendo como referência a malha
rodoviária de 2011, 120 km de Teresina. Ou seja, não é muito plausível a versão de alguém
ser arrastado por tantos quilômetros e ainda continuar vivo. A versão de o motorista ter sido
deslizado pelo chão foi repetida também por outros devotos, como o D20 (informação verbal,
2010) quando afirmou que “o povo conta, eu num sei, que ele passou por cima de uma
criança, aí trouxeram ele arrastado de lá pra cá, de Campo Maior, num sei, praquelas bandas,
aí disse que botaram ele aqui com fome e sede até que ele morreu” e o D21 (informação
verbal, 2010) quando disse que “segundo falam, os coronéis, daquele tempo, com os poderes
nas mãos, prendeu ele e arrastou até chegar ao final da morte dele aqui na beira do rio. [...] Eu
não sei de qual foi o município. Não foi de Teresina não. Foi de um município pra cá”.
Também há busca em histórias conhecidas que são capazes de gerar mais força, de dar
credibilidade à imagem de santo do Motorista Gregório. O devoto D1 (informação verbal,
2009) disse que: “Chegaram aí e amarraram ele, se não me engano, sete dias e sete noites. [...]
sem beber e sem nada! Igual a Cristo!”. O jornal O Dia de 07 de setembro de 1975 também
usou esse recurso ao comparar Gregório a São Sebastião e ao contar sobre um castigo que
Florentino teria sofrido:
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Gregório – e não interessa o sobrenome – é para todos os piauienses um
mártir com uma diferença de São Sebastião: enquanto este morreu
perfurado de flechas por um crime que não cometeu, o outro morreu de sede
e à bala, com uma indagação permanente: “tem água para eu beber?”. No
próximo dia 17 será mais um aniversário da sua morte na beira do rio, no
tronco de um “pau d’água” onde ele ficou agarrado a uma corrente para ser
executado por um tenente da Polícia, de nome Florentino, que hoje está
cego e paralítico em Crateús, Ceará. [...] O finado – como justifica para os
mortos a linguagem dos vivos – passou a ser um verdadeiro santo em
Teresina. Até o bairro onde ele foi executado pelo seu “amigo” tenente
Florentino recebeu o nome de “Porenquanto”. E isso criou uma lenda até: o
nome surgiu porque o preso reclamava água e o tenente dizia “porenquanto
tome água de sal”. Consta do depoimento do acusado que ele atropelou o
filho do tenente sem culpa. Mas Florentino decidiu agir com as próprias
mãos e as duas fotos acima [imagens presentes na página 87 dessa
dissertação] testemunham até o episódio da rede que Gregório pediu que lhe
dessem, a fim de que não visse a sua própria morte. Ele colocou a rede na
cara e depois dos tiros caiu sangrando, como vítima inocente que não teve a
menor defesa. E além disso, como cão acorrentado, que não cometera
qualquer crime. [...] O tenente, que talvez tenha executado-o sem o
conhecimento da central da Polícia, nesse tempo, está hoje cego e paralítico
na cidade de Crateús, enquanto Gregório tem flores e visitas constantes no
seu túmulo, principalmente por parte daqueles devotos que atribuem
“milagres”. A festa do dia 17 terá sempre as mesmas garrafas d’água que os
devotos colocam no túmulo de Gregório e as mesmas flores como respeito e
crédito à sua inocência. Isto não custará nada para repetir uma história que
todos os anos acontece, que relembra exclusivamente a alma mansa de um
povo que nunca deu os braços à violência nem à injustiça. (GREGÓRIO...,
1975, p. 01)

Pode-se perceber que Jesus Cristo tem no processo da sua morte o fundo arcaico
formador da história do santo não-canônico Motorista Gregório. É habitual os fiéis
procurarem semelhanças entre os óbitos, como também entre os castigos sofridos pelos
pecadores. Muitos santos têm uma história de sofrimento em vida, assim como o Motorista
Gregório teve, como pôde ser notado na comparação feita pelo jornal O Dia. O padecimento
pelo qual Gregório passou, segundo o jornal, e as curas realizadas pelo milagreiro de Teresina
é proveniente da história estruturadora do Cristianismo.
A cultura remete sempre a um princípio constitutivo único que tem a ver
com a própria existência arquetípica do homem e que se revela no fundo
arcaico, ou seja, um conjunto de estratos subterrâneos, resultado de um
imaginário mítico primitivo e fundador, constante na história humana,
independente de qualquer circunstância temporal ou espacial. (MARQUES,
F., 2000, p. 63)

E essa estrutura formadora de personagens míticos é comumente usada para a criação
de novas figuras. Um exemplo encontrado é na Inconfidência Mineira, com Tiradentes. Existe
a presença do “Judas”, que é Silvério dos Reis, pois delatou os inconfidentes em troca de
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dinheiro. O papel de Jesus foi ocupado por Tiradentes, tendo na divulgação da sua imagem
um rosto com cabelos e barba similares à da imagem de Cristo. Mas, na verdade, não se sabe
qual era a fisionomia de Tiradentes, o sabido é que ele morreu sem barba e careca, já que para
ser enforcado ele deveria ter o rosto limpo (sem pelos no rosto e cabelos) para ser visto ao ser
executado69.
A crença em milagres realizados por Gregório ajuda na construção da imagem de
santo. O devoto D10 considera como verdadeiros os relatos de cura e contou um dos supostos
milagres realizados pelo santo não-canônico:
D10 – Não sei se foi o mesmo militar que fez tudo isso com ele que cegou e
aí depois que já tinham matado o Gregório, que matou assim, né, de sede e
de fome e parece que deram um tiro nele ainda, aí cegou um e ele se pegou
com ele, com a alma dele e ficou bom.
E – O cara que ajudou a matar o Gregório?
D10 – Sim. Ficou cego e ainda ficou bom. Tu sabe disso Neném?
Neném – hum?
D10 – Da história de Gregório que o homem lá em Barras cegou e se pegou
com a alma do finado Gregório e ficou bom da vista. (Informação verbal,
2009)

A história da cegueira – que também pode ser lida na matéria supracitada do jornal O
Dia de 07/09/1975 – remete a São Longuinho, que tinha uma grave doença ocular. Este, ao
perfurar o corpo de Jesus com uma lança, foi atingido nos olhos por respingos do sangue de
Cristo, o que lhe curou. O vilão na história do Motorista Gregório também foi agraciado pelo
milagre de ter a visão restabelecida. São duas pessoas ligadas ao “lado do mal” que foram
curadas pelos torturados e injustiçados. Assim como D1 associou o jejum de Gregório ao de
Cristo, o devoto D10 também relembrou a história de Jesus ao assemelhar os milagres de
curar o assassino cego, mostrando o perdão e o poder milagroso que são recorrentes nos
santos.
A estória da vida dos santos populares são processadas no imaginário
popular, dando margem ao surgimento de várias lendas, a exemplo do caso
de São Longuinho, um santo pertencente ao devocionário nordestino. Vale a
pena ressaltar que o vocábulo longino é proveniente do latim e significa
alto, longo. Segundo a lenda, Longino foi o centurião que transpassou o
coração de jesus com sua lança. Como era cego, ele não percebeu os
respingos de sangue que lhe caíram nos olhos. E, quando isto ocorreu, deuse um verdadeiro milagre: Longino voltou a enxergar. A partir daí, dizem
que ele se converteu ao cristianismo: ficou conhecido como São Longuinho,
considerado como o santo dos objetos perdidos, e seu dia ficou sendo o 15
de março. [...] Ao longo do tempo, os milagres exaltados pelos santos nãocanônicos foram sendo destacados e memorizados. Com o acontecimento
69

Sobre o imaginário em torno da Inconfidência Mineira e da constituição da República no Brasil ver
CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da república no Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 1990.
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dos milagres, concedidos por aqueles santos, o interesse de outros fiéis
foram sendo despertados, tornando-se eles, por sua vez, seguidores desses
“santos”. (LÓSSIO, 2010, p. 4-5)

Deve ser ressalvado neste ponto que Florentino Cardoso realmente teve uma doença
nos olhos (catarata). Porém, ele resolveu ir ao médico para ser operado e não pediu ajuda a
Gregório: “Gozo de perfeita saúde. Tive um problema de catarata na vista. Mandei operar,
obtive algum sucesso, mas não estou bem. Não acredito que esta doença em minha vista seja
nenhuma repercussão da morte do Gregório...”70. (CARDOSO, informação verbal, 1975).
E o santo não-canônico de Teresina também tem a sua história como o modelo para a
construção de novos santos. Em Cocal da Estação, cidade distante 290 quilômetros da capital
do Piauí, há o “Motorista Gregório de Cocal”:
Nos seus poucos mais de 60 anos de fundação o município [Cocal da
Estação] já foi palco de pelo menos três grandes crimes que abalaram não só
a população do Norte do Piauí, mas que deixaram marcas profundas ainda
presentes hoje no dia-a-dia dos seus habitantes. O primeiro crime tirou a vida
justamente do primeiro prefeito eleito do município e do homem que lutou
toda a vida para a emancipação do então povoado de "Capiberibe" em um
município próspero e ordeiro. Assim como o primeiro, o segundo crime
também foi político e afetou diretamente a família da primeira vítima porque
a pessoa morta era justamente um dos seus filhos e cujo delito aconteceu
quatro anos após o primeiro. Já o último caso, teve como vítima um homem
que morreu após sofrer torturas da Polícia e que hoje é tido como milagreiro
e conhecido como o "Motorista Gregório de Cocal" devido a semelhança
com a injustiça da qual foi vítima Gregório morto em Teresina em 1927 e
que também é adorado por pessoas que acreditam em seus milagres.
(COCAL..., 2009, online)

O suplício faz parte do imaginário dos jornais impressos e dos devotos, sendo comum
estes contarem que Gregório teve uma morte extremamente dolorosa. Como exemplo, D21
(informação verbal, 2010) disse que o santo não-canônico foi maltratado, amarrado, colocado
de frente para o rio para ter sede e não poder beber a água e acrescentou que “soube ainda que
arrancaram metade do couro dele”. O devoto D1, mesmo sabendo que foi um tiro que matou o
motorista, defendeu que Gregório morreu por causa dos maus tratos: “Aí terminaram
executando ele e deram um tiro, parece que foi na testa dele. [...] Só que ele morreu primeiro
agonizando ainda. Ele já tava morto e aí terminaram de executar”.
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Até porque Florentino, no depoimento prestado a Vital Araújo, não se mostrou muito crente em milagres e em
santos: “Eu, de doze capitais do Brasil que eu conheço, no que diz respeito a padre, o homem que eu já tive mais
contacto com ele pois fui hóspede dele 45 dias, foi o Padre Cícero Romão Batista. Era um homem culto e
virtuoso, nem ele eu vivo dizendo que é santo... Por isso não, mataram meu sobrinho aqui, barbaramente, de
foice, facão, enxada, etc. A capela aí no cemitério é cheia de ex-votos, de pernas, braços, mãos e no dia de
finados a sepultura dele tem mais de mil velas”.
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A forma da morte de Gregório mais difundida pelos devotos é a por sede. E versões da
tortura são variadas, porém normalmente chegando ao ponto comum do óbito por causa da
sede. Como exemplo, o devoto D10 sabia que Gregório era motorista da paróquia de Barras,
mas acredita que ele atropelou um discípulo do padre, mas a história continua e caminha para
o mesmo final semelhante a tantas outras contadas pelos devotos:
Ele vinha de Barras, ele era motorista do padre lá de Barras aí atropelou um
discípulo lá, acho que chegou a morrer, aí amarraram ele e trouxeram aqui
pra Teresina e botaram ele aqui nesse pau amarrado ele olhando para o Poti e
ele não dava água. O soldado com o revólver, os que não tinha revolver era
aqueles fuzilzão, não deixava ninguém dar água e ele morreu de sede e de
fome, morreu de sede e de fome, não deram. (Informação verbal, 2009)

Assim como relatado pelo devoto citado no parágrafo acima, a tortura e a morte por
sede também aparecem em outros discursos. O devoto D15 tem sua versão, com a falta de
água e o assassino sendo descrito como alguém frio e cruel:
Diz que ele amarrou ele nesse pau e ficou muito tempo amarrado, se não me
falhe a memória durou vinte e poucos dias, sei lá. Uma coisa assim. E diz
que ele botava uma corda no pescoço dele e pendurava, sei lá, diz que ele
chorava de sede, diz que ele levava ele até a beira do rio e colocava a cabeça
dele e quando ia chegando a boca na água e tirava, né? Foi matando aos
poucos. E matou o filho dele, e num foi de propósito, foi casual né? Mas
antigamente o povo não via isso, num tinha perícia, num tinha nada. Aí ele
foi morrendo aos poucos assim. (Informação verbal, 2010)

De acordo com as versões contadas pelos devotos entrevistados, as principais
características do assassinato são71:
TABELA 13 – FORMA DA MORTE: VERSÃO DOS
DEVOTOS*
3 tiros
0

71

1 tiro

1

Diz somente que foi com o uso de arma de fogo

2

De fome

3

De sede**

9

Mataram (não diz como)

3

Com fome

2

Com sede

7

Amarrado***

11

Um mesmo discurso pode falar de várias formas de tortura e, até mesmo, de várias formas de morte.
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Depois de morto atiraram

2

Foi arrastado

3

Fonte: Entrevistas com devotos realizadas pelo autor desta pesquisa
* Há versões contadas pelos entrevistados que se enquadram em mais de uma categoria.
** Quantidade de devotos que veem a sede como a causa mortis do Motorista Gregório.
*** A categoria “amarrado” se refere a uma forma de como Gregório foi torturado. Não é a causa mortis.

Há diferenças entres os discursos dos devotos e dos jornais. Os primeiros preferem
descrever como se deu o assassinato, contando os detalhes das sevícias, enquanto os jornais
optam por dizer apenas que Gregório foi torturado. Mas o de mais relevante é a causa da
morte, que enquanto os crentes no santo não-canônico, em sua maioria, veem um falecimento
por causa da sede, os jornais relatam que o motorista foi torturado, estava com sede e foi
executado (ou só registram “executado” ou dizem que foi com o uso de arma de fogo). O
jornal O Dia de 03 de novembro de 2009 traz esse tipo de narração que é bastante repetida:
Um dos túmulos mais visitados no cemitério São José durante todo o dia de
ontem foi o de Gregório Pereira dos Santos, mais conhecido como motorista
Gregório. A forma como Gregório faleceu o transformou num mártir para a
população teresinense e garante a lembrança do ícone atualmente. Gregório
atropelou, acidentalmente, o filho do tenente-coronel da cidade. Como
punição pela morte do filho, conta-se que o tenente manteve Gregório preso
durante três dias sem dar-lhe água e nem comida e, após este período, o
motorista foi trazido a Teresina e executado às margens do rio Poti, com
muita sede olhando o rio correr. (VAZ, 2009)

A tabela abaixo mostra como ocorreu o assassinato de acordo com os discursos dos
jornais.
TABELA 14 – FORMA DA MORTE: VERSÃO DOS JORNAIS*
Forma/ ano

1927 – 1939**

1940 – 2010

Total

3 tiros

2

7

9

1 tiro

0

7

7

Diz somente que foi 5

4

9

com o uso de arma de
fogo
Com sede

2

26

28

Com fome

2

16

18

Torturado/

3

16

19

martirizado

132

De fome

0

3

3

De sede

0

5

5

Não aparece

4

52

56

Fonte: Pesquisa documental do autor desta dissertação
* Versões de algumas matérias foram enquadradas em mais de uma categoria.
** Divisão em duas épocas (1927-1939 e 1940-2010) pelo mesmo motivo apresentado na tabela 10.

Embora haja diferença entre o discurso mais comum dos jornais impressos e o dos
devotos, algumas vezes essas vozes se entrelaçam e o que é contado por um também é narrado
pelo outro. As matérias dos jornais, algumas vezes, se baseiam nos ditos do povo, tomando o
discurso para si, difundindo e reconstruindo o imaginário dos devotos.
Os jornais impressos participam do processo de legitimação (de o santo ser
reconhecido como autêntico), pois eles se apropriam da crença popular para publicá-las. A
cultura do povo passa a ser exposta num meio massivo de comunicação, dando ao caso um
sentido mediático:
[...] o sentido mediático do fenômeno cultural acontece na sua transposição
do espaço privado para o espaço público, através de um processo de
instauração que começa no instante preciso em que deixa de ser um simples
acontecimento da experiência cotidiana de um grupo ou comunidade para
ser visibilizado pelos meios de comunicação e legitimado como parte de
uma experiência coletiva. Um sentido proposto pelo processo de interação e
visibilidade dos fenômenos culturais nos media, permitindo uma
variabilidade de significados e interpretações num mesmo tecido social.
(MARQUES, F., 2000, p. 66)

A apropriação do popular pelos MCM é bastante comum, como o carnaval, que se
tornou evento midiático e, mais recentemente, o Festival de Parintins que foi televisionado
pela TV Bandeirantes. As romarias também têm seu espaço na mídia massiva como, por
exemplo, as de Canindé (CE)72 e as de Juazeiro do Norte, que normalmente são mostradas. A
Folkmídia, que é o intercâmbio entre os sistemas comunicacionais massivos e populares, é
também identificada quando os jornais se apropriam da história de Gregório, e isso cria um
canal por onde as crenças populares podem ser difundidas.
A imagem de quem foi e de quem é o Motorista Gregório foi construída por inúmeras
pessoas, com uma interferindo no conhecer da outra. Porém, uma narração se manteve, que é
composta pela presença da sede, do rio e do assassino ser alguém da segurança pública. Essa
estrutura é o imaginário do grupo, é o imaginário coletivo, que está cercado de imaginários
72

Alguns devotos do Motorista Gregório disseram que participam de outras romarias, principalmente a de
Canindé. Também foram citadas as de São Francisco das Chagas, São José de Ribamar e Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro.
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individuais, compostos de crenças particulares, da onde surgem novos detalhes, mas sempre
subordinado ao imaginário do grupo.
A imagem do santo não-canônico Motorista Gregório não é construída por uma ou
duas pessoas, mas por inúmeras interferências tanto dos fiéis quanto da imprensa. É uma
história em constante modificação, recebendo novas informações, novas comparações e novos
modelos sacros que estimulam a imaginação de quem lê ou ouve sobre as manifestações dos
devotos ou sobre a história do sofrimento de um “homem do povo” injustiçado por um
“homem poderoso”.
Todas essas informações se unem numa só estrutura que tem contornos maleáveis. Há
a manutenção de uma base principal de quem foi/é o Motorista Gregório, que é cercada por
uma nuvem de imaginários construída pela soma das ações de pessoas que tenham qualquer
tipo atuação sobre o santo em questão. Os contornos maleáveis são imaginários individuais,
mas que estão subordinados a um imaginário coletivo: o sofrimento de um injustiçado que
morreu de sede olhando para um rio.
Pode-se falar do imaginário de uma ou de outra pessoa, mas sempre está
inserido no imaginário de um grupo. Pode-se falar em ‘meu’ ou ‘teu’
imaginário, mas, quando se examina a situação de quem fala assim, vê-se
que o ‘seu’ imaginário corresponde ao imaginário de um grupo no qual se
encontra inserido. O imaginário é o estado de espírito de um grupo, de um
país, de um estado-nação, de uma comunidade, etc. O imaginário estabelece
vínculo. É o cimento social. Logo, se o imaginário liga, une numa mesma
atmosfera, não pode ser individual. (MAFFESOLI, 2001, p. 76)

Os jornais não são imunes ao imaginário dos devotos e vice-versa, pois os discursos,
embora tenham diferenças, muitas vezes se misturam. O imaginário é resultado do convívio.
Os repórteres entram em contato com o povo e são estes que embasam muitas matérias, sendo
as fontes para o jornalista e uma fonte de novas histórias.
Há uma relação dialógica, pois o contato entre os jornalistas e os fieis é um momento
em que aqueles aprendem uma nova versão e a espalha. As vozes se entrelaçam, há o
dialogismo e a polifonia nos discursos. Como exemplo, o jornal Meio Norte, de 13 de outubro
de 1997, publicou a versão de uma devota:
Mas para evitar que alguém o soltasse, dois policiais ficaram de plantão no
local. “Gregório gritava pedindo água e comida, mas os soldados levavam
água no rumo de sua boca e quando chegava perto jogavam no rosto”, conta
a aposentada Sebastiana Morais [...]. (VIEIRA, 1997, Caderno Cidade, capa)

O uso das aspas indica que a fala não é do jornal, é de alguém que foi entrevistado. É
uma forma de tirar a responsabilidade do meio de comunicação e passá-la ao entrevistado.
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Mas a versão é repassada, e quem lê fica sabendo desta e não de outra. Essa ação do jornalista
mescla ainda mais a história e difunde a voz do povo.
Até versões não muito ouvidas e não muito lidas são encontradas tanto na mídia
quanto com os devotos. Um exemplo disso é a versão de o motorista ter sido amarrado de
cabeça para baixo. Em 13 de outubro de 1997 o jornal Meio Norte afirmou que:
Amarrado durante 15 dias com os pés para cima, com alimentação e água
racionadas, olhando para a correnteza do rio Poti, no bairro Primavera, zona
Norte de Teresina, Gregório Pereira dos Santos, o “Motorista Gregório”, se
transforma num símbolo de fé e completa 70 anos de morte – uma das mais
violentas do século na capital. (VIEIRA, 1997, Caderno Cidade, capa)

E o devoto D22 também contou essa versão, com algumas diferenças, quando foi
perguntado como Gregório morreu.
[...] e quando chegou aqui diz que amarrou naquela árvore alí e deixou ele
um bocado de dia com sede e com fome de cabeça pra baixo. Diz alí que o
rio chegava bem no pezinho da árvore. A cabeça dele chegava bem pertinho
da água. A cabeça dele faltava triscar na água, mas ele amarrado não tinha
como beber. Aí ele morreu aí de sede e de fome. (Informação verbal, 2010)

Foi ouvido no monumento ao Motorista Gregório que o bairro onde ele morreu, que é
conhecido como o Porenquanto, recebeu esse nome porque “o preso [Gregório] reclamava
água e o tenente dizia ‘porenquanto tome água de sal [suor]’” (GREGÓRIO..., 1975, p. 01). Há
também versões de que o lugar tem esse nome porque as pessoas esperavam o barco para
realizar a travessia do Poti e diziam uns aos outros: “o barco vai já chegar, espera aí por
enquanto”.
O bairro não ganhou esse nome por causa da trágica morte, pois em 1927, quando
Gregório foi assassinado, os jornais já citavam o lugar com o nome de Porequanto:
“Chegando, porém, o caminhão, às 7 horas da manhã de ontem, ao porto do Porenquanto, à
margem do Poty, subúrbio de Teresina [...]” (CRIME..., 1927).
São três relações que atuam na produção de narrativas e, consequentemente, do
imaginário em torno do Motorista Gregório: a primeira é a “devoto-devoto”, onde estão
presentes o convívio e inúmeras histórias, que, ao entrarem em contato, fazem surgir novas
narrativas. A relação dialógica do cotidiano gera relatos que contém trechos de discursos das
mais diversas fontes. É a conversa entre devotos que acreditam em histórias diferentes e que,
ao se comunicarem, trocam informações e modificam as versões. O relacionamento gera uma
nova síntese a cada contato.
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O segundo é a relação “jornal impresso-jornal impresso”, que existe, como foi
verificado, com um tendo influencia nas pautas do outro. Eles se leem e se copiam. Quanto
mais um fala de um assunto mais o outro também se interessa.
E o terceiro é o convívio “jornais impressos-devotos”, “devotos-jornais impressos”,
que é dialógico, com os repórteres indo ao povo escutar histórias e publicá-las. Esse contato
existente em um centro de informação (conforme definição vista no capítulo I) gera
publicações com caráter polifônico, pois é possível, algumas vezes, perceber as vozes
entrecruzadas num mesmo texto. Outras vezes elas têm um caráter monofônico, quando as
vozes não se mostram, parecendo um discurso único. Os devotos não são imunes às ações dos
impressos, mas estes têm poder limitado diante da crença daqueles.
Desta forma, o santo não-canônico Motorista Gregório não foi construído e não é
reconstruído por uma pessoa, por ações da prefeitura ou por um meio de comunicação de
massa. Ele foi criado pela junção de fatores imaginários ou não, que ajudam nas santificações
populares: a morte sofrida e iníqua; o povo se sentindo injustiçado; os contatos face a face
carregados de discursos capazes de emocionar; e os meios massivos de comunicação
repassando a história. E tudo isso se amalgama, fazendo surgir inúmeras narrações que
sempre mantém no imaginário popular a figura de alguém que ajuda e que deve ser ajudado,
mesmo não estando mais vivo.
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CONCLUSÃO

Nesta parte conclusiva da dissertação, não se pode deixar de destacar o lugar dos
meios de comunicação de massa (mais especificamente os jornais impressos), a força da
comunicação oral, a ligação devotos-poder público, o posicionamento dos padres em relação
ao catolicismo do povo, o comércio que há em torno da manifestação popular, os ex-votos e,
finalmente, o processo de alguém tornar-se santo.
Os MCM agem sobre os devotos, com alguns destes lembrando de terem
visto/ouvido/lido alguma matéria que tratou do Motorista Gregório. Os jornais impressos de
Teresina, que foram foco desse estudo, atuam como meio de propagação das histórias
populares, pois eles, algumas vezes, retransmitem o que foi narrado pelos devotos. Isto tem
como consequência a difusão da crença e do imaginário destes, que, mesmo sem utilizar um
ativista midiático, veem suas histórias sendo espalhadas pelos jornais impressos, que, além do
conteúdo, disseminam também a forma da comunicação popular, como foi o caso do trecho
de um cordel publicado no jornal O Estado na edição de 31 out./ 01 nov. 1976.
Os jornais impressos de Teresina veem na movimentação dos devotos algo relevante
que merece ser noticiado, porém eles dispensaram, por duas vezes, maiores forças quando a
intenção foi rebater alguma informação de um concorrente. Isso pôde ser verificado no final
dos anos 1920 e no início dos anos 1930, com os jornais discutindo a morte do motorista, e
nos anos 1970, com jornal O Estado consumindo tempo e dinheiro para desmentir uma
matéria de O Dia.
Embora os MCM tenham ações no que diz respeito ao Motorista Gregório, a forma de
comunicação mais eficaz em disseminar o “causo” e os milagres é a oralidade, que acontece
numa interação face a face. O cotidiano, o convívio e as conversas com os familiares são o
que mais tem eficiência na formação de novos devotos e na manutenção da imagem de santo
de Gregório. A divisão de um mesmo espaço onde se encontram pessoas que possuem a
mesma crença se faz propício para que as histórias de milagres circulem e atestem a fé de
todos.
Viver próximo a um centro de devoção também tem força nessa construção coletiva,
pois a fama de milagreiro (e dos milagres realizados) se dissemina mais rapidamente e a prova
das boas ações do motorista-santo (os ex-votos e os depoimentos dos agraciados) são
vistos/ouvidos frequentemente.
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A existência de um cruzeiro na vizinhança também faz com que as pessoas o procurem
para realizar outros tipos de devoções, como é o caso da Festa do Divino que acontece no
monumento ao Motorista Gregório, um ambiente buscado por já existir nele manifestações
religiosas.
Também foi percebido que há interesse mútuo entre os governantes e os devotos que
agem de maneira mais organizada, porque estes ganham com a vontade do poder público em
construir monumento, nomear ruas e praças, pois desta forma os devotos passam a ter um
local próprio para manifestar a fé, assim como tem sua crença estabelecida e validada. E o
governante que age em prol dos devotos de Gregório tem o nome comumente lembrado pelos
seguidores do santo não-canônico piauiense.
Os devotos, embora não necessitem da aceitação de grandes grupos, como do poder
público e da Igreja Católica Romana, veem com bons olhos quando esses legitimam a crença
deles. A tentativa de beatificação é a busca pela confirmação de Gregório como santo. Porém,
o reconhecimento não vindo, os pedidos, a rezas e os ex-votos continuam.
Em relação aos padres, eles não agem de maneira uniforme quando o assunto é a
religiosidade do povo. Uns se mostram receptivos, buscando conhecer o pensamento do povo
e enxergam nisso uma oportunidade de conviver, de entender e de ensinar valores cristãos.
Porém outros não veem essas manifestações com bons olhos ou não se interessam em
conhecê-las e muito menos de refletir sobre elas.
Foi verificado também que há comércio no centro de devoção ao Motorista Gregório,
e que isso é comum no catolicismo popular. Há pessoas que vendem velas e água, como
também outros que trabalham recolhendo parafina derretida no intuito de vendê-la para ser
reciclada. Os ex-votos, da mesma forma, tem aspecto comercial, com os devotos
remunerando, a um preço baixo, algum artesão para esculpir uma perna, um braço, ou
qualquer outra coisa. Outras vezes, são vendidos a um custo elevado para colecionadores. O
comércio não está restrito aos espaços de manifestações e aos dias de maiores visitações, já
existindo na internet.
Dessa forma, o turismo religioso pode gerar empregos, se tornar fonte de renda para
muitas famílias e fonte de arrecadação para as cidades que tem um santo não-canônico, como
é o caso de Juazeiro do Norte (Ceará). No Piauí essa forma de turismo não é muito valorizada
pelos governantes, como pode ser percebido, por exemplo, em Santa Cruz dos Milagres, onde
muitas pessoas vão, porém sem estrutura para receber os romeiros, faltando local de
hospedagem, de alimentação e de banho.
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Em relação aos ex-votos, eles são um meio comunicacional muito usado e que agem
legitimando a crença dos afeiçoados a um santo. Eles indicam os problemas mais comuns
pelos quais os devotos passam, sendo, no caso do Motorista Gregório, de saúde e de
desemprego.
Os ex-votos ofertados ao motorista têm uma característica própria, pois são
depositados para ajudar o santo, e não somente para dizer que um auxílio foi recebido. Porém
ele é usado para os mais diversos milagres (sendo um ex-voto curinga) tornando difícil o
entendimento das mensagens contidas nele. Isso tem como consequência que a história da
sede pela qual Gregório passou é relembrada a todo o momento, ficando incrustada no
imaginário.
Foi verificado que o processo comunicacional que transforma alguém em santo (seja
ele canonizado ou não e excetuando-se aqueles que foram vistos como tal em vida), acontece
da seguinte maneira:
1) Uma pessoa benquista por um povo ou que passou uma situação de violência e
injustiça é morta.
2) Isso sensibiliza uma população, a qual começa a retransmitir a história dessa pessoa,
seja por meio da oralidade ou por outros meios de comunicação. Indivíduos começam
a rezar pela alma bendita, sofredora ou injustiçada, e narrativas de milagres surgem,
dando ao morto fama de milagreiro.
3) Com o passar do tempo, a história vai sendo modificada, com detalhes mudados, e o
surgimento de outras narrativas que sensibilizam. Os devotos contam dos milagres
recebidos, mostram que aquela alma realmente é capaz de ajudar e isso influencia para
que outros peçam auxílio.
4) A fama de milagreiro se espalha, a história da vida/morte do santo começa a ficar em
segundo plano e vai sendo esquecida, com ele tornando-se famoso pelos milagres, por
ser o santo que atua nos problemas de dívidas (Santa Edwiges), nos casos impossíveis
(Santa Rita de Cássia), para conseguir casamento (Santo Antônio), para ajudar
estudantes (Santa Catarina de Alexandria), alcóolatras (Santo Onofre), motoristas (São
Cristóvão), pobres e presidiários (São Vicente de Paulo), epilépticos (São Vito) etc.
5) As pessoas passam a se apegar pela ajuda que pode ser recebida, e a história de cada
santo começa a ser conhecida por causa dos milagres.

Em relação à hipótese levantada na introdução do trabalho, ela foi confirmada, porém
encontra-se incompleta, pois os MCM difundem não só os milagres e o martírio, mas

139

disseminam e ressignificam todo o imaginário em torno do santo. E para os devotos (como já
foi abordado), é o contato face a face que tem maior força de convencimento, são as
conversas com familiares e com agraciados que têm grande força na construção/reconstrução
de Gregório como santo.
Uma futura pesquisa poderia tratar da religiosidade nas áreas mais esquecidas pelos
estudiosos e pela mídia, espaços que ainda não são bem conhecidos, onde não é sabido quais
são os santos não-canônicos ou as outras divindades que permeiam o imaginário das
populações que lá vivem. Seria interessante realizar um mapeamento amplo dos milagreiros
(ou de outras manifestações religiosas) encontrados nessas áreas no intuito de se conhecer a
religiosidade que não se faz presente aos olhos da maioria da população brasileira.
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ANEXO 1

MAPEAMENTO DOS JORNAIS QUE FALAM SOBRE O
MOTORISTA GREGÓRIO (1927-2010)
Obs.: foram analisados todos os jornais disponibilizados pelo Arquivo Público. Havia jornais
lacrados, indisponíveis e/ou faltando algumas páginas.
Legendas:
( - ) – Jornal pesquisado mas não há menção ao Motorista Gregório.
( MG ) – Edição tem matéria que aborda o Motorista Gregório.
( Não encontrado ) – Não foi encontrado nenhum jornal.

Ano

Data

Jornal

Matéria

1927

28/10/1927
28/10/1927
30/10/1927
23/12/1927

O Piahuy
O Piahuy
O Piahuy
O Piahuy

MG
MG
MG
-

18/10/1927
20/10/1927
?

A Imprensa
A Imprensa
?

MG
MG
MG

1929

16/10
17/10
18/10
19/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11

O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

1930

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy

Não encontrado

1928

1931

Estão

Arquivo no CD encartado no
trabalho
_DSC2313
DSC06200
DSC06209

DSC06427 e DSC06428
DSC06429 e DSC06430
DSC6433

21/05/1931
28/05/1931

1933
1934

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
21/08/1935

1936
23/04/1936

1937

1938
1939
1940
1941
1942
1943

MG
MG

DSC6431 e DSC6432
DSC6434

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
MG

DSC6318

MG

DSC6316

Estão
lacrados
Estão
lacrados
Estão
lacrados

1932

1935

lacrados
A Liberdade
A Imprensa

16/10
17/10
18/10
30/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Tempo
O Tempo
O Tempo
O Tempo
O Tempo
O Tempo
O Tempo
O Tempo
Diário
Official
Estão
lacrados
Diário
Official
O Momento
O Momento
O Momento
O Momento
O Momento
O Momento
O Momento
O Momento
Estão
lacrados
Estão
lacrados
Estão
lacrados
Estão
lacrados
Estão
lacrados
Estão
lacrados

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

Estão
lacrados

1944

1945

16/10
17/10
18/10
28/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy
O Piauhy

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

1946

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11

O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

1947

15/10
16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11

O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

1948

15/10
16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11

O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

1949

16/10
1710
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

05/11

O Piauí

-

16/10

A
Resistência
A
Resistência
A
Resistência
A
Resistência
A
Resistência
A
Resistência
A
Resistência
A
Resistência

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

O Pirralho

1950
1951

Não encontrado

15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

15/10
16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11

O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí
O Piauí

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

16/10
17/10
18/10
19/10
01/11

A Cidade
A Cidade
A Cidade
A Cidade
A Cidade

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

1952

02/11
03/11
04/11
05/11

A Cidade
A Cidade
A Cidade
A Cidade

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

15/10

Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio

Não encontrado

01/11

O Dominical

-

06/01

Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio

-

16/10
17/10
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
08/11
28/11

1953

16/10
16/10

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11

12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
22/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11

1954

16/10

Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio

Não encontrado

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

O Dia

Não encontrado

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
MG
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

_DSC2372

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
14/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

16/10

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

10/10 a
22/10
24/10 a
12/11
13/11

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

16/10
30/10
06/11

O Dominical
O Dominical
O Dominical

-

15/10 a
17/10

O Dia

Não encontrado

17/10
18/10
19/11
31/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11

1955

1956

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

Não encontrado
-

18/10
01/11
02/11 a
03/11
04/11

15/10 a
17/10
18/10
29/10 a
10/11
11/11

1957

14/10 a
16/10
17/10
18/10 a
19/10
31/10
01/11 a
04/11
05/11

11/10 a
16/10
17/10
18/10 a
19/10
31/10
01/11 a
02/11
03/11

1958

15/10 a
18/10
19/10
30/10

O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia

-

Jornal do
Comercio

Não encontrado

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio
Jornal do
Comercio

Não encontrado

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

Folha da
Manhã
Folha da
Manhã
Folha da

Não encontrado

Não encontrado
-

Não encontrado
Não encontrado
-

Não encontrado
Não encontrado
-

-

01/11 a
03/11
04/11

27/09 a
05/11
06/11

Não encontrado
-

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

Jornal O Dia

Não encontrado

Folha da
Manhã
Folha da
Manhã
Folha da
Manhã
Folha da
Manhã
Folha da
Manhã
Folha da
Manhã

-

O Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí

Não encontrado

16/10
17/10 a
19/10
30/10
31/10 a
05/11
06/11

O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia

-

16/10

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

1959
16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 a
05/11
06/11

16/10 a
17/10
18/10
01/11
02/11 a
04/11
05/11

1960

Manhã
Folha da
Manhã
Folha da
Manhã

17/10 a
19/10

-

Não encontrado
Não encontrado
MG

Não encontrado
-

Não encontrado

_DSC2392 e _DSC2393

30/10

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

30/09 a
05/11
06/11

Estado do
Piauí
Estado do
Piauí

Não encontrado

16/10 a
18/10
30/10 a
01/11
02/11

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

Fôlha do
Nordeste
Fôlha do
Nordeste
Fôlha do
Nordeste
Fôlha do
Nordeste

Não encontrado

15/10 a
17/10
18/10
29/10 a
07/11
08/11

O Dia

Não encontrado

O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia

-

15/10 a
17/10
18/10

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

Fôlha da
Manhã
Fôlha da

-

31/10 a
05/11

1961

03/11 a
04/11
05/11

1962

01/10 a
31/10
01/11
02/11 a
03/11
04/11

26/10 a
03/11
04/11

16/10
17/10

Não encontrado

-

Não encontrado
Não encontrado
-

Não encontrado
-

Não encontrado
-

-

18/10
28/10 a
31/10
01/11
02/11 a
03/11
04/11

1963

16/10
17/10
18/10
01/11
02 e 03/11
04/11 a
05/11
06/11
14/10 a
16/10
17/10
18/10
01/11 a
02/11
03/11

15/10 a
16/10
17/10
18/10 a
20/10
31/10
01/11 a
03/11
04/11
1964

Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã

Não encontrado
Não encontrado
-

Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Fôlha da
Manhã
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí

-

O Dia

Não encontrado

O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia

MG

Não encontrado
MG

_DSC2417

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

_DSC2436

1965

16/10
17/10 a
20/10
31/10
01/11 a
06/11
07/11
11/11

Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí

16/10
17/10
18/10
19/10
01/11
02/11
03/11
04/11

1970

Não encontrado
Não encontrado
-

Não há jornais
Não há jornais
Não há jornais

1966
1967
1968
1969

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

Não encontrado
Não encontrado
-

Não encontrado
Não encontrado
-

16/10 a
17/10
18/10
01/11
02/11 a
07/11

Opinião

Não encontrado

Opinião
Opinião
Opinião

Não encontrado

16/10 a
17/10
18/10

Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí

Não encontrado

16/10
17/10 e
18/10
(edição
junta)
19/10
31/10 e
01/11
(edição
junta)
02/11
03/11
04/11

O Dia
O Dia

-

O Dia
O Dia

-

O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
-

16/10

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

O Liberal

Não encontrado

01/11
02/11 a
04/11
05/11

1971

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

1972

16/10 a
18/10

Não encontrado
-

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
-

19/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Liberal
O Liberal
O Liberal
O Liberal
O Liberal

Não encontrado
-

16/10 a
18/10
30/10 a
01/11
02/11

Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí
Estado do
Piauí

Não encontrado

Jornal do
Piauí

-

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

O Dia

-

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

O Dia
O Dia

Não encontrado
-

03/11 a
04/11
05/11

15/10 e
16/10
(edição
junta)
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

15/10 e
16/10
(edição
junta)
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11
05/11 e
06/11
(edição

Não encontrado
Não encontrado
-

Não encontrado
-

junta)
1973

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11 e
05/11
(edição
junta)

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
-

16/10

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11 e
05/11
(edição
junta)

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

Não encontrado
-

15/10 a
22/10
Primeira
semana de
novembro

Correio do
Povo
Correio do
Povo

-

16/10
17/10

O Estado
O Estado

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11 e
05/11
(edição
junta)

1974

Não encontrado
-

-

18/10
01/11
02/11 a
04/11
(edição
junta)
05/11

O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 a
04/11
05/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia

-

16/10

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado

29/07 a
26/10
01/11 a
02/11
03/11

O Liberal

Não encontrado

O Liberal

Não encontrado

O Liberal

-

06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
17/09 a
31/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG
Não encontrado

O Dia
O Dia

-

O Dia

MG

17/10
18/10 a
19/10
01/11
02/11 a
04/11
05/11

1975

Não encontrado
Não encontrado
-

_DSC2525

_DSC2544

1976

16/09
17/09
18/09
19/09
20/09
21/09 e
22/09
16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

MG
MG

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado

MG

16/10

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

Jornal do
Piauí

-

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

-

16/10
17/10 e
18/10
(edição
junta)
31/10 e
01/11
(edição
junta)
02/11 e
03/11
(edição
junta)

O Dia
O Dia

-

O Dia

-

O Dia

MG

16/10

A Hora

Não encontrado

17/10 e
18/10
(edição
junta)
31/10 e
01/11
(edição
junta)
02/11
03/11
04/11

_DSC2535 e DSC06204

DSC06214

_DSC2553

-

-

_DSC2704 e _DSC2705

1977

1978

17/10 e
18/10
(edição
junta)
31/10 e
01/11
(edição
junta)
02/11
03/11
04/11

A Hora

-

A Hora

-

A Hora
A Hora
A Hora

Não encontrado
-

16/10
17/10 e
18/10
(edição
junta)
31/10 e
01/11
(edição
junta)
02/11
03/11

O Estado
O Estado

-

O Estado

MG

_DSC2711

O Estado
O Estado

Não encontrado
MG

_DSC2714

16/10 e
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Estado

-

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

Não encontrado
Não encontrado
-

15/10 e
16/11
(edição
junta)
17/10
18/11
01/11
02/11
03/11
04/11

O Estado

-

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

Não encontrado
-

O Dia
1979

16/10
17/10
18/10
01/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

1980

02/11 e
O Dia
03/11(edição
junta)
04/11 e
O Dia
05/11
(edição
junta)

-

MG

_DSC2739 e _DSC2740

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11(edição
junta)
04/11 e
05/11
(edição
junta)

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

MG

_DSC2750

O Estado

MG

_DSC2752

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11(edição
junta)
04/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11(edição
junta)
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

O Dia

MG

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Não encontrado

_DSC2757

04/11

Manhã
Jornal da
Manhã

16/10 a
18/10
01/11

1981

Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
02/11 e
Jornal do
03/11(edição Piauí
junta)
04/11
Jornal do
Piauí

Não encontrado

16/10
17/10
18/10
01/11; 02/11
e 03/11
(edição
junta)
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

O Dia

-

16/10
17/10
18/10 e
19/10
(edição
junta)
01/11 e
02/11
(edição
junta)

O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado

-

03/11
04/11

O Estado
O Estado

Não encontrado
MG

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

Jornal do

Não encontrado

17/10
18/10
01/11 a
03/11
04/11

1982

-

16/10

-

-

Não encontrado
-

_DSC2770

17/10 e
18/10
01/11
02/11 a
03/11
04/11
05/11

1983

Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí
Jornal do
Piauí

Não encontrado
MG

16/10
17/10 e
18/10
31/10 e
01/11
(edição
junta)
02/11 a
03/11
04/11

O Estado
O Estado

-

O Estado

-

O Estado

Não encontrado

O Estado

MG

16/10
17/10 e
18/10
31/10 a
03/11
(edição
junta)
04/11

O Dia
O Dia

-

O Dia

MG

O Dia

-

16/10 e
17/10
(edição
junta)
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11
05/11

O Dia

-

O Dia
O Dia
O Dia

-

O Dia
O Dia

-

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

17/10

_DSC2776

_DSC2782

_DSC2786
_DSC2791

Não encontrado

18/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

16/10 e
17/10
(edição
junta)
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Estado

-

O Estado
O Estado
O Estado

MG
MG

O Estado

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11 e
05/11
(edição
junta)

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

MG
MG

01/11
02/11
03/11
04/11

1984

Não encontrado
-

_DSC2812
_DSC2815

_DSC2818

_DSC2823
_DSC2827
_DSC2829

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11 e
05/11
(edição
junta)

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG

O Dia

-

_DSC2833

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11 e
04/11
(edição
junta)
05/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11 e
04/11
(edição
junta)
05/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG
MG

_DSC2839
_DSC2840

O Dia

MG

_DSC2843

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

1985

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11 a

MG

_DSC2835

Não encontrado
-

Não encontrado

1986

04/11
05/11

Manhã
Jornal da
Manhã

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

O Dia

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11e
03/11
(edição
junta)
04/11
05/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

MG

O Estado
O Estado

Não encontrado
-

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

O Dia

MG

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11 e
04/11
(edição
junta)
1987

16/10
17/10
18/10
01/11 e
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

_DSC2849

MG

_DSC2852

Não encontrado

_DSC2857

05/11

O Dia

-

01/09
02/09
16/10
17/10 e
18/10
01/11 e
02/11
(edição
junta)
03/11
04/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado

MG

O Estado
O Estado

Não encontrado
-

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

16/10
17/10
18/10
01/11 e
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado

-

16/10 e
17/10
(edição
junta)
18/10
01/11 a
03/11
04/11

O Dia

-

O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia

MG

16/10

Jornal da

-

17/10
18/10
01/11
02/11 a
03/11
04/11
05/11

1988

_DSC2871

MG

_DSC2872

Não encontrado
-

_DSC2874

17/10
18/10
31/10 a
03/11
04/11
05/11

1989

Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

Não encontrado
-

15/10 e
16/10
(edição
junta)
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Dia

-

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG

O Dia

-

15/10 e
16/10
(edição
junta)
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Estado

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

MG

O Estado

-

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da

-

_DSC2877

_DSC2880

MG
Não encontrado

_DSC2882

Manhã
Jornal da
Manhã

MG

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11 e
05/11
(edição
junta)

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

O Dia

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

-

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

04/11

1990

17/10
18/10
Novembro

1991

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11 e
04/11
(edição
junta)

Não foi
encontrado o mês
de novembro

-

_DSC2885 e _DSC2888

05/11

Jornal da
Manhã

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11
05/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado
O Estado

Não encontrado
-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11 e
04/11
(edição
junta)
05/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG

O Dia

-

16/10

Correio do
Piauí
Correio do
Piauí
Correio do
Piauí
Correio do
Piauí
Correio do
Piauí

-

07 e
08/07/1991
(edição
junta)

Diário do
Povo

MG

16/10
17/10
18/10 e
19/10

O Dia
O Dia
O Dia

-

17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11 e
04/11
(edição
junta)

1992

_DSC2900 e _DSC2901 e
_DSC2903

-

DSC6447 e DSC6442

(edição
junta)
01/11 e
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Dia

MG

_DSC2904

O Dia

MG

_DSC2906

16/10
17/10
18/10 e
19/10
(edição
junta)
01/11 e
02/11
(edição
junta)
03/11
04/11

O Estado
O Estado
O Estado

-

O Estado

-

O Estado
O Estado

Não encontrado
-

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

Jornal da
Manhã

-

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

Não encontrado

Correio do
Piauí
Correio do
Piauí
Correio do
Piauí

-

Correio do

-

17/10
18/10 e
19/10
(edição
junta)
01/11 e
02/11
(edição
junta)
03/11
04/11

16/10
17/10
18/10 e
19/10 e
20/10
(edição
junta)
01/11 e

-

-

-

1993

02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

Piauí

Correio do
Piauí

-

16/10 a
18/10
30/10 a
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Dia

Não encontrado

O Dia

Não encontrado

O Dia

-

O Dia

-

16/10
17/10 e
18/10
(edição
junta)
31/10 e
01/11
(edição
junta)
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Estado
O Estado

-

O Estado

-

O Estado

-

O Estado

-

16/10

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

Não encontrado

17/10 a
18/10
31/10 a
01/11
02/11
03/11 a
05/11
1994

16/10 a
17/10
18/10
01/11

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

MG
-

_DSC2916

02/11

Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã
Jornal da
Manhã

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

MG

15/10 a
17/10
18/10
01/11
02/11 a
03/11
04/11
05/11 a
07/11

O Dia

Não encontrado

O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado

O Dia
O Dia

Não encontrado

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11

O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado
O Estado

Não encontrado
-

Só há até o
dia 14/10

Jornal da
Manhã

16/10
17/10
18/10
01/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

03/11
04/11

1995

1996

Não encontrado
-

-

_DSC2921

_DSC2934 e _DSC2935

02/11
03/11
04/11

O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG
MG
-

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
-

13/10
16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG
MG
MG
MG

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

1997

17/10
18/10
01/11

_DSC2942 e _DSC2945
_DSC2948

MG

-

_DSC2954

DSC6450 e DSC6451
_DSC2957
_DSC2963 e _DSC2969

_DSC2975

02/11
03/11
04/11

1998

Não encontrado
-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG

_DSC2989

09/11

Agora

MG

DSC6394

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

16/10
17/10
18/10
19/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
Não encontrado
-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

Não encontrado
-

16/10
17/10
18/10

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

1999

Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

MG

_DSC2992 e _DSC2995

01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG
-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG

04/11

O Dia

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

2000

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

_DSC3005

MG
MG

_DSC3009 e _DSC3010 e
_DSC3011 e _DSC3012
_DSC3013

MG

_DSC3017

MG

_DSC3018 e _DSC3027 e
_DSC3035

_DSC3039

_DSC3044 e _DSC3046 e
_DSC3048; _DSC3049
_DSC3050

2001

2002

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11 e
03/11
(edição
junta)
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

O Dia

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG
MG

_DSC3054
_DSC3057

03/11

Diário do
Povo

MG

_DSC3059

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG

_DSC3063

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG
-

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

Meio Norte

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

2003

16/10

_DSC3064

MG

_DSC3071

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG

_DSC3073

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG

_DSC3080

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

MG

_DSC3091

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG

_DSC3099

16/10
17/10

O Dia
O Dia

Não encontrado
Não encontrado

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

2004

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

-

-

18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG

_DSC3100
_DSC3101
_DSC3112

2005

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

MG

_DSC3180

10/03
06/05

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG
MG

DSC6424
DSC6441

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11
04/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG
MG

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

2006

-

_DSC3186
_DSC3192

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

13/10
16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG
MG
MG

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

2007

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

2008

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

-

DSC6389

_DSC3196 e _DSC3201
_DSC3204

_DSC3208

MG

_DSC3195

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG
-

20/05

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

MG

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

MG
-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

MG

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

2009

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

_DSC3227 e _DSC3228

DSC6388

MG

_DSC3236

MG

_DSC3238

_DSC3240

_DSC3247

MG

_DSC3250

2010

16/10

Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo
Diário do
Povo

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia
O Dia

-

16/10
17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte
Meio Norte

-

17/10
18/10
01/11
02/11
03/11

MG

_DSC3258

MG

_DSC3260

ANEXO 2

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS DEVOTOS
Legendas:
E – Entrevistador.
D – Devoto

Entrevista no Dia de Finados de 2009 no monumento ao Motorista Gregório com os
devotos
D1 – Homem
I - O senhor é devoto a quanto tempo?
D1 - rapaz, sou devoto dele há 15 anos.
E – Você ficou sabendo com da história dele?
D1 - Minha mãe morou aqui no marques há muitos anos e ela não era devota, mas vinha aqui.
Tanto ela como o velho, meu pai. E a gente teve sempre essa simpatia com o Gregório, num
é?! E primeiro, me vi num momento muito difícil, no qual me peguei com ele aqui e me vi
muito mentalizado num momento difícil que eu passei. Eu fiz uma promessa com ele e
consegui a graça, não é?! Graças a Deus superei um momento difícil, dei a volta por cima e
consegui meu objetivo.
E – Aí o senhor fez a promessa...
D1 - Fiz, fiz a promessa e consegui. Vi o resultado. Graças a Deus tudo ótimo.
E – Tem é muito caso, não é, de milagre feito por ele?
- tem sim. Isso por que não sabe conversar diante das coisas e fala besteira.
D1 – Como é seu nome?
E – O meu é Iury.
E – Como é o seu?
D1 – [Nome]. Eu trabalho no Expresso Tavares. Pode me chamar só de Pereira mesmo. Eu
me vi num momento muito difícil, no qual eu alcancei meu objetivo numa jornada muito
pesada.
E – E o senhor fez outras promessas além dessas?
D1 – Não. Eu fiz com ele aqui e consegui, consegui meu objetivo. Sou devoto de São
Francisco das Chagas do Canindé, é aonde todos os anos eu vou pagar minhas promessas lá.
E – O senhor sempre vem acender as velinhas aqui?
D1 – Não. Sempre quando eu venho aqui, eu trago uma luz, aqui e acolá eu trago um litro de
água pra ele.

E – E esses litros de água? Você pega, enche em casa e traz, é?
D1 – Rapaz, eu trago gelado!
I - Gelado, é?
D1 – É. Eu boto em casa, deixo gelado mesmo. Por que se é uma água, tem que ser sagrada,
não é?
E – E o Gregório, como foi que ele morreu?
D1 - Rapaz, seu Jurandir me disse que foi naquela árvore. Parece que ele passou sete dias e
sete noites. Ele veio arrastado de lá de Barras para cá.
E – Ele veio arrastado num caminhão, foi? Como foi?
D1 – Foi num jipe. Num jipe da polícia. Seu Jurandir fala, não é? Ele falou pra gente aqui. Ele
disse que chegou aqui, amarraram ele aí. Isso porque ele mat... atropelou uma criança, filho de
um coronel. A criança chegou a falecer, não é? Ele veio lá de Barras para cá arrastado.
Chegaram aí e amarraram ele, se não me engano, sete dias e sete noites. Você vai conversar
como ele [Seu Jurandir] e você vai ver a história dele.
E – Aí ele ficou setes dias e sete noites. Ele bebeu alguma coisa?
D1 – Sem beber e sem nada! Igual a Cristo! Aí terminaram executando ele e deram um tiro,
parece que foi na testa dele.
E – Aí morreu foi de tiro.
D1 – Foi [fala bem baixo]. Só que ele morreu primeiro agonizando ainda. Ele já tava morto e
aí terminaram de executar. Aí ele foi amarrado de frente para o rio, né?
E – Pra olhar pra água.
D1 – Pra olhar pra água. E dar sede e não beber.
D1 – Seu Jurandir é um cara que sabe das coisas. Ele fez até uns, uns coisas aqui do Mártir
Gregório contando essa história dele aí. Ele é um cara que tu vai saber dele, que tu vai
conversar com ele e ele vai te passar o restante que tu necessita.
E – E essas águas aqui, quando o povo vê. Será que passa alguma mensagem para quem olha?
D1 – rapaz, eu chego, eu boto a água aí, eu também boto a minha. Fica aí. A gente entrega a
oferta, né senhor?
D5 – Homem
D5 – Não tinha nada nisso aqui, era só o galho de pau.
E – O senhor começou a frequentar por que?
D5 – Por que me sinto bem.
E – O senhor tava precisando e veio ou já vinha antes?
D5 – Não. Eu precisei pra um emprego.
E – E conseguiu?

D5 – Consegui.
E – Tá nele até hoje ou tem outro?
D5 – Não. Eu tenho... faz uns 8 anos que eu deixei, mas pra trabalhar por conta.
E – Ficou conhecendo o Gregório como?
D5 – Eu morava aqui perto e eu sabia da história dele. Antes comecei a frequentar lá no
cemitério São José. Aí nessa época aí eu mudei aqui para a zona norte aí ficou mais perto
aqui. Hoje tou na zona sul, mas eu venho.
E – O senhor vem sempre?
D5 – De 15 em 15 dias.
E – O senhor vem que dia? Segunda, sexta...
D5 - Não. Sempre às vezes eu venho no fim de semana porque devido ao trânsito que eu
venho de bicicleta. Mas a não ser qualquer dia, não tem isso não. Porque sempre me apego
com ele, pra mim, pra minha família, pra alguma coisa, eu venho sempre. Essa última vez é
pra uma menina minha, pra umas crianças que era de risco, mas graças a Deus ocorreu tudo
bem, tudo tranquilo. O médico disse que era preciso tirar muito ácido de dentro, não é?! Teve
no tempo, com nove meses, tá lá as crianças. Tiveram lá em casa ontem, linda as crianças!
Sadia e tudo.
E – E o senhor traz garrafa d’água?
D5 – Trouxe. Já coloquei!
E – As garrafas d’água são pra quê, hein?
D5 – É... a gente faz é pedir pra trazer a garrafa d’água, porque ele morreu com sede, né? E
através disso... né?
E – E como foi que ele morreu? O senhor sabe?
D5 – Segundo a história foi por que ele bateu num filho de um... capitão, coronel, sei lá... aí o
menino morreu, né?! Que nem aqui em Teresina, que trazem do interior daqui do Piauí. Ele...
como naquela época... o coronel... vinha a pé... aí pegou e prendeu... aí trouxe e amarrou, aí
pendurou ele, aí ficou ele com sede mas ele botou a polícia e não deixava ninguém encostar,
continuava olhando pra água do rio e morreu de sede... aí ainda deram um tiro.
I - Foi naquela árvore alí então?
D5 – Humrum.
E – Ainda deram um tio nele?
D5 – Deram um tiro.
E – Tavam falando que ainda ia ter uma missa ainda hoje.
D5 – Daqui pra de tarde. Deve ter! Aqui é o dia todim. Aqui se você ficar aqui a mais tarde,
de tardizinha você vai daqui atéééé... num falta de gente não! É a semana todinha. Todo dia
que você vier tem. Você não passa dez minuto aqui que não venha uma pessoa. Dez minutos
não. Vou passar dez minutos. Outro dia veio ser mais rápido porque aí... minha bicicleta... aí
começou uns trombadinha aí encostando, arrudiando aí, sabe?! É... assim um dia, só um dia
vim sozim assim.

E – Hoje aqui tá tranquilo, tem muita gente...
D5 – Não. Mas tendo muita gente assim. Hoje é aniversário, não adianta vir... hum...
Se você estudar e se apegar com ele mermu... por que depende da fé, num é?! Vale porque
muitas pessoas, a gente se encontra aqui com muita gente assim, num sabe, aí conversa e
nunca vê um dizer que... é... que não foi... não é por acaso não, não vem só por que veio falar
ou veio ver movimento de gente não! O que é isso?! Podia acender em qualquer outro lugar,
né não?
E – É. Podia.
D5 – Eu mermu, por exemplo, tenho família aqui no Buenos Aires, mas eu venho sempre por
aqui. No ano passado, por exemplo, eu fui pra lá, mas aí eu vim pra cá também, num é?! Aí
esse ano eu vim pra cá, assim...
E – O senhor se apega a mais algum outro santo daqui ou não? Só mais ao Gregório mesmo?
D5 – Não, assim de... alma só mais a ele mesmo.
E – Tem um pessoal que tá querendo tentar deixar ele santo pela Igreja... beatificar ele...
D5 – Rapaz, se depender de milagre já tem muito. Parece que só depende de três, né...
comprovado. Se for atrás e pegar a história já tem muito mais. Transformar em santo.
E – Ninguém sabe de que Estado ele é...
D5 – Mas descobre. Mas é por que essa história dele já tá grande, já tá num é?! Por exemplo,
quase que... outro... parece que semana passada a história dele foi contada pela na televisão.
E – Na Cidade Verde, foi?
D5 – Parece que foi. Quase tipo um filme.
E – Passou na semana passada, foi?
D5 – Não. Eu me lembro ano passado.
E – Tou atrás desse filme. Todo mundo fala dele.
D5 – Naaaammm... e foi bonito!... aí você vê muito depoimento de muitas pessoas. Que aqui
tem muita gente! Muita, muita gente mermu aqui! Devota, num é?!
E – .Acho que eu vim aqui... passei foi ontem... não... tava pintando...
D5 – E as pracas, tem muitas pracas dizendo que foi assim e você assim olha lê e vê.
E – O senhor lembra quando foi feito esse monumento aí?
D5 – Assim... o ano não. Mas tem mais de 10.
D5 – Por exemplo, eu trabalho com bar, aí meu tem: “Bar São Gregório”. Mas muita gente
são curiosos, por que muita gente assim...
E – É o nome do teu bar? Bar São Gregório?
D5 – É. Mas num devia ter problema de botar São, mas devia ter colocado “O Gregório”, num
é?! Por que, por exemplo, é santo mas num tem problema, melhor seria mais “O Gregório”.
Mas aí muita gente por curiosidade diz “mas rapá por que ‘O Gregório’”? aí eu digo que o
nome do meu avô. É em homenagem a ele. Porque essas coisa assim não é coisa de a gente
ficar comentando, comento por exemplo que você tem interesse, né?! Ou então por exemplo
eu conversei ontem com uma pessoa que eu vejo que é devoto né?! Faz o mesmo, né?!
E – Tem quanto tempo que o senhor tem o bar lá?

D5 – Mais de 10 ano.
E – Tu também pediu pra ele pra poder conseguir montar o bar?
D5 – Não, não.
E – Pediu não então. Foi uma homenagem mais mesmo, né?
D5 – Foi. E como eu era... era não! Sou e serei até o fim, né, dele... Por exemplo... eu tenho
vários exemplos. Eu fui fazer uma cirurgia do coração par poder colocar um aparelho... é
perigoso, não é?!... doença do coração. Aí...
E – É um marca-passo que o senhor tem, é?
D5 – Humrum. Isso. Aí tal, tal, tal... foi rápido, deu certim pra colocar! Por que tem umas
coisas colocar aqui em baixo... Aí ele disse: “Rapaz eu sempre faço e leva 20, 30 minuto pra
colocar... num foi 15 minuto”. Né?! Mas é isso mesmo doutor. A gente vai pegando muito,
muito das coisa. Um menino meu adoeceu alí no hospital infantil. Tava lá internado. Um mês
de UTI. Já tinha vindo na zona norte despachado. Mas aí eu vi que o menino tava sofrendo
muito, com aquela aparelhagem e tal. Aí eu só saí... no segundo andar... a médica me chamou
e “Ô pai, me chamou pelo meu nome”, aí mandava que eu pegasse a criança por que ele se
sentia bem. Rapá, tinha um ano. Na hora que eu pagava assim ele olhava e me conhecia. Mas
aí de vez em quando dava aquele ataque, aquele aparelho disparava e tudo... aí eu já tava era
cansado e vendo aquele sofrimento dele. Aí eu pedi pra ele que tirasse aquele sofrimento. Não
adiantava. Tranquilo num ter aquela.. Aí eu falei com a doutora:
- Ó, doutora, você não mande pra parte, pra lugar nenhum, que você telefone que.
- Mas o que é isso, pai?!
- então você faz isso pra mim?
- Faço.
- por que você tá dizendo o que você tá sentindo. Ele num tá bem, num tá melhorzinho?
Mas num tava assim não. Eu tava sentindo.
- Então eu quero que você faça isso?
- Faço.
- Pode ter certeza que eu não tiro pra lugar nenhum, aí você pega ele aqui em cima.
Fui na coisa... na funerária... saber qual é por que à noite tem dia que uma noite por dia era
outra. Qual era que tava no plantão. Escolhi o caixão, comprei, paguei. E digo:
- Ói, na hora em que ele ligar aí vocês vão o mais rápido possível, no hospital infantil.
- Não, tudo bem.
E todo mundo ficava me olhando assim. Fui pra casa. E disse pra mulher, o nome dele era
Leno.
- De hoje num passa.
- Por que?
Aí dá um tipo como se fosse um sono alí antes das sete horas... aí o telefone estava no nome
de uma sobrinha minha, aí ela bateu na janela:
- Padim, padim!
- Já sei! É o Leno, num é?!
- Como tu sabe?
- Nada. Nós vamos já.

Aí nós butou, vestimo só uma camisa. Tava de calça, só tinha tirado a camisa. Pegamo e
pegamo a mãe dele. E digo: “Pode ligar praí que quando chegar lá”. E disse:
- Como tu sabe?
- Eu já sei. Ligue você lá pra funerária . talvez chegue primeiro que nós que é mais perto. Nós
também ia de carro.
- você vai comprar antes de... de...
- Ligue, moça!
Quando nós chegamo já tava. A gente só fez pegar as rampa, subimo já tava no quarto dele
ainda, na UTI, todo enroladinho com, com... só pegou colocou no caixão.
E – Ele era neto, filho do senhor...
D5 – Filho. Meu último fiho.
E – O senhor tem quantos filhos hoje.
D5 – São... 10.
E – Quando foi isso do, do Leno? Foi recente, foi?
D5 - Não. Tá com, cuns 8 pra nove anos.
E – O senhor já tava sentindo que...
D5 – Não! Eu pedi, pedi pra que ele usasse. Mas não é brincadeira, já tinha passado um mês
de UTI. Aí passava um dia no quarto dele, aí quando a febre piorava tinha que voltar. Ele
podia ter ficado mais, aí ó... tinha um problema de coisa e apareceu um tumor no cérebro, aí a
doutora fez uma reunião e disse: “Rapaz, o negócio tá sério. Aqui... se ele melhorar alguma
coisa... mas pá tem que fazer essa cirurgia... só Deus”. E tava aguentando! Mas que o
sofrimento tava... tava demais. Eu pedi! Digo: “não... tirar ele desse sofrimento”. E ocorreu.
Não foi assim que foi rápido. Eu saí de umas 5 e meia, 5 e meia da tarde, 5 e meia pra 6 horas,
quando terminei de fazer meus pagamentos. Antes de sete horas. E fiz com o meu menino... o
mais velho não, o do meio. Ele teve internado, aí eu cheguei lá e passou que tava com muito
dia, o médico despachou, disse que tava despachado, ele tava com o olho aberto todo tempo
assim, com aquela pasta assim no olho. Quando a pessoa morre não fica uma pasta assim no
olho? E disse: “O senhor pode levar pra casa”. Tinham aplicado uma... ele era bem alvim... na
na veia, tava inchado. Aí:
- Mas doutor, manda pra outro hospital, transfere pra outro.
- Não, não adianta não. É levar pra casa mesmo.
Aí eu disse assim... passei numa farmácia... aí eu me apeguei com ele, num é?! Aí, rapaz, eu
pedi um remédio que num lembro, umas coisinha mesmo. Aí, que eu desci pra comprar um
maço de vela. Que pra levar no carro, com o maço de vela... que... num sabe?! Aí eu disse que
num vou comprar vela não. Vou comprar o remédio. Aí nós fomo, trouxe um taxi, aí vem em
quanto eu parava, aí ele tomava aquele...
Obs: nesse momento a gravação falhou. Continua abaixo:
D5 – E eu já dei um pouquinho de mingau pra ele... e com três dias ele já tava se sentando.
E – E hoje, ele tá bem?

D5 – Tá bem! Tá um caboco sem verg... aí, aí eu que eu disse pra ele, às vezes eu digo pra
ele: “rapá, vivi e num tenho feito promessa pra ti? Tu é muito safado!”. O bicho é muito
safado! É enrolado.
E – E ele vem pra cá?
D5 – Rapaz, ele nunca veio.
E – Já falou com ele pra ele dá uma passadinha aqui?
D5 – Não, nunca falei não.
E – Mas ele sabe da promessa?
D5 – Sabe! Ele é bem alto, mais alto do que tu. Mas o bicho é errado. Ontem mesmo eu
briguei com ele. Trocou o carro numa moto num carro e é troca. E quando pega carro é
carreira. Mas é... graças a Deus que num... assim aí o médico que tinha despachado ele, não,
não, tinha um banho, mas por sorte, acho que com um mês e pouco, ele parou o carro na
avenida principal assim. Aí eu disse: “Mas rapaz...”. Eu digo: “oi”.
- E aí, como tá o garoto aí?
- Tá beleza.
- O que rapaz?!
- Um bora aqui! Desça aí! Bora, rapaz, bem aqui. Lá está minha casa.
Aí eu peguei no braço dele e ele tava sentadinho assim ó, e disse:
- Ó aí o menino que você despachou.
- Rapaz, é ele mesmo?
- É esse aí. O médico que você disse que não tinha jeito, que não adiantava levar pra lugar
nenhum.
- E como foi o tratamento?
- Não, não aconteceu nada. Foi do nada. Chegou, deitou, ficou aí e melhorou.
Como é que umas que coisas acontece com você assim e você não, né?! Pois são vários
exemplos. Ah! Se você ficar com várias pessoas aqui...
E – Todo mundo vai me contar uma história.
D5 – Todos! Não é por acaso não.
E – E a água, o senhor traz ela geladinha ou traz ele quente?
D5 – Natural.
E – Natural, né?!
D5 – Rapaz, tem até garrafa preta aculá.
E – É de cerveja.
D5 – Bem pra deixar de beber!
E – É. Deve ser!
D5 – Ó, mas o normal, que a gente traz destampa. Aquelas tão tampadas, né?! Minha vista tá
meio... num tá?
E – Tá destampada elas.
D5 – A mineral?
E – A mineral tão destampada. Eles destampam todas, não é?
D5 – O normal é destampar.
E – Por que tem que destampar elas?

D5 - Não. Por que aquilo é como se a gente tivesse dando água pra uma pessoa, tá
entendendo? O normal é aberto.
E – E a garrafa de cerveja alí é pra...
D5 – Não é que a gente saiba. Pode ser que ele tenha feita pra deixar de beber e aconteceu,
que acontece, não é? O negócio é bastante difícil, mas pra Deus não tem nada difícil, não é?!
E – E se alguém botar a garrafa tampada lá vocês vão e destampam.
D5 – O normal dos que chega tira a tampa. Olha lá, as tampa tudo lá.
E – É, tudo no chão mesmo as tampa.
D5 – Aí eu vejo alguns que... por exemplo, tem algum que só vê falar, não sabe ainda as
norma, mas aí a gente dá as dica.
E – Aí vocês ficam aprendendo aqui mesmo as norma e tudo.
D5 – É, a gente explica.
E – Aí. Num sabia dessa da tampa não. Agora o pessoal traz mais mesmo é garrafa d’água,
num traz o pezinho, a cabeça, é pouco, né?!
D5 – Mas tem. É por que tiraram. Tem muita, é por que eles tiram. Alí fica muito, tinha muita
aí. Acho que pra não ficar feio, perna... tira muito... agora só vejo dois alí... grande. Alí
também eles botam. É por que eles tiram. Por exemplo, as coisas... ó o carro alí.
E – Vela. É, eu conversei com ele. Ele revende a parafina prum cara que faz vela.
D5 – Aí se coisar eles pega até as...

D8 e D9 - Homens
E – Vocês também são devotos do Gregório?
D8 e D9 – somos sim. Somos filho dela.
D8 – Aí passou na televisão.
E – Quando vocês fizeram, foi?
D8 – Foi.
E – Ficou sabendo da história do Gregório pela tua mãe, foi?
D8 – A mãe sabia.
E – Aí ela passou pra vocês, foi?
D8 – Foi. Ela morou aqui desde 58. Não! Desde 50.
E – Tu já fez promessa pra ele?
D8 – Ah, já sim.
E – E deu certo?
D8 – Deu sim. Uma foi meu emprego, deu certo meu emprego. Eu já me empreguei, já tou
com sete ano.
E – No mermu emprego?
D8 – No mermu emprego. Ainda arrumei outro.
E – Tu traz garrafa... essas coisas?
D8 – Não, trago não. Só as vela mesmu.
E – Ele morreu aqui, num foi?

D8 – Foi... Por que é assim... por que no tempo ele era motorista, num era? Aí sabe que ele
matou uma criança, num é? Aí o cara que era policial pegou, tanta raiva, tanto ódio, aí fez isso
aí com ele, num é? Maldade, né? Aí trouxe ele pra cá [trecho não entendido] aí judiaram dele
aqui, pegaram e mataram, amarraram ele na... aquela árvore... amarraram ele e pronto,
mataram. Foi... o policial. Com sede, sem beber... por isso que o pessoal bota água. E naquele
tempo que [trecho não entendido] de policial, num é? Pode ver, tá lá... planta logo o caixão
logo.
E – Às vezes não mudou muito hoje ainda não, num é?
D8 – Não muda não.
E – Você viu o filme lá? E conta a história bem direitinho?
D8 – Rapaz, conta, conta sim. Os detalhe todos, num é? Os detalhe, o estilo dele e tal,
moreno, todo tímido. A mãe pintou isso aqui tudo, as parede alí ó, num tinha parede não.
E – Era só a árvore mesmo?
D8 – Era, só a árvore, só de terra... aí a chuva levou as planta, num tem, as flores... tava tudo
bonitim... as cruz tudo pintadinha. Por que todo ano vem pessoa que pinta uma coisa
diferente, vem pra fazer promessa, pinta aqui diferente, entendeu? [trecho não entendido]
primeiro era róseo.
E – Ah, era rosa, era?
D8 – Era, era rosa. Aí pintaram diferente. Aqui num fica sujo não, num fica sujo não, na hora
que começa a sujar o pessoal logo vem.
I - Tá certo que tem uns três dias que tavam pintando aqui.
D8 – Pois é.
E – Tua mãe mandou cercar foi para quando encher não levar a árvore, foi?
D8 – É. E o pessoal também tava cavando pra botar vela e toda vez que cavava tirava terra da
raiz do pé. E esse pé aí é antigo. Antigo, antigo mermu.
E – Aí ela botou aí pra num...
D8 – Pra ficar mais seguro, por causa da enchente, né?
E – Eu vi umas fotos aqui, tudo cheio d’água e o monumento.
D8 – Ó, a última enchen... não, essa aqui não, essa aqui não foi tanto como a outra antes dessa
aqui não. A água passou, passou alí em cima, subiu a água, transbordou a rua aqui ó. Rapaz,
interessante, ó o que tem de água. Imagina água daqui pra lá transbordar aqui e do outro lado.
E – É, é água.
D8 – É água demais, minino.
E – Deve dar uns cinco metros, sabia? De altura.
D8 – Dá mais. Mais de cinco metro. Mais de dez metro do rio pra subir pra cá. Mais de 10
metro.
E – E tu vem aqui desde quanto tempo.
D8 – Rapaz, moro aqui desde 80.
E – Desde 80 tu...

D8 – Ando aqui, é.
E – E na tua casa, todo mundo acredita nele?
D8 – Rapaz, acredita. Por que fé grande demais mesmo.
E – São quantas pessoas lá.
D8 – Na minha casa? São quatro. A gente viajamo pra [trecho não entendido], agora a gente
vai pra São José de Ribamar, fazer minha promessa, fazer minha promessa, que eu nasci de
sete meses, quase não nasci e minha mãe fez uma promessa pra São José de Ribamar, aí vai lá
pagar essa promessa agora, que faz tempo que ela tenta pagar essa promessa e agora vai
conseguir fazer. A gente viaja todo ano pra Canindé...

D10 - mulher
E – Como foi que ele morreu, hein?
D10 – Ele vinha de Barras, ele era motorista do padre lá de Barras aí atropelou um discípulo
lá, acho que chegou a morrer, aí amarraram ele e trouxeram aqui pra Teresina e botaram ele
aqui nesse pau amarrado ele olhando para o Poti e ele não dava água. O soldado com o
revólver, os que não tinha revolver era aqueles fuzilzão, não deixava ninguém dar água e ele
morreu de sede e de fome, morreu de sede e de fome, não deram.
E – Foi naquela árvore alí, foi, que tá todo mundo lá?
D10 – Parece que foi naquela maior alí.
E – A senhora ficou sabendo como da história dele?
D10 – Olha, já tenho 75 anos.
E – Foi tua mãe que contou ou foi o pessoal de Barras...
D10 – Não. Passou na televisão, passou em rádio, falava e tudo, apareceu até o pessoal que,
que morreu também. Lá em Barras todo mundo sabe, conheceram ele, os tronco mais velho,
os tios do meu marido conheceram o Gregório, o sofrimento dele lá, num conheceu
pessoalmente, assim do dia a dia, mas como aconteceu a história.
E – A senhora é de Barras, é?
D10 – Não. O pessoal do meu marido são de Barras. Barras do Marathaoan.
E – É o nome do rio né, Marathaoan?
D10 – É, Marathaoan é o rio. A gente atravessa pra chegar em Barras.
E – Aí desde aquela época a senhora escutava no rádio a história dele.
D10 – É, no rádio, na televisão teve um tempo que falou e sempre assim perto do Dia de
Finados eles falam mesmo no sofrimento dele. Mas disse que Gregório não está aqui, ele é
santo! Aqui, um dia o trem veio de madrugada, que ele era enterrado no cemitério São José, aí
tiraram o corpo dele, que ele já tava santificado e levaram pra Roma!
D10 – Você não sabia disso não?
E – Não... sabia não...
D10 – Pois é! Levaram! Levaram pra São Luís e de São Luís levaram pra Roma o corpo do
Gregório. Ele já tava santificado. Por causa os padre daqui constataram que ele tava santo,
disse que era o perfuuuume ao redor da sepultura e tudo, aí abriram, contrataram os coveiro

pra vim de noite, abriram e tiraro o corpo dele e levaram. Disse que ele já tava santificado. Ele
obra muito milagre. Você vê, num é, o tanto de vela e as coisa.
E – Eu tava conversando com o pessoal e todo mundo tem uma história de milagre dele.
D10 – É, tem muito milagre. Muito motorista é tudo, gosta do Gregório, faz se apega com ele,
acende vela, são tudo motorista mesmo.
E – Disseram que quando ele tava preso ficaram os motorista tudim de tarde aí, ficaram
buzinando.
D10 – Não sei se foi o mesmo militar que fez tudo isso com ele que cegou e aí depois que já
tinham matado o Gregório, que matou assim, né, de sede e de fome e parece que deram um
tiro nele ainda, aí cegou um e ele se pegou com ele, com a alma dele e ficou bom.
E – O cara que ajudou a matar o Gregório?
D10 – Sim. Ficou cego e ainda ficou bom. Tu sabe disso Neném?
Neném – hum?
D10 – Da história de Gregório que o homem lá em Barras cegou e se pegou com a alma do
finado Gregório e ficou bom da vista.
Neném – não.
D10 – Por isso que ele é santo. Ele é santo o Gregório! Era! Faz muitos anos isso. Não é
muita gente que sabe disso não. Mas eu sei, que eu moro perto do cemitério São José! Eu
morava muito tempo, agora não tou morando mais não. O trem veio de noite, que naquele
tempo não tinha esses transportes de avião como hoje. Aí veio o trem de noite, os padre foram
e, os coveiro antigo do cemitério São José sabem disso. Agora acho que não tem mais. Eles
abriram a sepultura e levaram o Gregório que já estava santificado. Lá em Barras, o pessoal
do meu marido, da mãe da [nome] tudo sabe dessa história do Finado Gregório.

Entrevista no Dia de Finados de 2010 no monumento ao Motorista Gregório com os
devotos
D11 – homem
E – Como o Gregório morreu?
D11 – Rapaz, a história e... e... um negócio de... atropelou uma criança e um caba matou ele
aqui na beira do rio.
E – E quem foi que matou ele?
D11 – Rapaz, num.. num... foi um caba do interior aí, Esperantina pras brandas aculá.
E – E o Gregório era o que?
D11 – Motorista.
E – E de quem, você sabe?
D11 – Eu tenho um prospecto lá em casa... existe um pessoal aqui em Teresina que tem mais
conhecimento do pessoal do Gregório todinho. A própria... a própria Fundação Cultural do
Piauí sabe.
E – Eles lá as coisas do Gregório.

D11 – Tem. Tudo da pregação dele lá no interior.
E – E o senhor sabe se ele era magro, gordo...
D11 – Não, não.
E – Não tem nada da fisionomia dele em canto nenhum?
D11 – Não. Eles têm todo o acervo que você pode pesquisar lá na Fundação Cultural.
E – E como foi que o senhor virou devoto dele?
D11 – Eu moro aqui pertinho e sempre venho acender vela aqui.
E – Mas foi por família ou
D11 – Não. É, foi, com família.
E – E como foi que você gostou do Gregório?
D11 – Até por que eu sou motorista também e ele era motorista.
E – Ah, então vocês viraram por conta da profissão.
D11 – Por livre e espontânea vontade.
E – E você ficou sabendo da história dele como?
D11 – Por prospecto e história mesmo que o pessoal conta. Alguém que conhece, que sempre
anda, tem um pessoal aí... um... um... como é que chama? Que tem mais conhecimento.
E – E faz quanto tempo que o senhor é devoto dele?
D11 – Um tempão. Eu moro aqui desde 1961.
E – Então desde 61 você é devoto?
D11 – quando posso venho aqui.
E – E o senhor já pediu alguma coisa pra ele?
D11 – Proteção pra todo mundo.
E – Milagre... essas coisas?
D11 – Não, não.
E – Só proteção mesmo.
D11 – Proteção, é.
E – Já agradeceu alguma coisa?
D11 – Já agradeci, na estrada, tem que agradecer.
E – E é sempre realizado o pedido do senhor?
D11 – Com certeza. Se você faz e faz com fé tem que ter esperança, né? Num pode pedir sem
ter esperança.
E – E você já viu alguma coisa do Gregório falando em TV, em revista, nesses lugares?
D11 – Tem, tenho. Todo ano. Tinha até missa aqui quando foi feito esse monumento teve
início, o pessoal que... como é que chama? Que... são devotos, que vêm. No final da tarde, se
quiser ver maior fluxo de gente, vem no final da tarde. De cinco horas em diante você vai ver
o fluxo de gente que. Hoje tá é pequeno.

E – Eu até dei um pulinho aqui ano passado.
D11 – Ano passado tava chovendo aqui nesse horário de manhã, de 6 horas da manhã.
E – Foi. Eu vim. Fiquei aqui o dia todinho também.
D11 – Pois tu vem no final da tarde que você vai ver um fluxo de gente bem maior.
E – E essas peças, essas garrafas, o pessoal bota por quê?
D11 – É promessa, porque ele morreu de sede, pedindo água ao caba que matou ele e num
deu água.
E – E essas garrafas falam o quê?
D11 – O pessoal que bota pra amenizar a sede dele. Ele morreu pedindo água e o cara que
matou ele era ruim demais.
E – Todo Dia de Finados o senhor tá aqui?
D11 – Quando eu estou em Teresina sim. Só no horário da manhã.
D12 – mulher, mãe
D13 – mulher, filha de D12
E – Tou querendo saber como foi que o Gregório morreu.
D12 – Meu amigo, eu não sei porque quando eu comecei a vir pra cá ainda tinha uns
familiares dele pra alí.
E – Familiares da senhora?
D12 – Dele.
E – Do Gregório?
D12 – Sim. Assim... tia. Ela me dizia que era tia dele. Aí ela foi me contar, assim, por alto,
que ele era motorista e matou o filho desse tenente. Não matou assim no carro dele, que ele ia
torar o carro e o menino tava atrás do carro, aí pegou essa criança. Coisa que eles me
contaram. E essa criança passou mal, levaram pro hospital, e no hospital essa criança morreu.
E aí ele foi preso, foi muito judiado. Davam comida pra ele era jogando água na cara dele, né?
E trouxeram pra cá e... ele era de Campo Maior? Altos? Era de um lugar aqui pertinho, ou era
de Altos ou era de Campo Maior... e trouxeram ele pra cá. O menino já tinha morrido, num é?
Trouxeram ele pra cá [trecho não entendido] amarraram ele nessa árvore, ele vendo água,
pedindo pra beber e num davam, num podia beber. E... essa história elas me contaram! Ela me
dizia que era tia dele! Eu não tenho certeza por que eu num conheci.
E – A história que a tia dele te contou...
D12 – E então. Foi ela que me contou. Acho que aquele pessoal nem existe mais. Ela já era
bem grandinha. E ela chorando... é ruim. E daí levaram ele, mataram ele aí, nesse pé de pau.
E – Naquele alí? Onde tá o pessoal?
D12 – Humrum.
D13 – O povo conta que ele foi amarrado aí diante olhando pro rio. Já tem uma versão, que
passou uma vez na televisão, que ele não morreu aí. Que ele foi assassinado por esse pai dessa
criança que matou. E aí você não sabe de nada.
D12 – Eu tou lhe contando a história da tia dele dizia que era tia dele.

D13 – As pessoas disseram que encontraram ele aí nessa árvore já morto e depois daí ele já
começou a aparecer, que ele começou a aparecer.
E – A alma dele aparecia?
D13 – A alma dele aparecia.
D12 – Pra mim te dizer, quando eu cheguei por aqui, ainda tinha pedaço de corda naquele
pau, agora num sei se era... ela dizia que era o que tinha amarrado ele. E eu num sei também
que eu num vi, né?
E – Mas tinha pedaço de corda lá?
D12 – Tinha pedaço de corda.
D13 – Acho que há 20, 25 anos atrás ainda tinha.
D12 – Pois é, ainda tinha pedaço de corda aí, tinha umas grades do caminhão dele alí perto,
num era no pé. Mas as cordas tavam! Isso eu lhe conto porque não é história de ouvido não,
eu vi!
E – A senhora viu, né?
D12 – Eu vi. As cordas eu vi. Então é só o que sei do Gregório...
D13 – Aí você já viu alí nas placas alí?
E – Já, já...
D13 – Você acredita nele?
E – Eu... não sei... não posso nem dizer que sim e nem que não.
D12 – Ói meu fí. A gente tem que acreditar primeiramente em Deus porque ele é santo pra
todas as coisas, num é? Então, eu não sei se é minha fé ou se num é minha fé, sei lá. Eu só sei
lhe dizer que eu já alcancei uma graça.
D13 – Eu também. Por isso eu tou te fazendo essa pergunta. Se você acredita. Por que eu já
fiz um... eu não sei se é... dizem que a fé move montanhas, não é? E eu pedi com tanta fé
que... Mas se você me perguntar “por que você acha que foi milagre dele”, eu vou lhe dizer o
motivo. Eu fiz esse pedido, era de um amigo meu, ele tava desempregado, ele é motorista de
ônibus e tava desempregado porque a empresa que ele trabalhava tinha fechado, né? Então
vinha uma empresa nova pra cá e aí iam pegar só metade das pessoas que trabalhavam nessa
empresa. E aí tinham que botar todo mundo, que eram trezentos e tantos funcionários e eram
cinquenta vagas, nesse período que a empresa chegou aqui só com as cinquenta vagas. Aí ele
dizia, [nome] eu preciso desse emprego, eu preciso, mas é tanta gente concorrendo e eu não
tenho sorte pra essas coisas, falava assim pra mim, “não tenho sorte com essas coisas não”. Aí
ele lembrou dele. Disse assim: “será que tu podia fazer o pedido? Eu não faço porque eu não
tenho fé”. Ele falou desse jeito: “num tenho fé não. Se eu fizer num vai resolver”. Aí eu vim
aqui, fiz o pedido, fiz o pedido ajudar ele, se ele conseguisse entre trezentos e tantos
funcionários dá só cinquenta vaga, né? Aí eu fiz esse pedido. Se ele alcançasse a graça de ser
um dos sorteado, a gente vem aqui a gente acende uma vela, agradecer a Deus. Ele foi
embora. No dia do sorteio, esse meu amigo não foi pro sorteio e o primeiro nome que saiu foi
o dele, e você só conseguia se você tivesse lá, e ele não tava lá na hora e o amigo dele disse
assim:
- Rapaz, onde é que tu tá?
- Eu tou em casa.
- Tu esqueceu que hoje é o dia
- Ih, rapaz, esqueci.
- Pois o primeiro nome que foi chamado foi o seu.
D13 – Aí ele ficou louco. E o amigo disse:
- Você não tá aqui e passou pra outra pessoa.

- Rapaz, mas vem aqui, dá um jeito, tu vem no mototáxi ou alguma coisa aí. Vem aqui pra
empresa que agora é que começou o sorteio.
D13 – Ele foi e pediram pra ele botar o nome dele de volta. E assim pediram e o nome dele
foi sorteado de novo. Pra mim isso foi um milagre, né? Por que assim... já pensou... que entre
trezentos e tantos números que tem alí e de repente o nome dele sai de novo. O primeiro ser o
dele e de repente voltar o nome dele e ele ser sorteado de novo. A partir desse dia ele passou a
acreditar.
E – E ele veio aqui?
D13 – Ele veio aqui comigo, pagando. E aí acendemos as vela, agradecemos. Eu acho assim,
porque a pessoa vai de trezentas e tantas fichas que tem alí e seu nome ser sorteado duas
vezes.
D12 – Tu não acredita não, né?
D13 – Minha história é real.
E – Na dela eu acredito, claro!
D12 – Acredita não.
E – A questão é a seguinte: eu não posso nem dizer que sim e nem dizer que não [acreditar no
Gregório].
D13 – Ele tá só aqui numa pesquisa, num sabe mamãe?!
D12 – Olha, deixa eu te contar. Eu num seu se foi minha fé... Sábado nós fomos no
cemitério...
D13 – Ele quer é saber dele [Gregório] aqui!
E – Não. É bom, é bom saber essas coisas.
D12 – É sobre o Gregório. Aí, num quebra-mola, quando a gente vem de lá pra cá, eu ia com
meu neto que é filho dela, esse menino pegou um impacto tão grande no quebra-mola, nós
subimo e descemo, e eu disse: “Meu Pai, o carro ficou no prego, ninguém podia sair”. Aí eu
disse: “Ó Gregório, se tu era motorista, como tu era, tenha pena do meu neto”. Ele tava
aguniado, aguniado, aguniado! E eu disse: “meu fí, calma, calma, calma”. Aí eu saí assim pra
debaixo do pé de pau e eu disse: “Meu amigo, você era um grande motorista e já morreu pela
sua profissão, num deixe acontecer isso com meu neto, me dê uma luz”. Rapaz, na mesma da
hora para um carro lá na frente, ajuda ele empurrar o carro, o senhor que tinha um bar na
frente se prontificou pra ficar com o carro dele, enquanto ia em casa e ia buscar no outro dia.
Quando nós chegamos em casa achemo um amigo e disse: “vamos buscar o carro agora!”. E
trouxeram esse carro. Rapaz, nessa hora, sinceramente, tudo vinha tocando, parece... Eu num
conhecia o Gregório, né? Na minha feição eu vejo ele sendo moreninho, acredita?!
E – Me conta, como a senhora vê ele, imagina como ele é.
D12 – Imagino que ele era morenim, magrim... acredita?! Parece que eu vejo ele assim nas
minha feição. Eu já alcancei graça.
D13 – Mas lá na cidade dele, que ele morou, lá tem foto dele, da família dele. Só que eu
também faço como mamãe, num sei qual é a cidade dele, num sei se é Campo Maior a cidade
dele.
D12 – Eu acho que é Altos.
D13 – É Altos? Lá tem ó, lá tem. No período que saiu as imagem dele, saiu contando o filme
dele que teve uma emissora de TV que fez um filme dele.
E – E foi? Que emissora foi, você lembra?
D13 – Acho que foi Cidade Verde. Tu procura. Tem depoimento.

E – Tá. E tem jornal e essas coisas que saem dele? Vocês já viram?
D13 – Não, em jornal não vi não. Vi na televisão.
D12 – Tu já veio de tarde aqui?
E – Já.
D12 – Já veio de tarde?
E – Vim.
D12 – Que tem um livro dele.
E – Tem um livro dele?
D12 – Tem, tavam vendendo ele bem aqui.
E – Ah, e tavam vendendo?
D12 – Tavam, tem a história dele todinha!
D13 – Procura na Cidade Verde o... o... diretor de lá e pergunta que eles tem o depoimento de
uma moça que namorava com ele.
E – Vocês assistiram?
D12 e d13 – Aham. Eu assisti.
E – Pois vou atrás disso.
D13 – Tem depoimentos de pessoas que conheceram o... o... esse tenente que era de Oeiras,
entendeu? Existe gente ainda que conhecia ele. Se você for atrás, vá lá na Cidade Verde, que
eles vão te dar todas as informações. Tem dois ou três anos que eles passaram esse filme.
E – Vocês conheciam a história dele antes do filme ou ficaram conhecendo através do filme?
D13 – eu conhecia assim, do jeito que a mamãe fala. Uma conta uma versão e outra conta
outra. Na versão da televisão tem dizendo que ele foi assassinado no rio, foi assassinado, a
tiro, não foi amarrado. Já outras conta...
E – Vocês acreditam mais em uma ou em outra?
D12 – Eu acredito mais na morte daqui.
E – Dele amarrado aqui?
D12 – Unrum. Sabe por quê? Por que eu vi as corda. Num sei, num sei lá. Óia, o Gregório era
um motorista real porque duas vezes, meu genro, roubaram o carro dele. Aí minha fia disse:
- Mãe, o [nome] tá tão triste.
- O que foi?
- Robaro o carro dele, aqui.
- Num pode! Mas vai aparecer.
- Vai nada mãe!
- Minha fia, ele vai aparecer nem que seja as laterais, mas vai aparecer!
Eu nessa época eu morava numa casa de [trecho não entendido]. com doze hora do dia só
olhando pro relógio. Quando tava faltando cinco minuto pra doze, fui lá pra dentro do quintal,
levei uma vela, me ajoelhei, era um pedregulho assim! Me ajoelhei nas pedra e me apeguei
com tanta força que se você tiver fé nele ele de levanta.
D13 – Essa história que lhe contei eu não, eu não aumentei uma vírgula. Isso que eu te contei
é verdade. Agora é como aquela coisa, se você pega alguma coisa assim com fé, acho que é
assim, a fé... Mas o pensamento vem nele, no dia do meu pedido vem nele.
D13 – Deixa eu te contar uma coisa engraçada. Uma vez minha avó me chamou pra a gente
vim aqui e eu não tava com vontade de vim. Eu não vim com meu coração aberto. Eu vim por
causa dela. Acredita que eu me queimei aqui?
E – Como tu te queimou?
D13 – Eu fui acender uma vela alí coisa grande alí, e eu acho que meu coração tava tão
fechado que eu peguei numa coisa e a coisa tava pegando fogo e eu me queimei.

E – E tem água aí pra botar na mão.
D13 – Eu vim com o coração tão fechado.
D12 – Eu vim aqui com a [nome] e com a Dona [nome], E A Dona [nome]:
- ih! Cada besteira negócio de Gregório.
Veio uma tábua que não sei da onde e toim! Na cara dela. E ela:
- oxem! Da onde veio...
Aí eu disse, óia Dona [nome], a gente não deve se desfazer do que a gente não conhece.
D12 – Deixa eu te dizer! Doze hora eu me alevantei, eu senti aquela pessoa assim por detrás
de mim assim com a mão muito gelada aí eu disse que vai aparecer o carro, só num é como
era. E realmente quando ela me ligou no outro dia, ela disse:
- mãe, o [nome] achou o carro sem pneu... sem nada, só as laterais.
Aí eu disse:
- mas apareceu!
E – E a senhora rezou pro Gregório...
D12 – Rapaz, eu rezo é terço pra ele!
E – E a senhora deixa as garrafas, essas coisa?
D12 e d13 – não.
D13 – Já deixou, mãe?
D12 – Não. Teve uma vez que eu deixei.
D13 – É por que ela não é daqui não. Ela é de Floriano. Aí ela vem aqui pra casa da gente, aí
toda vez que ela vem aqui, ela tem que vir aqui.
D12 – Se eu num vier eu me sinto mal.
E – E essas garrafas aí é o que?
D12 – É por que morreu com sede.
D13 – Por que as pessoas acham que ele morreu com sede e então as pessoas pede, faz o
pedido a ele e traz a água, né?
E – A água é pra ele, pro Gregório?
D13 – É. Eles botam pra ele, na forma de agradecimento, porque na primeira história ele
morreu com fome e com sede olhando pro rio.
E – Aí eles botam pra agradecer alguma coisa que pediram...
D13 – É. O benefício que pediram. Aí, em forma de agradecimento, alí aquelas madeiras alí
deve ter gente que quebrou a perna ou alguma coisa assim, a cabeça... aí ele faz daquele modo
e vem deixar aqui. É como aquelas cruzes alí também. Muita gente faz o pedido e aí em troca
traz uma cruz. Eu não trouxe nada, só trouxe meu coração e o meu pedido, num é? E ele me
atendeu. Como é uma pesquisa que você tá fazendo, procura a televisão, que eles vão lhe dar
maior detalhe, porque tem depoimento de pessoas mesmo que conheceram o Gregório.
E – Ah, vou sim. Quero ver.
E – E como foi que a senhora virou devota dele? Que começou a acreditar nele?
D12 – Eu num sei.
D 13 – Eu foi por ela.
D12 – Eu vim com uma cumade minha, que essa cumade minha tem a vida de Gregório
todinha dada por essa tia dele. E eu dizendo assim pra ela:

- cumade, cadê aquele papel? Eu já cansei de caçar. Cacei, cacei aquele papel e já chorei
tanto. Já fui lá em Teresina e pedi a Deus pra encontrar uma família do Gregório e você num
encontra mais não. Ela tinha a vida dele todinha. E a vida dele é essa que eu tou te contando!
E – E quando foi que a senhora ficou devota dele mesmo? Quando foi que começou?
D12 – Daí pra cá. Eu vim com ela, quando eu cheguei bem acolá. Isso aqui não tinha esse
horror de pau não. Isso aqui era tudo fechado! Só tinha esse pau aí, num tinha essa cruz não.
Nada, nada! Não tinha avenida, não tinha nada. Eu vim aqui em 60, a primeira vez.
E – E como que era aqui naquela época? Não tinha monumento, não é?
D12 – Não, meu fí. A gente vinha entrando era por uns caminhozim bem estreitim.
E – e o pessoal rezava onde?
D12 – Alí.
E – Lá naquela árvore lá dele [onde o Gregório foi morto]. Aí já deixava cruz, essas coisas
naquela época?
D12 – Já deixava. Alí era só aquela árvore e as corda empendurada.
E – E dava muita gente aqui?
D13 – Diz que foi um vaqueiro que viu a primeira vez a alma.
D12 – Dava. Num dava muita gentona não. Mas diz que esse vaqueiro... que viu ele... eu
num... na televisão tem esse vaqueiro. Pode ir lá. É muito importante.
D12 – Aí daí pra cá eu fiquei nessa, se eu vier em Teresina e eu não vier aqui, eu não me sinto
bem.
D13 – Eu gosto de vir aqui, eu me sinto bem também.
D12 – Eu fico me martirizando. Eu não tenho cansaço pra mim vim aqui.
E – E a senhora todo Dia de Finados tá aqui?
D12 – Tou não.
D13 – Quem mais vem sou eu.
E – Você mora aqui em Teresina?
D13 – É. Moro aqui.
E – Aí você sempre vem aqui?
D13 – Não são todos não. Não são todos Finados não, mas sempre quando eu posso eu venho
e eu venho mais por conta do Dia de Finados, só venho com mamãe.
E – Aí durante o ano você vem?
D13 – Aí é difícil.
D12 – Esse ano já viemo duas vezes. Uma contigo e outra com [NOME]. Já vim três vezes
esse ano.
D13 – Ela gosta de vim aqui e eu venho com ela. Se eu morasse aqui mais perto, poderia ser.
Mas eu dependo de ônibus também. Só tenho um dia na semana de folga. Hoje tou aqui por
que tou de folga, que num dia de trabalho meu eu num poderia tá aqui.
D14 – homem
E – Como Gregório morreu?
D14 – C que me contam. O que me contam não. Que eu tenho certeza. Pegaram ele e
amarraram ele em cima de um rio. Bastante água e ele morreu de sede. Tanto Sofrimento,
mas grande parte foi sede, não é? Então acho que assim: foi uma covardia, por isso todas as
preces nele, quase todas as pessoas que chega traz a vela e traz um litro de água. Por quê?

Morreu com sede. Então aquilo: eu não sei como, mas a pessoa traz a garrafa d’água, e diz
que momentos poucos ou em seguida vem no dia seguinte e ela já tá bastante seco. Mas pode
ser assim pela temperatura. Num sei. Mas o que vale é a fé, num é? O que a pessoa pensa, o
que eu acho que realmente ele precisa de água.
E – E por que o senhor destampa ela?
D14 – É por que ela tá tampada e ele não vai ter como consumir a água.
E – ah, então ela tem que tá destampada pra ele consumir.
D14 – É. O correto é você trazer e destampar a garrafa.
E – Eh, entendi. E essas garrafas significam alguma coisa?
D14 – Não. É assim. A água em si. Não é a garrafa nem nada, é a água. É a água que eu trago
pra ele.
E – É o quê? É um agradecimento?
D14 – É um agradecimento.
E – Eu vi que tem outros. tem perna, tem braço.
D14 – É. Isso aí é pessoas que tem problemas, é deficiente ou fazem uma prece com ele, que
faz um pedido pra recuperar a perna dele e faz aquele compromisso em trazer, digamos, um
pedaço do corpo do ser humano. Traz um braço, uma mão, uma perna. Aí é de cada pessoa. O
que ele pede ele é atendido.
E – Ah tá. Tá ótimo. E o senhor ficou devoto por conta de mãe, de pai, alguém que passou ou
como o senhor ficou sabendo da história dele?
D14 – É... foi por conta do... do... digamos... nem de pai, nem de mãe. Foi mesmo da
população daqui de Teresina. E os pedidos que eu vi de pessoas próximas a mim, amigos, não
é, que eu vejo que o que ele pediu ele foi atendido.
E – Ah, entendi. Aí o pessoal foi te contando a história e você...
D14 – Foi me contando a história, num é? E como eu tenho até um livro... mas desculpe da
palavra, mas o tempo é pouco até pra mim ler. Se eu tivesse um tempo suficiente hoje eu teria
condições de lhe dar hoje um relatório 100% sobre a vida dele, o que aconteceu com ele.
E – Alguém que te conheceu já começou a frequentar?
D14 – muitas pessoas já através de mim já foi... eu tenho uma irmã que já vem aqui através do
que eu contei pra ela.
E – Aí ela teve graça alcançada?
D14 – Teve sim.
E – Faz quanto tempo que o senhor é devoto dele?
D14 - Mais de 12 anos.
E – O senhor frequenta aqui sempre?
D14 – Todos os Das de Finados eu tou aqui com dois maços de vela e duas vasilhas com
água.
E – E durante o ano, nos outros dias?

D14 – Não. Não, não. Me pedido foi esse daí. Às vezes passo e faço e sinal de agradecimento,
mas na avenida. Aqui mesmo só para nessas datas.
D15 – mulher
D15 – Essas história começou por que ele era uma pessoa de Barras, era um motorista de
caminhão na cidade de Barras, aqui distante 100 quilômetros, parece. Aí ele lá, um filho de
um, de um... o filho de um capitão do exército diz que atravessou a rua e não deu tempo de ele
parar, num é? Ele atropelou a criança, parece, se num me falhe a memória, uma criança de 11
anos. Parece que é assim num é? Aí a criança morreu. Aí naquele tempo tu sabe que o pessoal
era ditadores mesmo, né? Aí eles puniam com as próprias mãos. Quem mandou... pegou ele
lá, prendeu, fez aquele negócio todo, aí diz que ele chegou e amarrou ele num pau, se num me
falhe a memória esse pau é por aqui. Diz que ele amarrou ele nesse pau e ficou muito tempo
amarrado, se não me falhe a memória durou vinte e poucos dias, sei lá. Uma coisa assim. E
diz que ele botava uma corda no pescoço dele e pendurava, sei lá, diz que ele chorava de sede,
diz que ele levava ele até a beira do rio e colocava a cabeça dele e quando ia chegando a boca
na água e tirava, né? Foi matando aos poucos. E matou o filho dele, e num foi de propósito,
foi casual né? Mas antigamente o povo não via isso, num tinha perícia, num tinha nada. Aí ele
foi morrendo aos poucos assim. Aí diz que ele se tornou uma alma milagrosa, o pessoal tem
muita fé, que os católicos gosta muito, acredita muito. Eu acredito que isso exista! A pessoa
que sofreu muito ele deve ter pagado muito pecado, os que ele cometeu e os que ele não
cometeu, né? Aí o pessoal tem muita confiança assim na alma dele, o pessoal pega e faz
promessa, traz um vidro de água por que morreu de sede, apesar do sofrimento, mas morreu
de sede, aí bota aquelas partes do corpo, cabeça, perna, pé, tem tudo alí, né? O pessoal tem
muita fé assim. E a história dele é muito prolongada e eu num sie de contar bem assim com
detalhes, mas começou bem assim.
E – E a senhora ficou sabendo como da história dele?
D15 – Eu fiquei sabendo assim: por que eu sou do Ceará e eu vim pra cá estudar e fiquei
sabendo um pouco da história dele. Mas eu nunca li livro assim contando detalhadamente a
como é história dele. Eu só sei contar assim. Eu fui morar em Esperantina, aí a primeira vez
que e fui em Esperantina, a pessoal que me acompanhava disse assim: “olha, aqui é a terra
onde o Gregório, aquele é sepultado , tem um monumento dele lá em Teresina, matou um
rapaz, um menino aí de Barras”. Aí ela foi contar mais ou menos a história assim. Foi assim
que eu fiquei sabendo.
E – A senhora é devora dele?
D15 – Eu sou! Segunda-feira eu venho aqui.
E – Em todas?
D15 – Não, não é em todas. Mas eu venho, quando eu não venho eu acendo vela pra ele em
baixo de uma árvore lá em casa, lá no quintal.
E – E no Dia de Finado? Todo Da de Finado a senhora vem?
D15 – Todo Dia de Finado quando eu não saio, eu venho acender vela aqui.
E – E como foi que a senhora virou devota dele?
D15 – Eu virei devota dele assim, por o motivo do sofrimento que ele passou em vida pra
poder morrer. E todo mundo contava que ele era assim, uma pessoa, uma alma de muito poder

que algumas pessoas contam que alcançaram graça assim, essas coisas. Aí eu comecei a, a,
como dizer?, acompanhar a tradição, apesar de eu não ser daqui, comecei a acompanhar a
tradição e eu tenho muita confiança na lama dele.
E – E a senhora mora em Teresina?
D15 – Moro, bem aqui.
E – Quanto tempo?
D15 – 15 anos.
E – Ah, então já faz tem bom tempo.
D15 – É. Antes eu morava em Esperantina. Primeiro eu vim do Ceará pra estudar aqui. Casei
e fui morar em Esperantina. Morei lá 19 anos. Aí vim de Esperantina pra cá já tem 15 anos
que eu moro aqui pertinho.
E – E tu já pediu alguma coisa pra ele?
D15 – Eu já!
E – Foi realizado?
D15 – Eu não sei, por que a gente sempre comenta que, todo mundo sabe disso, que num é a
pessoa que faz, é a fé, a maneira como seu coração pede. Eu entendo que o pedido que a gente
faz que alcança uma graça é de acordo com a fé que você tem e que o seu coração mandou.
Agora mesmo há uns 10 dias, uns 15 dias atrás, a minha menina que tem um bebezinho, o
nenenzinho dela atava todo laçado com o cordão umbilical, tava laçado. Aí a pressão dele
subiu e o médico disse que tinha que tirar de imediato, a pressão dela subiu, aí eu me apeguei
com ele, disse tudo dela tava muito nervosa por que a cirurgia dela tava marcada pra o dia 4
de novembro, que ia ser depois de amanhã, como tava muito próximo do Dia de Finados eu
me apeguei com ele e disse que se tudo der certo, se o bebê nascer sem problema nenhum eu
hoje estaria aqui acendendo vela pra ele e rezando o terço como sou acostumada. E ocorreu
tudo em paz, num sei, por que Deus ajudou mesmo como tinha que ser, mas é de acordo com
as prece que a gente pede, né? A maneira como o seu coração manda, que a fé é essa.
E – E a senhora já trouxe garrafa, essas coisas assim?
D15 – Já, já trouxe garrafa... esse ano eu não trouxe, mas ano passado eu coloquei uma
coroinha aqui pra ele, sempre rezo, acendo vela, quando num venho acendo em casa...
E – E a senhora trouxe por que?
D15 – Eu, eu trouxe pelo seguinte, por que é tradição todo finado precisa de luz, de vela. Tem
uma seita que diz que luz só a do poste, só da... né? Geralmente diz que essas velinha não vale
nada. É protestante que diz isso, né? Que essas velinha num vale de nada. Mas eu acho que
vale por que isso é uma tradição, se é coisa do tempo dos meus bisavós já aconteciam Dia de
Finados, já se acendia vela, já ia pro cemitério rezar, por que que a gente não tem que
acompanhar a tradição? Eu pendo assim.
E – E a senhora sabe como é que o Gregório era?
D15 – Não, eu não sei como é que ele era. Só sei que ele era motorista de carro pesado. Ele
era motorista e diz que morreu com trinta e poucos anos parece, muito novo ele quando
aconteceu ele já era motorista há uns anos e diz que o primeiro acidente que ele cometeu foi
esse, e teve sorte de acidentar pessoa da... da... grande, né? Naquela época era grande. Hoje,

do jeito que o mundo tá, não pode dizer que não tem mais nada grande não, né? Aí, só o que
eu sei mesmo dele é só isso.
E – Assim, a senhora sabe se ele era alta, baixo, gordo, magro?
D15 – Não, num sei. Não tenho ideia de como ele é. Até por que eu só sei dessas histórias por
que o pessoal comenta. Eu nunca cheguei a ler. Assim, um livro detalhadamente como é a
história dele. Até por que quando você vai escrever um livro você num escreve aquilo que a
pessoa foi, você escreve aquilo que vem de dentro de você.
E – Tem livro falando dele?
D15 – Tem, tem uns livro falando dele.
E – E a senhora já viu pelo menos em TV ou em jornal normal do dia a dia algo falando dele?
D15 – Não. Tenho não.
E – Nunca viu nada.
D15 – Nunca vi.
E – Então foi mais o pessoal contando mesmo.
D15 – Só história assim, né? Meu menino tem um livro, ele tem um livro da história dele, ele
pegou acho com o que saiu agora uma história dele, mas faz poucos meses, meu menino tá
lendo ele e ainda não chegou na minha casa.
E – Tem quanto tempo que a senhora vem pra cá [para o monumento ao Motorista Gregório]?
D15 – Muito antes de eu vir lá de Esperantina, que eu estudava aqui, eu já vinha.
E – Tem quantos anos isso, a senhora se lembra?
D15 – É... eu comecei a estudar aqui mais ou menos com 16 anos, estudava lá no Liceu
Piauiense, aí tinha um grupo de amigas que era devotas dele, aí eu comecei a vir com elas, né?
Vim pra cá com 16 anos, tenho 62 hoje... tem uns 40 anos que corria essa história dele por aí .
E – Tinha monumento?
D15 – Tinha, já tinha. Isso aqui num é recente não. Só que não era bem assim. Ele era...
começou pralí, acho que naquele pau alí, que lá onde tem as história, que tem alguma coisa
que o pessoa bota. Aí depois foi criando isso aqui [o monumento], foi fazendo essas escadas,
por que era muito na beira do rio, foi fazendo o calçamento e virou essa tradição aqui.
E – Então era mais alí na árvore.
D15 – Começou assim com pouca coisa com os devoto mesmo faziam, botava uma coisinha
alí, depois botava outra, aí foi crescendo, foi crescendo e a prefeitura fez isso.
E – E hoje tem mais gente do que naquela época?
D15 – Tem. Olha, hoje você vê muita gente... tem. Não. Sempre tem. É assim, mas você vai
ver muita gente aqui é à tarde. À tarde isso aqui bate um no outro. É muita gente. Talvez de
manhã cedinho também.
E – Contando uma história diferente mesmo...
D15 – Quando chega no final dá uma pesquisa, né?
E – É! A senhora já escutou quantas histórias diferentes dele?

D16 – Eu já... são várias. Cada um conta assim um trechozinho e a gente vai né? É aquilo que
eu te falei, eu ouvi mais ou menos umas 10 pessoas, umas 15 pessoas. Agora eu acho que a
gente vai contar direitinho mesmo quando ler o livro, porque tem o livro dele.
E – Tu sabe qual é o nome ou alguma coisa assim?
D15 – Não. Só tem assim... é... matador de Gregório não se arrepende. É o nome do livro.
Tem assim: matador de Gregório não se arrepende.
E – Eu acho que sei que livro é esse. Ele é cinza.
D15 – É... sim... só sei que o título dele é assim. Eu não cheguei a ler nem assim o... como é...
a dedicatória, por que meu menino ainda tá lendo ele. Ele conseguiu ele agora. Ele é bem alto,
bem volumoso.
D16 – homem
E – Como foi que o Gregório morreu?
D16 – Rapaz, sempre que eu soube foi que ele atropelou uma criança, dum delegado lá em
Barras, aí o delegado prendeu ele, naquele tempo da autoridade, né?
E – Quando foi isso, o senhor sabe?
D16 – Não, lembro não.
E – Aí o delegado prendeu ele...
D16 – Aí prendeu ele, aí os poderosos lá de Barras, ele era motorista de um padre, né? Isso
que eu soube, né? Aí trouxeram ele pra cá e na hora que os poderosos quiseram soltar ele lá
em Barras, aí o delegado pra não soltar trouxeram ele pra cá, né? E aqui amarraram aí e
fuzilaram ele aí. E parece que passou três dias aqui, parece.
E – E ele foi fuzilado aqui, foi?
D16 – Diz que foi.
E – Ô poxa! E essas garrafas com água que o pessoal traz, é o quê?
D16 – Essas garrafas com água é que o pessoal diz que ele morreu com sede pedindo água,
pedindo água e ninguém dava água pra ele. Aí o pessoal conta isso.
E – E o senhor traz água?
D16 – Nunca trouxe não.
E – E acende vela?
D16 – Todo ano acendo vela!
E – E o senhor reza por ele?
D16 – Todo ano dou uma rezadinha.
E – Tem uma oração específica?
D16 – Não, não. É o Pai Nosso, a Ave Maria e pedindo a Deus que não aconteça nada
comigo.
E – O senhor sabe como é que ele era? Se era gordo, magro?

D16 – Não, sei não.
E – Não tem imagem nenhuma dele?
D16 – Não. Imagem nenhuma dele.
E – E como foi que o senhor virou devoto?
D16 – Rapaz, desde pequeno minha mãe falava dele. Logo que eu passei pra profissão de
motorista minha mãe passou a pedir... sempre recebi.
E – O senhor é motorista.
D16 – Sou motorista.
E – O senhor acaba seguindo por causa da profissão.
D16 – Não, é por que eu sempre soube da história dele, aí virei motorista e fui seguindo
também.
E – E o senhor já pediu alguma coisa pra ele?
D16 – Pra não acontecer nada comigo. É só isso. Peço todo dia. Pra nunca acontecer um
acidente comigo. E graças a Deus até hoje nunca aconteceu. Tenho 25 anos de profissão,
graças a Deus nunca aconteceu nada comigo.
E – O senhor já viu alguma coisa falando dele em TV, rádio, alguma coisa assim?
D16 – Só a história dele que passou na TV Clube. O começo da vida dele todinha, né?
E – E o senhor assistiu?
D16 – Assisti. Quando eu não tava viajando assisti toda vez.
E – Sempre passa?
D16 – Não. Teve só um ano que passaram a história dele todinha, do começo ao fim. Na TV
Clube, parece.
E – E o senhor já era devoto antes?
D16 – Já era devoto. Desde de quando comecei a criar mula eu era devoto dele.
E – E o senhor vem aqui todo Dia de Finados?
D16 – Todo Dia de Finados. Eu não tando viajando eu venho aqui. Mesmo eu tando viajando,
quando eu chego, no outro dia venho aqui.
E – E durante o ano, quando o senhor vem quando pra cá?
D16 – Aí varia. Quando eu passo perto aqui eu paro, olho aqui e vou embora. [trecho não
entendido] só venho em Dia de Finados.

D17 - mulher
D17 – Faz 83 Anos, num É? Então essa árvore aí... ela era mais ou menos... você tá vendo aí
que ele é centenária, quase centenária né? 83 anos, num é, tá bem pertim. Ela já era uma
árvore bem crescida, mais ou menos dessa grossura aqui, né? Depois ela se tornou uma árvore
gigantesca, que... o nome dela é pau d’arco. Então já houve seca, cheia do rio tomar, e ela
nunca morreu, nunca apodreceu, nunca morreu, ela é todo tempo verde, pode tá o calor que tá,

né? Pode tá seco, pode tá do jeito que tiver e ela é verde todo tempo. Pode tá só o oco como
alí, e eu não sei como ela ainda não caiu. Isso aí, devia ter uma fiscalização de proibir
expressamente de acender vela na parte de cimento, em cima, pra evitar prejudicar ela, mais
tarde ela vir a morrer mesmo, né? Mas eles num coisam não, num, num respeitam não. Eu
acho uma falta de respeito muito grande. Então ele, ele num foi canonizado ainda por que ele
era pobre, de família pobre, mas ele faz milagre. Já tem muita gente, eu inclusive já alcancei
graça com ele, com a alma dele, me pego com a alma dele. Enterraram ele lá do cemitério São
José, tou vindo de lá, mas fiz uma promessa pra acender a vela aqui, aonde mataram ele.
Amarraram nessa árvore com a rede, tiraram a rede dele, por que ele pediu pra botar um pano
no rosto, tiraro a rede de dentro do caminhão e amarraram assim pegando a árvore, que era
fina num é?, e deram um nó. Ele pediu água à esposa do capitão, mandou que dessem água a
ele disse: “não! Deixe esse sacana”... sei lá... “morreu de sede. Não é pra dar água a ele de
jeito nenhum! Matou meu filho...”. Ele disse que não viu a criança, a criança era uma criança
especial, ele era um capitão do exército e a criança era especial e ele disse que pensou que era
um bicho, era um porco, era um bode era uma coisa assim. Muito escuro, não tinha poste
daqui pro porto do centro, outros chamavam morro, que aqui depois que atravessa rio tinha
uma estrada pra lá pro rumo da Socopo, que hoje é a Socopo, né? Era por aqui que eles
andava. Tinha um bote aqui no Poti, e na passagem tinha um bote que atravessava o pessoal
que vinha de lá pra cá, tinha farinhada, essas coisas que faziam beju, essas coisas, e vinham
vender aqui em Teresina, e eles atravessavam no bote, atravessaram com ele no bote,
trouxeram pra cá, amarraram ele aí e o capitão atirou. Esse capitão... eu soube... mas não
tenho certeza que seja real, mas eu acredito que tenha sido, ele morreu, teve um derrame e
ficou numa cadeira de roda até morrer, esse capitão. Ficou sem fala, ficou numa cadeira de
roda até morrer. E a alma dele é realmente milagrosa, eu me pego com a alma dele. Ele era
novinho, era motorista novinho, mas tinha muita experiência de... ele tinha carteira, num era
uma pessoa atoa não, tinha carteira e trabalhava. Caminhão, caminhão de carga, caminhão de
fazer prédio. Pois é, aconteceu isso com esse rapaz. Estupidamente mataram ele. Foi uma
revolta muito grande nessa época. Aqui num tinha casa, num tinha nada, era só mato, isso
aqui era só mato. Eu... meu pai morou alí... você sabe onde é o sanatório Meduna? Meu pai
foi construtor do sanatório Meduna e depois ficou na gerência do sanatório, então, meu pai
conheceu ele, na época...
E – Conheceu o...
D17 – O Gregório, é. Agora, na época tudo era mato, depois que fizeram o sanatório Meduna,
mas moramos alí dentro da quinta do Meduna durante 26 anos.
E – E o que que teu pai falou do Gregório? Falou como ele era?
D17 – Que era moreno, um rapaz moreno, não preto, moreno, mas um rapaz bom. Foi um
acidente mesmo. Foi um acidente, não foi proposital, mas o capitão entendeu que foi
proposital e matou o rapaz.
E – E na época, na cidade, o que que o povo achava disso?
D17 – Todo mundo ficou revoltado. Se pudesse matava até o capitão, num mataram por que...
E – E ninguém tentou interceder pelo Gregório?
D17 – Não. Ninguém. Quem é doido?! Ele do exército, num é? Ele capitão do exército, quem
era doido de chegar e pedir ô capitão num faça isso não? A esposa dele pediu pra ele dá água
e ele um deu! Num deixou dar água. Morreu com sede, por isso que botam garrafa d’água.
E – A senhora traz essa água?

D17 – É, todo mundo traz. Hoje eu trouxe garrafa d’água não. Já tenho trazido, mas hoje você
vê aí, arrudiado, por que ele morreu com sede.
E – E por que as garrafas estão destampadas? A senhora destampa, traz tampada?
D17 – Não. Aí, muita gente destampa por que usam a tampa e tal, mas já teve gente aqui que
já disse que era melhor deixar tampado por causa do mosquito da dengue, que elas ficam aí
muito tempo, né? E agora com essa história do mosquito da dengue todo mundo acha que era
melhor deixar tampado, mas quase num deixam assim.
E – E como é que a senhora virou devota dele?
D17 – Depois que eu cresci, que eu cheguei dentro da quinta do Meduna, cheguei com 15
anos de idade, meu pai contava a história e tal, e eu fiquei escutando e minha família todinha
acredita que ele seja uma alma milagrosa. Lá no cemitério, você acredita?, que é tanta vela
que pega fogo que chama até o corpo de bombeiro pra apagar o fogo.
E – Lá no túmulo dele?
D17 – É. Lá no túmulo onde ele é enterrado. Lá tem ô. Lá no túmulo dele tem a data...se eu
tivesse olhado... tinha olhado o dia. Ele morreu em outubro de 1927. Eu não sei o dia. Não sei
se foi 19 de outubro...
E – E oração, a senhora tem alguma oração específica pra ele?
D17 – Não, não. Eu faço mesmo só o Pai Nosso e peço a ele pra que a gente alcance a graça
pela vontade de Deus, que ele ajude e tudo, e quando a gente alcança a graça a gente vem
botar as vela aí.
E – E a senhora sempre vem aqui?
D17 – É. Eu moro aqui em Teresina.
E – Mas a senhora vem aqui toda semana?
D17 – Não, não, não. Venho de vez em quando.
E – E Dia de Finados, tá aqui sempre?
D17 – Dia de Finados a gente sempre vem acender vela.
E – E a senhora já viu algum jornal, alguma coisa, livro falando do Gregório?
D17 – Não. Nunca vi nenhum livro contando a história dele. É como eu digo, gente pobre não
tem vez. Se ele de coisa, um político, filho de um político, uma cosa assim, tinham feito até
livro contando a história, mas como num era.
E – E como é que a senhora acha que o pessoal fica sabendo da história dele e tudo?
D17 – Tem gente aí que não sabe nadinha. Só sabe que mataram ele aí nessa árvore. Num
sabe nem que ele morreu amarrado, num sabe de nada!
E – E como é que o pessoal fica sabendo que ele é milagroso?
D17 – Por que eles próprios vem aqui e pede as graças, faz as preces pedindo a graça aqui
nesse local. Eu acho interessante é isso aí, que foi no lugar que mataram ele é que ele vem
fazer o pedido, e não lá onde ele tá enterrado. Que poderia ser lá, né?, nas coisa e aqui não ter
absolutamente nada, mas não. Como foi uma morte brutal, estupidamente esse capitão fez
isso, então ele vem fazer as orações e as preces pedindo as graças é aqui onde mataram ele.

E – E essas garrafas de água significam alguma coisa?
D17 – É, por que morreu com sede. Aí o pessoal entende que botando água... É, sabe como é,
é um tipo de uma, vamo dizer assim, de uma... não sei nem lhe explicar... se é um ritual ou é
um... não sei explicar. É por que ele morreu com sede e eles acham que botando a água aí
alivia o sofrimento dele onde ele estiver. Num sei se é isso se eles pensam.
E – A senhora sabe se tão tentando beatificar ele?
D17 – Não. Nunca falaram e acho que é como acabo de lhe dizer: pobre não tem vez em nada.
Se fosse rico, num é? Com certeza eles já tinham feito muita coisa, já tinha feito até uma cosa
mais...
E – E quem foi que fez essas coisas aqui, a senhora sabe?
D17 – Aqui [o monumento] foi o doutor Freitas Neto quando era prefeito de Teresina.
E – Sabe em que ano foi?
D17 – Sei não. Isso aí [o monumento] você sabe, num é? É uma lágrima.
E – É uma lágrima, é?
D17 – É. Aí é. Você tá vendo aí? Por que ele foi uma pessoa que muita gente chorou por ele,
enato isso aí é uma lágrima que foi derramada aqui nessa, nesse chão, muito, muita da
população em peso, num é, mas ninguém teve coragem de avançar no capitão e matar logo o
capitão, né? Devia ter feito era isso. Aí o exército vinha todinho e ia ser uma guerra [risos –
fala em tom de brincadeira] em Teresina, que nunca tinha tido. Tinha sido uma guerra. É um
negócio sério... gente pobre, meu filho, é um negócio sério... num tem vez de nada.
D18 – mulher
E – A vela nem termina de queimar?
D18 – Não. Nem termina e eles já tão tirando. Ainda agora eu fui ver o balde. Tem num sei
quantos pedaços de vela dentro do balde. Às vezes a vela cai e aí eles vão pegar a cera e
pegam com vela e tudo.
E – Aí já falou com ele?
D18 – Eu já falei [trecho não entendido] aí eu falei pra deixar a vela deixar queimar todinha.
[Trecho não entendido]
E – A senhora via e se tornou devota.
D18 – Tornei por que tudo tem que ter propagação, né? Se num houvesse a propagação, nem
todo mundo saberia que foi ele. E aí desde pequenininha que eu vejo a devoção e escutava as
histórias e dos milagres e me tornei devota também.
E – Alguém da sua família lhe influenciou nisso ou era passando aqui e vendo?
D18 – Eu sempre fui de família muito católica, religiosa. Muito! Religiosidade muito grande e
escutava sempre a história dele e isso me levou a me tornar também devota.
E – E a história do Gregório, a senhora sabe como ele morreu?
D18 – Sei. Que eu escuto falar é que ele era motorista. Ele tinha um caminhão, era motorista
de um caminhão e acidentou uma criança, né? Vinha na estrada e a criança entrou. Ele não

viu. Ele não foi culpado pela morte da criança. Então a criança, ele, se não me engano, ele
chegou a socorrer, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, então o pai naquela
época, existia os coronéis, né, dinheiro era tudo, então o pai da criança foi e mandou prender
ele e aí depois trouxe, se eu não me engano, era quem ia pra Barras, numa estrada dessa que ia
pro interior, trouxe ele aqui pra Teresina e amarrou. Dizem que numa árvore aqui na beira do
rio. Deve ter sido essa aí, né?
E – Qual? Essa que o pessoal tá?
D18 – É, é. Ele foi amarrado numa árvore passando fome e sede, sem comer e sem beber e ele
olhava pra água e pedia pelo menos um pouquinho de água, que tava com muita sede. Aí
quanto mais ele pedia, mais massacravam, né? E depois mataram ele olhando pra água.
E – Mataram ele como?
D18 – Não, eu não sei se foi a tiro, eu não sei. Só sei que executaram. Ele depois de alguns
dias sem comer e sem beber, que você sabe que a comida a gente passa sem ela, né? Mas a
água não. E depois de tudo que ele tava mesmo num aguentava mais a sede executaram. E aí
veio essa devoção de todo mundo trazer garrafinha de água. Eu até me emociono [ela chora].
É por isso que trazem a água, é por isso, por que ele morreu com sede.
E – E essa garrafa d’água diz o que?
D18 – É um símbolo, é o povo querendo matar a sede, sabe? É o símbolo. Que ele morreu
com sede e todo mundo vem praí fazer a promessa. Se alcançar a graça traz uma garrafa
d’água.
E – Quando a senhora passa e vê que tá cheio de garrafa d’água, isso diz alguma coisa?
D18 – Lógico! Chama a atenção. Quem não conhece procura saber por que tanta garrafa
d’água. Mas isso são as promessas alcançadas. Muita gente, tinha era muito, quem traz a água
é quem alcança a graça. E aí, se você for, não sei se você já foi lá no cemitério São José, você
viu como é a sepultura dele? Muita água também, né? E aí a prefeitura fez esse monumento
em homenagem a ele, à crença do povo.
E – Você sabe em que ano foi feito isso ou quem foi que fez?
D18 – Não, eu não recordo, não recordo mais quem foi o prefeito, mas já tá com muito tempo.
E – A senhora faz muito temo que é devota do Gregório?
D18 – Faz. Desde criança que eu escuto a conversa, né, a história do Gregório, desde criança
[ela está chorando].
E – Você escutava onde a história?
D18 – Em família. Era na família. Às vezes hoje eu vou no túmulo, no monumento ou no
cemitério mesmo. Minha mãe era devota das almas, graças a Deus ainda é viva, mas toda
segunda-feira ela gostava de ir, diz que toda segunda-feira é dia das almas, e toda segundafeira, quando ela era mais nova, ela rezava, costumava rezar um terço pras almas lá no
cemitério. E ela ia visitar também toda segunda a sepultura do finado Gregório.
E – E a senhora sempre pede alguma graça, alguma coisa?
D18 – Não, não. Quando eu era adolescente que a gente não é amadurecida tanto assim na fé,
eu cheguei a pedir, certo? Assim na época de, de, pra tirar boas notas, sabe? No colégio,
época de prova, final de ano que eu tava com dificuldade em alguma matéria, dizia “ô meu
finado Gregório me ajude a passar nessa disciplina”, que era matemática que eu gostava

menos eu vou acender um maço de vela e levar uma água. Cheguei a fazer isso. Hoje eu não
faço. Hoje eu venho, rezo, admiro, sabe? Não deixo nunca de rezar, mas não faço promessa,
porque nem pra Deus a gente deve fazer, porque Deus não é mercadoria, comércio, num é?
Depois que você passa a frequentar, ter noção de que é realmente Deus, da sua religião, você
passa a fazer grupos de, de pastorais, dessas coisas da Igreja, você passa a ver que Deus não é
mercadoria, não é toma-lá-dá-cá, te dou isso se tu me der isso. É obrigação do bom cristão dar
sempre a Deus sem nada esperar. Agradecer a ele tudo o que ele dá no dia a dia, saúde, paz, o
amadurecimento na fé, né? Mas eu fazer promessa... eu sou devota de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, eu gosto de ir à novena dia de terça-feira, de vez em quando eu vou, mas
não como comércio, eu vou por que me sito bem. É como aqui, eu me sito bem eu vir aqui. A
gente sempre deve é procurar as coisas boas da vida, as pessoas de fé, não é? Os santos, os
santos, a gente vai pelos exemplos que eles deixaram para a humanidade. Então eu gosto de ir.
Assim, eu não vou te dizer que eu vou lá em Canindé, já fui, já fui umas duas, três vezes. Mas
não pra pagar promessa, é pelo exemplo que São Francisco deixou pra gente. A gente se sente
bem quando a gente chega lá. Quem não se sente bem tando num lugar que só deixou coisa
boa? Bons exemplos, não é não?
E – Por que a senhora acha que Gregório virou santo?
D18 – Ele virou santo... ele não virou santo. Faz milagre justamente por que foi massacrado e
foi, e não matou por que quisesse, foi um acidente, ele foi muito torturado. Muito torturado.
Talvez se ele fosse uma pessoa muito boa, talvez pai de família, trabalhador. Ele tava a
serviço quando aconteceu! Talvez por isso é... ele virou esse, esse... milagreiro como diz o
povo. Num é? Realmente ele não teve culpa e Deus mostrou pro pai, tanto é que dizem que o
coronel era cheio do dinheiro, coronel do interior, Manda-Chuva, dizem que ele se tornou
esmolé.
E – A senhora já viu alguma coisa falando do Gregório em TV, no jornal?
D18 – Já, já, em jornal. Assim, em dia como Finados, certo? Eles sempre, aqui e acolá, eles
retratam, fazem reportagem e mostram. Fala dos milagre. Antes de ter esse monumento pra
ele, todo mundo ia acender vela e deixava essas coisa assim. Tudo isso aqui é gente que
quebra perna, faz cirurgia de cabeça ou alguma coisa trazem. Se for bem sucedido trazem pra
botar aí [no monumento].
Obs.: a devota d18 fala com 2 catadoras de velas derretidas: [D18 fala para que não tirem as
velas. Os catadores continuavam recolhendo].
D18 – Já pensou em uma pessoa da sua família acender uma velinha pra ti e vem uma pessoa
atrás e pega? É por isso que eu tou de olho aqui em vocês. Num faz isso não, porque a gente
tanto acende é porque eles tudo precisa de luz. Todo mundo que vai para o outro mundo
precisa. Você já pensou a gente lá esperando essa luz e vocês vêm e apagam.
CATADORAS – Apagar a gente não paga não.
D18 – Mas podia menos deixar porque vem um e acende, né? Termina de queimar.
D18 – Ele realmente morreu com sede. Essa morte faz por onde acontecer esses milagres
também.
E – É o sofrimento que faz acontecer os milagres, é isso?
D18 – Eu acho... num sei. É por que o sofrimento purificou a alma dele, né? Uma coisa que
ele não teve culpa, ele sofreu tanto que foi purificado nesse mundo mesmo.

D19 – mulher
E – Como é que foi que o Gregório morreu?
D19 – O que eu ouço é que ele atropelou uma criança, aí a criança morreu, aí o pai da criança
inconformado mandou os capangas dele vir pegar o finado Gregório e trouxeram ele pra cá.
Maltrataram ele bastante, amarraram, deixaram ele com sede, botaram ele de frente pro rio,
olhando pro rio sem poder beber água. Humilharam ele de todo jeito, maltrataram até quando
ele morreu. Soube ainda que arrancaram metade do couro dele. Maltratarem ele muito,
maltrataram.
E – E ele morreu de que?
D19 – Morreu devido a sede, o maltrato, bastante massacrado. Eu conheci a história, aí vim
conhecer o monumento, fiz a promessa, essa promessa já tá com 22 anos.
E – Tem 22 anos que você vem aqui?
D19 – Que eu venho.
E – E você sempre traz as garrafas?
D19 – Sempre trago as garrafas de água e as velas. Devido a sede que ele passou, pra
agradecimento e as velas pra iluminar.
E – E você sabe como é que ele era? Se era gordo, magro, alto, baixo?
D19 – Não.
E – Não tem nenhuma imagem dele?
D19 – Não, nenhuma.
E – E como foi que você virou devota dele?
D19 – Há 22 anos minha irmã teve problema no coração. Os médicos disseram que era
problema no coração e que ela iria morrer. Aí eu fiz. Nessa época ela tinha sete anos de idade.
Aí eu fiz a promessa. Ouvi falar, aí eu disse eu vou tentar, vai que Deus me escuta através
dele. Aí eu fiz a promessa.
E – E tu era criança na promessa.
D19 – Criança. Eu acho que eu tinha uns 14, por aí, anos. E enquanto vida eu tiver eu vou no
monumento. Minha irmã fez um exame, deu, aí fez de novo, aí eu disse: “mulher, vai lá que
eu fiz uma promessa pro finado Gregório, que se for valendo não vai dar nada”. E ela foi. Aí
quando chegou lá e fez os novos exames o doutor disse que tinha dado errado. Não era ela que
tinha problema. Pois é. Aí meu filho também nasceu com problema de coração, foi
desenganado pelo médico, agora ele completou sete anos, eu fiz novos exames e não deu
nada. Aí eu tou aqui agradecendo.
E – E tu fez duas promessas pra ele, nas duas doenças?
D19 – Nas duas doenças.
E – E você sempre vem aqui?
D19 – No ano às vezes.
E – Mas Dia de Finados você sempre vem aqui?

D19 – Tou.
E – Você é aqui de Teresina mesmo?
D19 – Sou, moro.
E – Você é aqui do bairro?
D19 – Não, sou de longe, eu vim a pé. Sou da Vila Jerusalém, lá próximo ao Albertão.
E – Você veio a pé de lá?
D19 – Vim.
E – Deu quanto tempo de caminhada?
D19 – Umas duas horas.
E – Aí tu vem e vai voltar a pé também?
D19 – vou voltar a pé.
E – É longe, heim?
D19 – Longe, bastante longe.
E – Alguém te contou a história dele? Como foi que você ficou conhecendo o Gregório?
D19 – Foi só mesmo através de jornais, televisão. Sempre que eu vinha o pessoal contava
aqui do monumento. Teve também jornalista que recebeu graça, agradeceu, foi na televisão e
aí eu fiquei animada com a fé. Até hoje eu sempre indico na hora da doença. Eu digo: “mermã
faz essa promessa bem aqui com o finado Gregório que tu vai ser valida”. E são mermu.
E – E antes da TV você já era devota ou...
D19 – Já. Já. Que foi quando apareceu o problema da minha irmã.
E – Aí quando você viu na TV...
D19 – Foi. E eu sempre escutava o povo dizendo: “mermã, tem o finado Gregório, você já
ouviu falar?. O motorista que mataram, que morreu. Vai lá mermã, faz apromessa”. Até hoje,
enquanto vida eu tiver e Deus me permitir, eu tou aqui todos os anos.
E – Onde foi que você viu na TV?
D19 – Eu vi no programa do Silas Freire.
E – É, eu vi, tem uma placa dele alí em cima.

D20 – mulher
E – Como é que foi que ele morreu?
D20 – O povo conta, eu num sei, que ele passou por cima de uma criança, aí trouxeram ele
arrastado lá de pra cá, de Campo Maior, hum sei, praquelas bandas, aí disse que botaram ele
aqui com fome e sede até que ele morreu.
E – E como foi que a senhora ficou devota dele?

D20 – É que eu moro aqui perto. Aí eu sempre vejo as pessoas falando e a gente se pega. Eu
não sei contar bem não, porque é feio a gente andar mentindo.
E – Principalmente em lugar de santo, não é? (risos)
D20 – Né! É feio a gente andar mentindo. Aquele alí é que sabe bem. Sempre que eu me
peguei com ele eu fui valida, não é?
E – Faz tempo que a senhora vem aqui?
D20 – Faz, faz tempo.
E – E como foi que a senhora...
D20 – Por causa que o pessoal veio e eu vinha também.
E – O pessoal do bairro.
D20 – Sim.
E – E a senhora traz garrafa, traz essas coisas também?
D20 – Trago garrafa, trago vela.
E – E aí essas garrafas servem pra quê?
D20 – É porque ele morreu de sede, e eles traz pela fé se ele vai beber ou não. Eu me lembro
que eles traz pra agradecer a ele, como deu certo, como foi curado, aquela pessoa que se
pegou com ele foi curado, essas cruz é...
E – Essas treze almas a senhora sabe o que é?
D20 – As treze almas benditas também faz parte da alma dele. Talvez quem ajudou. O
sofrimento dele foi grande.
D20 – Eu acredito nele, as pessoas se apegam, eu tenho uma pensãozinha, aí o pessoal que
vem pra pensão se apega aqui e traz vela, se foi feliz, se foi agradecido, e vem só agradecer.
Eu acho que se ele não fosse não viria esse horror de gente de todo lugar.
E – A senhora frequenta muito aqui?
D20 – Nem todo dia eu venho, porque se eu disser que eu venho todo dia eu tou mentindo. Eu
venho uma semana, venho duas, mas toda vez que eu venho é desse jeito, lotado. Pode ser Dia
de Finados, pode num ser, mas é assim, cheio de gente.
E – E a senhora já viu alguma coisa em jornal, em revista, alguma coisa falando do Gregório
ou não?
D20 – Não, até porque eu trabalho muito, meu tempo é muito pouco. Eu tenho tempo assim,
como o dia de hoje, com o pessoal tudo viajando. Mas eu acho que sim. Eu acho que se num
tivesse o pessoal não vinha aqui não.
D21 – homem
E – O senhor sabe como o Gregório morreu?
D21 – Segundo falam, os coronéis, daquele tempo, com os poderes nas mãos, prendeu ele e
arrastou até chegar ao final da morte dele aqui na beira do rio.

E – Arrastou da onde até aonde?
D21 – Eu não sei de qual foi o município. Não foi de Teresina não. Foi de um município pra
cá. Eu não tenho bem essa história. E aí quando chegou aqui... Daí pra frente o povo passou a
frequentar o monumento dele e a prefeitura tomou de conta e fez esse monumento pra ele. A
prefeitura fez esse monumento e daí eu, sou uma pessoa que sou motorista, e houve um
problema comigo de assalto e eu me recorri a ele e eu sou um beneficiado a Deus de estar
hoje falando aqui, e intercessão dele, não é que ele seja um santo, mas quem tem fé, ate
você... como é teu nome?
E – Eu sou o Iury. O seu é?
D21 – [Nome]. Iury, então tudo depende da fé. Todos nós temos o Senhor. Os pastores são
aquelas pessoas que Deus envia na hora certa. Ele é uma pessoa que é benquisto em Teresina
e em outros locais. E tem outras pessoas que recebeu graça através graças a ele. Acidentes,
sempre uma parte automobilístico, sempre uma parte em trânsito. Nessa parte ele vem dando
fé à pessoa. Só Deus. Mas a gente tem que crer em você, em mim e Nosso Senhor. A
mudança, de você tá vindo de um local pra cá é justamente isso. Isso é o Nosso Senhor. Mas
nós temos a fé e você teve fé em vim fazer sua matéria. É isso.
E – E o senhor sempre vem agradecer?
D21 – Eu sempre venho agradecer todos os meses. Todo dia 23 em venho aqui.
E – Todo dia 23 você vem aqui? De todos os meses?
D21 – De todos os meses. Mesmo quando eu não passo aqui dia 23, venho 24 ou até 2 dias
depois. Mas eu tou aqui todos esses meses.
E – E Dia de Finados o senhor sempre vem?
D21 – Dia de Finados venho, esse horário.
E – Tem quanto tempo que o senhor frequenta aqui?
D21 – Rapaz, aconteceu comigo em 88. De lá pra cá eu venho frequentando. Eu posso até
dizer a você, posso ser assaltado algum dia, mas eu acho difícil.
E – E essas garrafas que o pessoal traz?
D21 – É o devoto, como é que se diz, é uma graça devido a sede dele. Diz que ele morreu
com sede, pedindo água, amarrado. História contada dos entes passados lá. E aí o pessoal
sempre traz a água. Eu nunca trouxe a água. Trago uma luz, que é a vela. Então eu sempre tou
aqui agradecendo.
E – E o senhor ficou sabendo como da história do Gregório?
D21 – Através da minha mãe. Minha mãe já frequentava. Ela tem nove anos de falecida, mas
ela era frequentadora do Gregório.
E – Ela que te mostrou...
D21 – Ela que me mostrou, que eu devia vir aqui agradecer e tudo.
E – E tem alguma oração específica pra ele?
D21 – Não. Eu rezo normal. Uma Ave Maria, um Pai Nosso, um agradecimento. Não, eu não
tenho nenhuma oração. Eu rezo agradecendo e que Deus dê um bom lugar à alma dele.

E – E o senhor já viu a história dele assim em algum outro lugar, assim, jornal, TV, essas
coisas?
D21 – Não. Já fizeram, quiseram fazer aquela conformação para santo, isso, pegaram umas
assinaturas aqui, teve muita gente aqui enganchado, principalmente da sua área de jornalista.
Então não sei aonde ficou. Então é aquele debate, por que que ele é santo? O que ele fez? Aí
só quem pode falar isso é quem já recebeu alguma graça, quem já teve algum socorro naquele
momento que Deus colheu.
E – E tua mãe era devota mesma dele? Vinha sempre aqui?
D21 – Minha mãe era devota.
E – E na tua família? Irmão...
D21 – Tem uns que frequentam, mas não é todos. Nós somos 6 irmãos. A gente conversa
sempre, mas eu não posso... Mas minha parte é essa que devo falar. E a parte da minha mãe
porque essa aí era terça-feira ela passava. Tinha aqui a Igreja na Nossa Senhora Perpétua
Socorro, então é dia de hoje, começava a primeira missa às 5:45h e vai até as 20h. Só para
mesmo meio-dia e continua às 15h. Então essa frequência da minha mãe era lá e aqui.
E – E o senhor tem filho?
D21 – tenho filho.
E – E eles vêm ou não?
D21 – Vem. É como eu tou lhe falando: eu convido. Agora eu não posso pegar no cabresto.
Mas eu convido, explico que houve esse assalto comigo. Não quero ne que você sonhe o que é
assalto. Nem meio de rua, nem dentro de casa, nem lugar nenhum, nem por brincadeira eu não
gosto, que é um sofrimento. Eu hoje tou com 57 anos e tou contando, se Deus nos permitir.
Minha vida, eu sou taxista, eu fui abordado e tou hoje contando.
E – E de lá pra cá nunca mais.
D21 – Graças a Deus. Nem conversa com colega eu quero com esse negócio de assalto. Se eu
tiver de morrer com assalto eu vou morrer, mas eu acho que... foi um exemplo.
E – O senhor tem alguma imagem dele? Se era gordo, magro, alto, baixo?
D21 – Não, não tenho. Só os entes passados podem contar. Não sou frequente nessa parte.
E – Por que o senhor acha que o povo gosta dele? Ele ajuda e tudo...
D21 – Rapaz, é justamente cada um passando para o outro e vai contando. Eu já contei para
minha família. Minha mãe contou outras, que sofreu muito. A gente reza para aqueles que
sofrem.

D22, D23 e D24 - mulheres
D22 – Ele era motorista e atropelou uma criança, filha de um coronel lá da polícia. Aí a
criança faleceu, aí o pai da criança pegou ele, aqui era só o matagal, só tinha uma estradinha
de chão, e quando chegou aqui diz que amarrou naquela árvore alí e deixou ele um bocado de
dia com sede e com fome de cabeça pra baixo. Diz alí que o rio chegava bem no pezinho da
árvore. A cabeça dele chegava bem pertinho da água. A cabeça dele faltava triscar na água,
mas ele amarrado não tinha como beber. Aí ele morreu aí de sede e de fome.

E – E quem foi que matou ele?
D22 – Foi o coronel da polícia. Que atropelou o filho dele.
E – E o Gregório, você sabe como é que ele era? Se era gordo, alto ou...
D22 – Não, assim, ele, acho que não era gordo não, era magro.
E – Vocês sempre vêm acender vela aqui?
D22 – Vem. Que minha mãe quando tá doente sempre faz promessa, quando alguém adoece,
faz promessa e a gente vem com ela. Ela é de idade, a gente vem com ela. Ela vem, traz água.
Alcança a graça e ela vem.
E – E essas águas dizem o quê? É pra quê?
D22 – É porque ele morre de sede e o pessoal traz água.
E – E esse negócio de ser tampado... como é essa história?
D23 – Disseram que essas águas desaparecem das garrafas, não é? Eu não tenho certeza, mas
comentários, né, já saíram. A água seca das garrafas. Nós num tem certeza, num é?
D22 – É. Alguém bebe a água.
E – E por que ela tem que ficar destampada?
D22 – É porque acho que ele morreu amarrado aí não tem como ele tirar a tampa. O pessoal
folga um pouquinho pra ajudar.
E – E a história dele você ficou sabendo pela sua mãe, foi?
D22 – Foi. Pela minha mãe. Ela me contou assim.
E – Você vem aqui faz quanto tempo já?
D22 – Eu sempre... assim dia de segunda-feira a gente vem.
D23 – Você tem o livrozim?
E – Falando do Gregório?
D23 – Sim. Tem um livro dele. Alguém tem. Eu num sei quem tem? Deve ter no comércio.
Nas livrarias. Na Paulinas pode ser que tenha.
D24 – Eu mermu já me apeguei aqui com ele, com a alma dele. E me senti que fui abençoada.
D23 – Você já procurou o livrinho? Pois vá na Paulina, que é bem fácil você encontrar.
D22 – Minha mãe também é diabética e o pé dela tá inchado e o médico queria amputar o pé
dela. Aí ela fez a promessa que se ela ficasse boa e não precisasse tirar o pé dela, ela vinha
acender a vela e trazer o litro d’água. Ela veio caminhando.
E – Ela ficou boa?
D22 – Aham. Se ela ficasse boa, ela vinha caminhando, aí veio.
E – E o médico falou alguma coisa depois?
D22 – Não. O médico disse que tinha reagido bem. Que não sei como. Com três dias era pra
ela ir pra amputar, aí ela ficou boa.
E – E já viu alguma coisa falando do Gregório na TV, nos jornais?

D22 – Já, já vi falando.
E – Faz tempo ou a senhora não se lembra?
D22 – Faz, faz tempo. Assim que eu vim morar aqui. Acho que uns 10 anos atrás. O pessoal
diz que o homem que mato ele tá vivo ainda. Idoso lá, bem velhinho. Ele tava noivo no
tempo, ia casar.
E – Quem? O cara que matou ele?
D22 – O Gregório. Acho que ele tava noivo, pra casar já.
E – Aí o cara pegou e matou ele.
D22 – Matou ele.
E – Tu já acreditava na história antes de sair no jornal?
D22 – Eu já acreditava na história por causa da minha família. Eu acreditava. Aí, depois que
eu vi... Ele era da região de Esperantina, Batalha, cidadezinha aqui do Piauí mesmo. Uma vez
eu fiz uma promessa lá, mas eu num paguei e... Tinha uma vizinha lá que era muito
barulhenta, fazia muito barulho, e outra vizinha disse pra a gente fazer uma promessa, que se
ela fosse embora a gente descia as escadas do Gregório de joelho. Aí a vizinha com pouco
tempo foi embora. Aí a gente não veio e a vizinha voltou.
D24 –mulher
D24 – Com eu foi o médico, com eu foi o médico. O médico falou pra mim. Eu fiz um exame,
uma ressonância. Aí ele disse, que ei tou fazendo um tratamento na perna, um tratamento de
panço. Aí ele falou assim: “nós vamos fazer uma biópsia porque constou aqui no exame que
você tá com uma infecção bem alta no osso da perna. Então antes de a gente amputar, a gente
vai fazer logo uma biópsia pra saber”. Aí me deu o pedido, e falou pra eu passar lá na salinha
pra dar entrada nos papel. Aí quando vir a senhora faz esse exame e traz pra mim ver. Aí ele
me deu os papel, os papel de ressonância, que eu fui mostrar pra ele, e dei entrada na biópsia.
Aí vim e o ônibus parou bem aqui comigo. Acho que tem oito mês. Aí eu desci 4:30h da tarde
e não tinha ninguém. Parece que só tinha eu e parece que Deus e a alma dele perto de mim. Aí
eu chorando com os papel na mão e contando, falando assim pra ele: “Gregório, eu sou do
Pará, vim fazer tratamento aqui e quero sair daqui com minha vida e com minha perna. Tou
com muito medo. Me ajude. Porque se eu for fazer esse exame e a biópsia não constar que eu
tou com nada na minha perna e o doutor não for tirar minha perna, eu vou mandar fazer uma
perna e vou fazer uma carta e boto aqui contando a minha história. Me ajude pelo amor de
Deus”. E eu chorando. Fui pra casa e a mulher que eu tou na casa dela perguntou por que eu
tava chorando. Disse que fui entregar a ressonância agora e o médico disse que eu tava com
alta infecção e essa infecção já tá no osso e ele disse que era obrigado fazer amputação. Mas
ele disse que antes de fazer ia fazer logo uma biópsia do osso, não era da caren, era do osso.
Aí eu dei entrada e passei 25 dias. Eu preocupada. De vez em quando eu vinha aqui, quase
todo dia de manhã seis horas, à tardezinha, seis horas da manhã. Muito triste e preocupada.
Pra tirar a perna da gente, num é? Aí fui fazer o exame, aí ligaram pra mim pra fazer a
biópsia. Aí eu fui e fizeram. Furaram o osso e tiraram o farelinho. Passou uns seis dias e eu
fui receber. Aí fui mostrar pro médico e eu preocupada, preocupada. Tinha um monte de
gente pra entregar o exame, pra consultar. Eu desesperada. Queria que ele me dissesse logo
pra mim sair. Eu tava quase dois meses com aquilo alí dentro de mim e eu tava sufocada
demais. Aí eu dei os papel e o médico disse assim: “Dona [nome], nada disso. A senhora não

tem nada. A única coisa que você tem é uma sombrazinha no osso da sua perna porque você
fez radioterapia e a radioterapia chegou a queimar o osso da sua perna e ficou a sombra, mas
não há infecção nenhuma. Tá normal, tudo seu tá normal”. Aí eu peguei, me abracei com o
médico, agradeci, agradeci a Deus primeiramente, segundo ele, aí me abracei com ele e ele
disse pra ir pra casa, passar sete meses e depois voltar.
E – Naquela época a senhora morava no Pará?
D24 – Sim, morava no Pará.
E – E hoje ainda mora lá?
D24 – Moro no Pará.
E – Você veio pra Teresina só por causa do Gregório?
D24 – Não, tou fazendo tratamento.
E – Ah, e tu tá aqui, no tratamento.
D24 – É, aqui no tratamento. Vai fazer um mês que eu cheguei. Tou fazendo exame de novo.
E – E tem quanto tempo que a senhora pediu essa graça pra ele?
D24 – Já fazer uma no já.
E – E como foi que a senhora ficou sabendo do Gregório?
D24 – Porque eu cheguei pra cá pra fazer o tratamento. Eu vivia operando lá no Pará. Vivia
operando direta uma pessoa disse eu vir par Teresina, porque se você for pra Belém vai ser
mais difícil. Em Teresina os médicos são mais elevado, mais melhor. Aí eu pensei numa
amiga que tenho aqui. Ai eu vim pra casa dela. Quando eu chego, a mulher que eu tou na casa
dela me disse: “Você já foi alí pra baixo? Alí tem um, chamam Gregório. O pessoal faz
promessa com ele. Quem tem fé é muito valido”. Cheguei aqui com um tumor. Aí eu falei
assim: “Uma senhora já me levou lá, já fiz”. Mas aí eu fiz os exame tudo com o doutor. Deu,
deu que era maligno. Aí ele sempre dizendo que ia tirar minha perna, tirar minha perna. De
certo eu já fiz três cirurgias já aqui. Nessa última cirurgia, que ele disse que ia tirar minha
perna, que demonstrou uma sombra. Faz a ressonância e dá pra ver tudo. Aí ele viu e o doutor
disse que ia tirar minha perna. Aí eu vim aqui e falei com o Gregório para não deixar tirar
minha perna. Aí fiquei assim, sou uma pessoa acreditada.
E – A senhora sempre vem aqui?
D24 – Sempre venho. E muita gente, vejo muita gente.
E – A senhora vem toda semana?
D24 – Eu venho quase toda semana.
E – Tem um dia específico?
D24 – Todo dia. Se for possível, qualquer dia. Gosto de vira mais pelas seis horas da manhã.
Por causa da quentura que é menos. Mas a minha promessa eu paguei.
E – É o teu primeiro Dia de Finados aqui?
D24 – Não. O ano retrasado eu passei aqui. O ano passado eu passei em casa. Mas esse ano eu
tou aqui.
E – E a senhora traz água, traz essas coisas?

D24 – Trago. Levo água para passar na minha perna. A gente até bebe dessa água.
E – A senhora traz a água...
D24 – A gente traz a água e deixa aqui. Essa água que vem pra cá, a pessoa que tá com fé,
pode voltar com ela como se fosse um remédio. A gente traz a água da casa da gente, se a
gente quiser. A gente não sabe onde aquela pessoa encheu aquela garrafa. Então quem vem
com aquele pedido e aquela água, traz a água e vem aqui e reza, e acende as velas e faz aquele
pedido, e volta com sua água, se for possível. Se não, você pega essa mesmas águas que tá
aqui e pode levar e beber como se fosse um remédio. Eu tenho lavado muito minha perna
aqui.
E – E a senhora sabe da história do Gregório?
D24 – Sei não. Num sei. Sou muito curiosa. É a merma coisa que a moça falou aqui é o que
eu vejo também. Mas o que eu tenho vontade é o de encontrar um livrinho e comprar pra
mim.
E – Como é que você pagou a promessa?
D24 – Aí quando o médico disse que não tinha nadinha, era só mesmo uma sombrinha da
radioterapia que a senhora foi queimado muito. Radio terapia é um tratamento. Aí eu disse pra
ele que eu trazia a perna de pau, do tamanho da perna, do jeito das cirurgias, quantos pontos e
tudo. Eu disse pra ele que iria trazer. Aí eu ia fazer uma placa. Ô rapaz, tudo enrolado, não
dava certo eu fazer não e eu não sei por quê. Quando eu cheguei aqui eu batalhei, batalhei e
mandei fazer uma de gesso.
E – E onde foi que a senhora mandou fazer?
D24 – Um rapaz que fez.
E – Ele sempre faz essas coisas?
D24 – Faz, trabalha com artesanato de gesso.
E – Aí a senhora pediu pra fazer a perna.
D24 – Foi. Ele fez a perna, o pé, as juntas assim. A perna completa. Aí eu paguei 15 reais. Aí
5 maço de vela. Como eu tava sem dinheiro de comprar os 5 maço de vela, eu comprei uma
vela daquelas grande, grossa, dizem que é de sete dias. Eu comprei ela e trouxe a uma senhora
pra rezar o terço. Uma senhora que sabe rezar.
E – E reza o que pra ele? Ave Maria, Pai Nosso ou tem uma oração pra ele?
D24 – Ave Maria, Pai Nosso. Esses terço que a gente reza. Aí oferece e deixa e deixa a... Aí
mandei fazer uma carta, falando assim: “Obrigado santo Gregório por você ter me atendido,
peço que todo que acredite, peço que todo que lute por uma coisa acredite naquilo que quer.
Muito obrigado”. Coloquei assim, naquela árvore lá um papel. Eu botei um plasticozim. Cada
plaquinha daquela lá é contando um caso, um agradecimento.

