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“As pessoas vem aqui, porque eu acredito que é mais perto de 
suas casas, e que a família vai, assim como é em qualquer 
igreja. Não por causa da história, essas coisas, até porque as 
missas são as mesmas”. (Entrevistada J, Junho 2016) 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo a busca pela devoção existente entre os 
fiéis e uma santa: a Nossa Senhora do Rosário. Através de entrevistas e da 
observação flutuante na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, do Parque 
Leopoldina, e da Capela de Nossa Senhora do Rosário, do Parque Donana, 
no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos 
Goytacazes busca-se entender como esses fiéis se fazem presentes nesses 
espaços. Essa pesquisa torna-se importante para repensar a questão da 
memória dessa santa e a sua relação com a devoção negra. A partir dessas 
análises algumas outras considerações são apontadas, dentre elas, o fato 
dessa relação ocorrer por vias de tradição familiar e devido à proximidade da 
igreja com as residências dos fiéis.  
 

Palavras-chave: Memória – Devoção – Religião. 
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ABSTRACT 

This work aims to search the devotion between churchgoers and a saint: Nossa 

Senhora do Rosário. Through interviews and the floating observation at Nossa 

Senhora do Rosário Parish, from  Parque Leopoldina, and the Chapel of Nossa 

senhora do Rosário, from Parque Donana, in the interior of the state of Rio de 

Janeiro, in the city of Campos dos Goytacazes, we aimed to describe how such 

concepts are present in these spaces. This research is important to rethink the 

matter of the memory of this saint, and its relationship with the African-brazilian 

devotion. From this analysis other considerations are highlighted, such as the 

fact that this devotion takes place through family tradition, and as a result of the 

proximity of the church with the residences of the churchgoers. 

Key words: Memory - Devotion -Religion 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa tem como objetivo a busca pela memória e devoção existentes 

entre os fiéis e uma santa: a Nossa Senhora do Rosário. O locus de pesquisa para 

essa observação encontra-se na Paróquia Nossa Senhora do Rosário e na Capela 

de Nossa Senhora do Rosário, do Parque Donana, no interior do estado do Rio de 

Janeiro, no Município de Campos dos Goytacazes. Pretende-se, a partir desse 

campo, problematizar a relação entre os fiéis e a santa trazendo contribuições para 

as discussões sobre memória e devoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Google Maps Mapa de localização das Igrejas Nossa Senhora do Rosário em 

Parque Leolpodina e Donana em Campos dos Goytacazes, Brasil. Disponível em 

<https://www.google.com.br/ >Acesso em 29 de Junho de 2016. 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizei como metodologia a 

observação flutuante e entrevistas. Desse modo, fui me colocando no campo de 

pesquisa em busca pelas memórias e devoções dos fiéis com a santa. A respeito do 

trabalho de campo Roberto DaMatta (1981) já apontava:  

Esse contato direto do estudioso bem preparado teoricamente com o 
seu objeto de trabalho coloca muitos problemas e dilemas e é, a meu 
ver, destes dilemas que a disciplina tende a se nutrir, pois é a partir 
dos seus próprios paradoxos que a antropologia tem contribuído para 
todas as outras ciências do social. Uma dessas contradições é o fato 
de a disciplina renovar sistematicamente sua carga de experiências 
empíricas em cada geração. Em vez de encorajar uma ampliação 
teórica no limite de certos problemas ou teorias já estabelecidas, 



12 
 

buscamos orientar o jovem pesquisador para uma perspectiva 
realmente pessoal e autêntica de cada problema (DAMATTA, 1981, 
p.146). 

 
Sendo assim, tal método foi permitindo a minha inserção na localidade, 

possuindo assim um convívio também com os entrevistados, favorecendo, dessa 

forma, aprender, pensar e refletir sobre suas relações com a realidade que eles 

possuem. Como já apontava William Foote Whyte (1981, p.290) é necessário 

desenvolver os métodos de pesquisa de Campo destacando a importância em 

observar as pessoas em suas ações, descrevendo, detalhadamente esses 

comportamentos sem julgamentos morais. 

Essa pesquisa desperta atenção ao campo dos estudos sobre devoção e a 

questão negra ao repensar essa relação. No início da pesquisa visava estudar a 

devoção negra muito presente nas missas e festividades a Nossa Senhora do 

Rosário (TINHORÃO, 2012; PAIVA, 2003; MENEZES, 2000, 2009, 2010). No 

entanto, a pesquisa foi desenhando essa não presença negra me colocando diante 

de outras questões. 

          Compreender a realidade dos fiéis é compreender em sua totalidade sua 

religião e o porquê do seguimento dela. Falar em religião envolve tentar 

explicar um pouco de suas variações assim, como as diversidades que elas se 

encontram. Porque há certos rituai0073 em algumas religiões e em outras não?  

No Brasil essa extensão de religiões é variada e cada crença traz suas 

diferenças. Para muitos, falar de religião não é falar apenas de fé, mas falar 

das transformações que as pessoas trazem a partir de suas relações com o 

Deus que elas acreditam e confiam.  

Sendo assim, para o pesquisador das religiões um dos pontos centrais está em 

descobrir quais contribuições que as religiões trazem para a sociedade e assim 

como elas se agregam e transformam a rotina dos fiéis e o mundo para qual eles 

vivem.  

Nesse Sentido, essa pesquisa traz dúvidas e questionamentos que através da 

minha inserção no campo busco encontrar possíveis respostas. Na pesquisa foram 

utilizadas 30 entrevistados, dentre eles 10 acima de 40 anos, e 20 entre Jovens de 

19-30 anos, sendo a maioria de mulheres. 



13 
 

A organização dos capítulos foi estruturada da seguinte forma:  

No capítulo 1, busquei descrever a minha inserção no campo enquanto 

pesquisadora em busca de um objeto de estudo descrevendo os porquês que 

motivaram essa escolha. 

No capítulo 2, explico a história da Nossa Senhora do Rosário bem como 

as memórias e a devoção a essa santa. Concentra-se também na história da 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário no Parque Leopoldina e da Capela Nossa 

Senhora do Rosário, em Donana, todas as duas, sendo explicadas dentro do 

contexto das igrejas em Campos dos Goytacazes.  

No Capítulo 3: Missas e festividade a Nossa Senhora do Rosário em 

Campos dos Goytacazes tendo o foco na Igreja do “saco” com suas missa, e a 

Capela em Donana com a sua festividade à santa. 
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CAPÍTULO 1: Uma pesquisadora em busca de um objeto 

Meu objeto nessa pesquisa deu-se pelo interesse em abordar sobre a 

religiosidade. A princípio minha ideia era problematizar sobre a religião católica e a 

religião evangélica e, a partir dessa relação, discutir suas contradições, preconceitos 

entre outras questões.  

Inicialmente, na minha percepção, desde muito nova, sempre observei uma 

divergência entre essas religiões não somente através de amigos, mas também por 

parte dos familiares. Seja ela uma diferenciação por “regras” morais e de condutas 

dentro da igreja, ou de como são realizadas os cultos/missas: como uma utiliza de 

imagens e demais objetos como instrumento de religiosidade enquanto a outra 

abomina esse tipo de relação. 

No ambiente em que vivi e me relacionei com as pessoas, seja ela na escola, 

faculdade e no meu bairro, sempre pude observar um olhar crítico a minha origem 

religiosa: a Católica. Seja em rede social, entre amigos ou até mesmo na família 

vivenciava preconceito que, ao meu olhar, inicialmente, vinha por parte dos 

religiosos evangélicos. Visto que, esses sempre tentavam relatar, mostrar ou de 

alguma maneira transparecer para o receptor, ser sua religião “a melhor”, e que suas 

crenças sempre são as “verdadeiras” e, algumas vezes, até debochavam das 

crenças e rituais católicos, dentre elas a devoção aos santos.  

Sempre tive uma curiosidade para descobrir por quais motivos esses 

evangélicos têm para o discurso de oposição à devoção aos santos.  Esse 

dado não é algo que eu pude apenas observar, mas também ouvi relatos de 

pessoas próximas a mim, familiares e amigos que me confirmaram ter “receio” 

ou “preconceito” com os santos. Segundo os relatos de alguns evangélicos 

pude perceber que o termo devoção aos santos pelos católicos era visto por 

muitos como “pecado”. Através das narrativas que essas pessoas traziam eu ia 

elaborando perguntas que me inquietava tal como: “Por que a adoração dos 

católicos aos santos? Por que a devoção era visto como uma forma “erronia” 

de se pensar?  
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Em entrevista a respeito do culto aos santos, a antropóloga Renata 

Menezes 1  (2010) traz esse ponto como um demarcador de identidades 

podendo ocasionar confrontos como os existentes entre católicos e evangélicos 

 (...) apesar da notável migração religiosa pela qual a população 
brasileira vem passando nas últimas décadas, cerca de 90% 
dessa população mantêm-se dentro das fronteiras do 
cristianismo, o culto aos santos é um divisor significativo nesse 
universo. Pois ele é capaz de operar uma clivagem colocando de 
um lado os católicos, para os quais cultuar santos é considerado 
legítimo, algo constitutivo da própria religião; e do outro, as 
igrejas evangélicas, que o condenam enquanto idolatria, por 
mais que os católicos insistam, reativamente, que apenas 
"veneram os santos, mas não os adoram" (MENEZES, 2010, 
s.p).  

 

 
Então, a partir dessas análises, optei por transformar essas inquietações 

familiares em meio as minhas relações com os amigos e familiares em 

“exóticas” seguindo metodologicamente àquilo que Roberto DaMatta (1981), 

em reflexão com Malinowski já apontava ao demonstrar como a Antropologia 

se transforma em ciência no ato de colecionar e classificar  “curiosidades 

ordenadas”: (...)  levar o estudioso a tomar contato direto com seus 

pesquisados, obrigando-o a entrar num processo profundamente relativizador 

de todo o conjunto de crenças e valores que lhe é familiar (...) (MALINOWSKI, 

1976, p. 375 apud DAMATTA, 1981, p. 144). 

Durante a pesquisa fui vivenciando as dificuldades em obter fontes 

documentais sobre a história e devoção de Nossa Senhora do Rosário em 

Campos.  

Então, por causa dessa dificuldade na busca de dados, fui me 

concentrado no estudo sobre os dois locais aqui mencionados: a igreja do 

“saco” e a festividade a Nossa Senhora do Rosário em Donana visando 

conseguir descobrir e abordar sobre memória e devoção dessa santa em 

Campos dos Goytacazes.  

                                                           
1

 Entrevista concedida ao Instituto Humanitas Unisinos em 31 de janeiro de 2010. Site: 

www.ihu.unisinos.br/entrevista-especial-com-renata-menezes Acesso em 30 de novembro de 
2015. 

 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevista-especial-com-renata-menezes
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Dessa forma, procurei fazer com que as minhas conversas fossem uma 

fonte inicial de embasamento para dar-se início a minha busca de informações, 

que atrelados aos trabalhos de campo, fossem transformando em dados para a 

minha pesquisa. 

Tendo a religião como centro de investigação, certa vez, cheguei a 

perguntar a um colega evangélico e que cursa ciências sociais na UFF sobre 

como ele analisa a religiosidade. Ele disse:  

“Não entro em igreja católica de jeito nenhum, já fui convidado 
para ir ao casamento de um grande amigo meu, fui ao 
casamento, mas não entrei dentro da igreja. Não consigo, não 
gosto, gosto muito do meu amigo, mas não me pedi para entrar 
na igreja não, porque eu não entro. Amigo C, Maio de 2015. 
 

A afirmativa acima me fez pensar muito nisso nesse dia, o porquê desse 

medo,o porquê desse receio dos evangélicos e, mais adiante,  descobri por ele 

mesmo que havia um pouco de receio por causa das imagens dos santos. Ele 

havia me dito que se sentia incomodado com àquilo. Cheguei a perguntar o 

porquê de tal sentimento, mas nem ele mesmo soube me explicar. Intrigada 

com esse relato fiquei me fazendo perguntas: “Por que e o que é o medo aos 

santos pelos evangélicos?”, “Que mal ele teria? Se são imagens, ou “estátuas”, 

por que esse estranhamento?”. O mais interessante é que após essa 

“discussão”, fui atrás das opiniões de alguns amigos evangélicos sobre a 

questão dos santos. Eles sempre contestavam isso como “algo errado” e, como 

uma amiga disse: “Assim como os egípcios têm vários deuses, de certa forma, 

são os católicos”. Ela explicava que no livro cristão, a Bíblia, há uma passagem 

na qual ter representações fosse algo “proibido”. Ela utilizava um bíblia online, 

um App de celular “Bíblia JFA Offline” e, através da leitura do texto no celular i 

se respaldava para legitimar sua opinião. O curioso é que não só ela, mas os 

meus outros amigos sempre utilizavam esse método para me “mostrar” as 

passagens bíblicas, em conversa, muitos explicaram que utilizam esse meio, 

por ser de fácil acesso mesmo, e sendo acessível a qualquer lugar, tanto na 

igreja, na aula ou no serviço. E assim, ela continuava a explicar e dar sua 

legitimidade a sua fala: 
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Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que 
há em cima no céu, nem em baixo na terra, nem nas águas 
debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as 
servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que 
visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta 
geração daqueles que me odeiam. (Bíblia, Êxodo: 20. 4-5,2011). 

 

Mas, diferentemente, ela “não condena os católicos”, mas como ela 

mesmo disse, “tento explicar a eles que isso não é algo “certo”. Já em uma 

outra conversa com um outro amigo evangélico pude perceber um certo “pré-

conceito” sobre o catolicismo, em especificamente, à devoção aos santos. 

Quando o indaguei sobre o que ele pensava sobre os santos, a resposta foi 

clara e objetiva: 

Não acredito, para mim são pessoas normais, os católicos não 
devem adorar imagens e sim a Deus. Santos não tem poder, em 
vez de pedir aos santos, porque não “falar” diretamente com 
Deus? E quem intercede por nós é Jesus, a partir do momento 
que ele morreu na cruz por nós separou o “véu” que separava 
Deus dos homens. Então, através de Cristo, podemos orar e 
falar com Deus, mas sempre em nome de Jesus, ou seja, Jesus 
que é o nosso intermediador e não os santos. Amigo A, 
Novembro 2015. 

 

Assim ele continuava a repetir a todos os momentos da nossa conversa, 

que os santos são pessoas comuns que morreram e que não se devem pedir 

nada a eles, os santos. Defendia a ideia de não haver “título” de “santo”. À 

figura santa não teria sentido, segundo ele, pois cabe aos homens fazer algum 

pedido a Deus por nós. Permaneceu afirmando que “Cristo” disse: “Eu sou o 

caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim’”.Também 

aconselhava sobre o evangelho: 

Tem que ler os 4 (quatro )evangelhos sobre a vida de Jesus que 
lá vai está que esses santos são homens que seguiram a 
vontade de Deus. Não são merecedores de culto, nem 
veneração. Assim como eles podemos ser, entende?Mas a 
Bíblia é clara em relação a isso, que toda oração seja em nome 
de Jesus. Sua oração só chega até a Deus em nome de Jesus 
somente... Jesus veio pra poder aproximar novamente o homem 
de Deus... Tudo sob o nome do Senhor, o Rei então, não 
precisamos de santos, temos Cristo o que morreu por nós, o que 
deu seu sangue por nós, filho de Deus, salvador do mundo. Ele 
sim pode ouvir nossas orações. Só a ele devemos clamar. Só a 
ele devemos chorar; Só ele pode perdoar nossas falhas, nossos 
pecados, pois Ele (Jesus) morreu pra isso e, por isso Cristo, a 
Ele toda glória, toda adoração, todo culto, toda veneração. Só 
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Ele é merecedor do nosso clamor perdão. Amigo A, Novembro 
de 2015. 

Ele continuava a explicar sobre o que estava na Bíblia sobre os santos. 

Ainda repetia durante as conversas que poderia provar tudo o que estava 

dizendo, pois não era ele quem estava falado e, sim, o que ele havia lido na 

Bíblia. Assim, me interrogava: 

O que é adoração?Qual objetivo desse culto?Os católicos 
acreditam que os santos que fazem milagre?Os católicos 
acreditam em Deus, em Cristo, mas com essa “parada” de 
santos, eles meio que dividem a glória de Cristo, e isso não 
existe... Sério! Isso de pedir ao santo pra mim não faz sentido. 
Não estou julgando, mas é que não entra na minha mente. Cristo 
é o nosso único mediador a ele toda glória. Se nós conseguimos 
algum milagre, alguma coisa boa foi graças a  Cristo, só por Ele 
se não fosse Ele nem estaríamos aqui. Estaríamos mortos 
porque todos pecamos, não tem um que não tenha pecado, o 
único é Cristo. Ele sim é santo. O único santo dos santos. Há um 
equívoco dos católicos com essas “paradas” de santos, imagens, 
estátuas. Pra que isso? Isso não tem lógica! Porque eu pediria 
uma coisa pra alguém que morreu? Que foi homem igual a mim 
e não pediria a Cristo? Já que ele sim é o Senhor, o Rei, o que 
justifica o pecado do homem. Você acha que alguém aqui na 
terra é tão bom que pode está na presença de Deus?  Que 
poderia estar falando com Deus, se não fosse por Jesus? Se 
Jesus não tivesse passado pela cruz, a gente mesmo assim 
conseguiria falar com Deus? Isso não existe, é contra as 
palavras de Cristo sabia? Ninguém é bom que possa está na 
presença de Deus. Só conseguimos falar com Deus pela Graça 
de Cristo pela sua morte. Sabia que se Jesus não tivesse 
morrido por nós, já estaríamos todos condenados? Todos 
mortos? Todos no inferno? Somos todos pecadores e nada que 
fizermos fazer vai mudar isso. A salvação não é pela obra, não é 
pelo o que eu faço aqui na terra. É pela  Graça. Então não existe 
ninguém melhor que ninguém perante Deus. Somos todos 
iguais. Não faz sentido isso que os católicos fazem os santos ter 
"privilégios". Somos todos iguais.  Entende?! Eles foram 
homens. Você acredita que existe diferença pra Deus,  de mim 
para o Papa? Pra Deus somos todos iguais. Existem sim 
pessoas que são mais usadas por Deus, não porque elas 
merecem, mas porque elas buscam isso. Os santos, eles 
aceitaram a Cristo, eles estão no céu com Deus, mas eles não 
ouvem nossas orações entende? Ninguém pode fazer isso. 
Como está na Bíblia: “Porque há um só Deus e um só mediador 
entre Deus e os homens, Jesus Cristo” (Bíblia, Timóteo 2:5, 
2011) Amigo A, Novembro de 2015. 

Essa conversa durou três dias de discussão, pois sempre que eu tentava 

de alguma forma explicar a visão do católico sobre os santos. O mesmo voltava 

a dar sua opinião e a questionar sobre o fato. A partir disso, meu amigo tentava 
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me explicar sua visão sobre a existência, o culto e aversão à adoração aos 

santos segundo a sua percepção evangelista. 

Com base nesses questionamentos, nas conversas relatadas, fiquei analisando 

e tentando buscar respostas, mas para isso haveria de ter uma pesquisa mais 

profunda a respeito onde também buscaria o exercício de estranhamento. Pensei na 

monografia como fonte intermediaria desse processo. Então para fazer um estudo 

em um mesmo direcionamento, resolvi entender e estudar mais sobre como 

acontece, por que acontece e como realmente é essa relação dos santos para a 

igreja Católica e os fiéis.  

No início do ano passado comecei um projeto de Desenvolvimento Acadêmico 

(PROAES) juntamente com a professora Andréa Paiva “Entre o sagrado e o profano: 

o sentido da sociologia como campo de observação” que tinha como objetivo de 

problematizar a relação entre a ciência e religião, assim como abordar como esse 

conceito eram trabalhados e discutidos em sala de aula, no Ensino Médio. 

A partir desse projeto, fui desenvolvendo uma ligação com o tema da religião 

no meio acadêmico, sobretudo através de um trabalho de campo realizado na 

Paróquia de Santo Antônio, mas especificamente na data comemorativa do santo, a 

Trezena e Festa da Paróquia Santa Antônio em Guarus, no Jardim Carioca. Essa 

festa tem como um princípio uma homenagem ao Santo Antônio onde sua trezena2 

começa no dia 31 de Maio e segue até o dia 13 de Junho. A festa parece buscar 

uma integração dos religiosos, além de arrecadar fundos para a igreja. No dia da 

festa, ocorre todos os dias uma iniciação com a Adoração ao Santíssimo 

Sacramento, que se inicia às 18:30 horas  e, logo após, segue a   Missa. A festa 

seguia logo após a Missa com barracas de comida, quadrilha e banda de música 

que eram oferecidas aos fiéis. A festa finalizou no dia 13 de junho, dia do Padroeiro 

Santa Antônio, com a Procissão em honra a Santo Antônio. A partir dessa 

festividade comecei a pensar sobre o tema da monografia. 

Questionar, levantar dados sobre religião/religiosidade é delicado. Pois, antes e 

durante a minha graduação já ouvia o seguinte ditado “Política, religião e time não 

se discutem”, isso porque cada um tem uma visão específica do fato que parece, a 

                                                           
2
Segundo entrevistado: “Trezena são treze dias de preparação para o dia do padroeiro. A 

festividade ocorre com missas, ladainhas em honra ao Santo se houver e atividades após essa 
celebridade durante esses 13 dias de Festa (Entrevistado. A.M, 2016). 
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princípio, evitar argumentos contrários. Fui observando que a religião se apresenta 

em diferentes formas de interpretação de acordo com a visão que, especificamente, 

cada igreja resignifica e passa para os fiéis. Essa ação traz diversidades e, ao 

mesmo tempo, algumas problemáticas dentro e entre religiões quando se impõe 

determinada moral e conduta. 

Ao descrever a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário seguindo as 

orientações de minha orientadora, busquei optar por estudar por devoção e 

memórias a essa santa em Campos dos Goytacazes. Além da Igreja já ter sido 

frequentada por mim quando criança e adolescente é um ponto de referência no 

bairro onde moro, devido ao fato dela ser uma igreja “antiga”. Esse “status” faz com 

que boa parte dos moradores, frequentem Igreja. Sendo assim, somando a questão 

das discussões sobre santidade com os meus amigos evangélicos vi nesse campo a 

possibilidade de estudos que vinham ao encontro às questões que vivenciava e 

buscava apresentá-la como campo de observação. 

 Muitos dos moradores são familiares e amigos, antigos frequentadores do 

local. Muitos cresceram nessa Igreja e foram batizados nela. Muitos fiéis, assim, 

seguem a tradição familiar quanto sua opção religiosa: a católica. Desta forma, é 

pela tradição que se escolhe alguém da família ou amigo frequentador do local, para 

ser padrinho ou madrinha de batismo, casamento, por exemplos, estendendo os 

laços de amizade em familiar. Tal estudo a ser levantado seria, assim, de grande 

relevância para mim e para os frequentadores da paróquia uma vez que 

compreender a sociabilidade ali presente já me despertava curiosidade. Essa igreja 

é um ponto de referência para grande parte dos moradores por estar localizada 

próxima ao bairro.  

Meu objetivo, assim, foi buscar as formas de sociabilidade existente na relação 

entre os devotos e seus santos. Entender como a devoção se faz presente na vida 

do fiel. Como eles se comportam diante da santa? Como descrevem a questão da 

devoção? Com quem aprenderam a serem devotos a Nossa Senhora do Rosário? 

Quais as memórias de devoção guardam da igreja? Que tipos de milagres 

presenciaram? Quais memórias sobre a devoção e a questão negra? Como 

aparece? Através dessas questões que me inquietavam que procurei buscar qual 

relevância da santa na vida desses fiéis, e a partir dessas questões, buscar analisar 
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a partir de qual momento um indivíduo se torna devoto à santa, especificamente a 

santa Nossa Senhora do Rosário. 
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CAPÍTULO 2: A história de Nossa Senhora do Rosário em Campos dos 

Goytacazes 

 

O que se compreende por religião? Primordialmente segundo o dicionário 

Aurélio Online3 (2008), a palavra religião, possui o significado de: 

Culto prestado à divindade; doutrina ou crença religiosa; o que é 
considerado como um dever sagrado; Reverência, respeito; escrúpulo; 
comunidade religiosa que segue a regra do seu fundador ou 
reformador; em religião: como religioso; religião do Estado: aquela que 
o governo subvenciona (AURÉLIO, 2008). 
 

Partindo dessa base, a religião é uma crença, aquilo em que as pessoas 

acreditam e seguem a partir de uma doutrina regida pela Igreja. Para Durkheim 

(2000, p.4), esse conceito de religião surge a partir do homem, isso porque era 

necessário ter algo em que acreditar para melhor entender a vida: “(...) Os homens 

foram obrigados a criar para si uma noção do que é a religião, bem antes que a 

ciências das religiões pudesse instituir suas comparações metodológicas”.  

Nesse sentido, o homem buscava algo que a ciência não poderia explicar. Por 

sua vez a religião seria algo sobrenatural, pois certos rituais ou acontecimentos 

fugiam daquilo que era considerado “normal”. Desse modo, o ser humano começa a 

atribuir sentido, com base na religião, para a realidade. Para os religiosos, e suas 

doutrinas é possível entender e discernir o que acontece no mundo ou até mesmo 

uma forma de viver melhor a partir de uma doutrina, admitindo assim também buscar 

classificações como o que é “certo” ou “errado”, o que pode ou não pode ser feito. 

Segundo Durkheim (2000): 

(...) Para aquele que vê a religião uma manifestação natural da 
atividade humana, todas as religiões são instrutivas, sem exceção, 
pois todos exprimem o homem a sua maneira e podem ajudar a 
compreender melhor esse aspecto de nossa natureza. (DURKHEIM, 
2000,p.4). 

                                                           
3
 AURÉLIO, Dicionário.Religião.Disponível em <http://dicionariodoaurelio.com/religiao> Acesso 

em 18/05/2015. 

 

http://dicionariodoaurelio.com/religiao
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Com isso, é possível notar a religião como uma totalidade de várias coisas, 

seja ela um mistério, algo sobrenatural ou uma divindade. Durkheim explica que “(...) 

é um sistema mais ou menos complexo de mitos, de dogmas, de ritos, de 

cerimônias”. (DURKHEIM, 2000,p.18).  

A religião é formada por partes, o que significa um todo que se junta e a forma 

como um todo para aqueles que nela crêem.  O que pode se perceber, é que religião 

não pode ser representada apenas por um fator central e, sim, por um conjunto de 

fatores que em conjunto forma tal especificidade e para qual se sobrepõem dando 

assim classificação das coisas reais ou não reais. Segundo Maurice Halbwachs 

(1990, p. 109): “A religião se expressa, portanto sob formas simbólicas que se 

desenrolam e se aproximam no espaço: é sob essa condição somente que 

asseguramos que ela sobreviva”. 

Na Igreja Católica são frequentes os festejos aos Santos, como uma forma de 

agradecer as preces concedidas, uma espécie de veneração, assim como uma 

forma de valorização de cultura, sobretudo a cultural, além de explicar a história do 

santo. 

Renata Menezes ao analisar sobre a questão da santidade no Brasil e sobre a 

relação dos devotos católicos com seus santos protetores, explica que o culto aos 

santos tem sido também um demarcador de identidades e um dos terrenos em que 

se dá o confronto entre católicos e evangélicos: 

(...) embora, é certo, haja católicos praticantes sem relações mais 
próximas com os santos, isto é, mais voltados a outras formas de 
manifestação de sua fé. O culto aos santos também é um fenômeno 
capaz de extrapolar os limites do catolicismo e ir ao encontro de 
religiosidades menos institucionalizadas, relacionando-se também a 
uma espiritualidade difusa presente na sociedade contemporânea, 
como a espiritualidade "New Age" (Nova Era). Ou ainda é evocado por 
grupos interessados em discutir as diversas configurações do 
nacional-popular e preocupados com a vitalidade da cultura brasileira: 
os benditos, as ladainhas e louvores passam a ser rezados em festas 
promovidas por jovens de classe média alta dedicados à valorização e 
divulgação daquilo que seria uma tradição popular e nacional. Assim, 
ao servir simultaneamente para marcar um pertencimento intenso ao 
catolicismo, e o extravasar para o conjunto da sociedade de um 
imaginário "católico" ligados à "cultura brasileira", o culto aos santos 
revela-se útil para pensar as relações entre religião, cultura e 
sociedade. Ele permite indagar o sentido, ou os sentidos, que podem 
ser investidos nos dias de hoje em determinadas práticas devocionais 
geralmente classificadas de "tradicionais", isto é, tratadas como 
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representativas de um catolicismo "popular tradicional", lidas a priori 
como sobrevivências de algo pretérito (MENEZES, 2010, p. s.p.).  

 

Falar sobre Nossa Senhora do Rosário nos faz remeter a memória pela 

qual ela é lembrada na memória popular: o fato de ser considerada padroeira  

dos congadeiros e também protetora dos escravos, juntamente com o Santo 

Benedito e a Santa Efigênia. Seu culto traz o sincretismo religioso que tem 

como uma de suas origens formas de evitar a punição dos senhores aos 

escravos: 

Na época da escravidão, as festas de Nossa Senhora do 
Rosário e de São Benedito eram chamadas de “Festa de 
Negros” Segundo Luís da Câmara Cascudo (1988), a festa do 
Rosário está historicamente ligada a grupos negros que realizam 
uma dança dramatizada conhecida pelo nome de Congada. (...) 
No Brasil, a devoção à Santa do Rosário entre os escravos faz 
parte de um sincretismo religioso entre a cultura dos 
missionários católicos e a população de origem africana. Os 
escravos praticavam o culto religioso como forma de evitar a 
punição dos senhores de engenho e manter presente sua cultura 
africana. (PAIVA, 2003, p.355). 

 

Importante ressaltar, segundo estudos de Oracy Nogueira (1998), que essa 

assimilação da Nossa Senhora do Rosário com “gente de cor”, se fez devido ao 

sentimento de valorização que os escravos tinham por ela de auto respeito 

valorizando-os moralmente, e além do que era uma forma que a festa e o culto 

fossem um forma de imitação e padrões do comportamento branco dominante. 

O culto a Nossa senhora do Rosário está ligada às crenças e rituais de 

devoção negra como analisa Paiva (2003): 

O mito de Nossa Senhora do Rosário está na incorporação do 
culto da Santa pelos negros como protetora dos negros 
escravizados. Assim, os escravos invertem o sentido do culto à 
Santa, antes voltado para a proteção aos marinheiros espanhóis 
e portugueses em luta pela expulsão dos mouros da península 
ibérica. É diante deste cenário histórico de poder em terra 
estrangeira que os escravos se situavam e buscavam constituir 
também relações de poder entre eles, através de uma cultura 
reinventada, mantendo presente a memória ria de suas crenças. 
A festa de Nossa Senhora do Rosário e a organização do 
congado são exemplos desta manifestação cultural. O mito e a 
crença se fazem presentes até nas explicações do sagrado. 
(PAIVA, 2003,p.361-362) 
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Nesse contexto, como já apontava Bastide (1971), a introdução do culto no 

continente africano pelos missionários dominicanos foi um importante instrumento de 

catequese, impondo-se como etapa de cristianização aos negros escravizados e 

enviados para as colônias. Gomes e Pereira (1988) observam que: 

Seria mais correto pensarmos que o Congado tem uma origem luso-
africana brasileira: o catolicismo de Portugal forneceu os elementos 
europeus da devoção à Senhora do Rosário, a Igreja no Brasil 
reforçou essa crença, enquanto os negros, da posse desses 
ingredientes, deram forma ao culto e à Festa. (GOMES et  
PERREIRA,1988,p 176). 
 
  

   No Brasil Colônia essa santa Nossa Senhora do Rosário era conhecida como 

protetora dos negros escravos e alforriados (forros) e esses eram particularmente 

devotos de Nossa Senhora do Rosário, assim como São Benedito, Santa Efigênia 

considerados santos de devoção negra. Como descreve Soares (2000): 

Os pretos e os crioulos são devotos de São Benedito e Nossa Senhora 
do Rosário, e os pardos, de Nossa Senhora da Conceição. No Rio de 
Janeiro dos séculos XVII E XVIII é impossível pensar a hierarquia 
social sem levar em conta hierarquia dos homens e dos santos. [...] Na 
hierarquia das agremiações religiosas leigas, africanos e crioulos, 
pretos e pardos situam-se sempre nos mais baixos escalões da 
hierarquia e nas ultimas alas das procissões. Mas também entre eles 
há honra e distinção. (...) Mas é nos arredores do Campo da cidade, 
para além da vala, que, na primeira metade do século XVIII, os pretos 
vão receber doações de pequenos terrenos para construir suas 
capelas e abrigar os santos de sua devoção. Em 1700, junto à vala, 
começa a construção da Igreja do Rosário. [...] Em 1725 é inaugurada 
a Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
dos Homens Pretos (...)(SOARES, 2000,p.137- 139). 
 

 
A festa religiosa para Nossa Senhora do Rosário tem como objetivo não só 

um momento de agradecimento ou de veneração, mas também um momento de se 

restaurar, renovar ou manter as memórias de um espaço. Como descreve Paiva 

(2003): 

 

O ritual da Festa de Nossa Senhora do Rosário convoca para a prática 
religiosa na qual reflexões sobre o sagrado permeiam as narrativas. A 
palavra se torna elemento vital para a organização da experiência 
individual e coletiva. Os cantos e as histórias apontam para a 
possibilidade do ritual evocar lembranças (PAIVA, 2003, p.361).  
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É através desses ritos que as relações sociais acontecem, e onde há uma 

aproximação dos fiéis com os seus devotos.  Como aponta Renata Menezes, essa 

relação de devoção, implica em uma “auto entrega” e em uma confiança que aquele 

santo para ele representa: 

(...) a devoção não envolve apenas uma troca de graças por ex-votos 
que conseguimos nos aproximar de seus significados mais profundos. 
Um devoto sente que sua vida está de algum modo ligada à de seu 
santo protetor, seja pelos sinais de sua presença, seja pelo fluxo de 
graças em sua vida. Quando alguém entra no registro da devoção, 
passa a interpretar sua vida de uma outra forma, em que as coisas 
adquirem sentido, porque inscritas dentro de lógica particular que lhe 
escapa muitas vezes, mas da qual ele tem a certeza, pois o santo vela 
por ele e pelos seus familiares. Por outro lado, muitas pessoas falaram 
de uma gratidão permanente para com seu santo de devoção, para 
além das promessas que já lhe haviam sido pagas há muito: muitos 
diziam estar na festa do santo para visitá-lo, para agradecê-lo 
(MENEZES, 2010) 

 
 Nesse sentido é possível ver uma interação de um conjunto de crenças e que 

na totalidade é visível como isso ocorre para além das missas, onde suas 

manifestações religiosas são mais delicadas. Como descreve Soares (2000): 

 

A religiosidade católica no século XVII, denominada barroca, 
caracteriza-se por uma grande participação dos leigos, que realizam 
cerimônias religiosas em suas casas, nas capelas e igrejas por eles 
construídas. Promovem dessa forma uma grande variedade de 
devoções que, instituídas em irmandades, transformam-se também 
em espaços de sociabilidade (SOARES, 2000,p.133). 

 

Em Campos a devoção a essa santa, também envolve abordar sobre os negros e 

discutir sobre a escravidão. A memória do negro nesse município aparece muito 

associada ao surgimento da fundação do engenho de Salvador em 1650, como é 

apontado no artigo sobre o Açúcar no Norte Fluminense por Paulo Paranhos (2000), 

segundo os estudos de Alberto Lamego (1974): 

Alberto Ribeiro Lamego aborda em seus estudos que o primeiro 
engenho de açúcar na região somente surgiria no século XVII, com a 
fundação do engenho de São Salvador, em 1650, segundo 
documentação encontrada no cartório do 1o Ofício de Campos. 
Contudo, o certo é que a cultura da cana-de-açúcar apenas vingaria 
no século seguinte, após a Revolta de Benta Pereira, o que apressou 
a retomada da Capitania por parte da Coroa portuguesa. Nesse 
momento dá-se o início da cultura da cana-de-açúcar na planície 
goitacá, sobrepujando a criação de gado, empurrada para o interior da 
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região e “sertões” de São João da Barra (LAMEGO,1974 Apud 
PERANHOS 2000, p.3 ). 
 

Assim, segundo João Oscar (1985, p. 47), a partir do desenvolvimento dado à 

lavoura açucareira, Campos passaria a prosperar, prosperidade esta que atingiria 

proporções elevadas na virada do século XVIII para o XIX, o que iria, segundo João 

Oscar, influenciar “na superestrutura orgânica de toda a sociedade norte-

fluminense”. 

A partir desse momento Campos dos Goytacazes, passa a fazer parte do ciclo 

da cana de açúcar, antes que era voltado apenas para o nordeste. Devido a esse 

crescimento, essa cidade passou a ser uma forte influência para o Norte 

Fluminense. Com isso, logo passa a também a precisar de mão-de-obra. Sendo 

assim crescia também a força de trabalho escravo nos engenhos, sendo assim 

recebendo olhares de estudiosos e historiadores. Como aponta Peranhos (2000), 

crescia também a força de trabalho escravo nos engenhos. 

Em verdade, crescia também a força de trabalho escravo nos 
engenhos, o que fazia de Campos a principal cidade do norte 
fluminense, merecendo observações de viajantes ilustres e 
historiadores de inquestionável honestidade. Auguste de Saint-Hilaire 
foi um desses viajantes que aqui aportaram no século XIX, e que 
indicou dados significativos da economia campista: Até 1769 não 
havia em Campos mais de 56 usinas de açúcar; em 1778 esse 
número subiu a 168; de 1779 a 1801 aumentou para 200; 15 anos 
mais tarde ele cresceu para 360 e enfim em 1820 havia no distrito 400 
engenhos e cerca de 12 destilarias (PERANHOS  2000, p.3). 

 

Com o crescimento de produção em Campos dos Goytacazes, e com a queda 

da produção no nordeste brasileiro, começa a surgir a lavoura de cana-de-açúcar, 

assim explica PERANHOS (2000): 

Com a queda da produção no Nordeste brasileiro, a partir do final do 
século XVII, começa a florescer a lavoura da cana-de-açúcar no norte 
fluminense, uma vez que o atrativo do ouro faz com que levas e mais 
levas de trabalhadores desloquem-se para a região das Minas Gerais, 
gerando um novo espaço sócio-geográfico brasileiro, em detrimento 
do trabalho realizado na lavoura açucareira. Esse momento é 
importante para a região norte fluminense que, em função do declínio 
da plantação da cana no nordeste e do deslocamento de um 
contingente substancial para o interior do Brasil, acelera a sua 
vocação histórica na lavoura da cana-de-açúcar (PERANHOS, 2000, 
p.4). 

 



28 
 

No século XIX, a produção açucareira campista começaria a se expandir, com 

a utilização de novas técnicas para a sua produção de açúcar. Com isso, as 

capitanias foram investindo nos pequenos engenhos existentes aqui na cidade e 

transformando-os em grandes engenhos centrais e em usinas. Conforme abordou 

João Oscar (1985) foi o momento que surgiu a figura dos “barões do açúcar” em 

todo o norte fluminense, ensejando a dominação política, econômica e social por 

parte dessa elite açucareira, que começa a se instalar em suntuosas mansões. 

Esse crescimento de produção se fez ainda mais presente com a chegada da 

produção a vapor nas planícies do norte fluminense em 1827. Como é apontado por 

LAMEGO (1974) “a indústria açucareira campista iria acelerar-se com o advento do 

grande senhor de engenho e a primeira fábrica a vapor – a de Barra Seca, em São 

João da Barra” (1974, p 201). 

         Em 1850 com a introdução definitiva da máquina à vapor na produção 

açucareira, em Campos dos Goytacazes, foi desaparecendo as engenhocas, e 

assim os senhores de engenho e pequenos proprietários tiveram  que se submeter-

se à condição de fornecer para os grandes engenhos para se manter no mercado. 

PERANHOS (2000) aponta que : 

 
(...) pequenos proprietários que, não competindo com os grandes 
latifundiários, desfaziam-se de suas engenhocas e submetiam-se à 
condição de fornecedores de cana-de-açúcar para os engenhos. Não 
restam dúvidas de que todo esse quadro fazia com que a estabilização 
de preços, pelo mais baixo, ocorresse, mesmo porque a engenhoca 
não possuía estrutura suficiente para concorrer com os engenhos que 
se transformavam graças à utilização do vapor como força motriz. 
Assim, ao mesmo tempo cada engenho seria um centro de produção e 
de consumo, influenciando decisivamente na vida da sociedade 
campista, passando o proprietário a dominar não só econômica, mas 
social e politicamente toda a região, forçando o aparecimento da infra-
estrutura necessária à maior circulação do produto para o Rio de 
Janeiro com a introdução da navegação a vapor pelo rio Paraíba do 
Sul, o que ensejaria à vizinha cidade de São João da Barra a primazia 
na construção naval, fator responsável pelo seu desenvolvimento 
econômico durante décadas (PERANHOS, 2000,p.5). 
 

E foi a partir da década de 1850 a cidade de Campos dos Goytacazes, 

passaria a experimentar um desenvolvimento sustentado da agroindústria do açúcar, 

como é apontado por Peranhos (2000), segundo estudo de Alvarenga (1885): 
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 A partir da década de 1850 Campos experimentaria um 
desenvolvimento sustentado da agroindústria do açúcar, passando 
pela produção da aguardente e do café, o que pode ser atestado pelos 
números assinalados por João Alvarenga (1885), como média de 
exportação de Campos para o Rio de Janeiro, de 1852 a 1881, por 
decênios (ALVARENGA, 1885 apud PERANHOS, 2000, p.5). 

 

 A descrição acima sobre o ciclo da cana de açúcar em Campos torna-se 

importante para pensar a formação da Capela de Nossa Senhora do Rosário que 

antes pertencia aos senhores da fazenda Engenho do Visconde, pertencentes à 

família Gregória que cedeu espaços para a construção de capelas dentre elas, a 

Capela de Nossa Senhora do Rosário em Donana (como veremos adiante). 

 

Mas, como essa devoção ocorre em Campos devido à herança negra da 

escravidão nesse local com o ciclo do açúcar?  A devoção a santa foi importante 

para a catequização dos negros escravos. Tais fatos me levaram a curiosidade em 

buscar saber mais sobre tais interrogações: a memória e a devoção pela santa em 

Campos dos Goytacazes. 
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CAPÍTULO 3: Em busca pela memória e devoção a Nossa Senhora do 

Rosário em Campos dos Goytacazes 

 

3.1 AS MISSAS NA “IGREJA DO SACO” 

 

         Foto: Elba Braga, Paróquia Nossa Senhora do Rosário em 10 de Maio de 2015.  

            Ao iniciar a pesquisa no Parque Leopoldina na igreja Nossa Senhora do 

Rosário, localizada em campos dos Goytacazes, percebi que a igreja era chamada 

“carinhosamente” por seus frequentadores de “Igreja do saco”.  

Essa Paróquia foi fundada em 25 de dezembro de 1926, segundo informações 

dados pela própria secretaria da Paróquia. Ela possui em sua estrutura uma 

arquitetura moderna, isso se deve talvez, ao fato dela está sempre sofrendo 

“reformas”, o que me chamou atenção. Além disso, é possível notar que entorno da 

Igreja existem pichações com imagens e dizeres: ”Vitória tu reinarás! Ó Jesus,Tu 

nos salvarás!”, “O meu coração é só de Jesus,a minha alegria é a santa cruz!”,”Pedir 

é humano, agradecer é divino” ( ANEXO A).  

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, a “Igreja do saco”, é um importante 

monumento da cidade. Fica localizada no Parque Leopoldina, em Campos dos 

Goytacazes. Em busca de dados no site de turismo da cidade de Campos descobri 

que a sua edificação (1944) foi realizada através dos esforços do Padre Rosário 
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(filho do médico Dr. Antônio Ribeiro do Rosário, que dá nome a praça, onde o imóvel 

se insere). A construção de uma nova ocorre em substituição da antiga capela que 

ali existia e que se encontrava em ruínas. A obra foi realizada sob a 

responsabilidade do engenheiro Dr. Raul Thouin e contou com o apoio financeiro 

dos empresários Bartholomeu Lyzandro de Albernaz e Manoel Ferreira Machado. 

Segundo o site: 

O Padre Rosário faleceu em 7 de março de 2003, aos 93 anos. 
Foi vereador durante 35 anos. Construiu o Colégio Eucarístico 
e tantas outras igrejas na região. Foi membro da Academia 
Campista de letras, deixou livros publicados. Filantropo e 
benemérito, também foi um brilhante professor de português no 
Liceu de Humanidades de Campos e IEPAM.(TURISMO/, 
Campos, 2011). 
 

No dia 1 de junho, eu, juntamente com a orientadora fomos à procura do 

que se ouviu em Campos dizer, segundo os informantes, sobre a primeira 

Igreja Nossa Senhora do Rosário localizada na Praça Batalhão Tiradentes, no 

centro da cidade, que existiu antes da atual Igreja Nossa Senhora do Rosário 

no Parque Leopoldina. 

Segundo o site de Turismo de Campos4, cujo interessante ressaltar, que 

esse santuário é citado pelo seu antigo nome “Igreja da Nossa Senhora do 

Rosário”, e não como é reconhecida hoje como “Santuário Diocesano 

Eucarístico”: 

Pertencia à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
(dos pretos) e foi construída no século XVIII, 
aproximadamente entre os anos de 1720 e 1740 graças à 
dedicação dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário e de São Benedito que em sua maioria eram 
negros escravos e que foram seus primeiros 
proprietários. A Igreja está localizada na antiga Praça 
Monsenhor Severino e encontra-se sob a administração 
da Diocese Campista, que está promovendo sua reforma 
mantendo apenas a fachada externa. Seus altares eram 
de madeira artisticamente entalhados em estilo Barroco, 
sendo o altar-mor dedicado à Nossa Senhora do Rosário 
e uma das laterais dedicadas a São Benedito, hoje não 
mais existente.( Fonte: INEPAC/SEDEP). 

 

                                                           
4

TURISMO, CAMPOS. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Disponível 
em:<http://camposturismo.com.br/2400_igreja-de-nossa-senhora-do-rosario>Acesso em 
23/07/2016. 
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 Saímos às 15 horas da tarde e fomos diretamente para o centro da 

cidade, onde a Igreja residia. Chegando lá, a primeira observação que tivemos 

foi que ela ainda mantém sua estrutura rústica. Com suas portas grandes em 

madeira, preservadas pelo tempo. Trata-se de um estilo neocolonial. A igreja é 

tombada pelo âmbito municipal através do Decreto n.149/2008 e pelo âmbito 

estadual pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC)5 (ANEXO B).  

O entorno da igreja, virou ponto de comércio. Ao entrarmos na igreja, 

logo nos deparamos com a imagem da Nossa Senhora do Rosário, que fica no 

altar da igreja. Trata-se de uma imagem da santa grande cuja posição é visível: 

à direita do altar. Fomos à busca de informações na secretária da igreja. 

Em uma nova tentativa em procurar mais informações sobre a igreja 

resolvemos buscar informações na lojinha, ao lado da entrada da igreja, que 

vendia objetos, camisas, livros e artigos religiosos existentes no entorno da 

igreja, através da funcionária da loja. 

Segundo a vendedora, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi 

transformada em Santuário Diocesano do Eucarístico em agosto de 2006. 

Segundo ela, a igreja sofreu um acidente no qual pegou fogo e todos os 

documentos se perderam.  

 Perguntamos sobre o que ela sabia sobre a igreja ou como poderíamos 

conseguir os dados sobre o ocorrido. O que nos deixou surpresas é que essa 

vendedora era frequentadora da antiga Nossa Senhora do Rosário, antes dela 

virar o Santuário Diocesano. A senhora havia participado da última festa de 

casamento realizada na igreja, na qual ela ajudou organizar, possuindo o 

convite desse casamento que foi dado a ela por uma amiga. Ela relatou que só 

sabe a data da igreja através desse convite, visto que com o incêndio, “tudo foi 

perdido”.  

Ela também nos informou que após essa fatalidade a igreja ficou 

abandonada. Couberam então os Bispos da Igreja tradicional do Imaculado 

Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizada no Parque 

                                                           
5

 TURISMO, CAMPOS. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Disponível 

em:<http://camposturismo.com.br/2400_igreja-de-nossa-senhora-do-rosario>Acesso em 
23/07/2016. 
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Leopoldina os cuidados com a igreja. Após essas informações, ela sugeriu  que 

deveríamos encaminhar até a Igreja da Nossa Senhora do Carmo para buscar 

possíveis informações na Igreja do Terço. 

Na busca pela igreja do Terço chegamos à Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo. Trata-se de uma igreja rústica, de acabamentos ainda preservados. 

Caracterizada pela sua aparência simples, sem muitos detalhes. A porta de 

entrada da igreja feita em madeira é um dos elementos principais do estilo, 

com acabamento natural, grosseiro, sem verniz. Chegando à igreja havia 

estampado uma programação do evento do Corpus Christi com a participação 

da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e outras, o que me chamou atenção. 

Solicitei autorização para registrar foto do cartaz. Fomos recepcionados por um 

senhor, um “vigia” que me deu autorização e nos informou sobre algumas 

informações acerca daquela igreja dentre elas, os horários da missa que, por 

pertencer à igreja tradicionalista de Campos, realizava a Missa em latim.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Elba Braga, Cartaz Corpus Christi em 1 de Junho de 2015 

Indaguei se ele poderia nos dar alguma informação sobre onde buscar 

dados sobre as igrejas antigas de Campos. Ele mencionou sobre a Igreja do 
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terço e do Santuário Diocesano do Eucarístico a qual ele caracteriza como 

“antiga Nossa Senhora do Rosário”. 

Após muito andar e solicitar informações chegamos à Igreja do Terço. 

Foi difícil perceber que era uma igreja havia apenas uma referência, o nome “ 

Igreja do Terço” na entrada. A igreja se encontra fechada. Não havia vestígios 

de igreja, pois se formou um “prédio”, cercado por grades, um aglomerado, 

cheio de comercio em volta. Notei um interfone por onde se seguia às 

aberturas e fechamentos do portão de acesso às atividades ali presentes: 

dentistas, contabilidade, imobiliária e um que dava acesso a Câmara 

Eclesiástico e Pastoral Diocesano onde seguimos e fomos atendidas por uma 

secretária. Perguntei se havia alguma documentação da antiga igreja Nossa 

Senhora do Rosário, mas novamente nos foi mencionada que tudo foi perdido 

com o incêndio e muito pouco se sabia sobre o ocorrido ou algum tipo de 

histórico.  Isso ocorre, segundo ela, pelo fato dos bispos terem conseguido o 

domínio da igreja pelo Usucapião, ou seja, sem nenhuma documentação. 

Perguntei se havia alguma documentação da antiga igreja Nossa 

Senhora do Rosário, mas novamente nos foi mencionada que tudo foi perdido 

com o incêndio e muito pouco se sabia sobre o ocorrido ou algum tipo de 

histórico.  Isso ocorre, segundo ela, pelo fato dos bispos terem conseguido o 

domínio da igreja pelo Usucapião, ou seja, sem nenhuma documentação. 

Fui a busca de mais informações sobre o acontecimento desse incêndio 

nessa Antiga Igreja do Rosário, mas não obtive nenhum registro documental. E 

um fato interessante, é que através da busca pela internet sobre o ocorrido, 

notei uma observação importante sobre essa igreja. Atualmente ela é o 

Santuário Diocesano do Eucarístico, porém no site de turismo de campos, ela 

ainda possui o nome de Igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa informação 

vem ao encontro as minhas dúvidas já presentes em campo.  

No dia 26 de Junho com a ajuda de uma conhecida de um amigo, 

consegui agendar uma entrevista rápida com o atual padre da Igreja Nossa 

Senhora do Rosário, no Parque Leopoldina. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiW6c659ZbHAhVGjZAKHTMaCH4&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FUsucapi%25C3%25A3o&ei=K53EVdanCcaawgSztKDwBw&usg=AFQjCNHr9hGW3qM6v76M1TZlwA6bxYcKsg&sig2=i3VCC_rlqRIwEwWVccyGdw&bvm=bv.99804247,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiW6c659ZbHAhVGjZAKHTMaCH4&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FUsucapi%25C3%25A3o&ei=K53EVdanCcaawgSztKDwBw&usg=AFQjCNHr9hGW3qM6v76M1TZlwA6bxYcKsg&sig2=i3VCC_rlqRIwEwWVccyGdw&bvm=bv.99804247,d.Y2I
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Chegando à igreja fui logo recebida por ela, e depois pelo padre, que 

aparentemente parecia atarefado. Ele me recepcionou dentro da igreja, mas na 

frente, perto da secretaria, em pé mesmo. Perguntei se poderia gravar a 

entrevista. Ele recusou inicialmente. Quis saber o que eu iria perguntar, sendo 

assim, fiz uma leitura das perguntas e assim mais adiante, ele foi respondendo 

ali mesmo. A única vez que me deixou gravar foi quando ele foi explicar porque 

o nome “Igreja do saco”.  

O padre havia dito que a igreja foi criada em 29 de setembro de 1944 e 

que ele não tinha recordações de alguém que tinha vivenciado a construção da 

igreja. Indaguei sobre se essa igreja havia algum vínculo com a antiga igreja 

Nossa Senhora do Rosário existente no centro. Ele informou que não, 

afirmando se tratar de comunidades a parte. 

Quando fui perguntar o porquê do nome “Igreja do saco”, ele disse: 

“grava isso porque é muita coisa para você guardar”.  E então, foi me dito que o 

apelido da igreja do Rosário, “Igreja do Saco”, vem desde séculos tendo sua 

origem no século XIV: 

 Já que essa região da cidade aqui era marcada pela presença 
da fazendo do saco e da lagoa do saco. A lagoa do saco foi 
aterrada pelos ingleses, quando estes, aqui chegaram no início 
do século para a construção da estação de trem da estrada de 
ferro Leopoldina. Em homenagem a fazenda do saco e a lagoa 
do saco  eles deram  à estação o nome de “Estação do saco”. 
Entorno da estação se formou um bairro, e esse bairro foi logo 
chamado de “bairro do saco” (...) “Bairro do saco”, “Estação do 
saco”. Quando o padre Rosário, Antônio Ribeiro do Rosário aqui 
chegou em 41, que começou a construção da nova igreja, da 
atual, ele decidiu colocar o nome de Nossa Senhora do Rosário, 
mas o povo logo apelidou a igreja de “Igreja do bairro do saco”, 
“Igreja do saco”. A estação acabou, o bairro do saco não existe 
mais, só que o apelido da igreja ficou, ou seja, é uma questão 
mesmo, um apelido que vem com a história (...) É “saco”, saco 
mesmo, não tem nada de “sacro” é saco mesmo, é um apelido, o 
nome correto é Paróquia Nossa Senhora do Rosário,apelidada 
carinhosamente pelo povo de “Igreja do saco” (Entrevista Pe. 
Márcio André dos Santos Ribeiro,26 de Junho de 2015).  

Sobre a memória que narram, a que já se ouviu contar a respeito da 

chegada da imagem da Nossa Senhora do Rosário na igreja, disse nada a 

saber sobre a antiga igreja. Afirmou que há 90 anos foi trazida a imagem Nossa 

Senhora do Rosário da antiga capela que após ser demolida veio para igreja.  
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O padre já faz parte da Paróquia Nossa Senhora do Rosário há quase 

seis anos, Eu perguntei sobre nesses anos de integração com igreja e que 

tipos de fiéis procuram a Nossa Senhora do Rosário. Ele informou serem 

pessoas simples e de todas as classes sociais e quando questionado se havia 

alguma relação mais especifica a respeito dos negros com a devoção à santa, 

o fato dela ser reconhecido por ser intercessora de escravos, ele respondeu 

que “isso era antigamente, hoje não tem a ver, são novos tempos”. 

Sobre as reformas, que ocorrem na igreja, e a quem se deve tais ações, 

ele respondeu que era ao povo. Ao fim da entrevista, ao ser perguntado sobre 

como ele vê a representação da Nossa Senhora do Rosário, respondeu 

dizendo: “Ela era Mãe de Jesus, nossa intercessora, padroeira e mãe do nosso 

povo”. 

Segundo o padre, a santa existente na igreja é a mesma, porém 

antigamente ficava na antiga capela, localizada ao lado da atual paróquia. A 

imagem da santa completaria 90 anos e havia sido reconstruída a mais ou 

menos três anos. O padre assim mostrou as fotos de como era a santa no 

início do século e como ela se encontra hoje. (ANEXO C). 

Após a conversa com o padre fui tirar fotos da santa que fica na igreja.  

Em conversa com a auxiliar do padre ela foi me contando sobre a festa da 

santa, que tem início no dia 28 de setembro e termina no dia 7 de outubro. 

Nesse ritual é realizada a novena e no último dia é realizada a festa. É nesse 

momento que mais se deve manifestar devoção ao santo, segundo os fiéis. É 

neste momento que os fiéis aproveitam para arrecadar um dinheiro para a 

Paróquia. Barracas são montadas com venda de comida. Há apresentação de 

música que atrai um grande número de pessoas. 

Apesar de ter conseguido levantar alguns dados percebi que as 

informações ainda não eram suficientes para me atentar às histórias de 

devoção da santa no município. Segundo o próprio padre, essas informações 

poderiam ser solidificadas através das senhoras que acompanham as missas 

aos domingos, pois segundo ele: “elas sempre têm histórias para contar”. O 

padre disse que eu poderia retornar à paróquia e, assim, continuar a colher 

alguns outros dados e questionamentos. Demonstrou interesse na pesquisa. 
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Informou que após o término do meu projeto que ele gostaria que eu lhe 

encaminhasse uma cópia para que o mesmo lesse. 

Indaguei à devota que me marcou a entrevista com o padre, se ela sabia 

o porquê das pessoas se tornaram devotas da santa. Em resposta a isso, ela 

mencionou sobre a “consagração”, que pode ser feita a qualquer dia e a 

qualquer santa e a partir disso você se torna “escrava” remetendo a 

antigamente, no sentindo de você se “submeter” a alguém, porém nesse caso à 

santa. 

Em minhas idas à missa no horário das sete e das nove horas pude 

perceber como a santa era vista pelo padre e pelos demais fiéis. Na missa das 

9 horas havia um público maior de crianças, pelo fato de estar relacionada à 

catequese e, às vezes, aos batismos. Mas também pude ir ao horário das 7:00 

horas, onde o público maior era de senhores e adultos. 

Quanto à devoção à santa, o que me chamou atenção foi o fato do padre 

pedir constantemente pela interseção da santa para os fies ali presente na 

missa normalmente, ao término da missa, durante a oração de despedida, em 

vez ou outra cita algum outro santo pelo qual seja o dia dele. Por interseção na 

igreja católica, compreende-se, segundo uma fiel, a ação dos santos em pedir 

a Deus a solicitação do devoto. Ela é aclamada em momentos de grande 

dificuldade.  

No domingo do dia 03 de julho de 2016, quando o padre celebrou a 

missa, ele pediu interseção a São Pedro pelos fiéis.  Ele havia explicado 

durante a celebração que a data de comemoração desse santo datava dia 29 

de junho, mas que poderia ser feito uma homenagem no domingo mais 

próximo, e que isso era o certo a se fazer. Sendo assim, ele dedicou a missa a 

ele e no final pedindo interseção dele e da Nossa Senhora do Rosário.  

O interessante desse dia também foi que durante o momento em que 

estava presente observando me deparei com uma amiga que assistia a Missa. 

Eu a interroguei sobre o porquê dela ainda estar naquela igreja, pois eu sabia 

que ela havia sempre frequentado aquela igreja. Em minha memória de menina 

recordava dela ter feita a catequese na Igreja do Imaculado Coração de Nossa 
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Senhora do Rosário de Fátima. Quando indagada, minha amiga respondeu 

apenas que na época fez porque havia uma prima dela que fazia nessa igreja e 

por isso os pais haviam permitido isso. Segundo ela, a igreja na qual ela fez 

catequese, “é tradicional, e as missas são celebradas em latim, mas que 

sempre preferiu a Igreja do “saco” por trazer memórias de uma época e 

memórias familiares.  

Durante o campo pude observar que as pessoas que ali frequentam a 

igreja vão pelo fato de ser uma igreja próxima ao bairro, pelo fato de ser 

“antiga”, o que acaba se tornando “tradição” pela família: “meu pai 

frequentava”, “meus avós frequentam” e assim por adiante, eram os discursos 

narrativos. Em entrevista com alguns fiéis, sobre sua devoção à santa, obtive 

algumas narrativas que não destacavam a memória negra da devoção a santa, 

mas outros resignificados como o fato da proximidade da igreja com as casas 

dos fiéis e a tradição familiar em frequenta-la: 

“Na verdade eu fui, pois gostava do trabalho daquela igreja, mas 
eu frequentava outra, e resolvi frequentar porque eu realmente 
me senti a vontade. E muitos vêm aqui, porque é próxima a casa 
e pelo fato de terem sido criados pelos pais e receberam algum 
dos sacramentos( batizados,casaram ou etc.) e tem essa história 
de caminhada. Vai pela tradição Católica que é de berço! Mesmo 
que alguns morem longe, frequentam ali pelo fato de terem sido 
criados na igreja pela mãe, avô ou avó, e etc.”(Entrevistado A.M, 
Junho 2016)  

 

“As pessoas vem aqui, porque eu acredito que é mais perto de 
suas casas, e que a família vai, assim como é em qualquer 
igreja. Não por causa da história, essas coisas, até porque as 
missas são as mesmas”. (Entrevistada J, Junho 2016) 
 
 
  
“Não conheco a história da santa não, comecei a frequentar essa 
igreja desde pequena com 4 ou 5 anos por influência de minha 
avó” (Entrevistada N, Junho 2016). 
 
 

Outro ponto que pude perceber nessas visitas a missa é o carisma do 

padre para com os fiéis. Muito brincalhão, o padre buscava dar explicações das 

vezes que não esteve presente na igreja, por estar celebrando missas em 

outras igrejas. Como ele abordava: “estou explicando para vocês não acharem 
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que o padre estava “à toa”, mas sim estava em outro local. Gosto de estar 

explicando isso direitinho”.  

O padre também demonstrava o interesse em defender o Papa. 

Solicitava durante as missas, pedidos de orações para ele. Buscava também, 

durante as missas, defendê-lo das críticas que os próprios católicos o fazem. 

Segundo explicava: “vê julgar o ‘santo’ papa, pois ele só faz o bem para a 

família católica”. 

No entanto, nessa igreja não obtive informações por parte do padre e de 

demais fiéis acerca da primeira igreja de Nossa Senhora do Rosário em 

Campos dos Goytacazes. Da mesma forma, não obtive no campo explicações 

e relações da presença da devoção negra à santa.  Cheguei a perguntar alguns 

frequentadores, e eles mesmos não sabiam sobre a história da santa, nem sua 

relação com os negros. Como ilustra uma entrevistada que frequenta a igreja: 

“Eu não sei nada da história dela, na verdade eu sou devota da Nossa Senhora 

de Fátima”. (Entrevistada J, Junho 2016,19 anos). 
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3.2: A FESTA EM DONANA 

 

Foto:  Google Imagens,Capela Nossa Senhora do Rosário em Donana,2016 

Em pesquisa no IBGE, à procura de informações a respeito do bairro de 

Donana, visando compreender sobre sua população, comércio e até o porquê desse 

nome “Donana”, não obtive resultados, pois aparece só a cidade de Campos dos 

Goytacazes em foco, explicando sua população, densidade demográfica, economia, 

serviços de saúde e educação, mas não em específico sobre bairros. Até que, 

observando a fonte do texto do IBGE constatei que no rodapé havia um site que trazia 

informações sobre contexto histórico de Campos dos Goytacazes, bem como seus 

bairros, o CIDAC (Centro de Informações e Dados de Campos) 6. Havia um link no site 

direcionado ao “Perfil dos bairros” de Campos dos Goytacazes, mas ao analisar os 

dados contidos, o que era relacionado ao bairro Donana, só havia uma mapa de 

localização, e uma tabela onde descrevia a população, número de residências e 

estabelecimento comerciais, mas nada especificando algum dado histórico (ANEXO 

D). 

                                                           
6
 O CIDAC, Centro de Informações e Dados de Campos dos Goytacazes foi criado no dia sete 

de julho de 2001 com o intuito de ser o Gerenciador das informações produzidas sobre o 

município. 
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No dia 22 de Julho, em uma simples visita à minha madrinha, tive uma 

grande surpresa. Em uma conversa sobre os meus estudos, faculdade e 

monografia comentei sobre o meu tema: a busca por memória e devoção a 

nossa Senhora do Rosário. Surpresa, minha madrinha, que é devota aos 

santos e frequentadora de igreja, comentou sobre a existência de uma igreja de 

Nossa Senhora do Rosário em Donana e, que pelo que ela sabia “era a 

segunda igreja mais antiga de campos” que datava especificamente entre 1620 

e 1630. Segundo ela: 

Minha avó rosa, era neta de Ana Gregória. A bisavó do meu pai 

chamava-se Ana Gregória Pereira de Miranda Pinto. E eu 

sempre ouvi como Ana Gregória, mas já ouvi também que era 

Ana Gregório. Essa era uma família rica e ela morava ali onde 

hoje é o “Espaço Donana”, na fazenda muito grande que pegava 

de um lado e de outro do asfalto. Perto da fazenda de Visconde, 

e havia um engenho do Visconde e isso tudo na época da 

escravidão. Essa Ana era muito generosa e acolhedora. Ela 

acolhia as escravas, tudo no casarão do engenho, e as ensinava 

instrumentos musicais como: violino, piano e ensinava também 

bordar e fazer renda. Diante dessa atitude que ela tinha, ela 

recebeu o “Título” de “Baronesa de São Vicente de Paula”, por 

todos esses benefícios que ela prestava. O meu pai, Paulo de 

Miranda Carneiro, bisneto dela, e eu no caso sou “tataraneta”, 

ele conservava esse documento no qual comprovava que a Ana 

recebeu esse título de baronesa pela caridade que ela fazia pelo 

que dizem isso foi na época de Dom João XI, essas informações 

de família, mas que não sei afirmar se foi mesmo na época de 

Dom João XI, pelo que meu irmão sabia sim. E não devido ao 

serviço que ela prestava que era de Ana, então “baronesa” por 

esse serviço que ela prestava, recebeu esse título. A Ana 

Gregória era filha do barão de Abbadia, mas ela era baronesa, 

mas não pelo fato dela ser filha dele, mas por esse ato que ela 

tinha. Pelo que eu sei, a Ana nasceu entre 1801 e 1850, mas 

sobre o falecimento dela, não tenho conhecimento. Então devido 

a isso, uma homenagem a “Dona Ana”, o bairro hoje se chama 

“Donana” (Cris, Julho de 2016). 

Nesta mesma conversa, a devota relatou que havia um livro de Cardoso 

Miranda, “O Cyclo das Gerações” (1939)7 onde havia informações dos descendentes 

                                                           
7

Segundo L.S Miranda de Castro, como ele aborda inicialmente nesse livro eletrônico: 
“Descobri que o autor deste livro era primo de meu avô, Henrique Miranda Sá. O interesse de 
outros parentes, dos quais alguns nem conheço, me fizeram mandar fazer uma cópia eletrônica 
deste livro depois de quase destruir o livro xerocopiando-o. Creio que se trata do trabalho mais 
completo sobre os descendentes do Sargento-Mor Gregório Francisco de Miranda e seu filho, 
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do Sargento-Mor Gregório Francisco de Miranda, do seu filho e de seus 

antepassados em comum. Essa obra abordava sobre a Ana Gregória. Segundo 

relato de Cardoso Miranda: 

[...] Dona Ana Gregória de Miranda Pinto recebeu, depois de 

viúva, o título de Baronesa de São Vicente de Paula. A 
concessão desta graça foi motivada pela extrema caridade da 
filha do Barão de Abbadia e o próprio povo lhe entregou o 
pergaminho imperial: A Baronesa de São Vicente de Paula era 
bem uma neta de Dona Marianna Francisca de Assumpção de 
Miranda, que a piedade popular chamou a Bem aventurada. 
(MIRANDA, 1939, p.66) 
 
 

Fiquei abismada com aquela novidade e, em busca de dados sobre a 

memória e devoção a essa santa no município de Campos, me dirigi ao local. 

Ela foi comentando que havia uma historiadora que levantava dados sobre a 

igreja, e que também havia uma amiga que frequenta a igreja em Donana e 

que poderia me ajudar na pesquisa, visto que é uma “tribo” antiga, onde as 

pessoas “são realmente devotas e que poderiam me relatar muitas historias de 

milagres e fé”.  Segui em busca desses contatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
nossos antepassados comuns. Por isto, resolvi colocá-lo à disposição para quem precisar. A 
versão eletrônica ficou com a paginação diferente da original em papel. Os números entre 
parênteses no índice apontam para esta nova formatação. As notas acrescentadas por algum 
leitor foram acrescentadas com a esperança de que possam ser úteis”. Campo Grande, 
fevereiro-2010. O Cyclo das Gerações, 2010. Disponível 
em:<https://pt.scribd.com/document/25814758/O-Cyclo-das-Geracoes>Acesso em:10 de Junho 
de 2016. 
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Foto: Paulo Vitor Linhares de Miranda Carneiro em Antiga Fazenda 
do Engenho do Visconde, desenhada por Raul David Linhares 
Corrêa, Ex Prefeito de Campos dos Goytacazes,sem data. 

 
 

 
Em pesquisa à página de Turismo de Campos 8 constatei que o 

verdadeiro nome é: 

Capela de Nossa Senhora do Rosário do Antigo Engenho do 
Visconde, localizado no bairro de Donana     Construída na 
primeira metade do século  VIII     por Fidalgos, característica 
barroca, tanto interna quanto externa. Destaca-se por seu 
equilíbrio de massas e pela elegância e leveza de sua fachada, 
desprovida de torre sineira, com frontão bem recortado, em cujo 
centro há a coroa imperial, coruchéus trabalhados. A porta 
principal é almofadada e moldurada por quadro de pedra. 
Internamente, apresenta piso de pedra e forro de madeira.A 
capela pertenceu à Fazenda do Visconde de Asseca, donatário 
da Capitania de Paraíba do Sul. O antigo prédio da Fazenda do 
Visconde foi destruído. Para substituí-lo foi construído no local 
um solar cuja fachada tinha 22 janelas. A moradia parecia estar 
conjugada ao engenho, mas este prédio também desapareceu. 
O nome Donana é uma referência a Dona Ana Gregória de 
Gusmão Miranda Pinto, senhora de engenho do “Visconde.” 
Fechado para horário de almoço: 12h até 14h. Horários de 
missa: Às 19h nas terças, quintas e sextas”. (INEPAC, Campos 
Turismo, 2011). 

Em uma pesquisa de campo realizada durante a festa em homenagem a Nossa 

Senhora do Rosário em Campos dos Goytacazes, na Capela de Nossa Senhora do 

Rosário, em Donana, pude obter alguns dados sobre memória e devoção a essa 

santa. 

Segundo Thiago Gomes do Jornal o Diário9, a Capela de Nossa Senhora do 

Rosário fundada há mais de 400 anos é um importante marco da história do Bairro 

na localidade de Donana. Apesar da não exatidão de data pelo órgão federal, a 

comunidade comemorou em outubro de 2015 os 414 anos de fundação dessa 

Capela.  

                                                           
8
TURISMO,Campos.Capela de Nª Sª do Rosário do antigo engenho do visconde, 2011. 

Disponível em:<http://camposturismo.com.br/2407_capela-de-n-s-do-rosario-do-antigo-

engenho-do-visconde>Acesso em 18/05/2015. 

9
 GOMES,Thiago. Capela de Nossa Senhora do Rosário preserva a história de Campos. 

Disponível em:< http://www.diarionf.com/noticia-2712/capela-de-nossa-senhora-do-rosario-

preserva-a-historia-de-campos>Acesso em: 22 de Julho de 2016. 
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Trata-se de uma das construções mais antigas de Campos dos 

Goytacazes. Datada do final do século XVII, a capela foi tombada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional (IPHAN) em 1942 por sua 

importância artística. Segundo o IPHAN: Essa arquitetura trata-se do “último 

remanescente material da presença dos poderosos Viscondes de Asseca, 

donatários da Capitania da Paraíba do Sul, na região de Campos” 10.  

O antigo prédio de residência do engenho foi destruído. Apenas a capela se 

manteve. O visconde de Asseca criou o seu engenho no final do século XVII, 

porém, o prédio do santuário mantém as características de construção 

setecentista.  Seguindo a arquitetura colonial, a fachada é dominada pelo 

frontão de curvas e contracurvas e dois esguios pináculos nas laterais.  

A construção foi feita em cal e pedra, técnica usada no período colonial. A 

capela de Nossa Senhora do Rosário é uma propriedade particular e não 

pertence à Mitra Diocesana de Campos. Cabe a ela apenas o suporte religioso 

ao templo. A Construção da igreja data do século XVIII segue, em estilo 

jesuítico, tombada pelo IPHAN. A Festa é sempre realizada nos dias 30, 31 e 1, 

final do mês de outubro. A data da Santa, por sua vez, é dia 7 de outubro, mas 

por questões tradicionais, nessa igreja a festividade ocorre no final. 

Segundo o Instituto do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro 

(INEPAC): 

 A construção destaca-se por seu equilíbrio de massas, 
elegância e leveza de sua fachada, desprovida de torre sineira, 
com frontão bem recortado, em cujo centro há a coroa imperial e 
coruchéus trabalhados. A porta principal é almofadada e 
moldurada por quadro de pedra. Internamente, apresenta piso 
de pedra e forro de madeira. 
 

Na “igrejinha de Donana” como também é conhecida a Capela de Donana 

traz uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, trazida de Lisboa, em 1650, 

por ordem do governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá e 

Benevides. Essa imagem não se encontra na igreja por questões de 

segurança. Ela só retorna ao templo, sob escolta, por ocasião dos festejos em 

louvor à santa.  
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Para manter as tradições, a festa de celebração da santa é realizada pela 

comunidade católica sempre no ultimo final de semana de cada mês de 

outubro, isso porque foi a data que a imagem sacra chegou ao local, há 365 

anos, apesar da data da padroeira ser dia 7 de outubro. Atualmente no altar-

mor repousa uma Nossa Senhora contemporânea.  

O lugar, que hoje pertence à família Linhares Carneiro, foi restaurado em 2001 

e 2003. Recebeu melhorias paisagistas realizadas pela iniciativa privada, tudo 

devido sua importância histórica para o município de Campos dos Goytacazes e pela 

comunidade católica, tudo autorizado pelo IPHAN. Essa Capela como aponta Thiago 

Gomes, segundo o IPHAN possui as mais diversas nomenclaturas: Capela de Nossa 

Senhora do Rosário do Visconde, Capela de Nossa Senhora do Rosário do 

Engenho, Capela da Fazenda do Visconde e Capela de Donana. 

Em pesquisa de campo no dia 31 de outubro, sábado, cheguei à comemoração 

da festa no dia 31 sábado. Nesse dia ouve uma realização da missa. A princípio 

poucos fiéis. Em sua maioria eram idosos. Dentro da igreja havia duas fotos em 

formato de banner: uma no centro, em forma de destaque, era de um senhor, o 

falecido Benedito Martins, antigo funcionário da fazenda que era parte do local, e 

uma outra no canto direito era de um mulher negra, segundo informações cantava 

na igreja. 

Nos cantos da igreja do lado esquerdo ficam dois santos: São Francisco de 

Assis e Santo Antônio, e ao lado esquerdo estão duas santas: a Nossa Senhora da 

Aparecida e a Nossa Senhora das Graças. Há imagem de Santa Nossa Senhora do 

Rosário mais a frente no altar. É importante dizer que no altar ainda ao lado dela, há 

mais dois santos, novamente um do lado esquerdo Nossa Senhora da Aparecida e 

outra do lado direito São Brás.   

A missa em si foi realizada cumprindo o ritual litúrgico seguindo de grande 

veneração a Santa do Rosário. O pedido de intercessão11 foi clamado ainda com 

mais “força”, durante o final da missa o padre seguiu com a realização do 

                                                           
11

 Segundo MENEZES (2004), trata-se de todo acionar o santo para agir juntamente com 
outros personagens católicos Nossa Senhora e Jesus para assim se beneficiarem com algum  
pedido de intercessão. Cabe lembrar aqui que esse pedido quando não é atendido, os fies 
compreendem que foi pelo bem do devoto ou de quem pediu. 
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levantamento do mastro, que como segundo foi dito por ele, se trata de “um 

simbolismo de início de festa à Nossa Senhora do Rosário”. 

Esse mastro era dividido em duas partes. A primeira era a madeira. Como se 

fosse um “poste” fino era revestido de listras grossas nas cores azul e branca. Essa 

madeira estava dentro da própria igreja no canto esquerdo, no chão, ao lado do 

banco, onde os fiéis estavam sentados. O mastro foi levantado por quatro homens 

que não possuíam nenhum tipo de “escolha”: levantava o mastro quem quisesse, 

sendo homem ou mulher. O mastro foi levado até o lado de fora, e junto com eles, 

seguiram os fiéis, uma banda de músicos (integrada por homens).  

O padre terminou a celebração da missa, juntamente com uma reza pela qual 

foi colocada a segunda parte do mastro: a bandeira com a imagem da Nossa 

Senhora do Rosário, colocada pelas mulheres. Feita a colocação, o mastro foi 

colocado na calçada (ao outro lado da rua), onde após isso, as mulheres cantaram 

uma música para Nossa Senhora do Rosário. Vale ressaltar que os cantos sempre 

eram de frente ao mastro, após isso, foi se dada o início da festa e o fim do ato 

sagrado. 

 Em volta da igreja era possível perceber barraquinhas de pipoca, doce, e 

bebidas alcoólicas, mas esses não tinham vínculo nenhum com a igreja. Na mesma 

rua perto dessas barracas, no final da rua havia um palco onde iria ocorrer logo após 

do ato “sagrado”, um “show profano”, como classificou uma das entrevistadas, 

respectivamente, a festa católica e o forró que ocorreria logo após a festividade 

religiosa. Dentro do espaço da igreja, no terreno (parte de fora), havia duas 

senhoras que vendia torta salgada, essas sim, possuíam vínculo com a igreja e todo 

o dinheiro era revestido para uma ajuda. 

 Depois da finalização dos atos “sagrados” fui à procura de uma intermediária e 

uma missionária dessa igreja para perguntar sobre algumas questões da festa e da 

igreja. Fui logo recepcionada por ela, que já estava a minha espera. Fui 

encaminhada para dentro da igreja, e assim fui perguntando sobre alguns contextos. 

Segundo a “Dona A, filha do ex-funcionário da fazenda e hoje é membro da capela” 

havia comentado que sempre é realizada a festa, e a única vez que não teve, foi 

quando seu pai, o Benedito, faleceu. Ela também me explicou que a festa somente 
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ocorre, pois a comunidade ajuda visto que eles não recebem nenhuma ajuda de 

fora, como a prefeitura por exemplo. Perguntei sobre as fotos que havia me 

chamado atenção, pois estavam em destaque dentro da igreja. Ela respondeu que a 

foto central era de um senhor, o falecido Benedito Martins (ANEXO E). 

Benedito Martins foi funcionário antigo da fazenda onde é localizada hoje a 

igreja. Ele havia ajudado na “construção” do envolvimento da comunidade à igreja, 

naquele espaço. A foto dele estava no centro como forma de respeito e de alguma 

forma “agradecimento”. A foto dele ocupava um lugar central no centro da igreja. Ao 

lado direito de quem entrava na igreja se encontrava a foto de uma jovem negra, 

uma das cantoras que fazia parte da igreja. 

 Segundo “Dona A” as pessoas que ali frequentam não tem nada específico 

sobre sua devoção, “se tornaram devotas a santa por se tornar, não há nenhuma 

história específica”. As imagens da igreja são todas ditas como “originais” trazidas de 

Portugal. Por final, ela havia falado que no outro dia haveria a missa as 10 horas da 

manhã, seguida por uma cavalgada.  À noite, às 18 horas, a festa seguiria com uma 

procissão. Observei antes de ir embora que havia chegado mais gente: crianças, 

jovens, adultos, todos para a denominada festa “profana” como relatou um fiel.  

No dia seguinte dia (1º de novembro), fui à missa acompanhada pela minha 

orientadora Andréa Paiva. Observei que a igreja tinha mais gente, não só idosos, 

como jovens e crianças. Nesse dia iria ocorrer também um batizado. Também havia 

“coroas de flores”, espalhados por dentro da igreja. Fui informada que esse tipo de 

flores é algo tradicional da festa. À primeira vista as coroas de flores me revelaram 

um duplo simbolismo: a ideia do enfeitar para a festividade, mas também a ideia de 

homenagear os mortos. Foram realizadas na missa, o batizado, e ao término foi feita 

uma procissão onde os fiéis carregavam um objeto sagrado que iria compor a 

imagem de Nossa Senhora: um terço, um manto e uma coroa. Uma senhora 

carregava um terço denominando de Rosário. A segunda senhora carregava um 

manto, fino e azul claro trabalhado em volta com paetês. Mais à frente dela, havia 

uma terceira senhora que carregava uma coroa, e algumas crianças vestidas de anjo 

acompanhavam esse ritual. 
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Dando sequencia ao ritual foi feita a entrada da imagem da santa, Nossa 

Senhora do Rosário que, ao término, foi conduzida para dentro da igreja por 

cavaleiros da cavalgada. Segundo o neto de Benedito, esses cavaleiros foram até a 

igreja por um desejo em participarem da cerimônia festiva à santa, pois a princípio, a 

participação deles, não encontrava no “roteiro” (ANEXO F). 

Esses cavaleiros conduziram à santa até ao altar, e assim, em um ato festivo, a 

partir de uma música, foi iniciada a Coroação a Nossa Senhora: as mulheres 

vestiram a santa com o terço, seguido do manto e por fim, a coroa que foi o 

momento auge do ritual ao som de muitos aplausos pelo fieis seguido de pétalas de 

rosas que foram jogadas na imagem pelas crianças vestidas de anjos na cor branca.  

O padre finalizou a missa festiva. O neto do Benedito agradeceu a 

comunidade, aos cavaleiros e todos que contribuíram para a realização da festa e 

deixou claro que nada teria sido efetivado sem as suas colaborações e que se 

encontrava muito feliz em poder está realizando e resgatando também a memória de 

seu avô.  

Após a benção final foi encerrada a celebração, e os cavaleiros estavam a 

postos do lado de fora da igreja com bandeiras de alguns países, dentre elas a 

norte-americana. Questionei o porquê das bandeiras. Segundo cavaleiros, as 

bandeiras existem porque acham que “fica mais bonito para a apresentação”, não 

demonstrando assim nenhum motivo específico qualquer. Depois disso as pessoas 

se dispersaram, e só ficaram algumas pessoas, dentre elas, um casal que segurava 

a imagem de Nossa Senhora do Rosário que havia entrado na procissão. Eles 

ofereciam a quem quisesse tirar uma foto. Percebi que o senhor era daqueles 

curiosos, e seria também mais a frente uma fonte de informação, já que ele 

frequenta a igreja desde novo. Mais tarde, às 18 horas, houve uma procissão que 

teve início e fim na igreja. 

 Segundo Durkheim (2000), para se entender os ritos é necessário 

compreender o que é crença e de como ela intervém nas suas relações:  

Todas as crenças religiosas conhecidas, sejam simples ou 
complexas, apresentam um mesmo caráter comum: supõe uma 
classificação das coisas, reais ou ideias, que os homens concebem, 
em duas classes, em dois gêneros opostos, designados geralmente 
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por dois termos distintos que as palavras profano e sagrado 
traduzem bastante bem. A divisão do mundo em dois domínios que 
compreendem um tudo que é sagrado, outro, tudo o que é profano, 
tal é o traço distintivo do pensamento religioso: as crenças, os mitos, 
os gnomos, as lendas, são representações ou sistemas de 
representações que exprimem a natureza das coisas sagradas, as 
virtudes e os poderes que lhe são atribuídos, sua história, suas 
relações mútuas e com as coisas profanas (DURKHEIM, 2000,p.19-
20). 

 

Mas, é preciso conceituar o que estamos denominando por ritual e crenças. 

Segundo Durkheim (2000): 

Os fenômenos religiosos são classificados, naturalmente, em duas 
categorias fundamentais: as crenças e os ritos: As primeiras são 
estados da opinião, consistem em representações; os segundos são 
modos de ação determinados. Entre esses dois tipos de fatos há 
exatamente a diferença que separa o pensamento do movimento. 
(DURKHEIM, 2000, p.19).  

Mas o que seria o pedir ao santo e ser devoto ao santo. Embora esses fenômenos 

sejam de todo uma relação do fiel com o santo, essas construções se diferem, 

implicam em graus diferentes de envolvimento. Nesse contexto Menezes explica: 

(...) você pode pedir a um santo e lhe pagar uma promessa sem se 
tornar seu devoto - isso é particularmente comum ao precisarmos da 
especialidade pela qual um santo é reconhecido (por exemplo, pedir a 
cura de algum mal de olhos à Santa Luzia). Mas quando alguém se 
define como devoto de um santo, é porque estabeleceu com ele um 
vínculo mais profundo, que implica em amizade, fidelidade e gratidão. 
Um devoto, e mais ainda, um devoto fervoroso, nem precisa pedir, 
pois o santo sabe de suas necessidades e está sempre se fazendo 
presente, concedendo graças antes mesmo que elas sejam pedidas. 
Por outro lado, o devoto é marcado por um sentido de resignação, de 
conformação com pedidos não atendidos, porque se o santo padroeiro 
não concedeu, é porque "não era para meu bem" (ele conhece mais 
de mim do que eu mesmo. Ou seja: é possível pedir sem ser devoto, e, 
ao ser devoto, é possível não pedir e receber, ou não receber e 
compreender. A devoção é uma relação de maior profundidade com 
um santo, onde os pedidos (ocorrendo ou não) representam apenas 
uma dimensão mais aparente (MENEZES, 2010, s.p.). 

A devoção ocorre por confiança do fiel ao santo (MENEZES,) seja no 

ato do saber pedir, pelos milagres concedidos ou por algum histórico ou 

tradição familiar, onde a santa por algum momento se fez presente na família 

do devoto, e por esse motivo, provoca e resignifica a questão de 

agradecimento entre o devoto e a santa.  
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Dessa forma, seguir sua história, fazer seus pedidos e rezar visando a 

intercessão da santa é manter uma relação “fiel” a santa. A santa intercede. 

Cabe ao fiel fazer seus rituais para que ela possa atendê-lo: fazer algum 

sacrifício, como o jejum, andar ajoelhado, carregar pedras, ir a pé ao santuário,  

dar o nome do santo ao seu filho, ter um compromisso de ajudar a igreja por 

determinado tempo, entre outras crenças e ritos presentes na relação devoto e 

santa.   

 Nessa dinâmica em pensar ritual e crença a Nossa Senhora do Rosário em 

Campos dos Goytacazes podemos apontar a memória como um ponto importante. A 

devoção assim tende a expressar a fé de um devoto expressar sua fé, e tendo a 

devoção a um santo são construções presentes no passado construindo assim 

memórias como analisa Halbwachs (1990):  

 

No mais, se a memória coletiva tira sua força e sua duração do 
fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante 
eles são indivíduos que se lembram, enquanto membros do 
grupo. Dessa massa de lembranças comuns, e que se apóiam 
uma sobre a outra, não são as mesmas que aparecerão com 
mais intensidade para cada um deles. Diríamos voluntariamente 
que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 
memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o 
lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo 
as relações que mantenho com outros meios. Não é de admirar 
que, do instrumento comum, nem todos aproveitam do mesmo 
modo. Todavia quando tentamos explicar essa diversidade. 
voltamos sempre a uma combinação de influências que são, 
todas, de natureza social (HALBWACHS, 1990, p. 34). 
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 Considerações Finais 

Pela observação dos aspectos analisados, tive um resultado distinto do 

que de início era proposto. Se inicialmente buscava pela memória e devoção 

do culto a Nossa Senhora do Rosário ver a relação da santa com a cultura 

popular negra através de festividades como as congadas, as marujadas, a 

presença de elementos da cultura afro-brasileira muitos presentes nas obras 

que li acerca do culto e crença a essa santa (COUTO, 2003, PAIVA, 2003, 

TINHORÃO, 1988, BASTIDE,1971) fui surpreendida pelo próprio campo. 

O que pude constatar é que os fiéis têm uma relação com as igrejas 

aqui citadas de devoção a Nossa Senhora do Rosário. Eles pedem intercessão 

à santa pela vida deles, pela vida de seus familiares.  

Os fiéis na Igreja do Parque Leopoldina quanto os de Donana 

frequentam as missas, vão a essas igrejas por sua relação de tradição e de 

fácil acesso com esses ambientes. Conforme os relatos, essas pessoas que 

fazem parte desses ambientes: avós terem frequentado e posteriormente seu 

filho, e depois os netos, e assim, por conseguinte.  São católicos que gostam 

de ir à missa, demonstrar sua crença a Nossa Senhora do Rosário, realizar 

festas, procissão e rezas à santa. Mas, todas essas crenças e rituais foram 

analisadas sem a presença da cultura negra. Não se trata aqui de dar maior ou 

menor visibilidade a essa devoção, mas de perceber a diferente forma de culto 

a essa santa em Campos dos Goytacazes. Como citado, na minha inserção ao 

campo e nas entrevistas realizadas não havia relação alguma dos fiéis com o 

histórico da santa à memória negra. Esse dado é importante para contribuir 

para os estudos acerca da questão negra em Campos. 

Muitas lacunas e silêncios estão presentes nessa pesquisa. Reconheço 

que seria interessante seguir com essa pesquisa centrando nos arquivos no 

Município de Campos dos Goytacazes.  

Durante a pesquisa, muitas das minhas interrogações como a referente 

à mudança da Igreja de Nossa Senhora do Rosário para Santuário Diocesano 

do Eucarístico eram resumidas pelas seguintes falas no campo: “não há mais 

nada”, “não se tem mais nada”, “menina, você não vai achar nada”, “se nem a 

diocese tem, como você vai obter?”. Essas frases vão inquietando o 

pesquisador a dar sequência ao trabalho. Ao chegar ao fim percebo que seria 
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interessante ver silêncio aos santos de devoção negra através dos cultos afro-

brasileiros campistas.  

A pesquisa apresentada traduziu em uma busca pela devoção e 

memória a Nossa Senhora do Rosário em Campos dos Goytacazes onde pude 

constar que em nome de uma “tradição” segundo os fiéis entrevistados (que 

não trazem lembranças da memória negra e a santa) e pelas proximidades dos 

fiéis da igreja com o local em que moram novas formas de pensar repensar a 

religiosidade.  
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Anexo “A” – Pichação  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Elba Braga em 10 de Maio de 2015,Campos dos Goytacazes/RJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Elba Braga em 10 de Maio de 2015,Campos dos Goytacazes/RJ  

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Elba Braga em 10 de Maio de 2015,Campos dos Goytacazes/RJ  
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Anexo B- Antiga Igreja Nossa Senhora do Rosário, e hoje Santuário Diocesano 

do Eucarístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: Elba Braga em 1 de Junho de 2015,Campos dos Goytacazes/RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto: Elba Braga em 1 de Junho de 2015,Campos dos Goytacazes/RJ  
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Anexo “C”- Imagem da Antiga Nossa Senhora do Rosário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: BRUNÁRIO,Roger. Inventário da Arca Norte Fluminense, 2014 

 

ANE O “D” Perfil do bairro Donana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: CIDAC,2016 
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ANE O “E” Centralidade do antigo funcionário da Fazenda do Visconde na 

Missa 

 

 

 

 

 

 

 

                                Foto: Ana Carla em 1 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Foto: Ana Carla em 1 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 


