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Resumo: O artigo atenta para uma tradução de símbolos e signos ritualísticos que perpassam 

os eventos de sacralização de agentes pastorais (e líderes sindicais) assassinados em regiões 

de intensos conflitos agrários no Brasil, voltada para a reflexão sobre o sentido destas mortes 

na fundamentação de discursos/narrativas de luta e resistência dos agentes de mediação e dos 

coletivos rurais. Nas leituras dos rituais de santificação destas lideranças – os Mártires da 

terra –, e das peregrinações decorrentes destes acontecimentos, as Romarias dos mártires da 

caminhada, buscam-se aproximações etnográficas dessas figuras emblemáticas, 

especialmente nas regiões de fronteira amazônica, para pensar as lutas pelo reconhecimento 

de direitos sobre a terra e uso de recursos sócio-naturais, na medida em que atualizam 

estratégias (im)pertinentes de mediação em espaços de tensão e enfrentamento. As narrativas 

em torno desses agentes tecem novos sentidos para a morte, aliados à projeção dos mortos em 

coletivos humanos e não-humanos vivos. Nestes espaços rituais, face à criação e re-

apresentação da figura do líder, uma renovada força vital reunifica os pontos de vista sobre o 

direito de permanecer e de reivindicar a posse legítima da terra  

 

Palavras-chave: Rituais camponeses – Sacralização do conflito – Mártir da terra 

 

Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta que não 

há ninguém que explique e ninguém que não entenda. 

Cecília Meireles 

Introdução 

 

Ouvir e contar histórias são práticas cotidianas no itinerário de muitos etnógrafos. Olhares se 

cruzam e narrativas se confrontam, palavras são transmitidas (e traduzidas), categorias são 

criadas ou acessada para descrever (e compreender) universos simbólicos, estabelecendo-se 

um intenso confronto entre palavra, ação e pensamento. 
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O discurso do primeiro [antropólogo] não se acha situado no mesmo plano que o 

discurso do segundo [nativo]: o sentido que o antropólogo estabelece depende do 

sentido nativo, mas é ele quem detém o sentido desse sentido – ele quem explica e 

interpreta, traduz e introduz, textualiza e contextualiza, justifica e significa esse 

sentido. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 115) 

 

Neste artigo, discursos e narrativas, transmitidos nos cantos, danças, relatos, com suas 

expressões ritualísticas, foram registrados, durante a Romaria dos Mártires da Caminhada, 

ocorrida entre os dias 16 e 17 de julho de 2011, em Ribeirão Cascalheiras (MT). Tentamos 

articular fontes audiovisuais e textuais para produzir uma leitura dos sentidos estabelecidos e 

partilhados pelos grupos nas narrativas e nos rituais encenados e capturados pela câmera na 

mão.  Este esforço de tradução dos rituais, nas falas e imagens dos agentes mediadores foi 

realizado em passos lentos, com cuidado e cautela para não incorrer no risco de produzir 

consensos em vez de conceitos. Pois 

A boa diferença, ou diferença real, é entre o que pensa (ou faz) o nativo e o que o 

antropólogo pensa que (e faz com o que) o nativo pensa, e são esses dois pensamentos 

(ou fazeres) que se confrontam. Tal confronto não precisa se resumir a uma mesma 

equivocidade de parte a parte – o equívoco nunca é o mesmo, as partes não o sendo; e 

de resto, quem definiria a adequada univocidade? –, mas tampouco precisa se 

contentar em ser um diálogo edificante. O confronto deve poder produzir a mútua 

implicação, a comum alteração dos discursos em jogo, pois não se trata de chegar ao 

consenso, mas ao conceito. (Ibid, p. 119) 

 

Uma das questões centrais da analise proposta remete à tentativa de traduzir e descrever o 

movimento de “trânsito das almas” dos mártires ao coletivo (LATOUR, 2009), apontando 

para uma possível manipulação da imagem do mártir, articulando a alma como agente 

mediador da luta.  As narrativas sobre estes líderes comunitários e agentes de pastorais, 

especialmente os mortos em conflitos de terra e reconhecimento dos direitos de permanência, 

indicam a tentativa de inscrição dos corpos nos movimentos de resistência pelo ponto de vista 

da alma dos mártires (VIVEIROS DE CASTRO, 1996). 

 

Interessa-nos especialmente, a partir das narrativas sobre estes líderes, compreender de que 

forma é elaborado um “mártir da luta”
3
, no intuito de pensar os efeitos dessa figura 
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 Esse termo de cunho religioso assume configuração política no Brasil a partir do agravamento de situações de 

conflito no campo, o que culminou com criação em 1975 da Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que procura articular e organizar politicamente os 

trabalhadores rurais e fazer mediação e intermediação na resolução desses conflitos. Reivindicando as 
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emblemática na produção de um discurso que articula as práticas, estruturando habitus
4
 

através de símbolos e signos de luta e de resistência
5
. 

 

Ao construir os relatos das experiências de violência que originaram a condição de martírio, 

nos moldes de uma descrição etnográfica, são criadas as possibilidades de entendimento 

acerca da constituição desses atores e dos desdobramentos ainda em construção que emergem 

na região de fronteira que é, acima de tudo, humana, na medida em que é nessas zonas de 

intensos conflitos que se potencializam enfrentamentos no plano das racionalidades, interesses 

e identidades. Nesta direção, reforçamos a percepção de José de Souza Martins, que apresenta 

a fronteira como o limite da alteridade 

É isso que faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro dos 

que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de um lado e os 

civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra de um lado, e os 

camponeses pobres, de outro. Mas o conflito faz com que a fronteira seja 

essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. 

Não só o desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções de vida e 

visões de mundo de cada um desses grupos humanos. O desencontro na fronteira é o 

desencontro de temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado 

diversamente no tempo da História. (MARTINS, 1997, pp. 150-151) 

 

1. A Romaria, os romeiros e suas histórias 

 

A Romaria dos Mártires da Caminhada é uma peregrinação que reúne camponeses, índios, 

religiosos, lideranças sindicais, agentes pastorais e ativistas políticos de diversas regiões do 

Brasil e do mundo, no município de Ribeirão Cascalheira, situado na região Nordeste do Mato 

Grosso, na região do Araguaia
6
. A cidade resulta da junção de dois povoados, Ribeirão Bonito 

e Alta Cascalheira, e o nome Ribeirão foi atribuído pelos primeiros colonos que se fixaram à 

beira do córrego Suiazinho, sendo que quilômetros adiante o outro povoado foi denominado 

Cascalheira pela presença de cascalho, utilizado pelos moradores. 

                                                 
4
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5
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“moral” (BOURDIEU, 2005, p. 10) 
6
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Araguaia, Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Novo Santo 

Antônio, Luciara, Confresa, Canabrava do Norte, Bom Jesus do Araguaia e Alto Boa Vista. 
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O município é centro da topografia sagrada, referencia na celebração dos mártires; sendo sede 

da “Galeria dos mártires da América Latina”. No local, foi assassinado em 1976 o padre João 

Bosco Penido Burnier, mineiro de Juiz de Fora, jesuíta, missionário que atuava entre os índios 

Bakairi sendo o evento de sua morte e os acontecimentos que se seguiram assim relatados por 

Pedro Casaldáliga
7
 em ocasião da Romaria  

Era tarde do dia 11 de outubro de 1976. Duas mulheres sertanejas, Margarida e 

Santana, estavam sendo torturadas na cadeia-delegacia de Ribeirão Bonito, lugar e 

hora de latifúndio prepotente, de peonagem semi-escrava e de brutalidade policial. A 

comunidade celebrava a novena da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E nesse dia 

eu havia chegado ao povoado com o padre João Bosco. Nós dois fomos interceder 

pelas mulheres torturadas. Os policiais nos esperavam no terreiro da delegacia e 

apenas foi possível um diálogo de minutos. Um soldado desfechou no rosto do padre 

João Bosco um soco, uma coronhada e o tiro fatal. Em sua agonia, padre João Bosco 

ofereceu a vida pela CIMI e pelo Brasil, invocou ardentemente o nome de Jesus e 

recebeu a unção. Foi morrer, gloriosamente mártir, no dia seguinte, festa da Mãe 

Aparecida, em Goiânia, coroando assim uma vida santa. (Pedro Casaldáliga, 

entrevista concedida em 15/07/11) 
 

Deste evento se originou a Galeria dos mártires, situada na delegacia onde João Bosco foi 

assassinado, que foi derrubada por posseiros num ato de protesto contra a violência policial, 

no 7º dia de sua morte. O missionário morto tinha sido confundido com o bispo Casaldáliga, 

ameaçado por fazendeiros da região por conta do seu envolvimento na defesa das lutas 

fundiárias de posseiros e índios locais. 

 

Nesta área de fronteira, reuniram-se, em julho de 2011, aproximadamente 1595 romeiros, 

vindos de todas as regiões do país, e de outros países, como Alemanha, Espanha e Itália. 

Estavam também presentes representantes do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e dos povos indígenas Kaiowá Guarani, Xukuru e Xavante. 

 

Cada Romaria é preparada ao longo de cinco anos, logo que se encerra a anterior, sendo de 

responsabilidade das comunidades da prelazia de São Félix do Araguaia, a preparação e 

confecção de painéis, provisão de alimentos, organização da hospedagem dos romeiros, 

sempre de forma coletiva. 

 

Nos três dias que antecedem o ritual são realizadas celebrações onde já ocorrem atos de 

elaboração dos mártires através da partilha de suas histórias. Numa dessas noites registramos 

a acolhida dos romeiros na capela que teria sido o lugar onde o padre João Bosco recebeu os 

primeiros socorros antes de ser levado para a cidade de Goiânia (GO), onde faleceu. Os 
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momentos que precedem o ritual são marcados por narrativas, acompanhadas por cantos, 

danças e imagens sobre as histórias dos líderes magnificados. 

Na alegria desta noite, marcada pela lua que vem nos beijar neste momento em que 

estamos pisando em um chão sagrado, no lugar desta capela, lugar da esperança, 

muitas crianças nasceram aqui, muitas vidas foram salvas nesta casa, era onde 

morava a equipe pastoral, mas é também a casa do momento martirial do padre João 

Bosco. Estamos aqui pisando neste chão, e na beleza de quem veio de tantos lugares, 

e aí a gente quer acolher, cada um e cada uma, para essa noite, para esse encontro, 

para esse momento de louvor e de ação de graças. E a gente acolhe com muita 

alegria os que vieram do Paraná, Minas Gerais, Vitória, São Paulo, Mato Grosso, 

Itália, Alemanha, Espanha, Bahia, Santa Catarina, Amazônia, Ribeirão Cascalheira, 

Rio de Janeiro, Goiás, Brasília. [...] Estamos em romaria, caminheiros e 

caminheiras, e a gente traz o cansaço da viagem, e aqui a gente vem buscar a água 

viva, a vida e o testemunho dos mártires. Celebrar nesta noite esse cansaço, mas a 

alegria da chegada, a alegria de estarmos aqui, celebrar nossas vidas. (Padre Mirim, 

15/07/2011) 

 

Os discursos atualizam a postura política e ideológica desses sujeitos, ao passo que tratam de 

questões polêmicas sobre os confrontos evidenciados a partir do apoio dado pelos agentes 

mediadores às minorias sociais. A ritualização e sacralização do cotidiano evidenciam os 

rompimentos com as estruturas estabelecidas, introduzindo novas formas de participação 

política e religiosa. 

 

Referindo-se às Romarias dos mártires do Caaró e da Terra, Carlos Alberto Steil adverte que 

há, nestas peregrinações, um esforço de fazer uma “leitura projetiva do passado mítico e 

histórico como traduções e transvalorizações possíveis da experiência presente”. Alerta 

também para a evocação da figura do herói mítico, construindo “uma continuidade entre 

sujeito e signos do passado e atores e agentes sociais marginalizados do presente: índios, 

negros, colonos sem-terra”, constituindo-se um lugar privilegiado de elaboração social de uma 

narrativa e de um personagem. (2004, p.12). Como dramas sociais, tencionam o deslocamento 

da instituição para a sociedade, “um deslocamento da Igreja para o Reino de Deus”, numa 

tentativa de articular a busca pela terra prometida, a “terra sem males”. Nesta direção, ocorre 

uma relativização da instituição com vistas à “construção de uma sociedade liberta” (op. cit.. 

p. 21) 

[...] O padre João Bosco teve que se converter aos índios. Ele tinha uma formação 

tradicional. De uma pastoral e de uma teologia tradicionais. Quando entrou em 

contato com o CIMI nos primeiros momentos ele estava em uma pastoral muito 

revolucionária, muito diferente de tudo o que se fazia e se conhecia. Ele nos textos 

escritos tinha palavras muito comovedoras, falando dessa conversão à causa 

indígena, e nisso também é símbolo, quantos índios. Todos e cada um de nós temos 

necessidade de uma conversão, nos convertemos a Deus, mas convertendo-nos aos 

irmãos e completamente aos marginalizados, aos pobres e aos esquecidos, aos 

desesperançosos. Uma conversão pastoral, estrutural, porque não basta 
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individualmente nos convertemos tem que se converter à estrutura da igreja e à 

estrutura da sociedade [...] (Pedro Casaldáliga, 15/07/2011) 

 

Através da eficácia simbólica das práticas ritualísticas, se estabelecem analogias e 

aproximações, traduções e transposições de atos e palavras no trabalho de produção da crença 

do receptor no ato mágico elaborado pelo porta-voz. 

O processo de construção da narrativa é um trabalho permanente de tessitura, existe 

para transformar-se, pois, como mimese da palavra-ação que a sustenta, ela existe 

enquanto movimento no seu fazer-se. A narração é imitação da ação. Narrar é ser-

estar no caminho da palavra e re-narrar é recriar o caminho, refazendo-o como 

memória, criando a si mesmos e recriando o mundo. 

[...] A palavra é única como a identidade que fornece ao sujeito e, como expressão de 

uma cultura marcada pelo dinamismo, remete a um processo permanente de produção 

e incorporação de conteúdos e formas exteriores, ou seja, como conjunto de 

estruturações potenciais da experiência, capaz de suportar conteúdos tradicionais 

variados e absorver os novos. É na comparação entre as diferentes versões que as 

narrativas podem ser analisadas como representações e não como verdades. 

(CICCARONE, 2003, pp.190-191)  

 

2. A elaboração dos mártires: vidas pela vida 

 

Também, fazendo memória do martírio do padre João Bosco, vamos ouvir um pouco 

dessa história nesta noite, do martírio do padre João Bosco. 11 de outubro de 1976, e 

nós vamos escutar com carinho, porque Pedro vai contar um pouquinho pra nós. 

(Mirim, 15/07/2011)  
Neste lugar, terra sagrada como disse bem Mirim, aconteceu a agonia do padre João 

Bosco. Era a casa da equipe, uma casa de paz, onde se recolheu muito sofrimento, 

muitos prantos, muito sangue, muitos sonhos também. E neste dia 11 de outubro de 

1976 se recolheu a agonia do padre João Bosco. Ele esteve umas três horas ainda no 

sínodo, rezando, rezando pelo sínodo, pelo Brasil. Saímos numa caminhonete 

escoltada por outra caminhonete de posseiros, porque a voz era que nos esperariam 

na estrada para nos matar. Enterramos por essas estradas do Xingu, e viveu ainda até 

cinco da tarde do dia seguinte. Foi uma morte muito simbólica. Eu vou recordar que 

o padre João Bosco era um Jesuíta, de uma família distinta e teve cargos na 

companhia de Jesus de prestígio, e que ele havia feito a opção pelos pobres, pelas 

margens. Ele havia na verdade deixados os colégios de luxo, deixado as 

comunidades do Rio, de São Paulo, e vindo para o interior. Símbolo dos santos dos 

pobres, ele foi trabalhar, viver e trabalhar no meio dos povos indígenas, 

concretamente os Pacaembu, o santo da causa indígena; e no meio dos sertanejos, 

posseiros dessa região do norte do Mato Grosso, o santo da reforma agrária, pelo 

povo sem terra. E é reconhecido também como o padroeiro das lutas contra da 

tortura, porque ele morreu em última instância, porque nós dois fomos tentar 

libertar duas mulheres que estavam sendo torturadas. Ele morreu por defender da 

tortura essa duas mulheres, martírio simbólico de muito outros mártires. [...] O 

padre João Bosco, neste sentido também, foi militante lutou pela causa indígena, 

pela defesa dos pobres e foi místico. Juntou o que na maioria das vezes fica 

separado das nossas vidas: a militância e a contemplação. Ele morreu porque 

fomos defender essas duas mulheres, mas isso acontecia em Ribeirão Cascalheira, 

dentro da área da prelazia de São Felix do Araguaia. Tinha toda uma história já de 

luta entre a igreja de Jesus, que queria ser pequena e pobre; humilde e acolhedora. E 

o poder do latifúndio, do poder do agronegócio, do poder das multinacionais o poder 

do consumismo. O contexto é que fez também com que esse martírio fosse o que foi 

com esse poder simbólico. (Pedro Casaldáliga, 15/07/2011) 
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À evocação do tempo/espaço do confronto, da luta e dos antagonismos se contrapõe o anseio 

para a anulação das oposições, num plano de equivalências e analogias, produzidas com a 

presentificação do mártir, como herói mítico, num trabalho onde símbolos e metáforas 

articulam sacralização e ritualização e permitem aos sujeitos vivenciar-se em experiências 

ecumênicas e de comunidade. Isso ocorre no ato de rememorar a morte de João Bosco, através 

do relato de sua história; e nela, a história de outros mártires parece estabelecer relações 

simétricas (Latour, 2009, passim) entre corpo (líder) – alma (mártir) – coletivos rurais. Desta 

forma se potencializa a possibilidade de um universalismo como ruptura do dualismo entre 

humanos e não-humanos, natureza e cultura, material e imaterial. 

 

Sugerem então algumas questões, que orientam o olhar e a escuta das narrativas sobre esses 

mártires. A primeira delas está relacionada à morte que não “cala” a luta, mas anima e 

revigora as forças do grupo frente aos opressores, pois a mística do líder morto trazida pelas 

perspectivas dos mediadores (Sindicato dos trabalhadores Rurais e Comissão Pastoral da 

Terra), o discurso sobre ele e o metadiscurso,  funcionam como mecanismos para repensar as 

estratégias políticas e reafirmar o “direito à terra, como direito à vida”. Nesses momentos em 

que é projetada a figura de um mártir, ela é construída numa relação intersubjetiva de 

comoção no envolvimento numa luta por um objetivo comum, entre “iguais”, num 

movimento dialógico e convergente de pertencimento, alimentando vínculos religiosos, 

políticos e sociais. Num sentido de sofrer “com” e não sofrer “só”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINEL DO CRISTO LIBERTADOR 

Igreja Matriz de São Geraldo do Araguaia (PA) 

 

Quando o extraordinário torna-se cotidiano, o grupo que foi feito homem (o líder) tende a 

ritualizar um exercício inverso: o homem (mártir) é feito grupo, até que surja (ou se constitua) 
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um novo líder, que na maioria das vezes se utiliza ainda da “imagem” do líder anteriormente 

morto (projeção da alma). Estruturando o discurso na construção de um “real maravilhoso”, 

do líder que doou sua vida pelo grupo, num processo de troca (dádiva)
8
 que envolve o espírito 

da pessoa doadora, nos moldes da teoria nativa do hau de Marcel Mauss, de modo que sua 

eleição a mártir como símbolo da luta permite, num exercício dialético,  a “sacralização da 

luta” e a  “materialização do sagrado”. 

 

Suas experiências pessoais tornam-se, nesta direção, atos coletivos e possibilitam a produção 

de representações do grupo a partir dos episódios vivenciados pelos mártires. Sua morte é 

narrada e (re)narrada até que os que contam e os que escutam não só o conheceram 

pessoalmente, mas vivenciaram com ele todos os momentos de luta e resistência. Os mártires 

são tratados como fundadores da cosmografia do lugar e inscritos nos espaços eleitos a 

lugares da memória, a lugares encantados, moradas terrenas dos que nunca morrem, 

atualizando as praticas de resistência no percurso de animação do espaço, do sujeito, da 

coletividade, do mundo, através destas experiências privilegiadas. 

 

A experiência pessoal é uma forma privilegiada de se ter acesso ao que poderia ser 

descrito como representações modelares da sociedade ou do cosmos. A experiência 

pessoal descreve o Cosmos, vincula palavras e objetos, observações e sua 

explicação, o pensamento e o ato, criando e recriando um mundo que se apresenta 

sempre inacabado, em eterno processo de construção. O Cosmos é, assim, 

dependente de alguém que o vivencie, que o experimente, para que possa ganhar 

estatuto de discurso organizado. (GONÇALVES, 2010, pp. 138-139) 

 

Estes mártires não estariam, assim, presos aos seus corpos, como poderia sugerir uma 

antropologia assimétrica, ocorrendo constantes trânsitos entre corpo e coletivos. Não estamos 

pensando em possessões, mas em projeções – posições subjetivas que articulam estratégias de 

resistência. Pois, a diferença não está inscrita nas almas, mas nos corpos (Viveiros de Castro, 

1996), naquilo que M. Sahlins (2008, p. 67) evidenciou através da idéia de mana entendida 

pelos havaianos como a essência: passiva de transmissão de um corpo para outro. Neste caso 

especificamente de um corpo para um conjunto de corpos. Sendo a alma 

 

                                                 
8
 Sobre a dádiva aponta Marcel Mauss “Compreende-se logicamente, nesse sistema de idéias, que seja preciso 

retribuir a outrem o que na realidade é parcela de sua natureza e substância; pois, aceitar alguma coisa de alguém 

é aceitar algo de sua essência espiritual, de sua alma; a conservação dessa coisa seria perigosa e mortal, e não 

simplesmente porque seria ilícita, mas também porque essa coisa que vem da pessoa, não apenas moralmente, 

mas física e espiritualmente [...] têm poder mágico e religioso sobre nós. Enfim, a coisa dada não é uma coisa 

inerte. [...] a prestação total não implica somente a obrigação de retribuir os presentes recebidos, mas supõe duas 

outras igualmente importantes: obrigação de dar, de um lado, obrigação de receber, de outro.” [...] (2003, pp. 

200-201) 
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Uma espécie de imagem (se se poderia dizer assim) dotada da capacidade de assumir 

uma multiplicidade de formas corporais, mas cada uma só se atualiza perante um 

ponto de vista específico – que sempre há aqui uma espécie de limitação (e aqui faço 

uso somente da acepção matemática do termo), que implica tanto na existência do 

„um‟ e do „múltiplo‟, quando na existência de um „dois‟. Isso quer dizer, 

obviamente, que cada uma dessas „atualizações‟ da alma exige um ponto de vista 

que não o dos humanos, mas também significa que uma alma e um corpo não podem 

ser tomados como termos substancializados. Dessa forma, uma imagem-alma é, 

certamente, uma alma, mas também é, um corpo sob o ponto de vista de outrem. 

(GRÜNEWALD, 2011, p. 07) 
 

Desse percurso ritualístico é possível visualizar alguns rompimentos com as estruturas de 

poder na relação desses sujeitos, que possibilitam não apenas o questionamento das práticas 

oficializadas, mas a reelaboração de novas práticas, que intencionam a substituição do poder 

instituído por um poder subversivo, sem esquecer, todavia que seus atos estão pautados no 

reconhecimento do grupo pelos seus lideres populares, pois só assim se completa a produção 

da crença no porta-voz. 

 

Sobre esta questão Pierre Bourdieu nos fornece instrumental necessário para entender a 

trajetória de atos mágicos, ao elaborar a noção de ruptura, subversão e discurso heréticos: 

 

[...] A subversão política pressupõe uma subversão cognitiva, uma conversão da visão 

de mundo. Contudo, a ruptura herética da ordem estabelecida (e também das 

disposições e representações por ela engendradas nos agentes moldados conforme 

suas estruturas) supõe a conjunção entre o discurso crítico e a crise objetiva, capaz de 

romper a concordância imediata entre as estruturas incorporadas e as estruturas 

objetivas de que as primeiras constituem o produto, bem como de instituir uma 

espécie de épochè prática, vale dizer, de suspensão da adesão originária à ordem 

estabelecida. [...] A subversão herética explora a possibilidade de mudar o mundo 

social modificando a representação desse mundo que contribuiu para a sua realidade, 

ou melhor, opondo uma pré-visão paradoxal (utopia, projeto, programa) à visão 

comum que apreende o mundo social como sendo mundo natural. [...] 

O discurso herético deve contribuir não somente para romper com a adesão ao mundo 

do senso comum, professando publicamente a ruptura com a ordem ordinária, mas 

também produzir um novo senso comum e nele introduzir as práticas e as experiências 

até então tácitas ou recalcadas de todo um grupo, agora investidas da legitimidade 

conferida pela manifestação pública e pelo reconhecimento coletivo. [...] A eficácia do 

discurso herético reside na dialética entre a linguagem autorizante e autorizada e as 

disposições do grupo capazes de autorizar essa linguagem e de se verem assim 

autorizadas. (BOURDIEU, 2008, pp. 118-119) 

 

É possível afirmar que os rituais em torno dos mártires representam em certa medida (e 

porque não dizer, na sua totalidade) possibilidades de articular memórias e narrativas, no 

intuito de orientar os agentes ao rompimento com a concordância legitimada entre as estrutura 

incorporadas e as estrutura objetivas. Intenciona-se nesta investida uma mudança no mundo 

social, justificando as posições tomadas frente às disparidades identificadas. 
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3. A peregrinação e sua simbologia: Caminhar para rememorar e (aprender a) resistir 

 

 No trabalho de campo, pudemos identificar algumas intenções da Romaria, como: 

- Reunião de pessoas que acreditam na opção da igreja pelos pobres e marginalizados; 

- Reavivar (revigorar) as forças na luta; 

- Rememorar os irmãos que “morreram na caminhada” e anunciar sua presença na luta, 

através das histórias de sua vida, seu engajamento político e sua “morte”. 

- A comunidade é constituída e atualizada a partir da memória do mártir. Pois nos termos de 

Casaldáliga “uma igreja que não se lembra de seus mártires não deve continuar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta cerimônia/ritual é reforçada a continuidade da luta entre os agentes mediadores e 

expressa uma modalidade de santificar e sacralizar na qual as pessoas não fazem referencia à 

igreja enquanto instituição, e falam de luta, engajamento, dificuldades enfrentadas com outros 

setores da própria igreja. O que se observa é produção de uma antiestrutura social, que une as 

pessoas em torno de um elemento comum, mesmo não havendo qualquer vínculo social 

formal, conforme o que Victor Turner (2008) chamou de communitas. Evidenciando nos 

termos deste mesmo autor, através das narrativas do martírio, a encenação de um drama social 

que cria a possibilidade de refletir e repensar a igreja enquanto instituição, numa perspectiva 

mais engajada alinhada com as propostas da Teologia da Libertação. Por meio das narrativas 

os mártires são acionados e convidados para caminhar com o povo, no espaço social liminar 

do rito onde as músicas ritmam os hinos da luta da “vida pela vida”. 

 

Praticas de tradução das diferentes lógicas dos grupos sociais presentes buscam aglutiná-las 

em torno de causas comuns, os conflitos pela terra e pelo uso de recursos sócio-naturais 

(LITTLE, 2002). Prega-se a igualdade entre clero, leigos, camponeses, índios e afro-

brasileiros, – todos se tornam um em envoltos na luta, no rito. 
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O fogo, símbolo de vida e do calor que a aquece como a luta e a cruz, símbolo do martírio, do 

sofrimento de que deu a vida e voltou em vida. No auge do ritual, os romeiros formam um 

grande círculo em torno de uma fogueira e vão acompanhando, ao som de músicas e 

narrativas. A celebração da “vida que se renova”, na medida em que acusam a 

descontinuidade e reforçam a continuidade atualizada pelo mártir. Acessam elementos da 

natureza animando-os e atrelando-os à figura do caminhante: terra e água se tornam 

protagonistas do ritual, evocadas como motivos de resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os mártires são reconhecidos como santos populares, que deram a vida pela vida. Re-vivem 

na medida em que são rememorados e comemorados nas falas das lideranças e a cada nome 

os romeiros respondem “presente na caminhada”.  O caminhar define os romeiros, os 

significa. A peregrinação, ao mesmo tempo obrigação e ato voluntário, em condições de 

liminaridade, envolve um voto, uma promessa (TURNER, 2008, p. 163). Caminhar para 

continuar e não parar. 

 

No culto ao mártir, a caminhada representa a ocasião na qual, “minorias”: negros, índios e 

posseiros refletem sobre si mesmas, em tempos/ espaços liminares, encenando dramas sociais 

na representação do conflito, que permite evocar e reconhecer os aspectos fundamentais da 

vida social, “normalmente encobertos pelos costumes e hábitos do trato diário” (op. cit., pp. 

30-37). 

 

As falas e os cantos reforçam a luta dos companheiros de luta unidos ao mártir antes e depois 

da “morte” cujo sentido se inscreve e se fixa, para estes coletivos, como resistência e 

continuidade. A celebração do martírio é um motivo para se encontrar e partilhar o 

sofrimento, reunir forças para continuar resistindo. 
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Imagens de vários mártires confeccionadas artesanalmente são carregadas pelos romeiros, 

sempre ao som de música que reforça a teatralidade do ato.  As imagens apresentam o 

trabalho realizado pelo mártir, momentos de sua vida doada pelas vidas, afirmando que o 

“suor e sangue do mártir fecundam o chão”.  A caminhada carregando as imagens totêmicas 

dos líderes mortos reitera a celebração da memória e dos motivos da luta para ela continuar 

enquanto houver sofrimento, desigualdade, marginalidade. 

Nós estamos celebrando a romaria dos mártires da caminhada, estamos fazendo 

memória, celebramos particularmente a memória do padre João Bosco, porque deu a 

sua vida, celebramos a memória de todos e todas, mártires da caminhada. E 

assumimos as causas pelas quais eles e elas deram a vida [...].  (Casaldáliga, 

16/07/2011) 
 

Em todos nós que cremos na força do ressuscitado começa um dia de luz, longo, 

eterno, que não se apaga. Páscoa no coração. Um não sofrer que vem pelo 

sofrimento, uma liberdade conquistada pelo martírio, um clarão que surge no meio 

da noite. É a páscoa de Deus que vem do céu até a terra, ao povo da terra, da terra 

sem males, terra do bem viver. Os primeiros habitantes [referindo-se aos índios] 

desse chão sagrado, com os corações esperançosos e sonhadores acendem 

esperançosos a fogueira. É o amanhecer de um novo dia. (Mirim, 16/07/2011) 
 

Enquanto a fogueira é acesa por lideranças indígenas, uma mulher canta: “Meus irmão de luz 

vem nos socorrer é a sua força que vai nos valer. Força, força, meus irmão de luz. Força, 

força, com as ordens de Jesus”, numa oração que mescla elementos indígenas e cristãos num 

apelo comum para receber do mártir a força para continuar lutando. A caminhada prossegue 

rumo ao “Santuário dos Mártires da América Latina”, topografando um espaço sagrado 

material e imaterial. Retirantes/posseiros se encontram e se reconhecem na história do outro, 

falam da vida. Os dilemas cotidianos são dramatizados nas falas de diversas lideranças sobre 

os recursos sócio-naturais: expulsão de ribeirinhos, construção de hidroelétricas, dos grandes 

empreendimentos que nos termos de lideranças sindicais “vieram para a Amazônia para matar 

os pobres” 

A terra é de Deus, e o profeta Isaías dizia “ai daqueles que juntam casa com casa, 

campo com campo, até que não haja lugar para ninguém!” E aqui no nosso país, 

desde o começo que os europeus chegaram, essa terra que era o dom de Deus, que 

era terra para todos, começou a se tornar propriedade de algumas pessoas. E 

acharam que tudo que aqui havia na natureza, era para sua riqueza, para o seu 

enriquecimento. E espoliaram, arrancaram da terra, aquilo que era para o bem de 

todos, para o seu próprio enriquecimento. E espoliaram os povos daqui. Tiraram a 

terra deles. Tiraram a língua deles. Acabaram com tudo que era deles, para que eles 

pudessem dominar sobre os povos dessa terra, para que só esses que vieram de fora 

fossem os donos de tudo. E isso que aconteceu há quinhentos anos atrás, ainda 

acontece hoje na nossa Amazônia, acontece hoje me muitos cantos do nosso Brasil. 

Então, tudo tem que se concentrar na mão de poucos. Por isso que é preciso que nós 

levantemos um grito muito forte, para que a terra que é de todos, se torne a terra de 

todos, porque a terra é de Deus. E essa concentração da terra na mão de poucos tem 

causado a morte de milhares e milhares de pessoas. Só de 1985 até hoje foram 

assassinados 1.580 pessoas no campo, na luta pela terra, pela água, pelo direito da 
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sobrevivência. E quem assassina o trabalhador fica impune, não é condenado. 

Porque aqueles que defendem a terra, os índios que defendem as matas em 

harmonia, eles tem que ser eliminados, porque são empecilhos para o progresso.  E 

nós, em nome do evangelho, em nome de Deus, temos que gritar que essa terra é de 

Deus, e porque a terra é de Deus é terra de todos (Agente pastoral, 16/07/2011) 
 

Eu queria dizer a vocês como mulher indígena, que abracei uma causa, perdi um 

marido [o cacique Chicão foi assassinado, em maio de 1998, a tiros por um homem 

não identificado, porém provavelmente mandado por fazendeiros descontentes com 

a luta para a demarcação de terras para os Xukuru] e tinha um filho preparado e 

entreguei a luta. Nós lutamos por um só objetivo: nossos direitos e nossa liberdade, 

em união. E quero dizer a vocês que a cada momento desses que eu participo, eu 

fortaleço, eu me fortaleço, eu saio daqui fortalecida, com minha fé renovada. Eu 

quero dizer a vocês, todos os parentes, índios e não-índios, que a gente nunca 

devemo desistir, porque quando Deus bota nós nessa terra temos uma missão e o 

dom, então Ele nos capacita. Quero dizer a vocês que não só do povo Xukuru, mas 

em todos os parente indígena já teve bastante sangue derramado e não só indígena 

como daqueles que apóia nossa causa. Mas queria dizer a todos vocês, que esse 

sangue volta pra nossas veias e nos encoraja, porque quem nasceu pra morrer 

lutando, não vai morrer de braços cruzados. 

E aqui eu vou cantar um cântico dos irmão de luz, dos encantados, porque aqueles 

nosso que se vai, pra nós eles não morreram, eles continua vivo no nosso meio: 

“valei-me minha virge das candeia, valei-me minha virge das candeia. Os encantos 

de luz é quem mais alumea, os encanto de luz é quem mais alumeia”. [...] Salve os 

encanto de luz. Queria também dizer a Dom Pedro [referindo-se a Pedro 

Casaldáliga] que esses encantos está com nós índios e com todos vocês que lutam 

por nós. (Zenilda, acompanhada de seu filho Marcos, cacique Xukuru, 17/07/2011)   
 

Na celebração religiosa que é ao mesmo tempo um ato político de resistência à opressão do 

latifúndio e do capitalismo, discurso e prática articulam-se numa relação quase dialógica entre 

falar e fazer, sobretudo na produção de signos e símbolos de luta e resistência construídos 

num esforço de sacralização da luta pela terra que se justifica pela redemocratização do 

espaço agrário. E estes rituais reformulam esta dimensão na medida em que  

Constituem um espaço simbólico e de representação metafórica da realidade social, 

através do jogo de inversão e desempenho de papéis figurativos que sugerem 

criatividade e propiciam uma experiência singular, que é, ao mesmo tempo, 

“reflexiva” e da “reflexividade”. (SILVA, 2005, p. 43) 

 

Voltávamos do Santuário dos Mártires quando, durante uma conversa com um romeiro que 

mora em Santa Rita do Araguaia (nordeste do Mato Grosso), ele nos disse que, o mártir é um 

exemplo a ser seguido, “sua vida e sua luta são um sinal de engajamento na luta”. A devoção 

não comportava milagres nem visões e profecias atribuídas aos mártires.  O mártir é fabricado 

num percurso humano para a transformação social. Mais do que uma lógica do sofrimento que 

precede a vida eterna, trata-se de uma tentativa de inverter (subverter) a ordem vigente pela 

ação e transformação no conflito. Nas margens da celebração, a voz do romeiro reorientava 

nossa atenção para as condições materiais da vida social  

Uma antropologia feita à moda de Victor Turner observa a sociedade a partir de suas 

margens. Nessas margens, a sociedade mostra o seu inacabamento [...] pensado em 
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termos de sua “prática que calcula o lugar olhado das coisas” [...] trata-se de um 

olhar que se dirige aos resíduos, rupturas, interrupções e coisas não resolvidas da 

vida social. (DAWSEY, 2005, p. 29) 

     

4. O mito e o rito: Algumas considerações sobre o martírio 

 

Desta investida etnográfica pelas narrativas do martírio de lideranças sindicais e agentes 

pastorais nas regiões de intensos conflitos pela terra, seja ela ocupada tradicionalmente ou 

através de grandes fluxos migratórios de camponeses em busca de trabalho. Estes processos 

itinerantes geraram refluxos sociais e culturais, questionados tanto pelos atores envolvidos 

nos dilemas – enfrentamentos e disputas pelo direito de permanecer –, quanto na figura de 

seus mediadores: agentes pastorais e líderes sindicais. 

 

Nestas zonas de conflito, esquecida pelo Estado, a violência encontra espaço na ação de 

pistoleiros, grileiros e agropecuaristas locais.  Os assassinatos de líderes populares ao invés de 

apagar as vozes, alimentam a criação de símbolos de luta e resistência, num ritual de 

passagem no qual os mortos doam sua vida pela vida dos seus “iguais”. A partir da morte do 

líder (tornando mártir) as pessoas que conviviam com ele assumem uma postura de 

enfrentamento frente a seus opressores, num movimento de re-existência – sustentado pela 

figura do mártir. E o ritual de rememoração dessas pessoas mitificadas, o ato de recontar a sua 

história (e de revivê-la) reforça a re-existência, atualiza a luta e revigora a militância. 

 

Poeticamente, João Cabral de Melo Neto reúne questões pertinentes para se pensar essa 

relação entre sobrevivência no campo e conflitos agrários ao apresentar o encontro de seu 

personagem Severino com duas vítimas dessas relações conflitivas 

- A quem estais carregando,/ irmãos das almas,/ embrulhado nessa rede?/ dizei que 

eu saiba./ - A um defunto de nada,/ irmão das almas,/ que há muitas horas viaja/ à 

sua morada./ - E sabeis quem era ele,/ irmãos das almas,/ sabeis como ele se chama/ 

ou se chamava?/- Severino Lavrador,/ irmão das almas,/ Severino Lavrador,/ mas já 

não lavra./ [...] - E foi morrida essa morte,/ irmãos das almas,/ essa foi morte 

morrida/ ou foi matada?/ - Até que não foi morrida,/ irmão das almas,/ esta foi morte 

matada,/ numa emboscada./ - E o que guardava a emboscada,/ irmão das almas/ e 

com que foi que o mataram,/ com faca ou bala?/ - Este foi morto de bala,/ irmão das 

almas,/ mas garantido é de bala,/ mais longe vara./ - E quem foi que o emboscou,/ 

irmãos das almas,/ quem contra ele soltou/ essa ave-bala?/ - Ali é difícil dizer,/ 

irmão das almas,/ sempre há uma bala voando/ desocupada./ - E o que havia ele 

feito/ irmãos das almas,/ e o que havia ele feito/ contra a tal pássara?/ - Ter uns 

hectares de terra,/ irmão das almas,/ de pedra e areia lavada/ que cultivava./ [...] Mas 

então por que o mataram,/ irmãos das almas,/ mas então por que o mataram/ com 

espingarda?/ - Queria mais espalhar-se,/ irmão das almas,/ queria voar mais livre/ 

essa ave-bala./ - E agora o que passará,/ irmãos das almas,/ o que é que acontecerá    

contra a espingarda?/ - Mais campo tem para soltar,/ irmão das almas,/ tem mais 

onde fazer voar/ as filhas-bala. (MELO NETO, 1974, pp. 75-78)    
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- Essa cova em que estás,/ com palmos medida,/ é a cota menor   

que tiraste em vida./ -  é de bom tamanho,/ nem largo nem fundo,/ é a parte que te 

cabe/ neste latifúndio./ -  Não é cova grande./ é cova medida,/ é a terra que 

querias  /ver dividida. / -  é uma cova grande/ para teu pouco defunto,/ mas estarás 

mais ancho/ que estavas no mundo./ - é uma cova grande/ para teu defunto parco,/ 

porém mais que no mundo/ te sentirás largo./ - é uma cova grande/ para tua carne 

pouca,/ mas a terra dada/ não se abre a boca. (MELO NETO, 1974, pp. 90-91) 
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