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1. Considerações iniciais 

 

No Crato, a exemplo de outras cidades do interior cearense, o 
horror diante da moléstia incentivava numerosas procissões 
de penitência. Noite e dia, viam-se multidões de fiéis 
entoando litanias desesperadas pela rua. Uns seguiam com 
volumosas pedras sobre a cabeça; outros se flagelavam, 
açoitando as próprias costas com chicotes de couro cru, na 
ponta dos quais eram amarradas as “disciplinas”, lâminas de 
ferro afiadas e dentadas.    

Lira Neto, Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão  

 

Esta epígrafe escolhida como mote deste trabalho enfatiza os contextos 
sócio-históricos dos rituais de penitências no sertão do Nordeste brasileiro. Estes 
eram realizados principalmente quando a população se sentia devedora e castigada 
pela ira divina devido aos seus pecados com anos de seca e miséria ou com doenças 
e moléstias. O trecho em epígrafe se inscreve na terrível epidemia de cólera-morbo 
no estado do Ceará em 1862 que resultou num número de 1100 vítimas, entre as 
quais o pai do padre Cícero Romão Batista. 11 mil mortos na capital e nos sertões 
cearense. Sempre quando o povo se sentia ameaçado com alguma desgraça, as 
penitências se atualizavam no cotidiano dos sertanejos.  

Mas, não é apenas para tratar dos rituais no Brasil que desenvolvemos este 
ensaio; esse ponto de partida encontra eco noutro contexto: o da Península Ibérica, 
lugar de onde, certamente, nos chegou essa tradição popular, conforme aparece 
descrito no romance Memorial do convento, de José Saramago. Logo, é pela relação 
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literatura e cultura popular que buscaremos entender as diferenças e relações entre 
os contextos dos ritos entre os dois países. Do lado português, a matéria de reflexão 
é a narrativa saramaguiana; do lado brasileiro, a memória da penitência que se faz 
presente nas vozes dos narradores populares, como a senhora Antônia Jorge, que 
rememora as características da religiosidade popular do distrito de São Bernardo 
localizado no município de Luís Gomes, interior do Rio Grande do Norte. A relação 
ora proposta quer ser compreendida pela sua natureza dialética, isto é, no que uma 
e outra comungam para sua constituição, seja como literatura, seja como narrativa 
popular.  

No fim, alcançaremos compreender como as histórias sobre os penitentes 
podem proporcionar um novo olhar sobre a escritura de Saramago, sobretudo, o 
escritor dos romances Levantado do chão e Memorial do convento. Esta 
consideração, portanto, tem por base a leitura da obra saramaguiana e a constatação 
sobre o tema já observada em textos como “Fractais para uma leitura do popular em 
Levantado do chão, de José Saramago”, onde o estudioso Pedro Fernandes de 
Oliveira Neto compreende como a memória popular sobre o cangaço, produto que 
alimentou a literatura brasileira no contexto dos anos 1930, serviu à construção 
desse romance do escritor português.  

Trata-se ainda de uma abordagem que rompe o véu do templo que 
historicamente separa a literatura erudita da literatura popular e percebe como as 
fontes populares se constituem como matéria, vozes, no construção da narrativa 
saramaguiana (nos termos propostos por Oliveira Neto noutro estudo de 
importância para bibliografia passiva de Saramago, o livro Retratos para a 

construção do feminino na prosa de José Saramago); consideramos, portanto, que o 
escritor português, leitor acurado, não se reteve apenas às fontes clássicas para a 
criação literária, também foi ser sensível a expressividade da cultura popular de 
onde, podemos dizer, nasce a invenção formal e a grande literatura erudita. É 
notável que José Saramago, “um fabulador de histórias, aprendidas muitas 
certamente, ainda na sua infância em Azinhaga ao lado dos avós” (cf. OLIVEIRA 
NETO, 2012, p.24), trouxe para seus romances esse diálogo com a história e a cultura 
popular, presente desde o fôlego da oralidade preservado pela escrita aos relatos 
históricos e ficcionais ouvidos de seus avós.  

O escritor mostrou ao longo da sua trajetória literária que a escrita não é 
inimiga da oralidade e que os acontecimentos de sua vida e da vida da sua nação, 
bem como a história do país vivenciada por todos, desde os grandes fazedores da 
chamada história oficial como reis e rainhas até a gente do povo, os marginalizados, 
sobretudo estes, influenciaram a elaboração de um imaginário em sua narrativa. O 
convívio com os narradores populares influenciou a memória histórica e coletiva 
dos seus romances, o que confirma as palavras de Ecléa Bosi (2007), na proposição 
em que a pensadora brasileira considera que “A memória do indivíduo depende do 
seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, 
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com a profissão; enfim, com os grupos de referência peculiares a esse indivíduo” (p. 
54). Ou ainda no sentido proposto por Alfredo Bosi em Céu, inferno de que não há 
narrativa literária que não tenha bebido nas vivências do indivíduo que a escreve. 

O romance Memorial do convento que narra a construção do histórico e 
monumental Convento de Mafra e inscreve os grandes personagens históricos reais 
como D. João V, Dona Ana Josefa, o padre Bartolomeu de Gusmão, Domenico Scarlatti 
e os ficcionais Baltasar Sete-Sóis e Blimunda de Jesus é exemplo disso. Trata-se de 
uma obra engenhosamente construída por José Saramago a partir de lugares 
diversos da arte de narrar. O leitor do interior sertanejo no Brasil há de encontrar 
nas histórias do padre Bartolomeu de Gusmão, por exemplo, as que fizeram figuras 
como a do padre Cícero Romão Batista, da beata Maria de Araújo ou do beato José 
Lourenço, todos alinhados pela audaciosa visão que tiveram do mundo e das coisas. 
É no romance que está a passagem motivadora deste estudo; aquela que recobra os 
penitentes e logo lembra esse mesmo leitor brasileiro sobre os penitentes 
nordestinos. É nessa relação entre contextualidades que se oferece uma 
possibilidade de leitura diferente sobre a obra, já lida variadas vezes sob os signos 
da relação entre religião oficial e popular, sagrado e profano; esboça-se, assim, uma 
leitura entre culturas, a portuguesa e brasileira, reforçando-se as influências 
indispensáveis entre uma e outra. 
 
2. Intersecções entre cenas do Memorial do convento, da história do interior 

do Nordeste Brasileiro e da cultura popular sertaneja: signos proscritos pela 

história oficial 

 

Memorial do convento traz de forma subjacente em sua veia narrativa a 
religiosidade, seja esta vivenciada pelos grandes personagens como o rei D. João V 
que em pagamento da promessa que realiza para dar um herdeiro ao trono 
português decide, numa pulsão megalomaníaca, pela construção do Convento de 
Mafra, ou por anônimos como os penitentes que seguem na procissão da Quaresma 
e as ações cotejadas pelo par romântico Baltasar-Blimunda. O Convento se compara 
em intenção aos ex-votos deixados em lugares de peregrinação pelos devotos 
populares quando alcançam alguma graça, em pagamento também de suas 
promessas, como se pode vê em santuários como o de São Francisco em Canindé e 
Padre Cícero em Juazeiro, dois polos de peregrinação religiosa no interior do Brasil 
construídos pelo mesmo impulso megalomaníaco de D. João V.  

Outro marco significativo da obra no prisma da religiosidade é a figura 
histórica do padre Bartolomeu de Gusmão, um misto de religioso e de cientista-
inventor, correlação que ao longo da história nunca foi bem-quista aos olhos da 
Igreja Católica e pelo seu mais eficiente órgão de investigação: o Tribunal do Santo 
Ofício ou a Inquisição que ainda hoje atua, agora sob o nome de Congregação para a 
Doutrina da Fé. Nessa complexa relação entre uma religião considerada oficial e 
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canônica e a ciência, também a religiosidade popular foi (e é) tão investigada e 
condenada como as invenções e descobertas de Bartolomeu de Gusmão ou os rituais 
ditos profanos conduzidos por Blimunda de Jesus ao amante Baltasar; logo, deve vir 
à memória do leitor saramaguiano, as cenas de união entre os dois que são 
desenvolvidas em dois momentos da narrativa: o do que seria um matrimônio pela 
união carnal dos corpos. O simbolismo de centro está subjacente na tríade 
Bartolomeu-Blimunda-Baltasar (cf. já observado em leituras como a Vera Bastazin, 
Mito e poética na literatura contemporânea) e o próprio ato sexual entre Blimunda e 
Baltasar que se faz como um ato criacional, primordial e de fundação do mundo, um 
dos núcleos e marcos mais carregados de significado da narrativa uma vez que 
simbolicamente são cenas em que se processa a edificação do cosmos que regerá a 
construção de outro invento, mais sofisticado e produzido não de uma visão 
megalomaníaca sobre o mundo: a passarola, que voa pela união dessa trindade e 
pelas vontades da gente simples. Este ato dialoga e rememora desde o ato da criação 
do mundo, principal transformação do caos em cosmo da religião, e com o ato de 
criação da literatura. Ao tocar na narrativa mítica reafirmamos pelo menos três 
constatações: o mito é talvez a forma popular de contar histórias que melhor chegou 
até nós sob a forma de narrativa erudita (mesmo procedimento adotado, portanto, 
por Saramago quando bebe no imaginário popular); o mito é base dos gestos do 
homem na sociedade contemporânea (cf. Barthes, 2001) e logo de toda narrativa 
contemporânea; a narrativa mítica é que a melhor serve ao efeito de realidade 
porque tem justificação no extratexto e é capaz de seduzir o leitor pelo tom de 
maravilhoso e fantástico na construção da obra literária.  

Convém lembrar ainda sobre o rito da transubstanciação, participante, nessa 
união entre a trindade Bartolomeu-Blimunda-Baltasar; falamos sobre o rito de 
divisão da sopa, que assinala a primeira união do casal popular. Para depois 
relembrar o sangue que escorreu de Blimunda e considerado sagrado, redentor; 
sangue que pode ser comparado ao venerado no Nordeste brasileiro nos dois 
“centros de fé” a que nos referimos. “Esse mesmo sangue se faz presente no 
Nordeste, nas duas mais importantes cidades da fé do Ceará: Juazeiro do Norte e 
Canindé, onde a hóstia que se fez corpo de Cristo e as chagas de São Francisco não 
permitem esquecer o martírio do Salvador” (HOFFLER, 2006, p.121). Assim, o 
sangue sacramental de Blimunda, nova Eva no sentido primordial, nova Maria 
Madalena de Araújo por iniciar um novo tempo com a unção de sangue.  

A beata Maria de Araújo foi a protagonista do famoso “milagre de Juazeiro”, 
pois ao receber a comunhão, segundo a tradição e a religiosidade popular, a hóstia 
consagrada teria se transformado em sangue na sua boca pelas mãos do Padre 
Cícero Romão Batista. A hóstia tingida de sangue se torna objeto de adoração e se 
espalha a notícia de que em Juazeiro do Norte teria acontecido uma segunda 
Redenção dos pecados da humanidade. De forma subversiva, como se refere Oliveira 
Neto (2012) o sangue de Blimunda retoma as origens e a realização de uma 
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purificação. A mesma subversão se pode vê no sangue que saiu da boca da beata 
Maria de Araújo num ato que comunga com as ações do Padre Cícero, um Baltasar 
correalizador do sacramento. Ambos os pares de personagens são transgressores da 
ordem sob a vista da Inquisição, do poder de repressão institucional da Igreja; são 
subversivos do discurso centrista ou considerado como verdade absoluta, a verdade 
dogmática. A cruz de sangue que Blimunda persigna Baltasar também aparece 
impressa no peito de Maria de Araújo num dado momento de êxtase após a missa: 
“Logo depois, ao conferir o próprio corpo, Maria de Araújo percebera que algo de 
extraordinário – e inexplicável – acabara de lhe acontecer: uma cruz de sangue 
fresco teria ficado impressa, de forma nítida, em seu peito” (LIRA NETO, 2009, p.62). 
Ao comunicar o fato ao bispo do Crato, este pediu silêncio absoluto ao padre Cícero. 
As cruzes de sangue impressas em Baltasar e Maria de Araújo marcam início de um 
novo rumo em suas histórias: na da personagem saramaguiana a união 
sacramentada com Blimunda num rito que a encarnou numa sacerdotisa pagã; na 
história de Maria de Araújo a cruz simboliza o início de sua perseguição pela 
Inquisição. Cruzes de sangue que de forma simbólica ritualizam o início do 
sofrimento em suas vidas, carregando uma conotação de terem sido marcadas pelo 
signo maior da religião que as perseguem, direta ou indiretamente, a cruz católica. 
Ambas foram marcadas como que por ferro, que de vermelho-fogo marcam gado e 
escravos fugidos, as ovelhas desgarradas da Igreja que ousaram voar alto e desafiar 
o braço pesado da Inquisição ou a marca do pecado, qual Caim, outra personagem 
do imaginário religioso ocidental, recuperado pelo escritor português no seu último 
romance, Caim. 

O fenômeno do Juazeiro, pois não nos atrevemos a chamá-lo de milagre como 
o Padre Cícero que morreu jurando sê-lo e pagou o preço pela suspensão das ordens 
sacerdotais diante do julgamento da Inquisição, levou Maria de Araújo ser 
enclausurada a pão e água por ordem do bispo do Crato, D. Joaquim José Vieira. 
Blimunda, se não recebeu uma condenação pela Igreja como sua mãe, Sebastiana, 
que foi condenada ao degredo, é condenada pela força do destino, claro, submetida 
que está a um universo de claustro do dogmatismo religioso: depois de perder o 
amante para a fogueira da Inquisição cai a vaguear mundo afora – tal como Caim. As 
duas (a personagem fictícia e a personagem histórica) são marcadas sob o signo do 
pecado; no caso da figura de Memorial do convento esta já nasceu condenada a ver o 
horror, pelo “dom” ver o que se passa por baixo das coisas. Enquanto Maria de 
Araújo fica ao lado do padre Cícero na afirmação do milagre, Blimunda fica ao lado 
do padre Bartolomeu de Gusmão e esconde a passarola junto com Baltasar. Aqui, 
reside outro nó que aproxima à narrativa de Memorial do convento a história e a 
cultura popular sertaneja e nordestina: a perseguição pela Inquisição Católica do 
Padre Bartolomeu de Gusmão e de Baltasar tal como se dá ao padre Cícero Romão, 
a Maria de Araújo, Padre Antero e aos outros beatos que não aceitaram negar o 
suposto milagre. Signos proscritos pela Igreja e considerados malditos, seguem sob 
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um mesmo véu as personagens reias e ficcionais de uma história que deixou à 
margem muitos de seus construtores.  

Mais próximos do paganismo que do cristianismo aos olhos do poder 
inquisitorial, as vidas do padre Cícero e do padre Bartolomeu de Gusmão se 
aproximam pelo papel que desempenharam na história. O personagem de Saramago 
desejava voar e ter simbolicamente acesso aos céus, o lugar onde até então só 
subiram o Cristo, a Virgem e os santos escolhidos. O padre Cícero queria que um 
milagre eucarístico fosse reconhecido pela Igreja no sertão do Nordeste brasileiro, 
área historicamente invisível e relegada à miséria e as consequências das secas. Se 
Bartolomeu se revela apenas como um visionário, a personagem histórica se mostra 
um visionário e impostor ao fazer uso de uma contenda milenarmente reconhecida 
nos recônditos da Europa: os êxtases femininos diante do sagrado. A beata Maria de 
Araújo constitui-se peça de uma farsa sobre as revelações divinas já visitadas pelas 
santas europeias como Santa Teresa D’Ávila e Santa Teresinha de Lusieux. Uma frase 
recorrente que condensa o pensamento dos investigadores do fenômeno é 
declaração do padre francês Chevalier ao se referir ao suposto milagre: “Nosso 
Senhor não iria deixar a Europa para fazer milagres no Brasil” (cf. LIRA NETO, 2009, 
p.108); o caráter subversivo de Cícero é o de instituir o país na rota das “realizações 
divinas”. Padre Bartolomeu com os apetrechos de voar também colocou, a corte 
portuguesa, sempre margem do continente, no centro de interesse da Europa de seu 
tempo. Ele e Cícero (bem à sua maneira) ousaram subverter a ordem do discurso 
religioso por um interesse maior: uma visão política e globalizadora; farsantes ou 
não, foram cerceados pela mesma Inquisição. Sob o signo da libertação das ordens 
do discurso da Igreja nasceu a passarola e o fenômeno do Juazeiro, duas realizações 
protagonizadas pela rebeldia de dois padres; embora, claro esteja que “Bartolomeu, 
como padre-cientista, ignora os fanatismos de sua religião, questiona todos os 
princípios dogmáticos e mergulha no seu sonho de voar” (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 
168), e Cícero, padre sertanejo criado num universo de misticismo e profecias, 
contemporâneo do personagem histórico Antônio Conselheiro imortalizado na obra 
Os sertões, de Euclides da Cunha, se beneficia ou usa da fé popular a fim de dar forma 
à sua subversão.  

Retomando os desfechos trágicos das duas histórias, ao momento em que 
Blimunda se tornou uma mulher vagante pelo mundo, encontramos Maria de Araújo 
num destino não muito diferente: ela foi exilada por ordem do bispo do Crato e ficou 
presa numa antiga casa de caridade, sem comunicação com o povo do seu lugar, 
submetendo-se ao silêncio inquisitorial até a sua morte. O padre Bartolomeu, 
perseguido pela Inquisição, abandonou o seu projeto nas mãos de Baltasar e morreu 
em Toledo na Espanha para onde fugiu as escondidas e Cícero pagou com a 
suspensão dos dotes sacerdotais e uma eterna perseguição das autoridades da 
Igreja; ainda foi refugiar-se no poder político, talvez o verdadeiro lugar que sempre 
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ocupou em vida, e com isso não foi levado a abandonar o Juazeiro. De Baltasar já 
sabemos o seu destino.  

Os personagens históricos e literários comparados no diálogo que buscamos 
estabelecer entre a obra saramaguiana e a religiosidade popular do Nordeste 
brasileiro nos mostram um lado da história que ao longo de sua escritura Saramago 
nos oportunizou enxergar. Através desse olhar aguçado, excessivo como o olhar de 
Blimunda, esta que recebeu o dom da profecia ainda no ventre materno simbolizado 
pelo choro dentro da barriga da sua mãe (outra matriz cunhada da sabedoria 
popular) a narrativa de Saramago expõe a gênese de toda uma sorte de mandos e 
desmandos conduzidos sob o signo do poder religioso – a sombra que está por toda 
parte na narrativa. Aliada aos poderes políticos e temporais, o poder espiritual de 
que se julgava detentora absoluta, a Igreja Católica aparece no romance 
saramaguiano como também na história do padre Cícero e da beata Maria de Araújo 
desmitificada, revista em suas verdades instituídas. O olhar de Blimunda é uma 
metonímia da literatura saramaguiana que estabelece uma vistoria sobre história 
mais verdadeira que a história oficial, desbravando outra de sua vereda por meio da 
literatura. Localizados em contextos tão diversos (e claro composto de situações 
diversas) os elementos assim relacionados (o ficcional e o histórico popular) 
coadunam numa mesma linha de compreensão da religião como mantenedora de 
uma ordem complexa e sustentada por uma ilusão lida como fé. O romance 
saramaguiano, evidentemente, pela sua própria natureza, avança melhor sobre esse 
poder, ao se mostrar como um desmantelador da ordem oficial; através de figuras 
como Blimunda, a dos “olhos excessivos”, o autor busca despertar o espírito crítico 
do leitor levando-o a deitar outro olhar sobre o que ficou instituído como verdade. 
Se propõe 

enxergar os deslizes morais, sociais e religiosos, ex-pondo nu 
aquilo que não se deixa entrar como verdade histórica: a 
corrupção na Igreja e na Política, a desmoralidade daqueles 
que se dizem santos terrenos, os excessos da Igreja e da 
nobreza, a insanidade que rege um Reinado fundado a custo 
das riquezas alheias, as manobras  e voltas para a construção 
de um convento que se ajuste ao tamanho de uma ambição 
megalomaníaca, a ação da Inquisição de controle moral dos 
corpos e promoção dos espetáculos de terror a fim de impor 
medo e entreter a população para as fraudes costuradas pela 
Igreja e pela Corte etc. (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 156) 

 
 Isto é, Saramago finda por revelar o lado oposto de uma grande farsa 
constitutiva da história oficial. E faz isso pela voz do marginalizado, a mesma que 
revela simultaneamente a fé e o que está encoberto por ela, o que adquire ao longo 
do tempo relevo histórico. Então, os personagens de Memorial do convento 
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relocados pela pena do seu autor não são meras vítimas anônimas dos deslizes 
morais da Igreja e do poder político ao longo de séculos, mas reveladores da história 
mal contada, uma desconstrução dos parâmetros oficiais e que a literatura tem 
oportunidade rever e dizer de outra maneira. É o salto, portanto, dado pela obra 
enquanto arte reflexiva do homem e da sociedade; o outro lugar adquirido pelo 
romance que está além do enredo popular cuja base primeira é a do encantamento 
maravilhoso. 

Mas há outros aspectos que gostaríamos de colocar em relevo, além dessas 
intersecções oferecidas entre o romance a história do Nordeste brasileiro, que são 
outras narrativas de cariz popular cujo eco ouvimos na obra de José Saramago; são 
vozes, por assim dizer, personagens da história sertaneja trazidas pela leitura do 
romance desse escritor: a perseguição da Igreja aos beatos da comunidade de 
Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, uma organização social muito próxima a de 
Antônio Conselheiro no arraial de Canudos. 

Isto é, a Igreja parece nunca ter estado satisfeita em manter seus dogmas, mas 
sempre esteve interessada em impô-los, sobretudo, pela lógica de obstrução das 
crenças da gente simples. A comunidade de Santa Cruz do Deserto tinha por 
liderança o beato José Lourenço e recebeu durante largo tempo pessoas que vinham 
às terras do padre Cícero em busca de trabalho. Também se regeu pelo apelo da fé 
popular do padre e, logo após a morte do religioso em 1934, esta terra foi deixada 
de herança à poderosa congregação dos padres salesianos; é nessa ocasião que 
aparece a figura do beato. Apesar dele e seus seguidores pagarem os rendimentos 
da terra, os padres decretaram o despejo da população por receio de se tornar 
semelhante a Canudos. Implantaram para esse fim a desculpa de a comunidade 
possuir armamentos, enquanto a inspeção realizada mais tarde só deram com 
imagens de santos católicos. Inconformados, os poderes religioso e político se unem 
e em 1937 a comunidade é atacada militarmente; muitos dos seus seguidores foram 
brutalmente assassinados através de um ataque arrasador por terra e pelo ar. O 
líder José Lourenço conseguiu fugir com alguns poucos seguidores para o vizinho 
estado de Pernambuco, mas nunca teve reparada a injustiça.  

Memorial do convento é também uma narrativa sobre desmandos dessa 
natureza; as perseguições e a condenação aos trabalhos forçados da gente simples, 
por exemplo, muitos com a vida entregue ao esforço brutal a que foram condenados, 
é produto de uma ação conjunta de injustiças cometidas pelos detentores dos 
poderes da Igreja e da Política. Claro, para além de todas as outras formas já 
descritas neste item.  
 

3. Os penitentes de Saramago 

 
Reconhecer a relação existente entre esses caminhos da história e da 

literatura nos conduz também a observar os personagens dos penitentes, elemento 
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primordial para este texto e definidos como signos da cultura das manifestações da 
religiosidade popular nordestina cuja relação está muito próxima ao dogma forjado 
pelo padre Cícero e seus beatos. Evidentemente que não havemos de esquecer que 
no romance saramaguiano mais que atestar uma tradição cultural e religiosa, essa 
cena constitui numa representação sobre o poder alienante da religião, tanto que o 
narrador satiriza o sentido simbólico da crença. No Memorial do convento os 
penitentes aparecem em procissão no espaço público ao mesmo tempo organizado 
hierarquicamente, mas revestido de um tom carnavalesco no sentido atribuído por 
Mikhail Bakhtin em sua obra A cultura popular na Idade Média e no Renascimento 

uma vez que aí se misturam sagrado e profano e o que poderia soar como pompa do 
poder religioso é rebaixado pelo tom de riso, subversão da seriedade do momento 
solene. Isso, portanto, difere-se das cenas sobre os penitentes de São Bernardo 
descritas neste trabalho e de outros grupos atuantes no sertão do Nordeste que 
inscrevem no corpo o sofrimento causado pelas secas seculares e pelas doenças, a 
conotação, possivelmente a que se junta a compreensão dos praticantes do mesmo 
ato nas ruas da Lisboa do século XVII. Ou seja, a prática deve ser vista com os olhos 
descrentes de quem olha grosseiramente do lado de fora do fervor religioso e com 
os olhos de quem está submetido aos mandos da ideologia. 

Na procissão narrada na obra literária os penitentes se localizam atrás dos 
frades, do bispo, das imagens e irmandades religiosas. Nessa representação 
construída pelo escritor era preciso compensar os excessos, a comilança, a luxúria, 
as danças e todo prazer carnal cometidos na festa do entrudo. Todavia, a procissão 
se transforma em histeria coletiva e enquanto os penitentes se autoflagelam e o 
bispo faz sinais da cruz, as pessoas se arrastam pelo chão, se arranham e puxam os 
cabelos, esbofeteiam-se numa espécie de penitência às avessas pela qual o narrador 
descrente e fora da cena descreve com tom de pilhéria e através do símbolo da 
procissão religiosa expõe outro lado que encerra a religião: o profano, talvez aquele 
que melhor nos defina. Descontrói, assim, a ideia de purificação a que se refere o 
ritual e sobretudo zomba da hipocrisia religiosa pela desmoralidade e pela 
impossibilidade expiação do pecado. 
  A referência histórica aos penitentes de Portugal nos mostra um marco, 
ponto onde a história se ressignifica por meio da memória presente no texto 
literário. A respeito desse aspecto, Montenegro (1994, p. 19) afirma que “A memória 
coletiva de um grupo representa determinados fatos, acontecimentos, situações; no 
entanto, reelabora-os constantemente. Tanto o grupo como o indivíduo operam 
estas transformações”. É essa reelaboração da história por meio do viés literário que 
Saramago opera ao apresentar os fatos para além da aparência ou revelar a orbe 
rude e hipócrita do fanatismo religioso. 

Sob outro prisma, os penitentes do sertão nordestino, herdeiros dos 
movimentos messiânicos e das prédicas milenaristas de Antônio Conselheiro, do 
padre Cícero Romão, não apresentam esse viés carnavalesco apreendido na leitura 
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de Memorial do convento, ao menos ao olhar do pesquisador que busca ler na prática 
pela atmosfera da qual se nutre a compreensão do grupo: penitenciar-se como 
forma arrependimento devido as grandes secas e doenças que assolam o sertão, 
pressentidas como um castigo pelos pecados do povo – fato que não é diretamente 
imposto pela Igreja mas tratado como um desígnio popular de expiação da culpa, 
pelo arrependimento através de um esforço cuja marca da dor revela-se viva e 
impressa no martírio do corpo, qual Cristo no caminho da crucificação.  

Na história mística e religiosa do sertão nordestino, os penitentes eram um 
grupo de homens que se reuniam para rezar e fazer sacrifícios pelo perdão dos seus 
pecados. Constituíam uma sociedade secreta, não podendo revelar sua identidade 
enquanto membro da irmandade. Por isso, realizavam seus rituais encapuzados. Sua 
origem no Nordeste brasileiro alcança meados do século XIX no sertão do Cariri 
cearense, mais especificamente em Juazeiro do Norte, possivelmente sob a 
influência do padre Cícero Romão Batista, de onde se multiplicaram vários grupos 
de beatos. Estavam dedicados a autoflagelação; usavam uma espécie de chicote com 
lâminas de aço numa das extremidades chamado de disciplina, usadas para, 
propositalmente, cortar as costas durante o ritual. Em Juazeiro era prática além da 
flagelação, a reza nas igrejas, a visita aos doentes, o acompanhamento na sepultura 
dos mortos, o ensinamento de orações apócrifas e o canto aos mortos. Ambas as 
formas estão situadas numa atmosfera de fanatismo religioso que, em outras 
condições, avançam na forma como se apresentam. Isto é, foi comum a existência de 
outros grupos que, embora ligados ao Catolicismo, não eram enxergados com bons 
olhos pela Igreja, porque acrescentaram às práticas do flagelo penitências mais 
exageradas. Segundo Monteiro, “a alguns deles ciliciavam-se de tal forma que o 
decurião, [chefe do grupo], se via forçado a arrancar das mãos… as disciplinas”, 
enquanto “praticavam em horas tardias, junto a cruzeiros, à frente de capelas ou de 
cemitérios, onde se autoflagelavam, cantavam e rezavam.” (2000. p. 53).  

No caso específico dos penitentes de São Bernardo, o grupo se reunia nas 
casas de família, junto a um oratório, ou nas encruzilhadas dos caminhos às 
segundas e sextas-feiras. Entre os lugares que foram escolhidos de forma especial 
para os encontros do grupo, destacam-se uma pequena ermida próxima da Serra de 
São José, maior serra do Rio Grande do Norte em extensão, na comunidade rural de 
Minhus, na divisa do município de São Miguel, hoje existentes apenas as suas ruínas, 
e no Alto do Tambor (variante Alto da Tabor) em São Bernardo, como se o monte 
bíblico da transfiguração de Jesus. O grupo atraía penitentes de vários municípios, 
para pagar os seus pecados enquanto outras pessoas entravam para fazer 
promessas. Não usavam trajes especiais, chamados de mortalhas, como as túnicas 
com capuzes usadas até hoje pelos penitentes da Cidade de Goiás durante as 
procissões da Semana Santa, apenas arregaçavam as calças, tiravam as camisas e as 
amarravam na cabeça. Colocavam um lençol branco na sala das casas onde se 
reuniam para esconder seus rituais de curiosos. Rezavam pelas almas, não nos 
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cemitérios, mas nas casas e cruzeiros que é um marco desses rituais no Alto da 
Tabor, onde já na década de 1990 foi construída uma capela em memória dos 
penitentes. O líder do grupo, o decurião, não se penitenciava e era uma pessoa 
conhecida na comunidade, enquanto os outros membros, como já falamos, tinham 
suas identidades preservadas. Caso algum deixasse de pertencer ao grupo, 
continuava a preservar a identidade dos companheiros, revelada apenas em caso de 
morte. Conduziam um cruzeiro de madeira enfeitado com fitas por onde andavam. 
Estes são dados históricos pertencentes ao acervo da Sala Padre Belarmino do 
Centro de Cultura Popular “Escravo Jacó”, em Luís Gomes, e que antes pertenceram 
ao acervo particular do professor Luciano Pinheiro, pesquisador da história local. 
 
4. Considerações finais 

 
A obra Memorial do convento de José Saramago apresenta personagens e 

práticas culturais que dialogam com a história e a cultura popular do Nordeste do 
Brasil. Sua crítica aos poderes políticos e religiosos nos permite um olhar sobre a 
história e a memória de personagens da história sertaneja que também foram 
perseguidos pelo forte braço da Inquisição embora em contextos diferentes, mas 
que encontram na literatura e na memória popular uma reelaboração da história 
oficial que não lhes posicionou em relevo histórico. 

A literatura saramaguiana oferece ao leitor um revisar da história como 
também a memória popular ressignifica a visão oficial repassada sobre seus 
personagens históricos, o que realiza um cruzamento entre a obra de José Saramago 
e a cultura nordestina, nos proporcionando desmitificar a história oficial, conhecer 
um viés questionador das verdades instituídas e rever a trajetória dos personagens 
ficcionais representativos de um povo marginalizado na história e de personagens 
reias símbolos dessa mesma injustiça histórica. 
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