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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar Festa de Mastros em São Paulo de Olivença/AM, 

compreendendo o processo a partir de suas etapas. A festividade é considerada um ato popular 

religioso naquele município. É uma manifestação religiosa que tem sua origem em promessas feitas 

pelos devotos a santos2 da Igreja Católica. O levantamento e derrubamento do mastro são atos que 

fazem parte de uma cerimônia em que um grupo de devotos retira e levanta um tronco de árvore 

enfeitado com frutas da região, com folhas de samambaia, imagens e bandeira do santo. Essa 

manifestação, considerada por muitos como pagã, é formada por um conjunto de fatores que juntos 

integram-se ao cotidiano da comunidade de São Paulo de Olivença. O ritual é composto por quarto 

momentos: no primeiro vem a promessa feita ao santo; o segundo vem com a “tiração” do mastro 

(tronco de uma árvore) na floresta; terceiro vem com o levantamento e derrubamento do mastro; 

quarto com a realização da festa ou arraial. Durante todas essas etapas segue-se uma ordem de 

relação entre as pessoas devotas com o santo homenageado, nesse caso, São João Batista. As 

observações são feitas geralmente no mês de junho de cada ano, quando os devotos iniciam os 

preparativos para o festejo do santo. Acompanhado desse evento podemos perceber a presença 

significativa daquela que é chamada A dança do Cordão do Africano, uma manifestação que 

caracteriza o sistema de representação em torno da presença de negros africanos na região. Nesse 

sentido, percebe-se que há atravessamento entre o catolicismo, catolicismo popular e manifestação 

religiosa negra (representação) que torna particular essa manifestação na região do Alto Solimões.  
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1  Discente do curso Bacharelado em Antropologia pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM no Instituto de 

Natureza e Cultura - INC.kirnavitor20@hotmail.com 

 

2   Santos: Os santos são pessoas comuns que foram santificadas em razão da não decomposição de seus corpos, da 

morte trágica, do sofrimento, dos milagres e de outros sinais de santidade. (MAUÉS,1995) 
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 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório final responde as exigências da pesquisa proposta pelo Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC 2015-2016, da Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas - FAPEAM, 

com o estudo intitulado: Ritual do Levantamento do Mastro em São Paulo de Olivença: 

Interligações e Interlocuções Religiosas. A pesquisa foi desenvolvida pela estudante do Curso 

Bacharelado em Antropologia, Kirna Karoleni Vitor Gomes, discente do 9º período, nas instalações 

do Instituto de Natureza e Cultura /INC. 

Nas cidades amazônicas e no restante do Brasil é comum encontrar nomes de lugares, 

cidades, Estados, estabelecimentos comerciais, pessoas, parques e escolas que fazem homenagens a 

santos católicos. Nesse contexto, a pesquisa se apresenta a partir de um olhar antropológico sobre 

todo o processo de realização de festas3 religiosas em homenagem a Santos. O estudo direciona-se 

ao município de São Paulo de Olivença, aonde ocorrem todos os anos durante o mês de junho/julho 

a cerimônia do mastro de São João Batista, que para os Paulivenses4 é a maneira de agradecerem 

através da Fé.  

Segundo Gomes (2015), São Paulo de Olivença é originário da Missão de São Paulo 

Apóstolo, que foi fundada pelo Missionário da Companhia de Jesus, Samuel Fritz, quando estava a 

serviço do governo espanhol no início do ano de 1689. Atualmente o município tem 36.536 

habitantes segundo o último censo populacional do IBGE/2014, é considerado o décimo oitavo 

município mais populoso do Estado do Amazonas. 

A cidade está próxima da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, o município é 

localizado no Alto Solimões a 1, 235 km da capital Manaus, contando com 73 comunidades 

ribeirinhas pertencente ao município, localizadas na área rural. Aqui não existe estrada que 

interligue a cidade a outros municípios vizinhos. O transporte predominante é motocicleta, canoa, 

barco, carros são raros e ônibus só escolar. 

Há tempos atrás o município era apenas uma grande aldeia indígena habitada pelos índios 

Kambeba, visto que nos primeiro dois séculos os Kambeba estavam distribuídos em dois grandes 

agrupamentos: o primeiro do alto Napo, onde estavam os Omágua-Yetê e em território do alto 

Equador, o segundo no Alto Rio Solimões conhecidos como os Omágua das Ilhas, que em função 

                                                      

3  Festa: Indica alegria, encontro, atitudes informais, possibilidade de diminuir as distâncias sociais, contato direto, 

suspensão das barreiras e intermediações entre os agentes sociais (ALVES, 1980, p.25).   

4  Paulivenses: As pessoas que nascem no município e são denominadas de Paulivenses, Pauli vem de Paulo, já 

mais Vense vem de Olivença, normas oficiais estabelecidas aos adjetivos pátrios. 



 

 

disso, era denominada de A Capital da Província dos Kambeba, cujo território se estendia desde o 

alto município de Fonte Boa até o território Peruano. 

Enfatizando, que diante dos estudos históricos os Paulivenses descendem dos índios Kambeba 

de quem se originou a população, contudo mais de uma vez os indígenas mudaram-se de uma 

margem para outra do Rio Solimões, até se fixarem no lugar onde hoje está situada a cidade. 

Portanto, em 1882 São Paulo de Olivença foi emancipado como município. 

Sobre a história religiosa do município a presença da Igreja Católica foi fundamental no 

desenvolvimento social dos Paulivenses. Neste contexto, no dia 23 de maio de 1910, tem-se a 

criação da Prefeitura Apostólica, hoje Diocese do Alto Solimões, que tantos relevantes serviços têm 

prestado a essa região. São Paulo de Olivença foi sede dessa circunscrição religiosa, desde a sua 

fundação até meados da década de 80.  

A igreja São Paulo Apóstolo foi uma das primeiras obras levantadas no município pelos 

missionários capuchinhos, a cidade foi uma das primeiras do Alto Solimões a ter como sede a 

Prelazia5 considerada uma das mais antigas do estado do Amazonas, atualmente Diocese da região. 

A sede fica localizada na cidade Tabatinga, e São Paulo de Olivença permanece com uma co-

catedral da instituição. 

 

A nova igreja, dedicada a São Paulo Apóstolo, se deve ao dinâmico Frei Giocondo 

de Soliera, inaugurada em 1920. Em 1925, passou a ser a sede de Prefeitura Apostólica. A 

catedral foi inaugurada em 1960. A prelazia dotou a cidade de muitos benefícios, entre eles 

um bem montado hospital. (FERRARINI, 2013, p.141)                                                                                                

 

A primeira escola fundada na cidade foi o Educandário Nossa Senhora D’Assunção, 

construído em 1942, em substituição do de 1925 já pequenos para o número de alunos internos. Na 

época o educandário era dirigido pelas Irmãs Franciscanas Capuchinha, entre outros trabalhos 

executados nesse período pelos missionários. 

Uma das manifestações culturais de grande influencia entre os moradores no município, por 

parte do catolicismo popular, chama-se a Tiração do Mastro6 pelos devotos, são homenagens em 

forma de sacrifícios e promessas, principalmente os que moram no bairro São João, que realizam 

todos os anos o mastro de São João Batista. Um ritual de tiração, levantamento e derrubamento, que 

simboliza o contato direto como santo no momento da cerimônia entre o grupo, contato esse que 

através da Fé serve para agradecerem os acontecimentos positivos causador em suas vidas, segundo 

o grupo.  

                                                      

5  Prelazia: Circunscrição Eclesiástica que ainda não tem condições de ser uma Diocese e é governada por um 

bispo prelado.   

6  Tiração: É uma procissão de devotos, que vão caminhando em direção a floresta, para retirarem o tronco de uma 

arvore que será utilizado num ritual religioso em homenagem a um determinado santo, o mastro é trazido pelos devotos em seus 

ombros carregando pelas ruas da cidade até seu local de levantamento.    



 

 

Nesse contexto, os autores Martins & Freire discorrem que, “Já Maria Isaura P. de Queiroz 

(1971) admite que, mesmo no início da colonização no Brasil, o catolicismo já se cindia em oficial 

e popular, dicotomia trazida pelos portugueses que já a vivenciavam na Europa. Quando este 

catolicismo cindido entrou em contato com as religiões nativas e os cultos africanos, o resultado 

teria sido toda uma malha de sincretismos religiosos”. (Martins & Freire. p 5) 

Contudo, ressalta-se, que muitas cidades amazônicas possuem um (a) santo (a) padroeiro (a) 

cuja população acredita que ele (a) protege os lugares que lhe prestam homenagens, como por 

exemplo: os santos padroeiros das cidades pertencentes ao Alto Solimões; Tabatinga - Santo Anjos, 

Benjamin Constant - Imaculada Conceição, São Paulo de Olivença - São Paulo Apóstolo, Amaturá - 

São Cristóvão, Santo Antônio do Iça - Santo Antônio e Manaus - Nossa Senhora da Conceição, é 

assim por diante. A presença destes santos em cada comunidade nos remetes a população local  

O trabalho objetivou compreender a dimensão da prática ritual do mastro em São Paulo de 

Olivença/Amazonas como ato popular religioso, pois as festas de santos geralmente tem o objetivo 

de estabelecer um vínculo direto entre a divindade e os fiéis, essa pratica religiosa são muito 

comum nas cidades do interior do Amazonas, são formas de aproximação com o sagrado é o 

profano, utilizadas na maioria das vezes, simultaneamente, de acordo com a situação na qual a 

pessoa se encontra. 

A importância da escolha desta temática como pesquisa, é devido ao tempo em que a população 

de São Paulo de Olivença realizada essa manifestação cultural religiosa (Tiração do Mastro), é 

observável na trajetória do município a não existe da produção de material cientifico acadêmico, 

sobre a temática abordada, nesse contexto, podemos afirmar que as festas que adquirem um caráter 

popular mais acentuado estão vinculadas a tradições e elementos simbólicos que oferecem à 

população maior possibilidade de resistência a partir de seu cotidiano e contexto social.  

A construção do referencial teórico para sustentação desse processo tem como ponte de partida 

esses pressupostos norteados pelo marco referencial, nacional e internacional sobre cultura popular, 

sendo discutido ao longo dos dois capítulos apresentados, Para isso, tomei como referencia os 

teóricos: ALVES (1980), BRAGA (2007), BOURDIEU (2004), CORRÊA (2011), ELIADE (1992), 

FERRETTI (2007), FERRARINI (2013), GALVÃO (1976), GEERTZ (1978), HOORNAERT (1978), 

MAUÉS (2011), MALINOWSKI (1884-1942), OLIVEIRA (2000), PEREIRA (201), SOUZA, 

(2004), TURNER, (1974). Procurando contribuir para a construção de um processo baseando na 

tradição interpretativa, simbólica e hermenêutica.    

Como estudante de Antropologia abordei, a temática no sentido de contribuir para 

conhecimento de outras áreas de estudo, sobre a diversidade cultural existente na região do Alto 

Solimões, assim como colabora com os dados etnográficos sobre a resistência cultural desta 

manifestação popular, trazendo novas reflexões sobre esse movimento religioso praticados no 

interior do Amazonas.  



 

 

É nesse tempo do ano (junho e às vezes em julho) que o município sai da monotonia com as 

apresentações da Dança do Cordão do Africano7 nas ruas cidade e as tiração do mastro. Essas duas 

manifestações culturais são as que mais se destacam na identidade cultural dos Paulivenses, 

repassadas através de gerações entre seus moradores, sempre muitos empenhados em mate-las entre 

eles.  

Para investigar a questão proposta, utilizei o método interpretativista estabelecido por Clifford 

Geertz, numa abordagem que pesquisador deve observar o elemento pesquisado além da sua 

realidade e interpreta-lo, possibilitando olharmos o objeto de estudo de maneira plural, tornando a 

pesquisa repleta de sentido, que faz com que os fatos aparentemente soltos e sem significados 

possuam um sentido em uma ordem e uma lógica interna.  

Outra técnica utilizada durante o campo da pesquisa foi a observação participante de 

Malinowski (1884- 1942), a técnica de observação que se realiza através do contato direito do 

pesquisador com o grupo observado, obtendo informações sobre a realidade dos atores sociais em 

seu próprio contexto, uma das características principais deste método é que o pesquisador tem um 

período longo de convivência com o objeto de estudo possibilitando a ele um aprofundamento 

maior acerca do grupo. 

Também fiz uso da pesquisa bibliográfica e documental, resultando os dados em uma pequena 

etnografia, assim com também utilizei de alguns instrumentos como filmadora e câmara fotográfica 

com a finalidade de registrar momentos que considerei fundamentais para a pesquisa. As fotografias 

tiradas em atividade campo foram usadas como método na pesquisa, apresentando todo o desfecho 

de início a fim desta cerimônia religiosa.  

O relatório final encontra-se disposto em dois capítulos, cada um comportando ampliações no 

referencial teórico. No capítulo I, discute-se O Percurso Metodológico que Permiti a Descrição da 

Etnografia; através de técnicas e métodos para construção do estudo. No capítulo II, a pesquisa 

procurou levantar indícios sobre o ritual, trazendo como Resultados e Discussões: Etnografia do 

Mastro de São João Batista. Deste modo, procuramos de forma explicita descrever, como funciona 

cada momento deste Rito de Mastro, durante os festejos aos santos, propondo produzir um olhar 

antropológico sobre os aspectos percebidos durante o trabalho de campo, assim como também 

através dos estudos bibliográficos e documentais.  

 

                                                      

7  Dança do Cordão do Africano: A Dança do Cordão do Africano está enraizada há tempos no município, trazida 

por Negros no processo de imigração para o Amazonas, trata-se de uma manifestação cultural transmitida de geração após geração 

que se tornou uma prática cultural para comunidade. A dança é cadenciada, de acordo com os ritmos dos tambores, seus movimentos 

são simples, os brincantes fazem um formato de cordão humano na hora da entrada, reverenciam os membros que tocam na banda, 

cantam músicas feitas por eles mesmos, assim como confeccionam suas próprias vestimentas, as máscaras têm as características dos 

negros, são feitas de tecidos pretos que realçam os lábios grossos e avermelhados dos negros. (GOMES, 2015, p.01) 
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FIGURA 1 

 

Levantado o mastro de São João Batista 

 Em frente à casa Paterna  

Fonte: Prof. Nilvânia, Junho 2015, S.P.O 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 A CONSTRUÇÃO DO ESTUDO 

 

Utilizamos para o estudo de caso durante a pesquisa, a observação participante, levantamento 

bibliográfico, análises de documentos, seções de fotos durante os acontecimentos do evento, assim 

como interações constantes entre o pesquisador e o objeto pesquisado. Como resultado final dos 

procedimentos a etnografia vem com descrição densa e resultados das atividades em campo 

realizadas. 

A etnografia é assumida como procedimento metodológico que permite a descrição densa do 

ritual do mastro como pratica cultural, sendo a tentativa de descrição da cultura proposta por 

Geertz, que segundo ele, a cultura e como um sistema de símbolos construídos ʽʽ[...] não é um 

poder, algo a quem pode ser atribuída a causa de eventos sócias, comportamentos, instituis ou 

processos: e um contexto, algo dentro do que os símbolos podem ser inteligivelmente – ou 

densamente – descritos”.  (Geertz, 1978, p.14) 

Os percursos metodológicos que permiti a descrição da etnografia, na busca dos dados foram 

realizadas distintamente por fases;  

Na 1 ͣ fase, a observação participante foi utiliza no sentido de proporcionar a investigação 

direta com o fenômeno estudado, tendo como principias vantagens: dar ao investigador experiências 

direta em relação com os eventos no momento que ocorrem; permitir uma abordagem indutiva; 

assim como, construir sobre o conhecimento do investigador o entendimento do estudo.  

Nas palavras do autor Umberto Eco: O talento do investigador e o seu natural intuicionismo 

fazem relegar os métodos de trabalho para um plano menor, secundário e reduzido, pois, para além 

das superiores capacidades intelectuais, ele pode dispor de vários meios práticos (desde os 

seminários práticos até ao convívio esmeradamente seleccionado), que ensinam a trabalhar 

ensinando como se fazem as coisas. (ECO, 2007, p.12)  

Isso significa que o investigador pode confirmar informações de várias maneiras, entre elas a 

presente pesquisa vale-se da triangulação dos dados mediante o emprego de várias fontes e 

diferentes perspectivas para interpretar os dados.  

Segundo o autor Braga ressalta que: Diferenciando-se de uma mera descrição do evento, a 

análise antropológica afasta-se da busca de exotismos, preocupando-se em ver as festas populares 

como ritual, no seu contexto de realização, procurando entender seus múltiplos significados 

simbólicos e buscando, através das festas, conhecer a representação do mundo das classes 

subalternas. a antropologia preocupa-se em entender a festa como fato social total, indagando-se, 

segundo Mauss, sobre os princípios de reciprocidade nela atuantes. (Braga, 2007, p.92)  



 

 

Na 2 ͣ fase, foram realizados fichamentos, leituras e resumos dos levantamentos bibliográficos, 

assim como análises de documentos obtidos em atividade de campo, os suportes teóricos extraídos 

para discussões foram: ALVES (1980), BRAGA (2007), BOURDIEU (2004), CORRÊA (2011), 

ELIADE (1992), FERRETTI (2007), GALVÃO (1976), HOORNAERT (1978), MAUÉS (2011), 

PEREIRA (201), SOUZA, (2004), TURNER, (1974) entre outros. A análise de documentos 

permitiu acrescentar informações oficiais, incorporando uma riqueza de informações na etnografia, 

qual nem sempre se tem acesso mediante a observação em campo. 

A 3 ͣ fase, foi voltada como técnica de construção da pesquisa, as secções de fotos serviram no 

sentido de organizar cronologicamente cada momento do ritual, assim como, na interpretação para 

elaboração da descrição etnográfica dos momentos mais fundamentas do ritual, as fotografias nos 

proporcionam visualizar a dimensão cultural que é essa cerimônia religiosa. 

No entanto, Sáez caracteriza o campo etnográfico como  

   

[...] deve ser sempre uma descrição densa, porque no momento em que 

escolhemos uma parcela de realidade como tema de pesquisa, estamos decretando 

que ela merece ser contemplada de um modo que não é o definido como comum. 

Descreve-la ralamente seria inconseqüente. Numa descrição comum os chefes 

mandam, os amantes amam e as crianças brincam, mas se estamos a fazer uma 

descrição etnográfica então deveremos especificar como cada uma dessas coisas 

acontece. Se a estranheza desses modos de mandar, amar ou brincar for muito 

grande a descrição densa nos é de algum modo imposta pelas circunstâncias. Se 

estivermos a descrever algo menos exótico dependeremos mais do nosso próprio 

esforço de método.  
 

Portanto, os tratamentos das informações obtidas através das fotografias reconhecem que a 

descrição são os resultados qualitativos apresentados no conjunto desta pesquisa.  

A 4 ͣ fase, foi a interação com os moradores do bairro de São João, assim com, constantes idas 

ao campo da pesquisa, que me possibilitaram no caminho descreve em meu diário de campo 

momentos do ritual cotados através da memória por moradores mais antigos do bairro, 

principalmente como eram realizados em gerações passadas a cerimônia, e a mudança e 

implementação de alguns fatores ao longo desta tradição que se mantém viva ate os dias atuais.   

Salientando que, a obra de Oliveira (2000) O Trabalho do Antropólogo, também foi utilizada 

como técnica no decorre da pesquisa, o autor aborda três técnicas: olhar, ouvir e escrever para 

estudantes e estudiosos utilizarem o método durante o campo. As etapas resumem-se da seguinte 

maneira, no exercício da pesquisa durante a elaboração do produto de conhecimento: onde os dois 

primeiro (olha, ouvir) estão ligados aos nossos atos cognitivos, na qual são disciplinados em nosso 

pensamento. Sobre o que devemos olhar em campo “melhor dizer, esses atos cognitivos delas 

decorrentes assumem um sentido todo particular, de natureza epistêmica, uma vez que é como tais 

atos que logramos construir nosso saber” (OLIVEIRA, 2000, p.18). 



 

 

O escrever foi à ferramenta final da construção dos dados coletados sobre o ritual de 

levantamento e derrubamento do mastro. Trazendo os fatos observados, o ouvir durante as 

interações e participações com o grupo na cerimônia e o olhar no momento do acontecimento 

ritualístico, nos meses de junho e julho de 2015 e 2016, trazendo para o plano da discussão, 

reflexões e sugerindo novas investigações sobre atemática, onde pode ser bem aceito ou criticada.  

Portanto, utilizei as técnicas citadas acima para ramificar de forma mais esclarecedora sobre 

essa manifestação cultural popular, na qual o escrever e aparte final deste processo de concretização 

do produto de conhecimento científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES: ETNOGRAFIA DO MASTRO DE SÃO JOÃO 

BATISTA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 

 

Festejo de São João Batista  

Fontes: Prof. Nilvânia Amorim e Kirna Gomes 

Junho de 2014-2015 S.P.O 

 

 

 



 

 

 

2.1 A PROMESSA. 

 

É interessante ressaltar, que na bagagem os portugueses trouxeram as comemorações de 

alguns santos católicos como Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, São Paulo Apostolo 

celebrados sempre no mês de junho. Realizadas como rituais religiosos populares.  

O primeiro momento desta ritual religioso entre os Paulivenses do bairro São João, inicia-se 

sobre o ato da promessa feito a São João Batista, durante atividades de campo observamos que as 

promessas feitas são de acordo com o santo que o individuo e devoto, por exemplo: São Paulo 

pedimos pela conversão (mudança do mau para o bem), São Francisco pedimos pela paz, Santo 

Expedito pedimos a melhoria pela dificuldade financeira e Santo Antônio pedimos quem consiga 

um bom casamento e assim vai. Deste modo a promessa é feita a partir de pedidos de intercessão a 

determinado santo pelo mérito que cada um tem conforme lhe é atribuído sua função nos altares de 

Deus,  

Pereir complementa que; 

De outro lado, contudo, a promessa também estaria vinculada à constituição de 

uma ampla comunidade, aproximando as pessoas que se reconhecem como 

membros de uma mesma associação de devotos. Os santos católicos se 

transformariam, assim, em símbolos de uma dada coletividade. As formas de 

reciprocidade que os ligam aos seus adoradores acabariam por engendrar as trocas 

entre os próprios seres humanos. (Pereira, 2011, p 99) 

 

A partir das observações de campo, tanto no plano teórico como empírico, inferimos que a 

festa religiosa citada neste trabalho é relativamente antiga, num País de pouco mais de quinhentos 

anos de fusão de culturas. 

Tudo isso é uma questão de Fé baseada na religiosidade popular e cultural, pois a Fé da 

maioria dos paulivenses está intrinsecamente liga ao catolicismo, pela qual a sua formação cristã se 

solidificou. Como as solenidades feitas a santos católicos, essas festas muitas das vezes iniciasse 

com diversas fases, destacando-se. 

1. O ato da promessa pelo devoto  

 

2. Tiraçãodo mastro em forma de procissão; 

 

3. O levantar e derrubar do mastro decorado pelos devotos; 

 

4. A Festa (Bebidas, Comidas, Forrozinho, Arraial e Dança do Cordão do Africano) 

 

Elementos esse que juntos caracterizam doto o processo de ritual do mastro, os devotos pagão 

suas promessas acompanhando a procissão de Tiração do mastro, molhados, de baixo do sol, 

carregando sobre os ombros a arvore grande, pesada e longa do mastro, muitos carregando bandeira 



 

 

do santo e gritam “Viva São João,Viva São João” durante todo o percurso da procissão até a casa 

paterna de forro onde o mastro é levantado. 

Consideramos o sincretismo, como elemento essencial de todas as formas de religião, que está 

muito presente na religiosidade popular, nas procissões, nas comemorações dos santos, nas diversas 

formas de pagamento de promessas, nas festas populares em geral, como em diversos elementos da 

religião oficial, por exemplo no Catolicismo. Constatamos que o sincretismo constitui uma das 

características centrais das festas religiosas populares. (Ferretti, 2007, p 4) 

O movimento religioso do mastro é sacrificante para as pessoas que participam, mais visto 

também como algo de divertimento pelos indivíduos. Numa alusão simbólica muito clara ao 

milagre, mas, ao mesmo tempo, divertindo-se alegremente, e bebendo a ponto de terminarem o 

cortejo embriagados. 

Pareira (2011) afirma sobre a idéia de promessa que:  

A (...) promessa adquire importância central. Realizados em benefício de uma ou 

mais pessoas, os votos evocam uma espécie de acordo, ao mesmo tempo um pedido 

feito às entidades sagradas (“eu faço uma promessa”), uma dívida com as divindades 

(“tenho uma promessa para pagar”) e a própria efetivação do pagamento (“a folia é 

uma promessa que estou pagando”). (Pereira, 2011, p 98) 

 

Nesses termos, as festas de mastro realizadas Alto Solimões simboliza ao mesmo tempo a 

cristianização e a superioridade do cristianismo sobre a religião indígena. Além disso, o madeiro 

sagrada, utilizado em todo o ritual de mastro, serve para a consagração do espaço, é como eixo de 

comunicação com o céu. Deve-se ressaltar que a Igreja católica tem a consciência de que quanto 

mais atividades forem realizadas dentro dos templos, ou em seus patamares, maior será o controle, 

mais claramente essas atividades serão consideradas próprias do sagrado. Por outro lado, quanto 

mais se realizam ritos ou folguedos na rua, longe do santuário, fora do controle eclesiástico serão 

eles elementos populares e ganharão, essencialmente, o rótulo de profanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

FIGURA 3 

Devotos de São João Batista  

Fonte: Kirna Gomes Junho 2015 em S.P.O 

 

Caberia ressaltar, que os almoços oferecidos durante o ritual por algumas famílias, fazem 

parte de pagar minha promessa com o santo! Os oferecimentos de almoço nas casas possuem todo 

um conjunto pertencente á cerimônia, oferecidos no dia de tiração e derrubamento do mastro, por 

família que fazem promessas a determinado santo na qual eles são devotos.  

Neste caso, essa oferenda ao santo está muitas das vezes liga neste processo de transmissão de 

uma geração para outra.  Na derrubação do mastro de São João Batista (24/06/2015) observei que 

depois do almoço oferecidos aos convidados e devotos do santo, membros da família Carvalho, vem 

em direção, ha algumas pessoas ali presente, com diversas fitas coloridas sobre a mão, com a 

finalidade de amarrá-las nos braços dos convidados e devotos presentes. 

Segui até um convidado do festejo e lhe perguntei, porque as filhas do senhor Sebastião 

estão amaram fitas coloridas em nós braços, e o mesmo respondeu-me, “ano que vem a senhora 

terá que contribui com algum tipo de alimento para o almoço, pode ser uma caixa de frango, arroz, 

feijão o que a senhor quiser”. Pereira afirma que: Em troca do que é recolhido – dinheiro, velas, 

fogos de artifício, sacas de arroz, feijão, animais de criação etc.–, os foliões distribuem bênçãos aos 

doadores, além de auxiliá-los no cumprimento de suas promessas e contribuir para que almoços, 

jantares e bailes sejam oferecidos em suas passagens. Como um todo as folias são extensos rituais 

de trocas sociais e simbólicas (Pereira, 2009 Apud Pereira, 2011, p98). 

Esses então serão os que contribuíram para festa do ano seguinte, mantendo a tradição 

entre os moradores do bairro viva. Assim a manifestação religiosa se solidifica na família por muito 

tempo, atraindo pessoas de fora para que o festejo ocorra.  Muitos desses convidados estão de 

alguma forma dentro do ritual pagando sua promessa feita. Os pagamentos, na verdade, variam 

tanto quanto os pedidos. Eles podem consistir em ações tais como caminhar algumas noites com a 

folia, permanecendo de joelhos enquanto o grupo realiza seus cantos nas casas dos moradores. 

(Pereira, 2011, p 107) 

Como sabemos o município ao longo de sua trajetória histórico teve várias denominações, os 

quais foram; São Paulo Apóstolo – Nome dado por Samuel Fritz, em homenagem ao Apóstolo 

Paulo em 1689; São Paulo dos Kambeba – denominação dada pelos frades da Ordem de Nossa 

Senhora do Monte Carmo ou frades Carmelitas, e por fim São Paulo de Olivença – denominação 

dada pelo Coronel Joaquim de Melo e Povoas em 1759, em homenagem a então cidade portuguesa 

chamada Olivença, São Paulo de Olivença, foi dado em homenagem à grande quantidade de 

borboleta azul-celeste que existia nas cercanias da cidade. 

Fato a ser destacado sobre o campo, entre os anos 2015 e 2016 identificamos durante os 

levantamentos bibliográficos, um memorial sobre São Paulo de Olivença, escrito pelos professores 

Luís Antônio Mendes Balieiro e Simone Maria da Silva Carvalho durante suas 



 

 

pesquisas/entrevistas, na qual os mesmos descrevem através da memória dos mais antigos 

moradores do município, todo seu processo de fundação até os dias atuais. 

 Segui pequenos trechos extraídos do memorial:  

[Segundo o senhor Waldemar Ramos e confirmado por frei Domingos, em seu relato sobre 

sua vida religiosa de 40 anos, em São Paulo de Olivença, há outra versão em relação ao nome 

Olivença. Segundo os quais, esse nome foi dado, em homenagem a uma tradicional família vinda de 

Portugal no ano de 1815, com o propósito de ganhar muito dinheiro no Rio Javarí e depois retornar 

à sua terra natal, a cidade de Olivença, em Portugal - Europa. Essa família era formada pelo casal 

Vitório de Almeida Olivença e sua esposa Dona constância Silveira de Olivença. Porém, eles não 

conseguiram realizar seus sonhos que era de enriquecer rápido, devidos aos constantes ataques dos 

índios às pessoas que habitavam as margens do rio Javarí. Em função disso, o casal resolveu voltar 

para sua terra natal, mesmo sem ter conseguido ganhar dinheiro.  

A viagem de volta para Olivença, em Portugal começou com a saída deles de Esperança (atual 

Benjamin Constant) descendo o rio Solimões até Belém, de onde eles seguiam para a Europa, mas 

logo que saíram de Esperança o único filho do casal adoeceu e passou a ter febre muito alta, como 

na época remédio era difícil, Dona Constância, que era devota de São Paulo Apóstolo, fez a 

seguinte promessa com esse Santo que era de sua devoção, que se seu filho não morresse em 

viagem e ficasse bom da febre, na primeira localidade que encontrassem eles se instalariam por 

muito tempo, implantariam uma Igrejinha e mandariam buscar uma Imagem de São Paulo Apóstolo 

em Portugal e todos iriam venerar e festejar o dia do santo todos os anos naquele lugar.  

Para a felicidade da família, o pedido foi aceito e o rapaz que estava enfermo ficou bom e, em 

função da localização geográfica da cidade de São Paulo de Olivença, ela é a primeira que os 

viajantes encontram quando vêm do Município de Benjamin Constant, que está localizada às 

margens direita do Rio Javarí, de onde eles estavam vindos ou de Tabatinga. Por isso, para cumprir 

a promessa eles desembarcaram na nossa cidade e, no mês de junho eles festejaram todos os santos, 

a começar por Santo Antonio dia 13, São João dia 24 e São Paulo dia 29 de junho. Em função de o 

senhor Vitório ser espanhol e Dona Constância portuguesa, a partir desse dia todos os povos 

vizinhos, que eram portugueses e espanhóis também, passaram a frequentar os festejos, depois 

vinha gente de toda parte passar os festejos dos Olivenças, como ficou conhecido os dias de festas 

que o casal realizava todos os anos.  

Para satisfazer os convidados todos os dias 29 de junho de cada ano, eles realizavam uma 

grande e animada festa, regada a vários tipos de comidas e bebidas e, os moradores da época 

convidavam uns aos outros dizendo – Vamos à festa lá na casa dos Olivenças, que vai ser muito 

boa, com o passar do tempo a cidade passou a ser chamada de São Paulo dos Olivenças e mais tarde 

São Paulo de Olivença.] (Balieiro e Carvalho, 2011) 



 

 

Em virtude dos fatos mencionados, a própria denominação de S.P.O é uma promessa feita 

pela família Olivença devota a São Paulo Apostolo pela melhoria da saúde de seu filho, assim o 

santo tornou-se o padroeiro do município, atualmente os moradores permanecem realizando todos 

os anos o festejo do santo na centro da cidade, com essa forte presença do catolicismo em suas 

manifestações culturais religiosas. Fica notório como é comum festa de santo no interior do 

Amazonas.  

 Sergio Ivan considera para efeitos de análise antropológica consideramos as festas 

amazônicas, tanto históricas como contemporâneas. Longe de uma procura das origens, busca-se 

sugerir a comparação de diferentes festas com a finalidade de estabelecer aspectos comuns e 

prováveis peculiaridade existentes em tais manifestações. (Braga, 2007,64)    

Portanto, constatamos várias versões sobre o nome do município de São Paulo de Olivença ao 

longo dos tempos, onde cada um homenageava um fator importante para sua existência na região, 

sendo o oficial do coronel Joaquim, que está oficialmente registrada no cartório do município. 

Consideramos ainda que as festas religiosas fazem parte dos estudos e análises de rituais. 

Todo dia 13 de junho, as igrejas costumam distribuir os tradicionais pãezinhos de Santo 

Antônio, em vez de comê-lo, muitas pessoas guardam o pão dentro de uma lata de mantimento para 

garantir fartura de comida durante o ano. Não seria de mais ressaltar, relatos de algumas promessas 

identificadas em atividade de campo  

 Com de Vaneide Cruz Ramos que juntamente com sua família mantém promessa a Santo 

Antonio em sua casa, segundo Vaneide é por causa de seu esposo, o senhor Paulo Mafra: 

 

[...] Sobre a distribuição de pães é o Paulo que fez promessa 

no ano de 2003, para distribuir pães as pessoas que chegarem na hora, 

não são só as famílias de São João e sim os que estiverem no 

momento. Olha o Paulo adoeceu e passou por problemas muito grave 

de doença, aí foi ao sírio de Nazaré quando se encontrava melhor e 

quando ele voltou já foi com esse compromisso. Pois falou que 

significa a busca de saúde em abundância, fartura, pois ele falou que a 

distribuição do pão traz a pessoa muita fartura, que não falte o pão de 

cada dia na mesa de todos os que do pão se servirem e 

compartilharem, saúde em abundância a família e em especial a ele 

que recebeu graças. E vai distribuir até o dia que Deus permitir a 

permanência dele aqui na terra. (Dona Vaneide, 2015). 

 

O santo representa uma figura protetora para seus fiéis por isso o sacrifício e os acordos feitos 

com eles, objetivando o atendimento 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4 

Dona Vaneide e seu esposo Paulo Mafra  

Promessa de distribuições de pãezinhos  

Fonte: Kirna Gomes Junho 2015 em S.P.O 

 

De acordo com Mauss (1974), tanto nas sociedades primitivas como na nossa, dar, receber e 

retribuir constituem três obrigações recíprocas. Os presentes retribuídos devem ser semelhantes aos 

presentes recebidos. As trocas, muitas vezes, ocorrem não só entre indivíduos, mas incluem 

coletividade, que trocam bens, riqueza, gentilezas, banquetes, ritos, serviços, constituindo sistemas 

de prestação totais. Nessa perspectiva, a troca produz a ambulância, á obrigação de dar corresponde 

a obrigação de receber, considera-se que um presente feito aos homens é presente feito aos deuses. 

(Braga, 2007, p 91)      

Com esses diversos atos religiosos o catolicismo acaba se solidifica entre os Paulivenses. 

Tendo em vista que a ligação com o religioso entre os devotos partem de dentro de suas casas, para 

fora, por exemplo, Muitas vezes, determinados locais podem ser utilizados como santuário durante 

um ritual religioso, a muitas casas que possuem altar dentro delas para o santo, geralmente sobre a 

mesa está a imagem do santo na qual a família e devota. Porém, quando não estão em uso ritual, 

podem ser utilizados de outra forma, até mesmo de maneira profana. 

 

Sagrado  Profano  

Obrigação  Brincadeira  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 

Dona Maria seu Filho Iguison e Neto  

 Devotos de Nossa Senhora do Carmo    

Fonte: Kirna Gomes Junho 2015 em S.P.O 



 

 

 

Os almoços, feitos nas casas das famílias promesseiras são oferecidos para os moradores das 

redondezas da casa, ou seja, esses almoços geralmente são oferecidos no dia do santo, como São 

João Batista, São Paulo Apóstolo e Santo Antonio, entre outros, muitos moradores acreditam que 

seus pedidos feitos ao santo logo será atendido pela divindade sobre eles. 

Segundo dona Zita Ramires moradora do bairro campinas, durante uma conversa informal 

dizia-me:  

Mana a meu tio levanta o mastro do Divino Espírito Santo e 

minha mãe oferece o Nescau após a novena e o almoço no dia, ela 

disse que é promessa e oferece para agradecer a melhora que ela teve. 

(Zita Ramires, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 

Almoço oferecido aos devotos pela família Carvalho 

Na Casa Paterna 

Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2014 

 

 

Entre as manifestações populares religiosas, notamos que o fazer da promessa serve na 

esperança de alcançar a graça desejada. É aparte da Fé, do devoto ao santo que a festa resiste, 

tornando-se uma tradição, que mantém a essência do sagrado e profano através dos rituais que são 

vividos com a festa. 

As mulheres do bairro contribuem fazendo as comidas os biscoitos quebra dente8 para 

distribuírem as pessoas que ali participam do ritual, são elas que enfeitam o mastro, as crianças e 

jovens encanta a cerimônia dançando e cantando músicas do Santo, enquanto o grupo de homens 

que vão fazer a tiração9 do mastro, seguem pelas ruas da cidade segurando bandeira, tocando 

tambor com músicas tradicionais, anuncia a passagem do cortejo ao santo.  

                                                      

8  Biscoito Quebra Dente: biscoito feito de massa de goma com sal, depois frito e pós para assar no forno até ficar 

bem duro, por isso o nome de biscoito quebra dente por ser muito duro na hora de comer chegando ao ponde de quebra os dentes, 

geralmente feito pela mulher do bairro São João.  

9  Termos usados pelos devotos dos santos para tirar a árvore de mastro. 



 

 

Aos santos são dirigidas preces e oferendas com o objetivo de garantir a proteção diante das 

dificuldades e dos problemas nos quais os devotos sentem-se incapazes de agir ou superar. As 

imagens dos santos protetores são consideradas milagrosas pelos devotos e são a elas que eles 

dirigem os pedidos. 

Para Galvão, 1976 as promessas como modalidade de pagamento:  

O devoto procura uma característica do santo que se identifique com o 

pedido, como por exemplo: São José é o protetor dos operários, São Benedito é o 

santo dos seringueiros, São Pedro é o santo dos pescadores, enfim, cada santo possui 

especialidades que poderão auxiliar os fiéis na hora de escolher ao qual santo o 

pedido há de ser feito. O fato de nascer no dia em que se festeja um determinado 

santo também poderá influenciar os pais na escolha do nome da criança, pois se 

acredita que dessa maneira se garantirá sua proteção. A adoção de um santo 

padroeiro cria uma relação de troca constante entre os devotos e o protetor, pois este 

realiza os pedidos dos devotos, enquanto aqueles oferecem orações, caminhadas ou 

anualmente realizam festas para homenageá-lo, como agradecimento pelo pedido 

alcançado (Galvão, 1976). 

 

A forma de pagar uma promessa varia de acordo, principalmente, com a situação financeira 

do devoto, podendo ser em forma de doações, orações, participação em procissões, construção de 

altares, capelas ou por meio de festas em sua homenagem. Essas festas podem durar até dez dias, 

podendo tornar-se tradição e ser festejada por gerações de famílias. 

Portanto, o fim de uma festa de promessa expressa o cumprimento do dever para com o santo 

e com as pessoas que aguardam anualmente a sua realização. Como também representa o fim do 

tempo no qual prevaleceu a fartura, o excesso e a solidariedade para dar lugar à rigidez do trabalho 

e à luta diária pela sobrevivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2 TIRAÇÃO DO MASTRO 

 

Outro momento importante desta cerimônia é a partida dos devotos para retirarem a arvore do 

mastro, o maior símbolo deste ritual religioso é o mastro, é utilizado para sustentar a bandeira do 

santo em frente à casa que realiza a cerimônia em homenagem a São João Batista. Além disso, o 

madeiro sagrado serve como eixo de comunicação com o céu. 

As festas religiosas geralmente são organizadas no próprio mês do santo, Braga 2007 

reconhece que as características e as épocas de realização dessas festas variam como o calendário 

de cada casa, mas costumam acompanhar o calendário das festas na cidade (Braga, 2007, p 80). O 

mastro homenageado São João Batista, tem sua Tiração pelos moradores do bairro São João, inicia-

se das 05:00 ás 06:00 da manhã em frente à casa paterna, que fica a margens do Rio Solimões, 

fogos de artifício são disparados informando a população local que a procissão de devotos está 

organizada para Tiração do mastro caminhando em direção ao igarapé de São Francisco. Todos se 

divertindo, cantando músicas tradicionais, bebendo, conversando, muitos vestidos com a camisa do 

santo estampada no peito e a bandeira do santo sobre as mãos, não podendo faltar entre os devotos a 

imagem do santo.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 

Devotos de São João Batista  

Indo a Tirção do mastro  

Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2015 

 

Identificamos durante a Tiração do matro á grande multidão de devotos e pessoa que não são 

devotos ao santo, mas que participam pelo divertimento durante a procissão a tiração, todos 

cantando, dançando, bebendo e gritando Viva São João, Viva São João, até o local onde está a 

arvore que servira como mastro, assim os devotos seguem consumindo a cachaça, segundo o grupo 

serve para dar força na hora que tiverem carregando sobre os ombros á arvore grande e pesada do 

mastro. 



 

 

Segundo Maués:  

Ao mesmo tempo, divertindo-se alegremente, e bebendo a ponto de 

terminarem o cortejo embriagados. Essas atitudes são condenadas por muitos, mas 

na verdade são também esperadas como parte dos festejos do santo, assim como as 

rezas, as ladainhas, as missas, as procissões, o arraial, a festa dançante, as brigas, os 

namoros e tudo o mais que compõe uma verdadeira festa de santo. (Maués, 2011, p. 

7) 

 

Como as bandeirinhas do santo, o arco de flores e balão, meninas mais jovens dançando na 

frente do cortejo, criança levadas em cima do mastro, o grupo volta pela rua da cidade com o 

mastro. Observei, também, nesta etapa do ritual os homens que levam o madeiro nos ombros 

seguem dançando num caminho sinuoso pelas ruas, ressaltando que durante o cortejo é feito 

algumas paradas pelos homens que carregam o pau-de-mastro10 para descansarem, e muita das 

vezes tomarem goles de cachaça, pois o percurso e longo passando por vários outros bairros e 

centro da cidade, até chegarem enfrente a casa paterna onde o mastro é hasteado.  

 Os acontecimentos diversos nesse processo do ritual religioso, só enriquecem a cerimônia em 

homenagem ao santo, deste modo, os devotos se divertindo durante todo o dia da tiração, até á hora 

sagrada do levantamento do mastro sobre orações e agradecimentos.  

Verificamos que Braga 2007 estabelece uma ligação que: A nosso ver o sincretismo contribui 

para o enriquecimento e a fertilização dessas manifestações, demonstrando que não existe 

contradição entre sincretismo e tradição cultural ou religião. (Braga, 2007, p 84)     

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 

Devotos voltando da Tiração do mastro   

Fonte: Profe. Nilvania, S.P.O, junho de 2015 

 

Nas palavras da autora, Carrêa em sua Dissertação sobre Festa de Santo: O Pagamento de 

Promessas em Parintins – AM descreve que 

O sagrado e o profano são duas realidades que se manifestam separadamente 

e, ao mesmo tempo, reciprocamente, pois são momentos vivenciados 

simultaneamente nas festas amazônicas. Durante as mesmas, a rotina diária é 

afastada temporariamente a fim de que o sagrado seja experimentado por meio da 

alegria, destruição, esbanjamento e sacrifícios, para que ao voltar ao tempo profano 

se enfrente, com mais força, a relatividade temporal e as limitações que são próprias 

deste tempo. (Carrêa, 2011, p. 42) 

 

                                                      

10  Pau-de-mastro: É o tronco da arvore lapidado para servi de mastro á pronuncia também é 

um nome popular entre os devotos do local.  



 

 

Nesses termos, observei em campo, que um dos membros da família Carvalho11, vai um dia 

antes do inicio das festividades, floresta adentro marcar a arvore que será derrubada a machadada 

no outro dia pelos devotos. Na maioria das vezes aquele que faz a marcação conhece bem a floreta 

cheia de caminhos confusos, e sobre o sol escaldante o cortejo de homens e mulheres promesseiros, 

vão derrubar a arvore que servira como mastro do ritual, de volta vem o madeiro sagrado sobre os 

ombros de vários devotos ao santo carregando pelas ruas e estrada de São Paulo de Olivença. 

Martins & Freire no artigo E viva o pau!!!!.... E viva Santo Antônio!!! O sagrado e o profano 

na festa Católica Brasileira:  

Para Roberto Da Matta (1985), esse tipo de celebração implica uma 

transformação do cotidiano, uma transformação temporária do tempo e do espaço 

rotineiros, abrindo, assim, a possibilidade para uma viagem real e simbólica a outro 

mundo, divino, transcendente e mágico. Isto implica dizer que a romaria se constitui 

numa experiência do extraordinário, ela proporciona ao seu participante uma 

vivência de momentos e espaços diferentes de seu cotidiano, uma vivência urbana e 

metropolitana para os que vivem no meio rural e, para quem vem da cidade, a 

valorização da vida no campo. (Nascimento, 1998, p. 16 Apud Martins & Freire p. 

4).  

 

Nesse contexto, para muitos dos homens paulivenses que carregam o pau-de-mastro é 

também uma forma de pagarem por seus pedidos feitos ao Santo. Como um ato de pagar sua 

promessa. O grupo formado por idosos e jovens são os responsáveis pela derrubação e 

levantamento do mastro. A concentração destas pessoas fica em frente à casa do senhor Sebastião 

de Carvalho devoto a São João Batista. 

 

FIGURA 9 

         Tiração do mastro de São João Batista 

         Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2015 

 

 

Nas palavras do autor Maués, em seu artigo, Outra Amazônia: Os Santos e o Catolicismo 

Popular, o mesmo descreve que o cortejo se forma na seguinte ordem:  

 

                                                      

11  Família Carvalho: Família tradicional do bairro São João, donos da casa paterna, devoto de 

São João Batista, os mesmo que todos os anos, no período de junho, realizam a cerimônia religiosa em 

homenagem ao santo no bairro. A tradicional Tiração de mastro.   



 

 

[...] na frente, ao lado um do outro, o juiz da festa, conduzindo nas mãos a 

imagem de Santo Antônio, e a juíza, conduzindo a bandeira do santo; em seguida, 

vinham os músicos, tocando músicas típicas da quadra junina; o mastro, conduzido 

por vários homens jovens e vigorosos, sem camisa; e, fechando o cortejo, o 

acompanhamento de homens, mulheres e crianças. O clima era de muita jocosidade 

e animação. Enquanto os músicos tocavam, espocavam fogos de artifício e os 

carregadores do mastro, sempre bebendo da mesma garrafa de aguardente, 

caminhavam com ele nos ombros, executando uma espécie de dança, indo para 

frente, para trás e para os lados, durante todo o percurso de 1 km, gritando, ora 

deforma ritmada, ora de forma desordenada, e soltando muitos vivas: “Viva Santo 

Antônio!”, “Viva o pau do santo!” (Referindo-se ao mastro). O povo que 

acompanhava o cortejo conversava animadamente, rindo muito das brincadeiras que 

eram feitas pelos que carregavam o mastro. (Maués, 2011, p.5) 

 

O preparo de uma festa, seja para qual for o santo, requer gasto de dinheiro e de energia por 

parte daqueles que se propõem a tal tarefa. A festa de São João Batista, o trabalho é realizado pelos 

juízes da festa pessoas que se organizam anualmente a fim de que essa festa possa ser realizada 

sempre melhor que a do ano anterior. Para isso, a família responsável por esta atividade conta com 

o apoio, a colaboração e o trabalho de outras pessoas que são ou não devotas12 do santo. 

As festas que mobilizam e envolvem os moradores da cidade de São Paulo de Olivença 

também seduzem os que vêm de fora, não é possível ficar indiferente diante das mais variadas 

manifestações de fé e as interações de crenças: A aproximação entre os devotos e os santos acontece 

sem o intermédio de autoridades da Igreja. Os próprios leigos se sentem na condição legítima de 

lidar com o sagrado sem que isto represente um sacrilégio sobre uma função que deveria ser 

exercida apenas por especialistas da fé (Bourdieu, 2004). 

Em quase três anos de atividades de campo em São Paulo de Olivença, uma situação me 

chamou bastante a atenção, a pouca participação de mulher nesta parte da cerimônia (a Tiração do 

mastro), podia se ver à intensidade de homes neste contexto da cerimônia, situada no sofrimento de 

carregarem o mastro sobre os ombros, de pés descalços sobre o asfalta quente, sobre o calor do sol e 

o grande percurso que o cortejo faz como mastro.  

Diante deste fato observado, busque identificar nas idas a campo, onde concentravam se nesta 

etapa do ritual as mulheres da comunidade, já que não eram notadas durante esse processo de 

tiração, a falta de mulheres nessa etapa de sacrificante não e impedida pelos homens, segundo o 

grupo se elas agüentam todo o percurso não serão barradas a irem e voltarem carregando o mastro. 

Eu mesma participei intensamente desta etapa do ritual, mais não me submetia a carregam o 

mastro, pois requer-se muita força durante todo o percurso longo feito pelo grupo, diante da 

situação vi-me sem condições de aguentar carregar o madeiro sagrado, e segui acompanhado ao 

lado dos que carregam, mais mesmo não transportando a arvore do mastro, senti fisicamente o 

desgaste do corpo cansado durante a caminhada sobre sol escaldante, e euforia das pessoas rezando 

para que chega-se logo ao destino final. 

                                                      

12  Devotos: O devoto é todo aquele que acompanha a procissão ou cumpre uma devoção a um santo e que pode se 

expressar ou não em uma promessa (ALVES, 1980).    



 

 

 

 

                       FIGURA 10 

              Participação em Tiração do Mastro 

                Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2015 

 

   

Identifiquei a participação intensa das mulheres nas atividades ligadas, a ornamentação do 

bairro, fazendo as bandeirinhas do santo, enfeitando o mastro, nas danças, assim como na 

contribuição de fazer o almoço para o grupo de pessoa que vem da tiração, no novenário, e no 

arraial do bairro, assim como em outras atividades durante a cerimônia. Ressaltando que 

participação das mulheres e intensa nesses momentos fundamentais do ritual. 

Para o autor Souza, um elemento presente nas festas populares e nas organizadas pela Igreja 

em Corumbá era a comida: Festa que é festa tem comida e bebida de graça. No caso da festa de São 

João, fazia parte integrante da promessa. Já mencionamos o vendedor ambulante Aquidabã como 

um festeiro, e a fama de sua festa também pela fartura de comida. Os festeiros ofereciam 

salgadinhos, à noite, e o almoço no dia seguinte, alguns até o jantar. Além do churrasco, do arroz 

carreteiro, da sopa paraguaia... (Souza. 2004. p, 338) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 

Senhoras do Bairro São João 

Contribuindo na cerimônia do mastro 

Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2015 

 

 

Segui ao longo da Tiração do mastro juntamente com os devotos, no meio do divertimento, 

num certo momento durante nossa ida, um jovem me fez a seguinte pergunta, você vai aguentar 

todo o percurso de tiração? Respondi é claro que sim. Segui mesmo muito cansada com os pés 



 

 

cheios de bolhas de calo, fortes dores na cabeça devido ao sol mais chegue com grupo no local onde 

estava á arvore que seria derrubada.  

Por alguns minutos sentei-me a descasam de baixo de uma arvore, é a garrafa de cachaça com 

a fruta de Jambo sempre passando de mão em mão, para todos os goles de cachaça que tomava os 

presentes ali, a ardência quente descia pela garganta, fora as inúmeras caretas, muitas músicas e 

diversão entre os promesseiros são fundamental para que pudessem agüentar todo o percurso de 

volta, a bebida nós deixava mais calorosos e com mais força para a volta com o madeiro até o local 

onde seria erguido o Mastro de São João Batista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 

Em meio a Floresta momento de Tiração do Mastro 

Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2015 

 

Neste contexto a autora Mircea Eliade em O sagrado e o profano aponte que:  

 

A revelação de um espaço sagrado permite que se obtenha um “ponto fixo”, 

possibilitando, portanto, a orientação na homogeneidade caótica, a “fundação do 

mundo”, o viver real. A experiência profana, ao contrário, mantém a homogeneidade 

e, portanto, a relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma verdadeira 

orientação, porque o “ponto fixo” já não goza de um estatuto ontológico único; 

aparece e desaparece segundo as necessidades diárias. A bem dizer, já não há 

“Mundo”, há apenas fragmentos de um universo fragmentado, massa amorfa de uma 

infinidade de “lugares” mais ou menos neutros onde o homem se move, forçado 

pelas obrigações de toda existência integrada numa sociedade industrial. (Eliade, 

1992 p, 18) 

 

Portanto, ao chegarmos à casa paterna o mastro é enfeitado e na ponta do pau-de-mastro a 

bandeira do santo é colocado pelas mulheres e crianças, para as 18:h00 o levantamento com as 

orações, agradecimentos e as velas acessa sobre o tronco do mastro, dando início ao levantamento 

do mastro, e logo depois iniciando a novena do santo até o dia do seu derrubamento.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3 UM OLHAR PARA O LEVANTAMENTO E DERRUBAMENTO DO MASTRO 

 

Esses momentos do ritual compõem-se pelo enfeite da arvore do mastro com diversos tipos de 

frutas regionais, na ponta a bandeira do santo, o levantamento do mastro de São João Batista não 

possui uma data certa, mas o que observei em campo, é que logo depois de uma semana do 

derrubamento do mastro de Santo Antonia, levanta-se o mastro de São João, identifiquei em campo, 

que alem da família de seu Sebastião de Carvalho, outras famílias espalhadas pela cidade também 

realizando a cerimônia de tiração, levantamento e derrubamento de mastro em homenagem a santos 

Católicos.  

Ressaltando que essa pesquisa não buscou observar todos esses acontecimentos ocorrentes no 

período de junho e julho, frisamos nosso objeto nas observações, interpretações e coletas de dados, 

somente na cerimônia de tiração, levantamento e derrubamento de mastro realizado pela família 

Carvalho do bairro São João, que a mais de três gerações mantém essas pratica cultural religiosa 

viva na comunidade o mastro de São João Batista. 

 

Durkhein, em sua obra clássica sobre a vida religiosa (1989, p.452) discute a 

importância do elemento recreativo e estético na religião, mostrando (Id.: p.456) a 

inter-relação entre cerimônia religiosa e a idéia de festa, pela aproximação entre os 

indivíduos, pelo estado de efervescência coletiva que propicia e pela possibilidade 

de transgressão ás normais. (Braga, 2007 p.85)      

 

 

Relembrando que o levantamento do mastro de São João Batista ocorre geralmente semana 

depois do derrubamento do mastro de Santo Antônio, As atividades do levantamento se iniciam as 

18h00 no fim da tarde, depois de todo o divertimento ocorrido na tiração, o levantamento e feito em 

freta a casa do senhor Sebastião Carvalho, os vários homem que carregam o Pau-de-Mastro durante 

tiração, são os mesmo que fazem o levantamento, os organizadores (chamados de juízes entre os 

moradores) consideram que o momento mais importante nessa passagem do rito é o novenário, 

momento de oração seja individual ou em grupo realizado em devoção ao santo, podendo ser, ao 

redor do mastro, nas casas dos devotos ou na praça do bairro onde o padre realiza durante 9 noite a 

missa do santo. 

O estudo dos ritos é visto por Turner como a chave para se compreender a constituição 

essencial das sociedades humanas. Ele destaca que os rituais revelam os valores no seu nível mais 

profundo. ʽʽ[...] os homem expressam no ritual aquilo que os tocam mais intensamente e, sendo a 



 

 

forma de expressão convencional e obrigatória, os valores do grupo é que são revelados”. (Turner, 

1974, p.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 FIGURA 13 

       Samambaias que serviram para enfeitar o mastro 

Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2015 

 

Nas festas de santo há basicamente, duas categorias sociais: os organizadores e os 

participantes. Os organizadores são que são as famílias promesseiras; Os participantes são a 

segunda categoria, os devotos e os não devotos (aqueles que vão por devoção, mais ao mesmo 

tempo pelo divertimento causado, participando do forro, do almoçar e por outro motivo). 

Essa tradição religiosa cheia de significados anda sempre entrelaçada com o sagrado e o 

profano, nessa perspectiva Souza sintetiza:  

 

Também vigoravam práticas devocionais católicas, como a novena, a reza e a 

veneração da imagem do santo. Existe o emprego de uma simbologia constituinte da 

festa (água, fogo, alimento), que extrapola esse universo religioso e apresenta um 

potencial passível de re-significações, em razão de sua universalidade e de seus 

pontos de contato com as mencionadas festas pré-cristãs, como no pantanal acabou 

acontecendo. Exemplificando, a água utilizada no rito do batismo também simboliza 

a esperança de boa colheita, maior produção e fertilidade. (Souza. 2004. p, 335) 

 

 

Outra categoria identificada no campo da pesquisa foi os Juízes, os juízes são encarregados de 

conseguirem a alimentação que será oferecido como almoço, aos devotos e não devotos que 

participam do ritual durante todo o dia, assim como, formam verdadeiras equipas de trabalho, para 

ornamentação do bairro, do arraial, apoio durantes a tiração, levantamento, derrubamento do mastro 

e recolher a bandeira do santo após a derrubação, observei também que é comum, pessoas 

oferecerem-se para executar uma das funções dos Juízes como ato de pagamento de promessas 

feitas.  

Na casa do seu Sebastião os juízes do ano seguinte, são escolhidos por membros da família, 

que amarram no braço fitinha coloridas, na hora que estão comendo do almoço oferecido pela 

família. Os juízes acreditam também que o forrozinho tradicional da casa paterna atrai muitas 

pessoas para participarem do evento religioso, pois sem o forro os participantes e devotos iriam para 



 

 

suas casas ao final da Missa e do arraial, não proporcionaria toda aquela alegria que o forro na casa 

paterna tem. 

Através da pesquisa em campo, tivemos conhecimento que o bairro São João foi o primeiro 

bairro da cidade, é nesse bairro tradicional que acontece entre os moradores o levantamento do 

mastro de São João Batista, refletindo sobre o significado simbólico desse momento da cerimônia, o 

mastro acaba sendo um sinal para que todos saibam que a festa de São João Batista esta 

acontecendo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 

Levantamento do Mastro 

Fonte: Prof.Nilvania, S.P.O, junho de 2015 

 

 Sobre a derrubação do mastro, não observei tantos acontecimentos nessa etapa final do ritual, 

nesse dia a família de seu Sebastião espera enfrente a casa paterna pelos devotos, mais é pouca a 

participação dos devotos nessa fase, os pouco que chegam começa acendo sua velas próximo ao 

mastro, fazem suas orações, seu pedido ao santo, e aparte das 17:00h começa as golpes a machadas 

pelos devoto ao mastro até derrubarem. 

No dia 24 de junho é realizado o derrubamento, isso só pode ocorre depois das 9 noite de 

missa e orações do santo, realizado todo esse momento sagrado os devoto derrubam o mastro. 

Ressaltando que as mesmas pessoas que participam da tiração, são as mesmas que derrubam nessa 

etapa da cerimônia. 

O mastro é golpeando a machadadas até vim cai ao chão, neste momento as crianças que estão 

ali presente na cerimônia, correm em direção ao mastro, para recolherem as frutas presas ao mastro, 

assim disputarem pela bandeira do santo, depois desse momento é servido pelas filhas de seu 

Sebastião chocolate quente com biscoitos de Quebra Dente as pessoas ali presentes.  

No momento de celebração, dos devotos com o símbolo religioso identificamos a socialização 

da comunidade durante a manifestação cultural religiosa. Assim como, em todos os quatro 

momentos que dividimos esse ritual na pesquisa, observamos o quanto o sagrado e profano sempre 

caminham lado a lado em todas as etapas da cerimônia. Nas palavras da autora Corrêa:  

 

A passagem do profano ao sagrado possibilita a renovação das pessoas, pois 

permite fazer uma “limpeza dos espíritos” retirando deles os aspectos negativos e 



 

 

prejudiciais à convivência social, alimentando-os de esperança e fraternidade e, 

possibilitando também, a busca da sociedade ideal. É o que acontece, por exemplo, 

nas festas de Ano Novo ou de Natal no Ocidente e nos países católicos. (Corrêa. 

2011. p, 42)  

 

O sagrado e o profano são duas realidades que se manifestam separadamente e, ao mesmo 

tempo, reciprocamente, pois são momentos vivenciados simultaneamente nas festas amazônicas. 

Durante as mesmas, a rotina diária é afastada temporariamente a fim de que o sagrado seja 

experimentado por meio da alegria, destruição, esbanjamento e sacrifícios, para que ao voltar ao 

tempo profano se enfrente, com mais força, a relatividade temporal e as limitações que são próprias 

deste tempo. 

Portanto, outros momentos foram percebidos em campo, para o enriquecimento descritivo 

desse relatório de pesquisa, como a expectativa dos moradores do bairro São João na espera da 

tradicional Dança do Cordão do Africano pelas ruas do bairro, o forrozinho da casa paterna e o 

arraial da praça. Enfim, a riqueza etnográfica da Amazônia é bastante vasta, tendo-se muito a que se 

pesquisar para compreender os significados dessas manifestações, por parte dos atores sociais que 

delas participam.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.4 A FESTA NO BAIRRO SÃO JOÃO 

 

O arraial, a dança do cordão do africano e o forrozinho da casa paterna, são os que compõem 

esse cenário de encontro entre as famílias da cidade, ambiente que ao mesmo tempo e sagrado e 

profano. A festa no bairro São João é animada entre os moradores. Entre 9 dias participei 

juntamente com os moradores do bairro do mastro de São João Batista e das festividades organizada 

pelos próprio moradores de São João, atraindo pessoas de outros bairros e comunidades vizinhas de 

São Paulo de Olivença.  

Durante esses dias de festividade se ver nas ruas á intensidade de pessoas circulação na 

localidade, o mastro marca o lugar onde será realizada a festa é o sinal que todos estão convida a 

compartilharem das festividades durante os 9 dias e noite, os devotos agradecem ao bem que o 

santo causa em suas, depois de todos os agradecimento na hora da missa, inicia-se as festa 

tradicionais na cidade, como arraial, dança do africano e o forrozinho da casa paterna. 

Hoornaert prefere falar em manifestações sincréticas do catolicismo. Segundo ele, no decorrer 

de sua história, o povo brasileiro teria forjado práticas religiosas próprias, ao mesmo tempo em que 

era coagido seguir as práticas oficiais. O próprio povo teria aprendido a desenvolver o sincretismo, 

definido como a coexistência de elementos entre si estranhos dentro de uma religião. (Hoornaert, 

1978, p. 23). 

A festa chama atenção pelas cores diversa que nela têm e por sua diversidade e dimensão que 

causa como uma tradição única que ao longo dos anos vem sendo repassada de uma geração para 

outra. Como na família do senhor Sebastião de Carvalho a manifestação já é tradicional entre os 

familiares, identificada em campo. 

Numa certa manhã eu e seu Sebastião tomávamos um cafezinho com fritos de goma, certo 

momento da conversa seu Sebastião relato-me, que seu pai havia pediu a ele que não deixasse de 

fazer o festejo de São João Batista, depois de sua morte, diante do pedido do pai seu Sebastião segui 

por anos fazendo o festejo do santo dedicadamente, atualmente o mesmo ainda vem juntamente 

com seus filhos e netos promovendo a cerimônia ao santo. Testemunhei em atividades de campo, 

que os filhos e netos de seu Sebastião, durante o festejo em 2015 foram os que organizaram toda a 

cerimônia de início a fim, enquanto seu Sebastião observa o trabalho de longe, devido sua idade já 

avançada. 

 

                       FIGURA 15 

Seu Sebastião juntamente com professores  



 

 

da UFAM/IN. Dia da cerimônia do mastro 

de São João Batista 

Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2015 

 

 

 

A família Carvalho há bastante tempo vem realizando a cerimônia em homenagem ao santo 

que são devotos, fazendo acontecer nas ruas e espaço públicos o evento religioso, que de certa 

maneira tira os paulivenses da monotomia nos messes de junho. Muitas festas de santo no interior 

têm como objetivo os pagamentos de promessa por parte dos devotos a determinado santo Católico 

é uma prática muito comum na Amazônia.  

E percebível quem está no município dois grandes momentos entre os messes de junho e 

julho, o primeiro movimento são as cerimônias religiosas de mastro pela cidade, o segundo 

momento são as dança do cordão do africano tendo suas apresentação durantes as noites, as duas 

festa popular marcam a forte identidade cultural desse povo, que mesmo com o passar do tempo e 

as grande mudanças não e esquecida e nem deixada de ser praticada pelos moradores.     

As festas permitem observar transformações profundas ocorridas na sociedade, no âmbito da 

cultura, ou compreender complexas relações sociais, assim como a resistências de festas populares 

no tempo, como também podendo mostra novas formas de organização social. É nessa perspectiva, 

que essas duas manifestações culturais muito vigorosas no município foram trabalhadas como 

objeto de pesquisa por 2 anos com intensas ida a campo, interlocuções com a população, para 

darmos entradas nas análises antropológicas, entre outras discussões acadêmicas sobre as temáticas 

voltadas a festas populares, bastante presente nos municípios que compõem o Alto Rio Solimões, 

para que nossa diálogos e descrições sejam da melhor forma interpretados pela sociedade sobre 

nossos estudos feitos.    

Durante esse tempo observei que, parte das pessoas que compõem a manifestação religiosa do 

mastro até mesmo algumas famílias do bairro São João, são as mesma que participam a noite da 

dança do cordão do africano, não generalizando que são todas as pessoas do município que 

participam desses dois grandes movimentos culturais, mais notei em campo, como essa duas 

manifestações popular andando lado a lado. Durante o dia temos a intensa cerimônia religiosa, à 

noite a dança de representação negra - dança do africano, os dois lados constituem reflexões de uma 

mesma totalidade, que se requer para outro mento, uma pesquisa mais aprofundada sobre essa 

ligação.   

Gomes (2015) descreve, que a Dança do Cordão do Africano está enraizada há tempos no 

município, trazida por Negros no processo de imigração para o Amazonas, trata-se de uma 

manifestação cultural transmitida de geração após geração que se tornou uma prática cultural para 

comunidade. A dança é cadenciada, de acordo com os ritmos dos tambores, seus movimentos são 



 

 

simples, os brincantes fazem um formato de cordão humano na hora da entrada, reverenciam os 

membros que tocam na banda, cantam músicas feitas por eles mesmos, assim como confeccionam 

suas próprias vestimentas, as máscaras têm as características dos negros, são feitas de tecidos pretos 

que realçam os lábios grossos e avermelhados dos negros 

Depois das apresentações do cordão do africano, os mesmos seguem participando do arraial e 

forrozinho, a praça do bairro e toda enfeitada com bandeiras azul e branca cor do santo, as barracas 

de comidas e bebidas são armadas, para vendas de comida típicas, atraindo as famílias a 

participarem deste momento de confraternização. O arraial tem duração de 9 noites, se iniciando 

pelo novenário do santo, que são as missas entre os devoto, e ao final da missa e arraial se inicia o 

divertimento no forrozinho da casa paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 

Praça São João  

Fonte: Gomes, S.P.O, junho de 2015 

 

Outro momento de interação com o grupo foi as noite idas ao forró na casa paterna, o 

forrozinho tradicional e realizado numa casa de madeira pequena, lá são tocadas músicas 

tradicionais para o publico ali presente, onde todos dançam agarrados compartilhando da mesma 

alegria até o dia amanhecer. Souza propõe que, a dança, o baile pela noite adentro, era uma das 

características, não só dessas festividades juninas, mas, em geral, de todas as comemorações 

religiosas. (Souza. 2004. p, 333) 

Deste modo, a cultura não é fechada como um organismo próprio, ela está sempre interligada 

através do tempo, de forma que um tipo de formação cultural necessariamente levaria a outra. 

Fazendo com que a interlocução entre elas sempre estejam presentes ao longo dos acontecimentos. 

Como acontecem entre a dança do cordão do africano e mastro, duas manifestações culturas que se 

entrelaçam no tempo e no espaço social.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 EM CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa pretendeu contribuir para construção de um referencial teórico sobre 

Cultura/Sociedade/Religião na perspectiva da Cultura Popular, o que se pretendeu por meio deste 

enfoque foi a compreensão da realidade coletiva cotidiana em que se desenvolve as interações dos 

grupos humanos. Portanto, ao longo do trabalho denotamos que o Mastro é uma celebração coletiva 

local, de características identitárias, como também uma tradição de valores referentes ao 

catolicismo, representativa para toda uma comunidade local.  

Consideramos, como a fé e a devoção são fatores ainda determinantes para manter uma 

manifestação que ao mesmo tempo é uma tradição familiar, que se tornou ao longo do tempo um 

elo de ligação entre parentes e amigos que resistem e demonstram que essa tradição não pode 

acabar. Ao longo do trabalho foi possível verificar um intenso trânsito entre o sagrado e o profano, 

nos dias de realização da manifestação religiosa, nas festas de santo, observamos que essa 

circularidade é contínua e de grande visibilidade. 

Deste modo, as manifestações religiosas, fazem parte do que a Igreja católica conceitua como 

religiosidade popular, uma vez que não são prescritas pela liturgia, mas são celebradas, através de 

ritos, objetivando o encontro dos homens com o mundo espiritual e sagrado. É necessário 

repensarmos a questão da dominação cultural que funciona atualmente como modelo da 

modernidade, pois as resistências culturais existem e conseguem permanecer, mesmo diante de 

todas as transformações impostas pelos modelos.  

Em relação ao primeiro objetivo proposto nessa pesquisa, salientamos que ao longo do estudo 

houve modificação, para compreendermos a dimensão da prática ritual do mastro em São Paulo de 

Olivença/Amazonas como ato popular religioso. Podemos afirmar que esse novo objetivo 

apresentado foi alcançado, no sentido de informa a grandiosidade dessa dimensão cultural religiosa 

dentro deste grupo social. Neste sentido, é normal que fiquem algumas lacunas a ser preenchidas 

por novos trabalhos que certamente surgirão para continuar e completar este espaço de discussão. 

Desta maneira, esse trabalho tratou sobre uma prática cultural religiosa, sobre um primeiro olhar 

Antropológico. Vale registrar, que há uma carência enorme de pesquisas a respeito desse assunto. 

Finalizando, a pesquisa procurou na sua simplicidade tratar da importância dos rituais 

amazônicos, sempre buscando estabelecer laços comunitários, de identidade étnica e tradição dentro 

das mais variadas relações de poder, aquilo que está dentro e fora de um tempo.  
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