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RESUMO :

Este trabalho tem como objetivo, tentar compreender a interação do caráter

artístico e coletivo dentro da religiosidade, através da produção dos tapetes na festa

de Corpus Christi. Considerando as obras como efêmeras e utilizando-se para sua

confecção materiais não convencionais, este ato de fé é tradicionalmente

demonstrado no domínio das ruas ou praças públicas, que são consideradas

profanas pela fé cristã. Um dos objetivos dessa pesquisa visa considerar em que

momento ocorreu essa transição entre sagrado e profano. A ação de desenhar

símbolos religiosos numa “tela” não habitual e ao se reunirem na Arte e na Fé para a

realização da festa de Corpus Christi, a coletividade gera sentimentos. A ideia é

compreender de que maneira esse envolvimento é assimilado pelos indivíduos na

comunidade. Outro aspecto considerado concernente em avaliar, é a adaptação de

símbolos e ícones pagãos para uso cristão. Além disso, mais um ponto a ser

analisado são alguns reveses do Corpus Christi num período pandêmico, quais vias

foram utilizadas para se manter a tradição com a proibição de aglomerações. Todas

as esferas ponderadas podem possibilitar uma melhor compreensão de como o

ritual do Santíssimo Sacramento, no decorrer da solenidade, levam a um

envolvimento mais profundo da comunidade.

Palavras-chave: Arte, Fé, Corpus Christi, Sagrado, Profano.



ABSTRACT :

This work aims to try to understand the interaction of artistic and collective

character within religiosity through the production of tapestry at the Corpus Christi

festivity. Considering the works of art as ephemeral, and using unconventional

materials for their manufacture, this act of faith is traditionally demonstrated in the

domain of public streets or squares, which are considered profane by the Christian

faith. One of the objectives of this research aims to consider at what moment this

transition between sacred and profane occurred. The action of drawing religious

symbols on an unusual "screen" and when they come together in Art and Faith for

the Corpus Christi festivity, the collectivity generates feelings. The idea is to

understand how this involvement is assimilated by individuals in the community.

Another aspect considered converning in evaluating is the adaptation of pagan

symbols and icons for Christian use. In addition, another point to be analyzed are

some setbacks of Corpus Christi in a pandemic period, which ways were used to

maintain the tradition with the ban on agglomerations. All weighted spheres can

provide a better understanding of how the ritual of the Holy Sacrament, during the

solemnity, leads to a deeper involvement of the community.

Keywords: Art, Faith, Tapestry, Corpus Christi, Sacred, Profane.
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INTRODUÇÃO:

Quando estudamos a arte estando relacionada ao mundo da religião, acabamos

partindo de concepções e visões de um mundo com características e organizações

peculiares, deixando os sentidos e significados mais carregados e elevados,

acentuando ainda mais a espiritualidade de uma comunidade, tanto no que condiz

à coletividade humana quanto no que se refere à arte.

A princípio, a opção pelos Tapetes de Corpus Christi sobreveio devido às

características e beleza próprias, em que num dia único, uma vez ao ano, a rua

profana recebe o sagrado. Transforma-se num mundo ritualístico que tem

linguagens e códigos representados pela fé coletiva, assim como pela arte efêmera.

O objetivo também é explanar características desse evento religioso, em que o

profano é sacralizado por meio da arte e da fé, no momento em que imagens e

símbolos invadem as ruas através dos tapetes.

A metodologia para a estruturação desse Trabalho de Conclusão do Curso de

Antropologia, iniciou-se em maio 2018, partindo de um estudo etnográfico o qual foi

considerado a comunidade local, o bairro do Cafubá em Niterói, que na ocasião da

celebração se une à bairros adjacentes. A pesquisa se direcionou para uma

dimensão mais teórica além do pretendido, devido a situações ocorridas que

dificultaram o trabalho de campo nos anos seguintes. No ano de 2019 ocorreram

percalços que impediram a participação no evento, assim sucedendo também nos

anos subsequentes, em razão de uma enfermidade que assolou não só o Brasil

como ao mundo. O flagelo foi consequência do Sars-CoV-2, um vírus até então

desconhecido que apresenta certa letalidade, causando a Covid-19. Situação esta

que levou ao confinamento a maior parte do nosso planeta, acabamos vítima do

vírus e fomos  abalados emocionalmente pela clausura imposta.

Esse trabalho foi iniciado a partir de um recorte histórico, em que explana a

origem da solenidade de adoração à Hóstia Consagrada. O ponto de partida é uma

jovem freira agostiniana, chamada Juliana, do Convento de "Mont Cornillon" em

1209, na cidade de Liège, Bélgica. Ainda no contexto histórico, é apresentado uma

tabela/calendário para  explicar como a data da celebração é escolhida.
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Na sequência é feito um rápido passeio por algumas das cidades brasileiras que

chamaram a atenção pela grande centralização de turistas e por trabalhos e atitudes

diferenciados na confecção dos tapetes de Corpus Christi. 1AQUINO(2019),

colabora com um pequeno embasamento histórico e religioso, dentro do seu

entendimento como estudioso teológico da Igreja Católica. SOUZA (2013), traz

uma modesta colaboração ajudando a entender como o indivíduo cria sua

identidade cristã para se conectar socialmente. Pelo intermédio sutil de SIMMEL

(1950), é possível perceber a composição da tríade, citada por ele em seu trabalho,

buscando compreender pontos da sociedade e a diversidade dos objetos a serem

pesquisados e a maneira como tudo pode estar conectado.

Dando continuidade a esse apanhado histórico sobre o Corpus Christis,

aproveitou-se a oportunidade de fazer uma leve observância, considerando o

trabalho: “Os Romeiros de Padre Cícero/visto por Daniel Bitter, Andréa Falcão e

Ana Rieper”, BITTER (2018), em relação ao milagre de Corpus Christis, quando a

hóstia se transforma em carne, as implicações ocorridas nos Romeiros, estavam

dentro de um contexto diferente do milagre ocorrido no século XIII. O quadro social,

cultural e histórico do nordeste brasileiro no final do século XIX eram de revoluções,

revoltas, perseguições religiosas e mudanças políticas surgindo várias situações

conflitantes. Esses fatos geraram muita polêmica e incredulidade para alguns, mas

o que é interessante frisar aqui, é que, apesar dos conflitos a fé do povo não foi

abalada, criando assim sua “própria realidade”, o que transformou Juazeiro num

grande centro de romaria pelos devotos. Esse episódio ajuda a compreender a

exposição da colaboradora entrevistada Valdecir Ramos, no decorrer da pesquisa

quando ela expõe que: “É uma coisa de fé mesmo, só quem tem é que pode

entender isso, não sei explicar em palavras não”, então aqui observamos o sentir a

fé, também explanado nesta pesquisa por OLIVEIRA (2014),

1 Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, mais conhecido como Prof. Felipe Aquino é escritor, professor,
apresentador e radialista brasileiro das emissoras católicas Rádio Canção Nova e TV Canção Nova.
Leciona História da Igreja no Instituto de Teologia Bento XVI, da Diocese de Lorena,Possui graduação
em Matemática, pela Faculdade de Filosofia de Itajubá(1968-1971), Mestrado em Engenharia
Mecânica, pela Faculdade de Itajubá (1972-1974), Doutorado pela Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho(1996-2001) e Pós-doutorado pela mesma Faculdade (2002-2003), foi diretor
geral da FAENQUIL durante 20 anos. Em 2012 o Papa Bento XVI concedeu-lhe o título de Cavaleiro
de São Gregório Magno https://pt.wikipedia.org/wiki/Felipe_Aquino acesso 30/08/2018

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apresentador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Can%C3%A7%C3%A3o_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Can%C3%A7%C3%A3o_Nova
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Teologia_Bento_XVI&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Lorena
https://pt.wikipedia.org/wiki/FAENQUIL
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bento_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_S%C3%A3o_Greg%C3%B3rio_Magno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_S%C3%A3o_Greg%C3%B3rio_Magno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Felipe_Aquino
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“Quando se trata de fé a vivência é subjetiva, logo, se manifesta
de forma diferenciada, ela não pode ser descrita apenas vivida e
vivenciada. Por isso promove infinitos significados pois é passível de
múltiplas interpretações a partir daqueles que a vivência."
(Oliveira,p.113)

Considerando a união Arte/Fé, os sentidos e sentimentos se recriam, com isso

sobrevém algo ainda mais significativo, essa Arte/Fé vai tomando forma

transformando-se num sistema de trocas, procuramos delinear esse processo, por

intermédio de MAUSS(1979),  HYDE(2010), BITTER(2008) e MARTINS(2005).

O envolvimento desse complexo de doações e dádivas podem ocasionar uma

corrente, assim como acontece no filme A Corrente do Bem, é uma possibilidade de

transformação mundial a partir do despertar de sentimentos de solidariedade.

O Corpus Christi é uma grande festividade, assim ocorre com várias

celebrações religiosas pelo Brasil, como a festa do Divino, a Folia dos Reis, Reisado

entre outras celebrações regionais. Esse trabalho tenta conciliar o que é envolvido

na organização dessa empreitada pela fé, a partir da arte dos tapetes, onde diversas

indivíduos “se envolvem intensamente em amplas teias de reciprocidades sociais e

simbólicas”, (BITTER.p.9), produzindo arte popular como demonstração de fé. Essa

categoria de arte popular é concebida em muitas celebrações religiosas pelo Brasil,

como as Folias dos Reis citadas por BITTER no livro “As Bandeiras e as Máscaras”

(2008), assim ocorrendo também de forma performática no Corpus Christis. Esse

envolvimento gera uma grande capacidade de concentração e sociabilidade entre

grupos os quais visam reafirmar sua doutrina, rompem o cotidiano, criam momentos

especiais em e na sociedade, fazendo crescer os laços de solidariedade com as

relações cosmológicas.

“Esse empreendimento tem lugar em momentos especiais da vida
social, quando os laços de solidariedade social, bem como as
relações de natureza cósmica, se acentuam de modo notável. Em
suas intermináveis variantes, as folias apresentam estruturas
semelhantes”. (BITTER.2008.p.9)
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As estruturas da celebração de Corpus Christi podem ser comparadas com as

mais diversas solenidades religiosas promovidas pelo país. Fortalecendo os laços de

solidariedade social assim como sua 2cosmologia religiosa.

Do mesmo modo entendido por DURKHEIM (1989), “As representações religiosas

são representações coletivas que exprimem realidades coletivas”, ele compreende

que as categorias da percepção, já foram observadas em estudos das crenças

religiosas primitivas, e desta forma, “(...) devem participar da natureza comum a

todos os fatos religiosos” (DURKHEIM,1989), constata-se que estas categorias

específicas são valores sociais resultante do pensamento coletivo. A mesma visão

também é partilhada por BECKER (1976), a religião não é um mero sistema de

concepções e crendices, mas sim, uma grande força comunitária e social

representada através das significações dos indivíduos. Desta maneira então pode-se

perceber que nas artes das confecções dos tapetes de Corpus Christi, a

comunidade tem a mesma força e representação denotadas por de sinais e

símbolos de sua fé, expressadas através dessa arte que também é coletiva. “(…) a

arte é sempre uma ação coletiva, em que diferentes indivíduos desempenham

papéis específicos, em princípio complementares, (...)” (BECKER,1976).

Observando por este sentido, a arte e a fé em sua totalidade está sujeita a caminhos

e diferentes etapas, envolvendo uma rede de cooperação, entre vários elementos,

criando assim uma certa simbiose entre os indivíduos daquela comunidade religiosa.

A relação entre sagrado e o profano, será analisada a partir das percepções de

VAN-GENNEP(1977) e TURNER(2005) que junto a algumas declarações expostas

por participantes no trabalho de campo, acabaram por embasar as ideias de que o

sagrado e o profano não são valores absolutos e podem corresponder a uma

ambiguidade. DURKHEIM(1989), também contribuiu para compreender a divisão e a

interação entre sagrado e profano.

Os mundos da arte, mencionados por (BECKER,2008), integram uma constelação

complexa de pessoas e instituições, fornecedores, fabricantes, entre outros. Assim

ocorre também na organização dos rituais de Corpus Christis, devotos, instituições

2Cosmologia religiosa é uma explicação da origem, evolução e eventual destino do universo, de
uma perspectiva religiosa. Isso pode incluir crenças sobre a origem na forma de um mito da criação ,
evolução subsequente, forma organizacional atual e natureza e eventual destino ou destino. Existem
várias tradições na religião ou mitologia religiosa que afirmam como e por que tudo é do jeito que é e
o significado de tudo. As cosmologias religiosas descrevem a configuração espacial do universo em
termos do mundo em que as pessoas normalmente habitam, bem como outras dimensões, como as
sete dimensões da religião; estes são rituais, experienciais e emocionais, narrativos e míticos,
doutrinários, éticos, sociais e materiais.

https://en.wikipedia.org/wiki/Creation_myth
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_mythology
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religiosas, fabricantes, fornecedores, quem doa e quem confecciona os tapetes, não

tem como separar arte e religião nessa ocasião, pois tudo e todos tem uma única

finalidade, festejar e agradecer ao Santíssimo Sacramento. Ao avaliar aspectos,

como a interação da sociedade, da fé e da arte, é percebido fatores que envolvem

essa teia social de contribuições mútuas. Essa ação demonstra respeito ao Corpo

de Cristo e ao Santíssimo Sacramento, assim reafirmando seu credo através da

arte. “O mundo da arte é como o pano de fundo diante do qual arte é definida e

criada”, (BECKER, 2008).

O encontro da Arte e Fé para a produção da festa de Corpus Christi, cria um

organismo e esse organismo gera sentimentos, a ideia é compreender de que

maneira tal envolvimento é concebido e assimilado pelos indivíduos da comunidade.

Ao criar-se compromissos, fortalecem-se os elos sociais e PEREZ(2019 e 2021)

contribui para se estabelecer algum entendimento, sobre a união dos elementos e

a compreender a sociedade.

Através do pensamento de GEERTZ (1978), “A religião como sistema cultural”,

vamos avaliar as características do ser humano, relacionadas a um sistema de

símbolos que influenciam no seu comportamento religioso. Criando a percepção de

que é na religião que indivíduos são motivados a se comportarem por símbolos,

formando conceitos para uma regra existencial e acompanham uma ordem mística

ou cósmica das coisas, se guiando por um consenso. Portanto, seria uma questão

de entendermos esse mundo ritualístico e simbólico, suas diretrizes e suas normas,

para compreendermos essa dimensão cosmológica e assim desvendarmos como

esses símbolos colaboram na superação dos problemas e injustiças próprios dos

seres humanos. Neste entendimento de GEERTZ(1978) em relação aos símbolos,

se cria uma estimativa de que o sujeito religioso teria uma percepção teológica dos

seus atos, assim os símbolos exercem atribuições e estímulos de diversas

maneiras. Avaliando ainda alguns fatores que definem que certos objetos sejam

determinados como obras de arte. GEERTZ(1997) também colabora para o

entendimento e complementa que “a definição de arte nunca é totalmente

intra-estética, na verdade, na maioria das sociedades ela só é marginalmente

intra-estética”, (Arte como um sistema cultural), então, acima dos fatores estéticos,

visuais, também devemos considerar aspectos culturais, que estão ligadas a obra

em questão. Para compreender essa arte, temos que primeiro compreender a

cultura em qual está inserida. Com intenção de afirmar que o entendimento das
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formas artísticas consiste em observar a partir de um contexto sociocultural maior

em que, criam algum sentido quando junto de outras formas simbólicas, como a

religião, o consenso, o direito e etc. Isso assim resulta em adotar o fenômeno

artístico, como uma maneira de pensar certos cuidados sobre o mundo em que

vivemos e em que sentimos algumas coisas e não outras. Eis o que faz

GEERTZ(1997) rogar em seus estudos, que "a definição de arte nunca é

intra-estética" (O Saber Local;p.146).

As imagens e a fé Cristã ainda amadureciam em sua gênese, como os trabalhos

dos artistas que até então trabalhavam num mundo pagão, através dos estudos de

BESANÇON(1997), é ponderado o sequestro de algumas imagens pelo cristianismo

que davam uma nova vertente aos seus significados. ONG(1998), colabora com

uma breve compreensão das transformações na oralidade, assim como marcas e

símbolos criados, ajudaram na comunicação entre os cristãos perseguidos no

período catacumbário.

E por fim a situação Pandêmica, fez com que se criasse alternativas para

celebrarem o corpo de Cristo, o mundo digital então veio se acoplar ao mundo

religioso e nos faz pensar o convívio e a socialização por uma perspectiva não

física, singularizando a sociedade, dando início a uma nova classificação para o

coletivo, globalizado e individualizado, o estar sem estar lá. GOMES E LEITÃO

(2017), nos mostram o quanto a esfera digital pode ser inserido de maneira

suplementar nessas ocasiões, mas também me fazem pensar, se esse mundo real

pode “desmoronar”, quais as implicações que podem surgir se todos resolvem se

esconder atrás de um mundo virtual.

Alguns colaboradores foram surgindo no decorrer da temática, como MONTES

(2012) e o início do estado laico; FLUSSER(2002), exemplifica a fé e a

coincidência; compreendendo o ser afetado com FAVRET-SAADA(2005); com

KRACAUER(1963), o ser é parte de um contexto espiritual, e também ajudando a

entender a concretização da fé através dos tapetes, OLIVEIRA(2014) é um grande

apoio literário. Portanto, tais colaboradores foram agregando valores conforme a

progressão da pesquisa.
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Com todos esses "parceiros", foi desenvolvido um estudo sobre o Corpus Christi,

esta grande festividade, e a pretensão é apresentar neste trabalho a organização

dessa empreitada pela fé popular e pela arte simbólica representada através do

ritual dos tapetes. Num entrelaçar entre profano e sagrado, rituais e símbolos, arte e

fé, foi pretendido planificar o modo peculiar do indivíduo de viver essa organização

na sociedade, de como essa união o faz perceber o mundo no que condiz a

transformações, sentidos  e sentimentos.

A composição do projeto, conta com o auxílio de tabelas, gráficos e imagens

fotográficas, as quais são classificadas por um índice. Essa pesquisa

fundamentou-se a partir dos relatos de participantes ativos da comunidade religiosa,

e assim foi ganhando forma.
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1.RESUMINDO A HISTÓRIA SOBRE A SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI

1.1 JULIANA DE MONT CORNILLON:  O INÍCIO DE TUDO

Em 1209 3Juliana de Mont Cornillon aos 16 anos, também conhecida como

Juliana de Liège, freira agostiniana do Convento de "Mont Cornillon", em Liège na

Bélgica, passou a ter visões em que era solicitado à igreja que se realizasse uma

festa em honra ao Santíssimo Sacramento. Só em 1230 a Irmã falou de suas visões

ao arcediago local Tiago Pantaléon di Troyes, e neste mesmo ano o Corpo de Cristo

passou a ser celebrado em Liège.

No ano em 1261 Tiago Pantaléon veio a se tornar o Papa Urbano IV, mas a

principal causa que corroborou a intenção da festa foi o acontecimento de um

milagre que teria ocorrido em Bolsena, ficando conhecido como “O milagre de

Bolsena-Orvieto”. Uma pequena comuna italiana da região do Lácio, província de

Viterbo, em 1263 ou 1264, na ocasião o sacerdote alemão Pedro de Praga, vindo

de uma peregrinação à cidade Eterna, parou em Bolsena onde celebrou uma

missa, apesar de ser devoto fervoroso, tinha dúvidas sobre a veracidade da
4transubstanciação, presença real de Jesus na Eucaristia.

Na hora da consagração, no instante em que a hóstia foi elevada, surgiu sangue,

o sangramento da hóstia pingava no corporal, um pequeno pano de linho branco que

se coloca sobre a toalha do altar, onde repousa o cálice, a pátena e as âmbulas. A

quantidade de sangue transpassou o tecido de linho, as toalhas e atingiu o altar, que

era de mármore, deixando ali as marcas, que podem ser vistas até hoje.

4Transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas: trans (além) e substantia (substância),
e significa a mudança da substância do pão e do vinho na substância do Corpo e sangue de Jesus
Cristo no ato da consagração. Isto significa que esta doutrina defende e acredita na presença real de
Cristo na Eucaristia. É adotada pela Igreja Católica. As Igrejas Luteranas e Calvinistas creem na
presença real, mas não na transubstanciação.

3 Juliana de Mont Cornillon - foi canonizada pelo Papa Clemente VIII em 1599. Faleceu aos 66 anos
em 1258 não chegando a ver a instituição OFICIAL da festa de Corpus Christi, que ocorreu 6 anos
mais tarde. Com a idade de 16 anos[...] por volta de 1209, portanto, ela teve uma primeira visão, que
depois se repetiu várias vezes nas suas adorações eucarísticas. A visão apresentava a lua no seu
mais completo esplendor, com uma faixa escura que a atravessava diametralmente. O Senhor
levou-a a compreender o significado daquilo que lhe tinha aparecido. A lua simbolizava a vida da
Igreja na terra, a linha opaca representava, ao contrário, a ausência de uma festa litúrgica, para cuja
instituição se pedia a Juliana que trabalhasse de maneira eficaz[...]
https://www.blog.youcat.org.br/2019/06/16/uma-visao-e-um-milagre-a-origem-de-corpus-christi/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_de_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue_de_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue_de_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consagra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calvinismo
https://www.blog.youcat.org.br/2019/06/16/uma-visao-e-um-milagre-a-origem-de-corpus-christi/
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Seria um milagre de Deus, que teria uma razão bem particular para que a fé do

sacerdote não fosse abalada.

Aproveitando-se da oportunidade podemos observar uma similaridade com os

supostos milagres ocorridos no nordeste brasileiro no final do século XIX, em

Juazeiro do Norte. Narrativas da época, afirmam que em diversas eucaristias

administradas pelo Padre Cícero à Maria de Araújo, a hóstia teria se

transubstanciado e o sangue foi recolhido em lenços pelo padre. O fenômeno teria

se repetido por 47 vezes, especialmente nas quartas e sextas-feiras durante a

quaresma em 1889, entre outros dias até o dia da ascensão.

Esse fato, gerou muita polêmica e incredulidade para alguns em uma época de

mudanças extremas nas políticas social, cultural e históricas do Brasil, muito bem

relatado no trabalho etnográfico “Os Romeiros de Padre Cícero/visto por Daniel

Bitter, Andréa Falcão e Ana Rieper”, BITTER (2018.p.20).

“...que a história de Padre Cícero não é um fenômeno isolado,
devendo ser compreendida no quadro do intrincado contexto social,
cultural e histórico do nordeste brasileiro no final do século XIX,
quando surgiram figuras como o Padre Ibiapina,o beato José
Lourenço, Antônio Conselheiro, as Casas de Caridade e as ordens
mendicantes. No cenário Nacional, o período foi marcado por
grandes transformações políticas decorrentes da queda do Império ,
da Proclamação da República e da Abolição da Escravatura. Nesse
período nota-se também o início da perseguição às manifestações da
religiosidade popular, vistas como supersticiosas, empreendidas pela
Igreja Católica no contexto mais geral das mudanças decorrentes do
seu processo de romanização e centralização institucional.” (Bitter,
Falcão e Rieper) (p.20)

Apesar dos conflitos a fé da “corja” não foi abalada e assim o povo criou sua

“própria realidade”, mas o que é interessante salientar é que justamente essa

perseguição sofrida pelo povo, pode ter incentivado ainda mais a fé, podemos

observar essa força na FIG.2. Esses episódios transformaram a pequena Juazeiro

do Norte num grande centro de romaria pelos devotos,

Voltando aos acontecimentos em Bolsena, o Papa Urbano IV, mandou emissários

para que os fatos fossem investigados, com a confirmação do ocorrido, ele não teve

mais dúvidas, instituiu a Festa de Corpus Christi no âmbito da Igreja Católica em

1264, ano em que faleceu. Foi ordenado pelo Papa, que o Bispo da diocese

transferisse para Orvieto a hóstia e o pano de linho manchado com o sangue

sagrado. Assim formou-se uma grande e pomposa procissão, com o Papa,

cardeais, arcebispos entre outros para levar as relíquias à catedral de Orvieto, onde
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até hoje é exibido o corporal de linho com as marcas de sangue.

Ficou para 5Tomás de Aquino a composição dos textos litúrgicos relativos à

Corpus Christis a pedido do Papa Urbano IV, o “6Lauda Sion Salvatorem”, um dos

hinos ao Santíssimo Sacramento  entoado até a atualidade.

FIG. 1-  Uma sequência Lauda Sion em manuscrito do ano de 1395

FIG.2-Funeral do P.Cicero-imagem de 1934,a adição do recorte do jornal, dá a idéia da força que
definiu essa devoção
https://cariridasantigas.com.br/as-ultimas-horas-do-padre-cicero-a-morte-do-patriarca-de-juazeiro/

6LaudaSionSalvatorem(latim)(ElogioaoSionLibertador)https://www.youtube.com/watch?v=49oJnWTf
BZ4 . https://fratresinunum.com/2011/06/23/lauda-sion-salvatorem/

5Tomás de Aquino,Tommaso d'Aquino, foi um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores
(dominicano) cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na
tradição conhecida como Escolástica, e que, por isso, é conhecido como "Doctor Angelicus", "Doctor
Communis" e "Doctor Universalis"."Aquino é uma referência ao condado de Aquino. Ele foi o mais
importante proponente clássico da teologia natural e o pai do tomismo. Sua influência no pensamento
ocidental é considerável e muito da filosofia moderna foi concebida como desenvolvimento ou
oposição de suas ideias, particularmente na ética, lei natural, metafísica e teoria política. Foi
canonizado no dia 18 de julho de 1323, pelo papa João XXII.

https://www.youtube.com/watch?v=49oJnWTfBZ4
https://www.youtube.com/watch?v=49oJnWTfBZ4
https://fratresinunum.com/2011/06/23/lauda-sion-salvatorem/
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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1.2 A CELEBRAÇÃO DO CORPO DE CRISTO

A celebração de Corpus Christi é uma Festa móvel que ocorre na quinta-feira

seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que acontece no domingo seguinte ao

de Pentecostes, celebrados anualmente 60 dias após a Páscoa.

Para tentar compreender um pouco esse calendário apresento uma tabela,

partindo do Carnaval que também é definido a partir da Páscoa Cristã, celebrada no

primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de

primavera/outono. Para simplificar segue a tabela abaixo:

CARNAVAL

(Antecipa-se
47 dias  da

data da
Páscoa)

PÁSCOA

(Primeiro
domingo, após
a primeira lua
cheia, depois
do equinócio
de primavera/

outono)

PENTECOSTES

(Num domingo,
cinquenta dias

depois da
Páscoa)

SANTÍSSIMA
TRINDADE

(Domingo
seguinte ao
domingo de

Pentecostes)

CORPUS
CHRISTI

(Quinta-Feira
posterior ao
domingo da
Santíssima
Trindade e

sessenta dias
após a

Páscoa )
Tabela 1 - Corpus Christi - Escolha da Data.

A comemoração do Corpus Christi tem grande poder de romper com o cotidiano,

reunindo uma grande aglomeração, com uma ampla capacidade de sociabilidade. É

uma Festa igualmente conhecida como “Festa de Guarda”, onde se torna obrigatório

que se participe da Santa Missa, sendo o único dia do ano em que o Santíssimo

Sacramento sai em procissão pelas ruas. Nesta Solenidade, os fiéis devem

agradecer e louvar a Deus pelo inestimável dom Eucarístico, em que o próprio

Cristo se faz presente como alimento. Uma iniciativa de expressão de carinho com

a Santíssima Eucaristia é a confecção de tapetes; "Não existe caráter de penitência

ou pagamento de promessas, é uma manifestação popular de adoração a Cristo",

explica o professor Felipe AQUINO(2019).

“Aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao

Santíssimo”, (Papa Bento XVI) foram essas as razões que Jesus pediu essa

comemoração a Santa Juliana, todas são consideradas pela Igreja Católica, se

fazendo ainda mais necessárias atualmente, quando é percebido em mais adeptos

religiosos que a “fé católica no sacramento da Eucaristia parece perder-se cada vez
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mais”. Assim sendo, esses são os motivos de maior relevância que fizeram a Igreja

criar no Corpus Christi também o Dia da Reparação, uma tentativa para restaurar

esse credo que se encontra cada vez menor entre os católicos.

1.3 A FESTA NO BRASIL

A festa veio para o Brasil através dos portugueses. O Padre Manuel da Nóbrega

po uma carta em 9 de agosto de 1549 da Bahia, comunica que: “Outra procissão se

fez dia de Corpus Christi, mui solene, em que jogou toda a artilharia, que estava na

cerca, as ruas muito enramadas, houve danças e invenções à maneira de Portugal”.

(Cartas do Brasil; 86; R.J; 1931).

“As procissões portuguesas eram esplendorosas: tropas, fidalgos, cavaleiros,

andores, danças e cantos. A imagem de São Jorge, padroeiro de Portugal, seguia a

procissão montada em um cavalo, rodeada de oficiais de gala.”  (Aquino)

Em muitas cidades, tanto portuguesas como brasileiras, existe a prática de

ornamentação das ruas para a passagem do cortejo, com tapetes muito coloridos e

devem ser inspirados por temáticas religiosas. Esta comemoração se faz tradição

no Brasil desde o século XVII, tendo se iniciado na antiga cidade de Vila Rica, atual

Ouro Preto. Para a cidade histórica do interior de Minas Gerais, o Corpus Christi se

tornou um dos maiores acontecimentos da religiosidade brasileira, celebrado por

milhares de fiéis reunindo um grande número de turistas. As cidades se revestem

de costumes antigos e tradicionais, quando as ruas são enfeitadas de acordo com

práticas religiosas do local. A confecção dos tapetes nos centros urbanos, além de

demonstração de fé, torna-se uma rica manifestação da arte popular. Uma tríade

pelo ponto de vista de SIMMEL (1950), urbe/festa/religião é uma combinação de três

elementos, buscando compreender a sociedade, isso faz existir uma dupla função,

fundamental para o indivíduo em uma comunidade, ligação e comunicação PEREZ

(2019),

“Ligação/comunicação com os afetos e com as emoções,
ligação/comunicação/troca com o sagrado e com os deuses,
ligação/negociação com os deveres e com as obrigações.
Festa,religião e cidade: comunidade afetiva de desejos e de sonhos,
comunidade de crenças e de fé, comunidade política, pautando e
regulando a comunicação e as trocas.” (Perez.p.12)
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FIG.3-(foto:JairAmaral/EM/D.APress.2019)https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/20/intern
a_gerais,1063416/milhares-de-fieis-acompanham-celebracao-de-corpus-christi-em-ouro-pret.shtml

Em Pirenópolis, Goiás as celebrações religiosas são muito tradicionais e

conhecidas, um grande número de viajantes invadem a cidade nas épocas festejas,

a comemoração de Corpus Christi acontece desde o Século XVIII, com a criada

Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja Matriz, os tapetes são produzidos a

partir de serragem colorida e flores do cerrado, acontecendo sempre ao amanhecer.

Os altares para adoração do Santíssimo Sacramento também são enfeitados, para

essa ocasião é entoado o cântico em Latim, “Tantum Ergo Sacramentum”, pela

Orquestra e Coral Nossa Senhora do Rosário, composto por Eugênio Leal da Costa

Campos no início do Século XX. Aproveita-se o ensejo neste dia para coroar o

Imperador do Divino, para a realização da Festa do Divino de Pirenópolis do ano

seguinte.

FIG.4-Imagem retirada do Ficheiro:Irmandade do Santíssimo Pirenópolis - Corpus Christi 2016.jpg

No Estado do Espírito Santo, na cidade de Castelo, onde os tapetes são

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/20/interna_gerais,1063416/milhares-de-fieis-acompanham-celebracao-de-corpus-christi-em-ouro-pret.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/20/interna_gerais,1063416/milhares-de-fieis-acompanham-celebracao-de-corpus-christi-em-ouro-pret.shtml
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elaborados além dos materiais tradicionais, também são utilizados em suas

confecções, o mármore, o granito, asfalto e materiais recicláveis, os temas religiosos

se mesclam com atualidades da sociedade. Cerca de setenta mil pessoas visitaram

a cidade para a comemoração em 2019.

FIG.5- Tapete de sal colorido para Homenagear a Sta Agostiniana Juliana de Mont Cornillon.
website/festa-de-corpus-christi-2019-Castelo-E.S

Também muito famosa por suas festas em celebração do Santíssimo Sacramento,

o pequeno município de Matão, em São Paulo, é conhecido por seus tapetes

confeccionados a partir de vidro moído, dolomitas, serragem e flores que se

estenderam por 12 quarteirões no centro da cidade. Mais um espetáculo reunindo

fé, arte e tradição onde mais de 70 toneladas de materiais foram usados para

compor os desenhos. Uma expectativa total de 80 mil pessoas, que aproveitam e

outros eventos realizados junto a Corpus Christi, a exposição de flores e plantas a

Expoflor, a feira de Artesanatos e a praça de alimentação do evento fica por conta

das entidades filantrópicas da cidade, tudo regado a muita música, fé e arte . Depois

da procissão, alguns devotos e artesãos recolhem o material colorido, cada um com

seus próprios objetivos.

FIG.6-Devotos e Artesãos recolhem o material, cada um com seus objetivos. Imagem extraida do site
falamatão.com.br

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
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Dona do título de maior tapete em extensão do Corpus Christi da América Latina,

os tapetes de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, são produzidos por

cerca de 10 mil fiéis, sendo, 27 paróquias e entidades governamentais que

confeccionaram 240 painéis, chegando a quase 2 quilômetros de extensão.

Para Valdecir Ramos de 72 anos, moradora de São Gonçalo e contribuinte para a

pesquisa:

“Não existe nenhum tapete igual a esse minha amiga, em tamanho e beleza, não tem
como não se sentir abençoada em caminhar por essa lindeza. É algo assim..... sublime, não
tem como explicar o que acontece. É uma coisa de fé mesmo, só quem tem é que pode
entender isso, não sei explicar em palavras não. É assim que eu me sinto, pelo menos. E
andar esse tantão, tem que ter muita fé e disposição. Até rimou”.(Valdecir)

FIG.7 e FIG.8-Pequena extensão do Tapete de Corpus Christi em São Gonçalo 2019.(Fotos Valdecir
Ramos)

A Confecção dos tapetes de Corpus Christi em todo o Brasil tem uma grande

representatividade para a fé cristã de muitos brasileiros.  Foram selecionadas

somente algumas localidades que  chamaram mais a atenção pela grande

concentração turística e por alguns trabalhos e atitudes inusitadas.  Porém, o que

mais se pode observar é que em  tudo e todos, a maneira de  como o ritual acaba

envolvendo em total entrega os devotos, o profano vai se transmutando para o
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sagrado à medida que a fé se transmuta em arte.    As emoções geradas pela fé,

pela arte  acabam fortalecendo esse sentido de se pertencer a algo, de fazer parte

de um universo do qual se criam e se expandem significados. Mesmo que ocorra

uma incorporação à autoridade eclesiástica através da procissão, o indivíduo se

apega a essa identidade cristã e se conecta à sociedade (SOUZA, 2013).

“A procissão simboliza o pertencimento dos fiéis à Igreja, mas é
feita no espaço externo ao templo, nas ruas e não em seu interior, o
que demonstra a ambiguidade inerente ao ritual: cerimônia ao
mesmo tempo eclesiástica e profana, controlada pela Igreja e
absorvendo elementos profanos. Ao mesmo tempo, a procissão
afirma a autoridade da fé sobre o espaço profano, incorpora-o à
autoridade da Igreja e faz com que a identidade cristã dos que dela
participam seja afirmada perante eles próprios e perante quem se
mantenha alheio à fé”.(p.44)

Quando o Brasil se tornou uma república, a religião católica foi perdendo

gradualmente o seu poder de  padroado, foram aflorando outras religiosidades e as

escolhas  na sociedade passaram a ser individuais. Despontam a partir do século

XX uma justa social mais laica e pluralista, nascendo o princípio da liberdade

religiosa, (MONTES, 2012).  Atualmente o catolicismo ainda é a religião

predominante no Brasil, contando 750% da população, mas esse espaço já vem

sendo disputado com a igreja evangélica, com 31%.  Apesar de atualmente o Brasil

possuir um estado Laico, a quinta-feira em que é comemorado o Corpo de Cristo é

feriado facultativo desde  1961.

1.3.1 O Dom da Dádiva

Na pequena cidade de Porto Ferreira, desde 2008, a finalidade maior da festa

esta a partilha. Tapetes são elaborados integrando alimentos  arrecadados em

comunhão com as três Paróquias do município. Após a procissão do Santíssimo

Sacramento, os alimentos são doados a famílias carentes, então ao doar o indivíduo

também se sente retribuído.  Analisando através do pensamento de HYDE(2010),

pelo  princípio da dádiva a civilidade se torna mais forte, um laço  bem maior é

7 50% dos brasileiros são católicos, 31%, evangélicos e 10% não têm religião, diz Datafolha
Pesquisa também aponta que mulheres representam 58% dos evangélicos e 51% entre os católicos.
Levantamento foi feito nos dias 5 e 6 de dezembro do ano passado.
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-eva
ngelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml
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criado. Em seu trabalho “A Dádiva”, observamos  a ideia de que a troca de dádivas

cria um vínculo  emocional. “Um dom que não pode ser doado deixa de ser um

dom”,  que “as coisas doadas devem estar sempre em movimento”, entretanto o

complexo do ego pode ser pensado não, como algo a ser superado, mas como algo

em expansão, que vai do “ego-de-um”, transformando-se em “ego-de-dois” até

chegarmos ao “ego-de-grupo” ou “ego-tribal”.  Essa proposta dos tapetes ao

subsistirem  seus materiais tradicionais por alimentos, roupas, cobertores  já está se

espalhando não só pelo Brasil, mas por alguns lugares no mundo. Cria-se uma

corrente do bem, muito bem representada  no filme “A Corrente do Bem”, história

criada pela roteirista Leslie Dixon e dirigido por Mimi Leder, em que o pequeno

Trevor McKinney, segue a proposta de seu professor bem mais a sério que as

outras crianças.  Através da Dádiva  o mundo se movimenta por outra perspectiva,

de como nossos atos podem mudar e dar sequência a uma corrente de virtudes, ou

poderíamos chamar “sistema de dádivas”, que influem nas práticas que constituem

uma sociedade, como citado por 8 MARTINS(2005) em seu trabalho  “A sociologia

de Marcel Mauss: Dádiva, simbolismo e associação” .

(...) considerando o conjunto dos planos de sociabilidades, o primário
e o secundário, é fundamental observarmos como o sistema da
dádiva tende a influir sobre a construção das práticas que dão
suporte ao funcionamento das instituições sociais, sendo a confiança
um dos primeiros bens simbólicos a circular a favor da validação da
relação social. Sem ela, nem o mercado, nem o Estado, nem a
política, nem a religião, nem a ciência funcionam”. (Martins.p.8)

Ao longo da organização da festa, a forma em que é estruturada e elaborada

socialmente, pode-se considerar uma divisão de dádiva acumuladas no ínterim

dessa estruturação até a passagem do último quadro do tapete de Corpus Christi na

procissão. Seria então esses momentos, “o ápice do sistema de reciprocidades

8 Paulo Henrique Martins. Sociólogo, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE-Brasil), pesquisador do CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico-Brasil) e colaborador da Revue du MAUSS (Mouvement
AntiUtilitariste dans les Sciences Sociales). Tem contribuído para a divulgação dos estudos sobre a
dádiva no Brasil mediante cursos, palestras e escritos. Publicações recentes: A dádiva entre os
modernos: discussão sobre os fundamentos e as regras do social (org., Petrópolis, Vozes, 2002);
Contra a desumanização da medicina: crítica sociológica das práticas médicas modernas (Petrópolis,
Vozes, 2003).Referencia electrónica:
Paulo Henrique Martins, « A sociologia de Marcel Mauss: Dádiva, simbolismo e associação », Revista
Crítica de Ciências Sociais [En línea], 73 | 2005, Publicado el 01 octubre 2012,
https://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/73/RCCS73-045-066-Paulo%20H.Martins.pdf acesso
em 11/11/ 2020

https://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/73/RCCS73-045-066-Paulo%20H.Martins.pdf
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instituído” (BITTER,2008) pelos fiéis.

“(.....) quando as dádivas acumuladas ao longo das jornadas são
distribuídas de forma cerimonial, marcando o fim de um ciclo de
atividades anuais. Enfatizo a fase preparatória da festa, o modo
como é socialmente organizada e produzida, apontando-a como o
ápice do sistema de reciprocidades instituído por foliões e
devotos.”(Bitter.p.18)

FIG.9/10-Tapetes eleborados a partir de mantimentos que serão doados após a
procissãio(2011)Imagens retiradas do site
https://www.portoferreirahoje.com.br/noticia/2011/06/23/comunidade-catolica-de-porto-ferreira-comem
ora-corpus-christi/

FIG.11/12-Imagens em sequência mostram o Cálice e a Hóstia confeccionadas com óleo de cozinha
e caixas de leite,(que serão doadas depois), fotos enviadas por Jane Marins (festa Corpus Christi
Porto Ferreira 2019)

https://www.portoferreirahoje.com.br/noticia/2011/06/23/comunidade-catolica-de-porto-ferreira-comemora-corpus-christi/
https://www.portoferreirahoje.com.br/noticia/2011/06/23/comunidade-catolica-de-porto-ferreira-comemora-corpus-christi/
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FIG.13/14-Tapete formado com roupas doadas para a prática da Dádiva, assim como a 2ª imagem
Cobertores que terão a mesma função. imagens retiradas da Internet(2019)

A dádiva se torna muito mais do que algo material, no que se refere à fé, à

religião ou ao sentimento. Ela pode se tornar uma troca desses sentimentos,

mesmo se doando algo material ou imaterial, quem doou está recebendo algo em

troca, o sentido da satisfação pode ser considerada uma retribuição. Essa doação

gera emoção, o devoto se doa e recebe em troca a dádiva na sensação do júbilo, o

valor da ação praticada é intrínseco, é de satisfação para consigo

mesmo.(BITTER,2008)

(.....), foliões e devotos permaneceram como que envoltos numa
esfera de sacralidade. (.....) O lugar dos “sentimentos” e das
emoções é, portanto, o de predispor foliões e devotos a perceberem
as representações simbólicas como dotadas de uma força de ação
por si mesmas.”(Bitter.p.54)

Durante todo o processo para as celebrações de Corpus Christi, o envolvimento

dos fiéis, a concentração e elaboração dos tapetes, os cânticos, as rezas e orações,

são fatores que criam uma atmosfera sacra, é nesse ambiente que as emoções se

tornam  mais intensas e desenvolvidas.
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2. UMA BREVE ETNOGRAFIA:

2.1. UM POUCO DO CÁ-FUBÁ

Na Região Oceânica de Niterói, o pequeno bairro do Cafubá que tem como

alguns de seus vizinhos os bairros de Charitas, São Francisco, Jacaré, Maceió,

Cantagalo, Itaipu, Camboinhas, Piratininga entre outros. Seus limites territoriais

confundem-se com o vizinho Piratininga, o que traz para alguns, a incerteza do

bairro em que residem, assim como para as associações de moradores em algumas

dúvidas quanto a sua área de abrangência. O fato ocorre devido a sua pequena

extensão territorial que, oficialmente, encontra-se distribuída ao longo de uma das

vertentes do morro da Viração. No entanto, para alguns, os limites do bairro

estendem-se até às margens da lagoa de Piratininga. A origem dessa indefinição de

limites remonta à época da criação do bairro, desmembrado de Piratininga pelo

decreto núm. 4895 de 1986. Ainda conforme a delimitação oficial, a divisa entre

Cafubá e Piratininga começa após o DPO do Cafubá, no encontro entre a Estrada

Francisco da Cruz Nunes e a R. Paulo de Melo Kalle, seguindo pela Av. Celso

Aprígio de Macedo, (antiga Avenida 10), e Av. Raul de Oliveira Rodrigues. Na

esquina da Rua Roma com a Estrada Francisco da Cruz Nunes há uma divisa tripla,

com Piratininga e o Jacaré. A Demografia da área está bastante desatualizada, o

último Censo IBGE foi realizado em 2000, há 21 anos, quando o Cafubá possuía

3.593 habitantes.

Desde 1990, a própria prefeitura de Niterói reconhece que haver divergências em

respeito aos limites territoriais. Um dos principais motivos para este fato é que a

denominação "Piratininga" é preferida pelo mercado imobiliário, por remeter à classe

média-alta e à praia. Na década de 70 , teve uma grande ocupação de pessoas de

baixa renda, trabalhadores que tiravam seu sustento do setor terciário, pedreiros,

carpinteiros, empregados domésticos entre outros. Com o tempo acabou tendo uma

divisão de classes, sendo que a classe mais baixa se fixou mais próximo do Morro

da Viração e nas proximidades da lagoa se instalou mais a classe média. Entre

estes existem pequenos núcleos de baixa renda, a comunidade da beira da lagoa, e

a favelinha da  57.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_imobili%C3%A1rio
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Há especulações relacionadas até ao nome do bairro que alguns podem achar

feio, mas outros se revoltam só em pensar nessa possibilidade, pois faz parte de

uma história. Já se pensou até num plebiscito para mudar o nome Cafubá para

Recanto de Piratininga, mas acabou sendo descartada essa possibilidade.

Segundo informações recolhidas de antigos moradores, a denominação Cafubá

teria duas versões. A primeira conforme a Professora 9Luiza Padrão, é de que: “uma

antiga fazenda de índios na região que criavam uma espécie de gado; o Vacuno, de

cor cinza escura, chifres longos e origem africana, esses índios conhecidos como

os Cafubá , que significaria : ‘Aquele que se cobre com o couro do gado Vacuno’”,

isso decorrido há pelo menos um século.

A segunda versão, de acordo com Carlos Marins, morador da região há 36 anos,

era de que existia uma fazenda com um grande moinho para a moagem de várias

sementes, o principal era o milho, para fazer o fubá. Entre os moradores da região,

alguns portugueses, e todos traziam para fazer essa moagem na fazenda, “traziam

para cá fazer o fubá, está cá o fubá,” e assim foi-se mudando a sonoridade até dar

origem ao Cafubá. Fica interessante observar essa simplificação de palavras para

dar origem a um nome único, essa composição fonêmica me remete a ONG (1998),

no capítulo “Oralidade da Linguagem”, quando ele cita “o modo como a linguagem

está enraizada no som” (p.13).

“Contudo, num sentido profundo, a linguagem, o som
articulado, tem importância capital. Não apenas a comunicação, mas
o próprio pensamento estão relacionados de forma absolutamente
especial ao som.” (ONG. p15)

Não importa a memória do bairro agora, pois essa história assim como a de sua

maior heroína, dona Luiza Padrão, merecem uma abordagem mais aprofundada,

quem sabe numa pesquisa mais abrangente posteriormente. A intenção foi a de

fazer um breve resumo, mostrando que uma pequena comunidade também conta

uma curiosa história.

9 Dona Luiza Padrão foi uma mulher de garra e lutadora pelas melhorias da região, foi  uma notável
formadora de caráter para a  localidade,  deixando um grande legado para a região, como a creche
comunitária Minha Querência, criada por ela para suprir a comunidade carente. Com sua força e
persistência também conseguiu trazer para a localidade a escola Municipal Maralegre, além de
diversas  melhorias conquistadas . Dona Luiza  foi moradora do lugar desde 1945, falecendo em 2018
aos 98 anos de idade. A luta agora dos moradores é para mudar o nome da Escola Municipal
Maralegre para Escola Municipal Profª Luiza Padrão, estamos na fase final para essa conquista.
Referências de Iolanda Dreveck, moradora do Cafubá a mais de 30 anos.
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FIG.15 Atual mapa delimitando a área do Cafubá. (Imagem satélite  Googles maps)

2.2. OS SENTIMENTOS GERADOS  E A SACRALIZAÇÃO DO PROFANO

A antiga Capela São José do Cafubá, atual Paróquia São José de Piratininga, por

Decreto do Arcebispo Metropolitano de Niterói/RJ, Dom Frei Alano Maria Pena,

O.P., foi criada em fevereiro de 2008, ficando desmembrada da Paróquia de São

Sebastião de Itaipu. A missa de elevação de capela à excelência de matriz ocorreu

em abril sendo celebrada pelo vigário geral, Padre Valdyr, com a atenção do Padre

João Luiz Franco Assumpção. A paróquia tem como sede a Igreja edificada em

honra a São José, passando à categoria de Igreja Matriz de São José e a ela

cabendo as Capelas de Santa Terezinha (Camboinhas), N. Sra. da Penha (Jardim

Imbuí), N. Sra. de Bonsucesso (Piratininga) e Santo Antônio (Jacaré). Alguns

eventos marcantes para a história da Igreja São José, como a realização da bênção

da Igreja, a Consagração do Altar e a bênção dos quadros representando a Via

Sacra, em 3 de fevereiro de 2001, ainda pertencente na época à Paróquia São

Sebastião (Itaipu), atuantes na ocasião o Arcebispo de Niterói Dom Carlos Alberto e

o Pároco Padre João Pedro. Foram vinte dois quadros, produzidos e doados por

artistas de Niterói que formam a composição da Via Sacra, dos quais constam as

catorze estações e oito complementares, fazendo parte da iconografia religiosa da

Igreja de São José, cada imagem tem estilo próprio, expressando as relações do ser
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humano com o transcendental, conforme a fé Católica Cristã. Como mencionado por

BESANÇON (1997), “O que vemos suscita mais nossos afetos do que o que

ouvimos, se a fé nos vem pelos ouvidos, o fervor nos vem pelos olhos” (p.269), e

assim cada artista tenta desenvolver uma retórica de emoções, potencializando um

tipo extremo de iconografia cristã. Alain nos exemplifica esse extremo através do

Crucifixo com o Cristo pregado à Cruz.

“... é preciso que o Cristo seja visível, porque uma cruz nua não é um
crucifixo, e é preciso que haja a cruz. Preenchidos tais requisitos,
encontramo-nos diante da imagem divina por excelência, mas a mais
paradoxal que possa ser reproduzida pela religião cristã. É preciso, com
efeito, que duas coisas contraditórias estejam representadas: a derrota e a
vitória, a humanidade e a divindade. Se uma delas falta, a ortodoxia da
imagem vê-se abalada.Conseguir fazer caber harmoniosamente numa
imagem esse oxímoro é a prova mais difícil com que possa deparar um
artista: é algo que toca nos limites, e os pontos de equilíbrio são de grande
raridade.” (Besançon.p.269/270)

Observando a representação da Via Sacra no interior da Igreja de São José,

pode-se vislumbrar e refletir os significados dessa explanação de Besançon,

compreendendo um pouco mais a contribuição de cada artista em seu quadro,

mudando totalmente uma perspectiva  que existia no passado. Na Figura 7 podemos

visualizar a observação de BESANÇON (1997), no que concerne a reprodução do

paradoxo do Cristo e a cruz, a derrota e a vitória, a humanidade e a divindade.

FIG.16- Foto Panorâmica do interior da I.M.São José, partindo do altar para a entrada. Notasse as
obras representando a Via -Sacra na parte superior do templo.(Foto Iolanda Dreveck)
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FIG.17-Imagens de Jesus que compõem a via-sacra, pertencentes a Igreja S.José . Obras de artistas
locais .(Fotos Iolanda Dreveck)

Atualmente a Paróquia São José encontra-se sob o exercício do Pároco Padre
Luiz Cássio Moreira, nomeado pelo Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom Frei
Alano Maria Pena O.P. em 4 de novembro de 2011. A I.M. São José possui uma
Secretária Paroquial que realiza atendimento de segundas às sextas-feiras de 8:30
horas até as 17:00 horas e sábados até ao meio-dia, uma alternativa também para
contato e sugestões é pelo site:https://psjp.com.br/, onde também constam diversas
informações sobre a paróquia assim como as comunidades e trabalhos
administrados por ela. Vale a pena ressaltar o belo trabalho na Creche Santo
Antônio como também o do Centro Comunitário São Vicente Pallotti com
atendimento Médico Gratuito em várias especializações, atendimentos feitos por
Doutores integrantes da Igreja e da sociedade local.

FIG.18 - Paróquia São José Piratininga (Antiga São José Cafubá), localizada no Bairro do Cafubá
entre as Av.Paulo de Melo Kalle e a Av. Dez.imagem do arquivo da Arquidiocese de Niterói

https://psjp.com.br/
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Em trinta e um de maio de dois mil e dezoito, um dia após o término de uma

grande greve de caminhoneiros que paralisou o Brasil por 10 dias, Praça do

Descobrimento, Piratininga, Niterói, oito horas da manhã. Iniciou-se o dia com a

primeira missa antes da comemoração de Corpus Christi, celebrada ao ar livre, na

própria praça, pelo Padre Cássio, pároco da I.M. de São José do Cafubá . A opção

pela cerimônia eucaristica na praça, se dá devido à localização mais central na

região, facilitando o acesso às comunidades dos arredores, como também na

montagem dos tapetes no próprio espaço. Após assistir 1 hora e 20 minutos da

Liturgia, começaram a distribuição do material para a elaboração dos Tapetes de

Corpus Christi, as marcações já estavam prontas antes da missa. Tive uma boa

acolhida do Pe. Cássio, que apesar de vários afazeres dedicou um tempo para fazer

um pequeno relato:

“O sal chegou muito atrasado, era para ter chegado ontem por volta das 17 horas,

mas por causa da greve dos caminhoneiros acabou chegando às 04 horas da manhã

de hoje, por isso madruguei aqui e nem tempo de fazer minha barba eu tive(...),

alguém tinha que receber nossa principal matéria-prima, ainda bem que chegou,

fomos abençoados com o final da greve...”, (P.Cassio)

Podemos considerar a fé demonstrada pelo sacerdote numa simples nota no

trabalho “Da Religiosidade” (FLUSSER.2002) .. “ É a fé na coincidência do

pensamento de um determinado tipo com o mundo que nos cerca”(p.33), padre

Cássio ainda comenta: “...e eu ainda vou pra casa fazer minha barba antes da

missa em Itaipu e mais tarde a cerimônia e a procissão vai ser aqui, vida de padre é

uma graça divina”. O sal tem sua função na construção dos tapetes desde o ano de

1264 quando sua tradição teve início, na época era um artigo muito caro, dava um

maior valor aos trabalhos e ao sacrifício feito pelo povo na construção dos tapetes,

como me explicou o Padre Cássio; "dávamos o que tínhamos de melhor, de mais

valioso”, mesmo que atualmente o sal tenha se tornado um artigo bem mais

acessível, a concepção de valores também foi se modificando e se ampliando com

o passar dos anos, hoje doamos algo muito mais valoroso; “nosso tempo e nossa fé”

e, “Todo o material utilizado, são doações de empresas e da comunidade, não

podemos esquecer desse detalhe também”, finaliza o Pe. Cássio.
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FIG.19-Seminarista distribuindo a Eucaristia;(missa C.C.2018) FIG.20- P. Cássio após celebração da
1ª missa; (C.C.2018)    Fotos: Iolanda Dreveck

O que mais conta nessa manifestação de coletividade, é que o evento se produz

por um propósito, onde há uma rede de organização e intenção. As relações que se

constituem entre as crenças religiosas, arte, vida social e também das relações

interpessoais. O ato de doar , também traz uma sensação de participação em algo,

um sentimento de que algo foi cumprido. Então sendo assim, poderíamos avaliar o

“doar” como uma troca, são primeiro, gentilezas, amabilidades, ritos, festas entre

outros. Na profundidade das trocas, trata-se de misturas, ”Misturam-se as almas nas

coisas, misturam-se as coisas nas almas”(MAUSS.2003, p. 212).

“Se material e espiritual se misturam, pode-se conceber que a
coisa dada leva algo do ser do doador”. “... as pessoas se dão ao dar,
e, se as pessoas se dão, é porque se “devem” – elas e seus bens –
aos outros.” (Mauss, 2003, p. 263).

Por mais que, não se pense dessa forma objetivamente, esse sentimento de que

algo foi realizado, que se tem participação de alguma forma nessa empreitada, gera

um fator de contentamento, de satisfação e de pertencimento, então podemos

acreditar que existe uma reciprocidade.

Carlos Henrique é advogado, tem 30 anos, faz parte da Banda da Igreja de São

José do Cafubá, e já há mais de 20 anos participa da confecção dos tapetes para a

procissão de Corpus Christi . Peço que ele discorra sobre o propósito da confecção

e destruição dos tapetes, os sentidos da comunidade, do pensar o sagrado e o

profano nesse dia de celebração:
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“Os tapetes são elaborados para a passagem de Jesus Cristo, consagrado na
eucaristia, então é gratificante participar de sua confecção, preparando um belíssimo
caminho para a passagem de Jesus Cristo. Quanto à questão de ser "destruído": os
tapetes não são destruídos, eles simplesmente cumprem sua função, foram
confeccionados especialmente para a passagem de Jesus Cristo consagrado na
eucaristia. Sendo seguido pelos fiéis que vão lá para adorar e contemplar. Um bom
sentimento gerado ao trabalhar em grupo, além de ser muito gratificante, é que une
ainda mais a comunidade cristã católica, que dedica seu tempo e esforço para
oferecer o melhor para Jesus. São sentimentos no mínimo básicos para se viver de
maneira harmoniosa e intensa com Deus  é isso”. (Carlos Henrique.2018)

A produção dos tapetes se transforma em um ato de fé e se caracteriza por uma

vivência espiritual, que se perpetua pelo sentimento gerado pelo Ritual do Corpus

Christi, se torna uma matriz onde a criatura faz uma representação em que

homenageia e presenteia o divino. Podemos avaliar na sequência que, para Carlos

Henrique pensar o Sagrado e o Profano pode ser uma questão de perspectiva:

“Depende do significado de profano, profano é o que não é sagrado, então não é
necessariamente uma coisa negativa. Sagrado é algo relacionado a Deus, à
divindade, ao divino, enquanto o profano não, o profano está relacionado ao mundo,
então não é necessariamente uma coisa negativa ou que vá contra ao que é sagrado.
Agora profanar algo religioso , algo sagrado seria como tirar o sacratismo disso,
tentar tornar o sagrado comum , isso seria profanar o sagrado. O profano em si não
é algo negativo, então depende do ponto de vista, o fato de ser na rua que é o lugar
do mundo comum sim, por esse significado ele é profano, mas não é profano de
forma negativa, não vai contra ao que é sagrado, é o oposto do que é sagrado
porque não é divino mas é do mundo, não é algo do mal. A sagrada eucaristia não
deixa a igreja, o lugar sagrado, ela representa o corpo de Cristo e no Corpus Christi
é exatamente esse momento único em que ela vai para as ruas. A confecção dos
tapetes nas ruas seria como se estendesse o tapete vermelho para Jesus passar ,
só que um tapete feito com muito mais amor e fé, sem vaidade e sem orgulho
lógico…..” .  (C.H.2018)

Então observamos que, realmente o Sagrado pode indicar situações respectivas,

não sendo um valor absoluto, pode existir uma rotação da noção do Sagrado como

explicado por VAN-GENNEP(1977),

(.....).se pode chamar a rotação da noção de sagrado. Esta
representação (e os ritos que lhe correspondem) tem como
característica ser alternativa .O sagrado, de fato não é um valor
absoluto, mas um valor que indica situações respectivas. “Um
homem que vive em sua casa e seu clã, vive no profano. Mas vive no
sagrado logo que parte em viagem e se encontra, na qualidade de
estranho, na proximidade de um acampamento de desconhecidos.
Toda mulher, sendo congenitamente impura, é sagrada relativamente
a todos os homens adultos. Se está grávida , torna-se além disso
sagrada para as outras mulheres do clã, (...). São essas outras
mulheres que constituem então com relação a ela um mundo
profano, (.....)”. (Van Gennep. p 30/31)
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Não é mais o local que interessa, pois, os dois se tornam um, o que vale é a

união para um só propósito da comunidade Cristã. Então, é impossível deixar de

perceber o duplo caráter entre Sagrado e Profano. Entender que ocorre uma

similitude com o puro e impuro, DURKHEIM (1989), existe uma mesma significância

ao classificar o puro e impuro como sendo de um mesmo gênero, que pode variar

como duas espécies do sagrado, o fausto e o infausto, não sendo somente duas

formas opostas,

“ O puro e o impuro não são, portanto, dois gêneros separados, mas
duas variedades de um mesmo gênero que compreende todas as
coisas sagradas. Há duas espécies de sagrado, um fasto e outro
nefasto, e não somente entre as duas formas opostas não existe
solução de continuidade , um mesmo objeto pode passar de uma à
outra sem mudar de natureza. Com o puro, faz-se o impuro, e
vice-versa. É na possibilidade dessa transmutação que consiste a
ambiguidade do sagrado” (Durkheim.p. 488).

Os integrantes que ali atuam, constroem laços tanto quanto uma família, pois se

envolvem com um mesmo objetivo. Me arriscaria também a ponderar

TURNER(2005), quanto a questão de uma ambiguidade nos mistérios ritualísticos

em questão;

“(…..)talvez devêssemos estabelecer uma diferença entre as noções
de impureza que dizem respeito a estados ambígua ou
contraditoriamente definidos, e aqueles que derivam da transição
ritualizada de um estado para outro.” (Turner.p.142)

Fernanda Forés, lida na secretaria da I.M. São José, participante do Coral da

Igreja e também já a bastante tempo se envolve nas atividades de Corpus Christi,

com relação às questões, sua visão tem similaridade com a opinião Carlos:

“O sentido de confeccionar é de doação e amor. É um presente que oferecemos a
Jesus. O sal já foi um item caro em outras épocas e oferecer o melhor para o nosso
Rei está diretamente ligado a isso. Não temos o sentimento de "temporário" nesse
caso. Passamos a manhã inteira, até a madrugada (dependendo do tamanho do
tapete) fazendo o nosso melhor, nos mínimos detalhes para que fique perfeito. Afinal,
queremos oferecer o melhor para Deus que se faz presente na Eucaristia (Corpo de
Cristo). A parte de ser "destruído" é um prazer, orgulho e gratidão na verdade. É um
sentimento de que o objetivo foi alcançado. E o trabalho em grupo, este é de extrema
importância. Como tudo na Igreja, o trabalho em comunidade nos enriquece como
indivíduos.

Aprendemos a partilhar e nos doar em tudo: na compra e doação de material para
confecção dos tapetes, a disponibilidade de horário para que ninguém se
sobrecarregue, a elaboração dos desenhos, o transporte do material até o local do
evento, os voluntários que servem lanche e água para quem está trabalhando, são uma
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infinidade de coisas que tornam esse dia possível, antes, durante e depois da Missa. A ideia
é que crianças, jovens e adultos trabalhem juntos para que Jesus tenha o melhor
tapete para passar. E nessa execução, nessa doação, nessa intenção e interação o
profano se torna sagrado neste momento. Para mim é isso.”  (Fernanda Forés.2018)

O mundo da arte integra uma constelação complexa de pessoas e instituições,

são vários indivíduos, em uma atividade conjunta, que permitem a existência do

mundo artístico, que interage sempre com outros mundos. Apesar de a arte nas

celebrações de Corpus Christi serem "instantâneas", ele gerou um sentimento muito

além do "temporário" para o grupo, ela serviu realmente como projeto e definiu seu

propósito: ...o mundo da arte é como o pano de fundo diante do qual arte é definida

e criada”, (BECKER,2010). Na exposição de Fernanda, podemos perceber todo

esse envolvimento para tornar possível a execução de todas as funções

estabelecidas e as transformações envolvidas. Compreendendo melhor a análise

de BECKER(2010) sobre sua visão de olhar os mundos da arte como fenômenos

sociais, assim, consistindo as atividades com vários participantes tendo aqui esse

mesmo objetivo, construírem o melhor tapete para a passagem de Jesus, isso gerou

um sentimento duradouro para a comunidade.

2.3 A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA RELIGIOSIDADE POPULAR

A organização Social não são só conceitos, mas também descobertas empíricas,

atos coletivos podem acontecer com umas poucas ou muitas pessoas, uma família,

relações de amizades, profissionalmente ou mesmo em um sistema de classe, o que

realmente interessa nessa coletividade é que o evento se produz através dessa

intenção, dessa organização. A I.M. São José junto a suas Capelas e pastorais,

atuam não só na área espiritual coletiva mas também em áreas sociais, não é só

evangelizar, não só alimentar o espírito. Como fiz algumas menções anteriormente a

um grande esforço para trabalhar a parte social da comunidade local, com

atendimento de especialidades médicas e odontológicas, doações de cestas

básicas, roupas, materiais de construção, atuações que também ajudam na

formação dos fiéis.
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FIG.21 - A organização de toda a comunidade em função de um objetivo (C.C.2018).Foto:Iolanda
Dreveck

Essas doações dependem do envolvimento de todo uma estrutura, rede de

mercados e comércios locais no geral que doam roupas, utensílios, alimentos,

materiais de construção, médicos especialista, dentistas, professores e orientadores

que doam conhecimento e cuidados, assim como também cidadãos que se

envolvem nessa trama do bem. MAUSS(1979) procurou demonstrar que as trocas

se fundamentam nos atos de dar, receber e retribuir,

“Nas economias e nos direitos que precederam os nossos, nunca
se constatam, por assim dizer, simples trocas de bens, de riquezas e
de produtos num mercado estabelecido entre os indivíduos. Em
primeiro lugar, não são indivíduos, são coletividades que se obrigam
mutuamente, trocam e contratam; as pessoas presentes ao contrato
são pessoas morais; clãs, tribos, famílias, que se enfrentam e se
opõem seja em grupos frente a frente num terreno, seja por
intermédio de seus chefes, seja ainda por dessas duas maneiras ao
mesmo tempo Ademais o que eles trocam não são exclusivamente
bens e riquezas, bens imóveis. Coisas úteis economicamente. São,
antes de tudo amabilidades, banquetes, rituais, ritos, serviços
militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras, dos quais o
mercado é apenas um dos momentos, e nos quais a circulação de
riquezas não é senão um dos termos de um contrato bem mais geral
e bem mais permanente.” (Dádiva, p.190).

Numa abordagem mais estética, tem-se uma compreensão de maior importância

nos elementos ritualísticos onde deve-se ter um olhar mais flexível e não só

intelectual. A troca de Dádivas, MAUSS(1979), é tão importante para essas

pessoas, que não representam só o “objeto” da mutuação, leva um pouco da pessoa

que dá e ganha um pouco da pessoa recebe, isso acaba gerando uma retribuição.
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Este é o verdadeiro significado da dádiva trocada e assim se criam alianças, se

aprofundam relações entre a sociedade, uma troca comercial ou econômica, entre

essas trocas a uma permuta de energias. Então por trás de toda Dádiva, existe uma

expectativa de retribuição de alguma forma. Crianças, adolescentes e adultos

participam de círculos de orações, coral, banda, E.C.C., E.J.C. e Evangelização, é

importante frisar esses grupos, pois a partir deles se desenvolvem a organização

social e os vínculos com a sociedade. Vários são os grupos que desempenham

papéis fundamentais e importantes para a população regional, desenvolvendo laços

por contribuições materiais e espirituais, uma verdadeira demonstração de

assistencialismo para melhor estruturação tanto dos fiéis quanto da comunidade.

Ao se reunirem após a missa da manhã, a comunidade religiosa começa o

preenchimento das imagens, como uma colcha de retalhos, onde se costura pedaço

por pedaço, unindo um a um formando um grande tapete que circunda toda a Praça

do Descobrimento. Cada equipe se direciona para seu lugar já demarcado, a

maioria já estava com o esboço pronto, a sua parte do “retalho”, o qual representa a

sua pastoral, o seu grupo ou ministério. Tal organização também ocorre em todos

os eventos realizados pela igreja, encontros, festas e cursos. Sempre a uma

ordenação de tarefas de acordo com seu círculo, cada grupo é representado por um

emblema ou ‘slogan’ ao qual são identificados por símbolos religiosos, Santos

padroeiros ou versículos bíblicos. Estes emblemas são reproduzidos em alguns

trabalhos para a identificação das congregações. Eu partilho esse envolvimento de

equipe e representações simbólicas em alguns aspectos com a visão de

DURKHEIM(1989), (As Formas Elementares da Vida Religiosa), percebendo

elementos semelhantes aos clãs e totemismo de algumas tribos australianas,

funcionaria assim como uma prática de natureza profundamente social das religiões,

apresentando um aspecto particular de cada grupo e do círculo ao qual fazem parte.

Cada pedaço do tapete possui uma identidade e um significado, representando a

sua marca, o seu grupo diante da comunidade religiosa .

No decorrer do trabalho foi percebido desde a total concentração de alguns

indivíduos até uma certa abstração de outros. Tudo ocorria em momentos de pura

demonstração de suas crenças por orações, cantoria e dedicação, uma devoção

que transbordava alegria e seriedade em simultâneo, numa grande expressão de fé

ao se sentirem conectados ao divino. “É imenso o prazer ao realizarmos com fé e



47

amor, o nosso melhor para a passagem de Jesus Cristo”; como dito por Cleuza

Freitas, uma senhora de 51 anos, sentada ao sol com sua aba de chapéu

improvisado com um pedaço do que era uma caixa de papelão. Alguns jovens

ensaiavam uma pequena banda e cantando louvores, davam uma “graça” maior ao

ambiente já harmônico e descontraído, uma barraca vendia salgados, bolos,

refrigerantes e distribuíam água aos fiéis. Cada criança, jovem ou adulto

independente da idade, interagiam na produção dos tapetes, uns desenhavam,

outros enfeitavam, não eram artistas de profissão, se tornaram artistas por ocasião,

arte do povo. São vários indivíduos, em uma atividade conjunta, que permitem a

existência do mundo artístico, (BECKER,1976). Eram usados copos descartáveis,

colheres para o preenchimento das figuras, ripas e cordas eram usadas como

grandes réguas para marcações e delimitar os espaços de modo a não deixar que

cores diferentes invadam a área uma das outras, pentes de cabelo e garfos criavam

texturas onduladas, espátulas e colheres de pedreiros também ajudavam a dar

formas às imagens. Cada grupo misturava e coloria o sal de acordo com suas

necessidades, o sal era tingido com corantes em pó, misturado com uma enxada,

como se mistura cimento e areia para uma obra. O uso de luvas descartáveis

protegia para que as mãos dos participantes não ficassem coloridas também.

Quando o material de uma equipe acabava, era divertido observar a tentativa de

surrupiar um pouco mais de algum outro grupo, ou de inovar para tentar finalizar o

trabalho, mas quando o material sobrava, eram distribuídos para que todas as

imagens fossem preenchidas Foram utilizados além do Sal, algodão, tampas de

garrafas, copos descartáveis, folhas de plantas, borra de café entre outros. Alguns

desenhos foram feitos antecipadamente em folhas de papel pardo, acelerando

bastante a montagem de quadros do tapete. Quem terminava o seu quadro dava

uma ajuda aos retardatários, uma demonstração de reciprocidade e apoio,

alimentando essa união em sociedade. Agindo assim, conseguimos visualizar que

os indivíduos ali presentes colaboram para um mesmo objetivo, BECKER(1976), o

que importa nesse momento é que a organização social deixa de ser só um

conceito, indo além de descobertas empíricas, os atos têm um objetivo em comum,

que tudo fique apresentável e bem organizado para a passagem e louvor ao

Santíssimo Sacramento.
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FIG.22 Esboço da representação da comunidade; (C.C.2018). FIG.23- O tingimento do sal
grosso;(C.C.2018).  Fotos: Iolanda Dreveck

Algumas imagens me fazem pensar o trabalho do iconógrafo na execução dos

desenhos, BESANÇON (1997), “Para o desenho ele se guia por coletâneas de

"modelos" (...), porque o iconógrafo deve manter a tradição, muito embora uma parte

seja deixada à sua interpretação pessoal”. (BESANÇON.p.218)
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FIG.24 e 25 - Dois Trabalhos utilizando a imagem da vela, acesa, um símbolo da fé católica, os
materiais usados são sal grosso tingido e plantas.(C.C.2018).                     Fotos: Iolanda Dreveck

FIG.26- Pai e filha na montagem do quadro FIG.27-Criatividade também para se proteger do sol forte
(C.C.2018).Foto:Iolanda Dreveck (C.C.2018).Foto:Iolanda Dreveck
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FIG.28- Imagem representando a Paróquia de São José do Cafubá:(C.C.2018). Foto: Iolanda Dreveck

A produção dos tapetes na adoração do Santíssimo Sacramento, podem ser

comparadas a produção das artes feitas pelos iconógrafos do século XIX,

(BESANÇON,1997), quando da preparação da tela e o uso, (no caso dos tapetes),

de moldes criados a partir da tradição, muito embora se tenha uma concepção

própria do artista.

“Depois de uma prece apropriada, o iconógrafo cola sobre uma
prancha de madeira uma tela e em cima da tela estende um
preparado branco(...), de alabastro ou de giz. Para o desenho ele se
guia por coletâneas de “modelos” (...), porque o iconógrafo deve
manter a tradição, muito embora uma parte seja deixada à sua
interpretação pessoal”. (Besançon.p.218)
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FIG.29- Imagem formando parte da caminho FIG.30-Imagem da 10Nova Catedral de São João Batista
(C.C.2018).Foto:Iolanda Dreveck (C.C.2018).Foto:Iolanda Dreveck

FIG.31- Representação da maquete digital da Nova Catedral de São João Batista . Imagem retirada
do site https://www.porciunculaniteroi.com.br/a-nova-catedral-sao-joao-batista.html acesso 03/09/2021

10 Nova Catedral São João Batista, projeto de Oscar Niemeyer considerado pelo próprio arquiteto
como a obra-prima de toda a sua vida, será a mais nova referência em religiosidade, arquitetura,
turismo, cultura e ação social na região da cidade de Niterói. Um monumento escultural único com 75
metros de altura, com capacidade para 5.000 pessoas. Ainda está em construção e fará parte do
Caminho Niemeyer, Niterói - RJ

https://www.porciunculaniteroi.com.br/a-nova-catedral-sao-joao-batista.html
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FIG.32- Pequeno grupo toca e canta para dar mais ânimo aos devotos;(C.C.2018).Foto:Iolanda
Dreveck

FIG.33- O sal colorido e a concentração dos fiéis desenvolvendo mais um quadro;(C.C.2018)
Foto:Iolanda Dreveck
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Com os objetos estéticos, a arte, ultrapassam a prática num aspecto restrito,

porque se unem aos vários campos da cultura se complementando, ligados

a sinais estéticos que pode dispensar um referencial diretamente

Com Clifford Geertz, a experiência é a variedade de aspectos utilizados pelo ser

humano para relacionar à sua realidade. Esse conceito representado só pode ser

analisado se considerar que ele se liga à experiência humana, exatamente porque

"a variedade da expressão artística é resultado da variedade de concepções que os

seres humanos têm sobre como são e funcionam as coisas. Na realidade, são uma

única variedade" (GEERTZ.O saber Local;p.181).

De acordo com MAUSS(2003), “assim ocorrem suas expressões que são

estruturadas através de mecanismos sociais, definida através do cunho público do

ritual, da qual a função seria reforçar os laços de coesão na comunidade”.

Portanto, os sentimentos não são apenas vividos de forma espontânea, mas

construídos na interação social. Como pude entender pelo trabalho “Igreja e Rua,

dois espaços a mesma fé: sacralização do espaço na festa de Corpus Christi”

(OLIVEIRA,2014), os tapetes são elaborados em conjunto por várias pessoas da

comunidade, não é só uma mera produção artística de um único indivíduo, mas

resulta da habilidade de cada um para formar o todo.

Nesse momento de celebração para Jesus não existem artistas natos, a

atmosfera criada abre espaço para que todos demonstrem mais do que habilidades

artísticas, os valores se tornam outros, por meio das figuras dos tapetes de Corpus

Christi, se ultrapassa a arte , e assim se tornam uma retribuição ao divino, então o

que se verifica é que verdadeiro sentimento gerado é o religioso. “O trabalho no

tapete é a concretude daquilo que a palavra é incapaz de expressar, tudo o que o

religioso anseia e se faz expressão cultural, artística e festiva, ou segundo fala uma

fiel: ‘Fizemos nosso compromisso com Deus’ ”. (OLIVEIRA,2014).

No discurso dos fiéis, que participam dessa festividade, sempre
prevalece a intimidade com o transcendente, ou seja, a arte como
forma simbólica de acesso e interação com o sagrado. O caráter
efêmero dessa arte também é um meio de interação com o sagrado,
o que expressa na manifestação de Corpus Christi é tudo aquilo que
é profundamente humano, algo não estagnado, que se atualiza. Esse
círculo é necessário para uma reafirmação da crença juntamente
com a cultura, a arte, a história , a tradição do povo… Uma
homenagem prostrada e oferecida diante do sagrado.” (Oliveira,p.55)
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É importante ressaltar que todo esse conceito de "efervescência coletiva", criada

por DURKHEIM(1985), pode ser observada em toda essa atuação da comunidade ,

pois todos se unem expressando o mesmo pensamento, dando sentidos às mesmas

ações e mostrando que, “A religião não é somente um sistema de ideias, ela é antes

de tudo um sistema de forças.”(DURKHEIM.1985)

Depois de um longo dia, para os que de alguma forma, direta ou indiretamente

participaram da elaboração dos tapetes de Corpus Christi, chegou a hora de se

prepararem para a missa e a procissão em homenagem ao Santíssimo Sacramento.

Após a correria final e a verificação de que todos os retalhos do louvável tapete

estavam preenchidos, como ocorre em toda a festa, os organizadores e anfitriões

querem tudo perfeito em seu devido lugar, alguns foram para as suas residências,

tomar banho, trocar de roupa e se prepararem para a ocasião pelo qual tanto se

dedicaram. Uns poucos que moravam longe ficaram e se arrumaram da maneira

como puderam, outros ficaram para ter certeza que nada “sairia do lugar” como

mencionado por Maria Beatriz Nogueira de 29 anos, que daria uma escapadinha

próximo ao início da missa, voltando a tempo para participar da procissão, “minha

casa é logo ali, é só atravessar a rua”.

O resultado do trabalho completo, na grande “tela” circular, contornando toda a

praça, dava um belo colorido ao que era cinza, fazendo pensar que; “se eu fosse

Jesus, ficaria muito feliz em caminhar por aquele tapete”, onde o profano não tinha

mais espaço naquele momento, ali ele se transmuta para o sagrado, através da

devoção transcendental nascida da união, dedicação, amor e fé da comunidade. Me

senti envolvida por essa Catarse religiosa, filosófica e artística, por um momento

lembrei-me de“Jeanne FAVRET-SAADA” e seu artigo “Ser Afetado” (2005)

“Ora, minha experiência de campo – por que ela deu lugar à
comunicação não verbal, não intencional e involuntária, ao
surgimento e ao livre jogo de afetos desprovidos de representação,
levou-me a explorar mil aspectos de uma opacidade essencial do
sujeito frente a si mesmo Essa noção é, aliás, velha como a tragédia,
e a ela sustenta também, desde há um século, toda a literatura
terapêutica. Pouco importa o nome dado a essa opacidade
(“inconsciente” etc.): o principal, em particular para uma antropologia
das terapias, é poder daqui para frente postulá-la e colocá-la no
centro de nossas análises.”(Favret-Saada.p.7)
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Pode-se achar exagero fazer tal analogia, mas a empatia e a religiosidade tinham

uma forte presença, mesmo a quem não se apega totalmente a nenhum credo em

específico, por mais que uma futura antropóloga não deva se permitir a tal

envolvimento, pode-se  considerar que aquele momento em específico  “enfeitiçou”.

Às dezessete horas começa a liturgia em homenagem ao Santíssimo

Sacramento. Na missa é renovado a memória do Jesus sacrificado para os

católicos, a hóstia e o vinho rememoram o sangue derramado e o corpo de Cristo,

criando uma maior proximidade com Deus, com o divino. Foi construído um palco

com um altar improvisado, que suportava espacialmente, poucas pessoas em cima,

já havia ocorrido a primeira missa pela manhã, mas para a cerimônia de Corpus

Christi, percebi mais elaboração, o 11ostensório estava sobre o altar

protegido por uma toalha de linho branco, entre dois pequenos vasos com flores

amarelas, geralmente nas igrejas e capelas o ostensório fica guardado no 12Sacrário,

outros acessórios litúrgicos que também se tornarão parte da procissão eram

percebidos no palco.

Após a monitora fazer a 13monição Litúrgica, se encaminham ao altar quatro

coroinhas, um dele traz balançando de um lado para outro o 14turíbulo já

fumaçando, outra carrega a 15naveta, eles se postam ao lado esquerdo do altar, os

outros dois coroinhas postam-se à direita, próximo à monitora, a frente da mesa,

mas fora do palco formam uma fila com mais alguns coroinhas, seminaristas e

padres (foram vários, cada qual representavam paróquias de bairros subjacentes).

O padre que celebrou a liturgia vinha na sequência se colocando em seu posto,

trajando paramentos festivos na cor dourada, todos fizeram uma referência e o sinal

da cruz. Foi uma surpresa não ser o P. Cássio no ritual, olhando em volta pude

perceber que ele estava presente, participando como mero observador, assistindo à

15 Naveta: Recipiente pequeno, em forma de nau e dotado de pé, usado para guardar o incenso a ser
queimado nos turíbulos, durante os ritos litúrgicos; acerra.

14 Turibulo: “É utilizado principalmente nas missas solenes. É um objeto que queima o incenso com a
simbologia de que nossas orações subam aos céus, assim como a fumaça do turíbulo, que também
sobe aos céus”, explicou o Missionário Redentorista, Fr. Murilo Di Carvalho.

13 Monição: Ou "monitio" , ritos iniciais feitos por um monitor, tem a finalidade de preparar os
celebrantes para entrarem na celebração iluminados por uma luz especial, que vem da Palavra.

12 Sacrário ou Tabernáculo é um pequeno cofre colocado sobre o altar para guardar a píxide ou o
ostensório, onde está a Eucaristia.https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A1rio acesso 05/09/2021

11 Ostensório é uma peça utilizada no rito católico cujo nome deriva da função de exibir a hóstia
sagrada (em latim, ostendere). É formado por uma pequena caixa em vidro de forma circular,
paralelipipédica ou cilíndrica, onde se encaixa a hóstia consagrada.
https://www.infopedia.pt/$ostensorio acesso 05/09/2021

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A1rio
https://www.infopedia.pt/$ostensorio
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missa com os demais fiéis. O P. Adenilson Gomes Moreira da I.M. de Itaipu, foi quem

realizou o culto, se dirigiu aos coroinhas que carregavam os objetos litúrgicos, abriu

a naveta e colocou mais 16incenso no turíbulo, aumentando a fumaça no incensário,

purificou todo o entorno do altar.

Dona Fátima, seminarista de 59 anos, da paróquia de N.S. de Fátima do bairro de

Pendotiba, deu uma explicação de que forma a fumaça do 17incenso litúrgico age

durante a cerimônia:

“Esse ritual sempre faz parte das cerimônias religiosas, o padre se utiliza da
fumaça para a purificação do altar , dos objetos e das pessoas próximas , isso
também significa , que as preces e louvores serão encaminhadas aos céus, sobem
com a fumaça, e acaba fazendo com que a graça divina desça sobre tudo e todos os
presentes” (Dona Fátima)

“Qualquer que seja o papel que a intervenção divina possa
ou não exercer na criação da fé - (.....) - ele está, pelo menos
basicamente, fora do contexto dos atos concretos de
observância religiosa que a convicção religiosa faz emergir
no plano humano.” (GEERTZ p.82/83)

O Canto de Entrada, 18“A Ti Senhor”, era entoado por todos ali presentes. Havia

cadeiras postas para os sacerdotes se acomodarem. Assim foi seguindo a missa,

trilhando sua ação ritualística, dividida em quatro atos, primeiro os ritos iniciais

dividido em cinco etapas, seguindo a liturgia da palavra que são oito partes, terceiro

ato a liturgia eucarística que também tem sua divisão em oito partes, e por último

os ritos finais divididos em três segmentos, é assim que ocorre normalmente o ritual

18 A Ti senhor; Elevo a minha alma; A Ti senhor; Elevo a minha alma; Oh! Meu Deus; Em Ti confio;
Guarda-me Senhor; Pois, em ti Senhor; Me refugio / Faz-me senhor;  Andar nos Teus caminhos;
Faz-me senhor; Andar nos Teus caminhos / Oh! Meu Deus;  Em Ti confio; Guarda-me Senhor; Pois,
em ti Senhor; Me refugio-(Renato Suhed) https://www.ouvirmusica.com.br/renato-suhett/a-ti-senhor/
acesso/05/09/2021

17 O incenso litúrgico é feito de resina de certas árvores, à qual é adicionada alguma essência
aromática. Ao ser queimado, é o símbolo da prece como aparece no Sl 140,2: "Como incenso suba a
ti a minha prece...". A fumaça que sobe, semelhante à nuvem, é um gesto imitativo: significa
erguer-se pela oração até o céu. Queimar incenso é ato de adoração e equivale a oferta de um
sacrifício. O perfume nele acrescenta um elemento jubiloso, alegre, de satisfação e de beleza. O
carvão litúrgico permite a combustão do incenso. https://www.cordis.com.br/objetos-liturgicos acesso
05/09/2021

16 O queimar incenso ou a incensação exprime reverência e oração, como vem significado na
Sagrada Escritura (cf. Salmo 140, 2; Ap 8,3). O sacerdote, ao pôr o incenso no turíbulo, benze-o com
um sinal da cruz, sem dizer nada. https://www.liturgia.pt/documentos/incenso.php acesso 05/09/2021
- A incensação sempre existiu nos mais diferentes cultos e cerimônias religiosos. Os historiadores da
Liturgia anotam que a incensação passou a fazer parte da Liturgia cristã por volta do século IV,
quando já não havia mais um grande risco de confusão com o paganismo. É um típico exemplo de
aculturação ritual com um sentido novo, inspirando-se particularmente na Bíblia. Por isso, do ponto de
vista litúrgico, seria equivocado considerar que o rito da incensação tenha origem no paganismo. Sim,
é verdade que a incensação era usada em ritos pagãos, mas o fundamento para o uso da incensação
na nossa Liturgia, encontra-se na Bíblia.
http://liturgiasal.blogspot.com/2017/02/incensacao-das-oferendas.html acesso 07/09/2021

https://www.ouvirmusica.com.br/renato-suhett/a-ti-senhor/
https://www.cordis.com.br/objetos-liturgicos/incenso-e-carvao/incenso-gloria-300g
https://www.liturgia.pt/documentos/incenso.php
http://liturgiasal.blogspot.com/2017/02/incensacao-das-oferendas.html
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da missa, podendo ocorrer mudanças segundo a região e com a celebração .

Apresento abaixo uma tabela simplificada na tentativa de esclarecer essa divisão do

ritual:

RITOS INICIAIS LITURGIA DA
PALAVRA

LITURGIA
EUCARÍSTICA

RITOS FINAIS

1- Canto de
Entrada

1- Primeira Leitura 1 - Canto das
Ofertas

1 - Vivência

2 - Saudação e
19Antífona da
Entrada

2- Salmo
Responsorial

2 - Convite à
Oração

2 - Bênção Final e
Despedida

3 - Ato Penitencial 3- Segunda Leitura 3 - Oração sobre
as Oferendas

3 - Canto Final

4 - Hino de Louvor 4 - Aclamação do
Evangelho

4- Oração
Eucaristica

5 - Oração 5 - Evangelho 5 - Rito da
Comunhão

6 - Homilia 6- Canto de
Comunhão e
Antífona da
Comunhão

7- Profissão de Fé 7 - Canto de Ação
de Graças

8- Preces da
Comunidade

8 - Depois da
Comunhão

TABELA 2 - Ritual da Missa em Atos

Na comunidade da Região Oceânica, estudada no trabalho de campo, a procissão

ocorreu após os ritos finais, em algumas localidades a procissão pode acontecer

antes da missa. É realizada a eucaristia, 3 seminaristas a, e mais dois padres

ajudam na comunhão das hóstias aos devotos, e depois entre eles que desejem

comungar.

Após a comunhão, o padre coloca uma grande hóstia no ostensório e o ergue, em

seu formato o pequeno sol é elevado, ele abençoa os presentes, fazendo o sinal da

19 Antífona é uma melodia curta, executada em canto gregoriano, antes e depois da recitação de um
Salmo. A Antífona geralmente é composta de cânticos curtos, com texto entre dez e vinte e cinco
palavras e de melodias simples.https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADfona Acesso 05/09/2021

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADfona
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cruz com o acessório, um coroinha faz o carrilhão de sinos ecoar, outro, balança o

incensório fazendo a fumaça e espalhar, todos se ajoelham em adoração, esse é

um momento de redenção em que cada um dos devotos é perdoado, é entoado o

hino “Tão Sublime Sacramento”

“Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar;
Pois o Antigo Testamento, deu ao Novo seu lugar;

Venha a Fé, por suplemento, os sentidos completar;
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador;
Ao Espírito exaltemos, na Trindade Eterno Amor;
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor;
Amém! Amém! (Tomás de Aquino)”

Durante a realização dos ritos finais, outros quatro assistentes sobem pela lateral

direita do palco, cada um, pega uma lanterna de haste longa com lâmpadas no

topo, descem logo pela esquerda, se posicionam dois de cada lado, já sobre o

tapete de Corpus Christi, próximo a uma das entradas da praça, onde terá início a

procissão. O incensário é munido com mais carvão e incenso, o rapaz com turíbulo

é acompanhado pelo seu colega que carrega a naveta se colocam à frente da

procissão, atrás dos dois formam duas filas com mais cinco coroinhas de cada lado,

depois na sequência um sacerdote ao centro e mais quatro coroinhas, sendo dois e

dois. Chegou o momento do apogeu da comemoração de Corpus Christi, o clérigo

eleva novamente o ostensório em forma de sol com a hóstia dentro e repete os

gestos de bênção em direção à plateia, em direção aos seminaristas e aos padre

presentes e aos coroinhas. Toda comunidade agora é convidada para seguir em

procissão e adoração ao corpo do Cristo Sacramentado. P. Adenilson carrega o

Santíssimo Sacramento para o centro, e um jovem leva a 20umbela para proteger o

Corpo de Cristo no ostensório, ao fundo se posicionam os sacerdotes, em formação

se misturando aos coroinhas restantes e seminaristas, sempre aos pares. O séquito

se inicia com o  cântico “Eu Confio em Nosso Senhor”;

Coro: Eu confio em nosso senhor, com fé, esperança e amor! (bis)
1. A meu Deus fiel sempre serei, eu confio em nosso senhor.
Seu caminho, oh! sim seguirei, com fé, esperança e amor.
2. Venha embora qualquer tentação, eu confio em nosso senhor.
Mostrarei que sou sempre cristão, com fé, esperança e amor.
3. E depois de uma vida com Deus, eu confio em nosso senhor.
Eu espero partir para os céus, com fé, esperança e amor.

20 Umbela (do latim umbella, diminutivo de umbra, sombra) é uma espécie de guarda-sol ou dossel
portátil, sustentado por uma única vara central, para ser levado à mão, e que serve para cobrir, como
sinal de distinção e honra, nos cortejos e procissões solenes, a pessoa ou objeto que mais se
pretende honrar.https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbela_(cobertura) acesso 05/09/2021

https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbela_(cobertura)


59

E assim segue a procissão de um portão ao outro, com os fiéis seguindo, ao

chegar no segundo portão, o povo se afasta para que o Santíssimo Sacramento

retorne se posicionando de maneira que se encaminhe ao círculo da praça. O

rebanho se junta novamente, contornam acompanhando ostensório um meio

círculo, deixam que o sacerdote siga sozinho sobre o tapete até a terceira entrada

da praça. Quando termina esse trajeto, ida e volta, retorna ao círculo central, os

fiéis que acompanhavam pelas laterais fora do tapete, se juntam ao séquito

novamente circundando agora o círculo inteiro, todo o centro da praça.

Completando assim toda a extensão do tapete, o Santíssimo é levado ao palco

subindo pelo lado direito, é erguido em direção a plateia, aos sons dos sinos , dos

cânticos e em meio a fumaça do incenso. O povo faz sua última reverência, e

aplaude Jesus Santíssimo, o ostensório é coberto pela toalha de linho. O culto agora

é totalmente finalizado  com a bênção do padre a todos os presentes .

FIG,34 e 35- A procissão segue seu trajeto com os devotos mostrando respeito , fé e adoração ao
Santíssimo (Imagem recortada Vídeo feito por  Iolanda Dreveck)

Abaixo um gráfico simplificado do mapa, onde é simulado parte da praça do

Descobrimento em que foram confeccionados os tapetes, na tentativa de expor

visualmente de qual maneira ocorreu o acompanhamento do corpo de Cristo:
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TAB.3-GRAFICO 1- Projeto séquito Ostensório. A quantidade maior de setas verdes no lado
esquerdo no círculo, demonstram onde o séquito passou 2 vezes.

FIG.36 - Imagem aérea da praça do Descobrimento, fotografia à partir de Drone por André Silva
(C.C.2018)

Durante a procissão todos cantavam hinos e louvores ao divino, a maioria da

massa que acompanhava, estava de mãos juntas ou braços levemente erguidos,

podendo ser interpretadas como súplica, respeito, oração ou simples meditação,

mas todos com o mesmo objetivo, o de se aproximar com mais profundidade do

sagrado buscando a purificação. A emoção da ocasião transparecia sob as lágrimas
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de determinados fiéis. Roseana Schultz não tentou esconder seu sentimento; "as

lágrimas são de alegria por conta dessa manifestação tão linda para Jesus, não

tenho vergonha de mostrá-las", seu companheiro Horácio revelou que ele mesmo

se emociona muito, “só que não sou chorão feito ela”. Arriscando a considerar esse

um dos efeitos da força coletiva da qual DURKHEIM(1912) fala em seu trabalho,

“Formas Elementares da Vida Religiosa”, o qual é atribuído às forças religiosas,

sendo a emoção, uma dessas ações que abarca uma forma elementar de tudo o

que há de fundamental nas crenças particulares e nas condutas religiosas.

“As expressões da vida espiritual”, assimilando pela visão de KRACAUER(1963),

estão sempre em múltiplas relações, não existindo o ser individual ou uma

circunstância individual tudo se desencadeia a partir de um contexto diversificado

onde de alguma maneira estão em conexão.

“Todas as expressões da vida espiritual – assim poderia se
formular este princípio – encontram-se em uma multiplicidade
inumerável de relações, e nenhuma delas pode ser abstraída das
relações em que se encontra com as demais. [...] Não existe um ser
individual ou evento individual que pode ser extraído da totalidade da
vida espiritual de modo que possa então ser explicado por si mesmo
e observado em si mesmo. Ainda assim, separamos regularmente
partes do contexto múltiplo em que estão entrelaçadas e
conectadas…” (KRACAUER p.232/233).

Por essa visão, podemos considerar todo o contexto da celebração de Corpus

Christi, a sociedade que prepara a festa , o espaço utilizado para a festa, o material

utilizado na confecção dos tapetes, a música , os cânticos, os acessórios litúrgicos,

as vestimentas do clérigo, a arte popular e a espiritualidade que alimentou todo

esse propósito, tudo entrelaçado e conectado.
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FIG.37- Grande DNA Imagem retirada do website/festa-de-corpus-christi-2019-Castelo-E.S

FIG.38- Tapete em respeito da inclusão social Corpus Christi/ São Gonçalo/2019 (por Valdeci

Ramos)
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FIG.39-   Imagem de Jesus e o cálice. (C.C.2018) Foto Iolanda Dreveck
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FIG.40 e 41-Trecho do tapete São Gonçalo com a imagem da Virgem Santíssima (C.C.20019) Foto
Valdecir Ramos
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FIG.42-Imagem do Santíssimo Sacramento, Precisamos de Santos de calça jeans (C.C.2018) Foto
Iolanda Dreveck
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FIG.43- O Sal da Terra unindo a todos os povos (C.C.2018) Foto Iolanda Dreveck

FIG.44 Representação do cálice a hóstia e a cruz , também símbolos da fé cristã;(C.C.2018).Foto:
Iolanda Dreveck
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3.IMAGENS E SÍMBOLOS.

3.1. ADAPTAÇÃO E COMUNICAÇÃO SIMBÓLICA

O paroxismo da festa de Corpus Christi é exatamente quando o Santíssimo

Sacramento sai à rua em procissão seguindo pelo tapete confeccionado. Em cada

quadro confeccionado no tapete tem uma representação alusiva, uma linguagem

simbólica, acaba tendo um sentido muito maior se fazendo entender mais facilmente

do que uma linguagem descritiva. Os símbolos utilizados para fazer essa

comunicação, integram o âmbito humano e se transformam em uma via de acesso

para uma comunicação mais abrangente no mundo religioso, que então é

interpretado à sua maneira. Lembrando de ONG(1998) em seu livro, “Oralidade e

Cultura Escrita”, quando ele analisa a escrita como marca semióticas, considerando

os signos sob todas as proporções e manifestações que constituem linguagens

verbais ou não verbais, o que poderia atribuir significados entre os sistemas que se

integram;

“(...) é possível considerar como “escrita” qualquer marca
semiótica, isto é, qualquer marca visível ou perceptível que um
indivíduo faz e a ela atribui um sentido. Assim um simples arranhão
em uma rocha ou um entalhe na vara, interpretável apenas por
aquele que os faz (...)” (ONG.p.99)

Portanto, podemos nos remeter a um período antigo da fase Cristã, na era

catacumbária, que ocorreu entre os séculos I e IV, na época das perseguições aos

cristãos, os cemitérios subterrâneos serviam para sepultar seus mortos e mártires

como também para se comunicarem através de símbolos desenhados nas paredes

e túmulos, a comunicação era feita através desses signos, “signo se refere

primordialmente a algo visivelmente percebido”(ONG, 1998), a algo só interpretado e

compreendido pelos seguidores das palavras de Jesus. Para Walter ONG(1998)

seria “impossível a escrita ser mais do que marcas em uma superfície, a menos que

seja usada por um ser humano consciente como uma pista para palavras soadas,

reais ou imaginadas , direta ou indiretamente”.(p.89)
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No primeiro tempo da arte catacumbária cristã, uma linha foi observada nas

criações “artísticas”, os traços rudimentares da técnica e a simplicidade de

expressões, eram obras pobres com poucos traços elementares e sem cor na

execução. Eram feitas pelas classes populares inferiores e ingênuas, artesãos ou

artistas de improviso. Alguns símbolos pagãos acabaram sendo adotados e

ganhando um novo significado, BESANÇON (1997);

“Os artistas de profissão não participam dessa produção que
ainda não é uma arte. Os artistas, na verdade, trabalham para o
mundo pagão e confeccionam as imagens diante das quais os
mártires são condenados” (BESNAÇON,p.180).    

 

O 21peixe, em grego, a palavra peixe é “IXTHYS” (pronuncia-se “ikhthys”, ou,

simplificando, “ictís”). As letras dessa palavra formam o acróstico “Iēsous Christos

Theou Yios Sōtēr”, traduzindo seria “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador” (em

grego antigo, Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ ͑Υιός, Σωτήρ)

FIG.45- Peixe da era catacumbária;

https://pt.aleteia.org/2017/03/27/simbolo-secreto-cristao-por-que-o-peixe/ acesso 20/10/2019

21 O peixe foi um dos primeiros símbolos usados pelos cristãos, quando eram perseguidos , assim
eles se identificavam.  A hipótese mais levantada é a de que o cristão, quando supunha estar diante
de outro cristão clandestino, desenhava uma curva ou meia-lua no chão. Se a pessoa desenhasse
outra meia-lua sobreposta à dele, completando assim a figura de um peixe, seria muito maior a
probabilidade de que se tratasse mesmo de um seguidor de Jesus que conhecia o “código secreto”
cristão.https://pt.aleteia.org/2017/03/27/simbolo-secreto-cristao-por-que-o-peixe/ acesso 20/10/2019 e
10/10/2021

https://pt.aleteia.org/2017/03/27/simbolo-secreto-cristao-por-que-o-peixe/
https://pt.aleteia.org/2017/03/27/simbolo-secreto-cristao-por-que-o-peixe/


69

FIG.46- imagem atual representando o peixe no tapete de Corpus Christi em Angra dos Reis (2019)
Autora Claudia Medeiros

TAB.4.-GRÁFICO.2- 22Como era a comunicação entre os seguidores de Jesus
.URL:simbolos-paleocristaos-peixe.html

A ovelha carregada sob os ombros representa uma alma salva pelo Cristo

Salvador, a imagem do Bom Pastor além de representar Jesus resgatando a ovelha

perdida, também alude à partida deste mundo, assim, é com frequência encontrada

em afrescos, relevos de sarcófagos e gravada sobre os túmulos. Foi uma das

imagens adotadas a partir de imagens do paganismo, que seria a representação de

Hermes de Kriophoros.

22 O peixe: Um dos mais antigos símbolos do cristianismo, é um acróstico: se pegarmos na palavra
latina para peixe - icthus - e a dissermos no alfabeto grego, cada letra representa uma palavra.
Ichtus em alfabeto grego diz-se: Iota Chi Theta Upsilon Sigma, que é um acróstico para "Jesus Cristo,
de Deus, filho, Salvador". "Um acróstico é um arranjo de palavras na qual a primeira letra de cada
linha combina com outras para formar uma palavra, palavras ou o alfabeto.
http://iconografiasimbologianaartecrista.blogspot.com/2014/11/simbolos-paleocristaos-peixe.html
acesso em 20/10/2019 e 10/10/2021

http://iconografiasimbologianaartecrista.blogspot.com/2014/11/simbolos-paleocristaos-peixe.html
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FIG.47/48/49- Sequência comparativa de imagens: À direita o Bom Pastor representada no tapete atual,
ao centro figura Cristã Primitiva Catacumba de São Calisto e na sequência representação de Hermes de
Kriophoros esculpida ( figura do Paganismo adotada para representar Cristo).(imagem cedida por
Valdecir Ramos e do site https://pt.aleteia.org )

A Pomba, pode simbolizar a alma que chegou à paz divina, mas também a

intervenção salvífica de Deus, a alma do cristão falecido e a paz, também representa

o Divino Espírito Santo.

FIG.50/51- A Pomba enfeitando o tapete (Angra dos Reis/imagem Claudia Medeiros) e imagem uma
das representações que eram utilizadas nas catacumbas cristãs https://pt.aleteia.org acesso
20/10/2019 e 10/09/20

https://pt.aleteia.org/2021/06/08/
https://pt.aleteia.org/2021/06/08/
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FIG.52/53- o 23KHI RHO gravado em pedra, ainda utilizado nas vestes, adereços de igrejas e
acessórios litúrgicos, percebesse os símbolos Alfa e Ômega, nas gravuras. Imagens retiradas
internet.

São vários os símbolos utilizados pela igreja Católica, na era catacumbária Cristã,

quando sua fé era perseguida, doze desses símbolos foram de extrema

importância. Aqui foram apresentadas apenas quatro deles, de uma maneira muito

concisa. Sendo um tema bastante extenso, para não estender por demais essa

pesquisa, será deixado assim uma lacuna para um momento mais oportuno. Temos

ainda o Orante, a Árvore, o Alfa e Ômega, a Âncora, a Fênix, o Cordeiro, o Pavão e

a Barca. A linguagem através de símbolos religiosos se integra a um mundo onde é

permitido uma relação com o ausente, com o não-ser, OLIVEIRA(2014). Essa

linguagem atinge o que o sistema descritivo normal não consegue, descrever algo

só para quem tem que entender (ONG,1998).

“A linguagem simbólica faz parte do mundo humano e se transforma
em via de acesso ao mundo do pensamento. A linguagem simbólica
nos permite, então, uma relação semelhante com o ausente, ou seja,
com o não ser, podemos ir além e dizer que o simbolismo, como
descrição linguística, não é só uma relação natural entre o ser e o
não-ser, é o momento em que há uma relação de identidade, é dessa
forma que a religião interpreta o mundo a sua maneira” . (Oliveira,
p.42) .

23 É o monograma de Cristo, formado por duas letras sobrepostas do alfabeto grego: o “X” (chi ou khi,
pronciado “kh”) e o “P” (ro, pronunciado “r”). São as duas primeiras letras da palavra grega “Christòs”
(pronunciado “Khristós”), ou seja, Cristo, “o Ungido”. Até hoje este símbolo está bastante presente em
igrejas e altares. No cristianismo primitivo, o uso deste monograma gravado em um túmulo indicava
que a pessoa falecida era cristã.
https://pt.aleteia.org/2021/06/08/os-12-simbolos-mais-importantes-das-catacumbas-cristas/ acesso
10/09/2021

https://pt.aleteia.org/2021/06/08/os-12-simbolos-mais-importantes-das-catacumbas-cristas/
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4.PANDEMIA, ARTIFÍCIOS DIGITAIS

4.1. O CORPUS CHRISTI PELO MUNDO DIGITAL

Como já mencionado na introdução, no ano de 2019 não foi possível acompanhar

a celebração de Corpus Christi devido a uma forte indisposição. A perspectiva era

acompanhar a comemoração da cidade de São Gonçalo, vizinha a Niterói, onde é

confeccionado a maior tapeçaria de Corpus Christi da América Latina. Valdecir

Ramos muito gentilmente ofereceu-se para acompanhar essa empreitada, assim

como ofereceu sua casa para pernoitar ou descansar caso precisasse. A confecção

começa na quarta-feira a noite e segue até o horário da missa às 17:00 horas de

quinta-feira. Infelizmente devido a um forte resfriado, acompanhado de inflamação

na garganta e dores de cabeça, que se arrastou por quatro longos dias, não foi

possível seguir com essa missão no ano de 2019. Esperamos então que, no ano

subsequente seria possível realizar o trabalho de campo no Corpus Christis

Gonçalense, mas, com todo o respeito parodiando Drummond de Andrade: “no

meio do caminho tinha um vírus, tinha um vírus no meio do caminho, nunca

esquecerei esse acontecimento”. Ocorrem percalços que podem não colaborar com

uma etnografia. Em virtude às circunstâncias salutares que assolaram não só o

Brasil como ao mundo. Um flagelo causado pelo Sars-CoV-2, um vírus até então

desconhecido e apresentando uma certa letalidade, causando a Covid-19. Esse fato

levou ao confinamento grande parte da população de nosso planeta. Fomos

vítimas do vírus, como também vítimas da clausura imposta, mas necessária, o que

abalou emocionalmente grande número de indivíduos.

O surto dificultou a confecção dos tapetes de Corpus Christi em sua maneira

convencional nos anos de 2020 e 2021, levando então os fiéis a encontrarem outras

formas de celebrarem o santíssimo sacramento. O mundo virtual, tornou- se então

uma opção em épocas de pandemia e nos faz pensar o convívio e a socialização

por um ângulo subjetivo. Individualizando a sociedade, acontecendo uma nova

classificação para o coletivo, o coletivo globalizado e individualizado, desafia as

fronteiras cognitivas, ora as contradições próprias ao entendimento humano,
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parece se criar uma antinomia. Até mesmo para o trabalho do etnógrafo isso se

torna um desafio, acompanhar sem estar lá, (GOMES e LEITÃO, 2011).

“(.....) vários desafios de ordem prática, técnica, corporal e
psicológica se colocam. De repente nos vemos diante da
impossibilidade de garantir um “estar lá” nos mesmos termos do
trabalho de campo analógico, aquele que é narrado em prosa e verso
e que se inicia tão somente quando o/a antropólogo/a empreende um
tipo de deslocamento no tempo e/ou no espaço.”(Gomes e
Leitão.p.25)

Leila Siqueira, 61 anos, é uma paroquiana ativa, pertencente à I.M. N. Senhora

das Dores do Ingá em Niterói, também desenvolve um amplo trabalho social junto ao

grupo 24“Servos da Alegria”, no dia primeiro de junho de 2021 ao ser abordada sobre

a maneira como celebrariam o Corpus Christis e confeccionaram os tapetes, tendo

em vista a impossibilidade de aglomerações. Não se deixando desanimar com a

situação, já com o desenho em mãos :

“Nós do Servos da Alegria tivemos uma missão de até hoje, até a data de hoje
para entregarmos os desenhos. Vai ser feito um tapete, não de sal grosso mas de
papel, nós vamos juntar vários desenhos e formar um lindo tapete né, virtual para que
Jesus espiritualmente passe. Já que não vamos ter a santa eucaristia né, no….
ostensório passando por cima do sal, que a gente possa ter essa certeza, na fé de
que Jesus vai se alegrar e passar virtualmente em cada lugar e ficar conosco, o mais
importante que ele passe e fique conosco sempre. Eu até fiz meu desenho , vou até
te mostrar o desenho que fiz, mas não compartilha não, porque isso é mandado para
central dos Servos da Alegria, então, eles que mandam pra central, lá da igreja
católica, e.. eles escolhem e vão botando em sequência os desenhos, então vamos
ter alguns desenhos dos Servos da Alegria, alguns da.. de outra igreja , de vários
grupos, é o …. é o pessoal da área da saúde, da igreja católica da pastoral da saúde
, da pastoral carcerária , cada pastoral vai ter seus tapetes e eu fiz um deles pelos
Servos da Alegria.” (Leila Siqueira)

24 Fundador, Padre Marcelo José e todos nós Servos da Alegria, convidamos você para conhecer o
nosso trabalho.Nós somos os Servos da Alegria. Nossa Trupe teve início no mês de Abril de 2013
com a Comunidade Católica Amós, a missão era formada inicialmente por 5 integrantes que
aceitaram o convite do Pe. Marcelo José (Diretor espiritual da Pastoral da Saúde na Arquidiocese de
Niterói), hoje já somos mais de 50 voluntários.Temos reuniões mensais no Seminário São José, onde
trabalhamos nossa espiritualidade, e também temos formações doutrinárias e práticas. Nossas
formações são importantes para assim estarmos melhores preparados para levar o amor de Deus ao
coração de quem precisa, lembrando sempre que Deus está ao lado deles em todos os momentos.
Com o tempo de Servos é unânime a sensação de que o maior exemplo de fé e perseverança são
dos próprios pacientes, que muitas vezes nos dão exemplos de força, coragem, fé, perseverança e
amor, nos fazendo sentir dentro de nossos corações que eles nos passaram tudo aquilo que nós
estávamos dispostos a levar, é uma troca. Assim vemos que o amor de Deus se renova e é
recíproco."Doe-se em amor ao próximo. Deus nos colocou neste mundo para os outros." (São João
Bosco) https://www.facebook.com/servosdaalegria/ acesso 16/09/2021

https://www.facebook.com/servosdaalegria/
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FIG.54/55- Leila com um punhado de sal em sua mão mostra seu desenho, que fez parte da tapete
digital (C.C.2021) (Foto: Leila Siqueira)

As limitações impostas pela Covid-19, não impediu que os fiéis rendessem sua

homenagem ao Santíssimo Sacramento. Muitas igrejas produziram seus tapetes em

seus corredores, alguns fiéis fizeram os tapetes em 25casa. O culto teve participação

bastante reduzida conforme as normas determinadas por cada Governador, então o

uso de vias digitais foi essencial com transmissão ao vivo por meio da ‘internet’, para

se evitar aglomerações não ocorreram as procissões nas ruas, mas ocorreram

pequenas procissões realizadas nos próprios corredores e calçadas das igrejas. 26A

arquidiocese de Niterói recebeu mais de mil imagens dos fiéis para a montagem do

tapete virtual. “Os homens se representam para si e para os outros. Daí a

importância de se atentar para as formas simbólicas”. (GEERTZ, 1997). Os tapetes

de Corpus Christis, concentram uma linguagem totalmente simbólica, não a

possibilidade de estudarmos ou falamos sobre religião, sem a probabilidade de se

explanar  de forma nenhuma a ideia do simbolismo, direta ou indiretamente.

26 Missa e tapetes virtuais Niterói, ver video:
https://extra.globo.com/noticias/rio/corpus-christi-fieis-enviam-mais-de-mil-imagens-para-montar-tapet
e-virtual-da-arquidiocese-de-niteroi-rv1-1-24474930.html acesso 16/10/2021

25Tapetes produzidos dentro de casa, ver video:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/06/11/interna_gerais,1155832/apesar-da-pandemia-tra
dicao-dos-tapetes-de-corpus-christi-e-mantida.shtml acesso 16/10/2021

https://extra.globo.com/noticias/rio/corpus-christi-fieis-enviam-mais-de-mil-imagens-para-montar-tapete-virtual-da-arquidiocese-de-niteroi-rv1-1-24474930.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/corpus-christi-fieis-enviam-mais-de-mil-imagens-para-montar-tapete-virtual-da-arquidiocese-de-niteroi-rv1-1-24474930.html
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/06/11/interna_gerais,1155832/apesar-da-pandemia-tradicao-dos-tapetes-de-corpus-christi-e-mantida.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/06/11/interna_gerais,1155832/apesar-da-pandemia-tradicao-dos-tapetes-de-corpus-christi-e-mantida.shtml
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.
FIG.56/57- Procissão sem os fiéis na Paróquia Nossa Senhora d'Ajuda - Igreja Matriz São João

Batista 
https://www.facebook.com/paroquiansdajuda/photos/a.812619766033551/812611929367668

Nesse período crítico de pandemia, as vias digitais acabaram sendo uma opção

para continuar a desenvolver a fé nos indivíduos e dos indivíduos, através do

mundo digital se confeccionaram os tapetes de Corpus Christis como uma solução

na demonstração dessa fé e dessa arte popular e simbólica. Assim a mensagem

continua a ser transmitida através dos símbolos reconhecidos e compreendidos

pelos cristãos católicos, como na época catacumbária, só pode ler a mensagem

quem compreende os símbolos, aos outros só resta a arte. Essa fase digital no

Corpus Christis pode ser temporária, ou também um meio ao qual a data do

Santíssimo pode ser integrada e perpetuada no mundo virtual. As pessoas estão

cada vez mais mergulhadas, (GOMES e LEITÃO, 2011) imersas no mundo digital,

compras em restaurantes, mercados, lojas de roupas, jogos, filmes, redes sociais,

plataformas das mais diversas têm surgido cada vez mais e numa velocidade

crescente.
A imersão poderia ser relacionada com a produção de

presença e, no caso dos mundos virtuais,teríamos um tipo de
presença no qual não apenas temos a sensação de que o outro está
presente, mas no qual sentimos que estamos lá, noutro ambiente,
nesse caso um ambiente digital e virtual.(Gomes e Leitão.p.24)

Não tem mais como separar essas duas “realidades”, uma real em que se vive

a realidade, e uma digital onde se cria a realidade à sua maneira, à sua vontade.

https://www.facebook.com/paroquiansdajuda/?__tn__=%2Cd-UC*F
https://www.facebook.com/paroquiansdajuda/?__tn__=%2Cd-UC*F
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5.CONCLUSÃO

A reunião de Corpus Christi se transforma em uma manifestação de fé, que

através dos tapetes não retrata somente a doutrina católica, mas também faz

resplandecer através da arte, uma união mais carregada de significados entre os

indivíduos que formam a comunidade. Pensamentos, interações convergem para

um mesmo propósito, em vista disso é impossível separar a arte do sentimento que

estimulou sua execução.

É nesse momento que a fé e a arte se mesclam, observá-las é descobrir uma

sensibilidade que é particularmente, uma forma coletiva de união e fraternidade.

Mesmo que para alguns esses sentimentos perdurem por poucos instantes, tempo

esse que se inicia no projeto, segue na elaboração dos tapetes e mantém-se até a

passagem da procissão de Corpus Christi. Deste modo, acaba promovendo uma

sensação de bem-estar anímico, tanto pela produção artística quanto pela

participação ritualística como ato de fé. Afastando-se assim de uma linha

funcionalista conforme o qual a arte só teria uma função instrumental, ao contrário, a

combinação entre arte, vida coletiva e fé ocorre num plano semiótico.

Na celebração do Santíssimo as manifestações artísticas não celebram uma

estrutura social, e sim materializam uma forma de viver, deixando visível um padrão

específico. Então, acima dos fatores estéticos, visuais, também devemos considerar

aspectos culturais e religiosos ligados à obra em estudo. A compreensão das formas

artísticas, equivale em considerar a partir de um contexto sociocultural e

sociorreligioso, que criam algum sentido quando se unem a formas simbólicas e

ritualísticas. Deste modo resultaria, em adotar o fenômeno artístico para se pensar

certas ponderações sobre o mundo em que vivemos e como vivemos, o porquê de

sentirmos algumas coisas e não outras.

Os tapetes de Corpus Christi em cada quadro confeccionado tem representações

que concernem à linguagem simbólica, criando um sentido muito maior se fazendo

entender mais facilmente do que uma linguagem descritiva. Os símbolos utilizados

para fazer essa comunicação, integram o âmbito humano e se transformam em uma

via de acesso para uma comunicação mais abrangente no mundo religioso, que

então é interpretado à sua maneira, sendo marcas semióticas, constituídas de
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linguagem verbais ou não verbais, ONG(1998).

A festividade de Corpus Christi é um grande acontecimento seguindo em várias

partes do mundo, sendo que, em cada sociedade a festa tem suas características

próprias as quais nem todas são representadas através dos tapetes coloridos.

Mesmo que cada região apresente aspectos diferentes, todos compartilham o

mesmo objetivo, parafraseando o P. Cássio, o de “... agradecer e louvar a Deus pelo

inestimável dom Eucarístico, em que o próprio Cristo se faz presente como

alimento”. (Pe. Luiz Cássio Moreira).

A reunião de Arte e de Fé na realização da festa de Corpus Christi, a coletividade

criada é o que traz significados, este período de toda a preparação e da celebração

é que fazem imperar sentimentos de solidariedade e harmonia. Essa grande

confraternização fortalece ainda mais a união entre a comunidade católica.

Compreender esses conceitos foi a maneira de perceber uma maior amplitude

desse envolvimento, foi essencial para assimilar melhor os indivíduos de uma

comunidade. Portanto, podemos sim, considerar que, é a partir dessa união, dessa

interação, em que se consegue transformar o profano em sagrado através de um

ritual o qual a arte e a fé adquirem faculdades ou atribuições inerentes, nesse linear

que está a capacidade de produzir certos efeitos ao espaço e aos indivíduos que

ali se envolvem.

A adoração ao corpo de Jesus Santíssimo cria uma catarse em que a alma é

liberta dos pecados, essa devoção faz alcançar algo ainda mais significativo. Tudo

acaba se transformando num amplo sistema de trocas e assim vai gerando um

sentimento de pertencimento do indivíduo, uma afirmação do ser social com uma

identidade social, cultural e religiosa.

“Nossas festas sejam laicas ou religiosas, oficiais ou populares – em
sua multiplicidade de manifestações, recortando o país de norte a
sul, de leste a oeste –, mostram uma maneira singular de viver o fato
coletivo, de perceber o mundo e de com ele se relacionar. São vias
reflexivas privilegiadas para se penetrar no coração da sociedade
brasileira. E se penetra pela porta da cidade, da igreja, da praça,
lugares onde a festa acontece. No passado, como hoje, a festa é o
espaço por excelência de reunião social, de assembleia coletiva e de
socialidade . Na festa à brasileira, o que importa, acima de tudo, é a
ação, a participação ativa. O que vale e prevalece é a assembleia
efervescente, a exaltação geral, (...).(...)as festas religiosas, formas
de espetáculo por excelência, dizem respeito a uma maneira
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particular de viver o fato humano em sociedade e de perceber o
mundo..”(PEREZ.p 14)

O mundo virtual, foi a opção na época da pandemia, a celebração teve que ser

reinventada, as organizações e representações foram direcionadas para longe das

aglomerações. Faz pensar o convívio e a socialização por ângulos subjetivos,

gerando uma nova classificação para o coletivo, o coletivo globalizado e

individualizado, desafiando  as fronteiras  cognitivas, (GOMES E LEITÃO.2011).

Portanto, poderia concluir que arte e religiosidade independem do ambiente, são

esferas que vão além de seu sentido e sentimentos, mas com suas particularidades

intrínseca a cada comunidade ou indivíduo participante dessa organização.

A solenidade ao Corpus Christi, através do mundo digital ou presencialmente, a

ornamentação das ruas, praças, a renovação religiosa é a representação da

efervescência na consolidação de indivíduos na sociedade religiosa, ainda se tem a

necessidade de pertencimento, (DURKHEIM,1989).

O sagrado e o profano não é definitivo, a mesma relevância pode ser usada para

classificar o puro e impuro como sendo do mesmo gênero, podendo variar como

duas espécies não sendo somente duas formas opostas é a ambiguidade nos

mistérios ritualísticos

Portanto, o mundo ritualístico que foi analisado através dos tapetes de Corpus

Christi, transcende, reproduz a noção do ser religioso. Traz sentidos e significados

que acentuam a espiritualidade do sujeito, fortalece a necessidade de

confraternizar, de doar-se  ainda mais, de união e participação  do grupo social.

***
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