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APRESENTAÇÃO

A manifestação reveladora do sagrado é chamada de hierofania por Mircea
Elíade em O Sagrado e o Profano. Para o cristianismo, a maior delas é a
habitação de Deus em Jesus Cristo. A exposição “Devoções do Seridó - a fé em
tempos de pandemia” e a hierofania têm algo em comum, pois um objeto
perde seu uso e valor inicial adquirindo outros, já que passa a comunicar uma
mensagem curada e estudada sobre uma região e suas devoções.

O isolamento social devido a pandemia do Covid-19 afetou drasticamente a
vida da humanidade nos últimos dois anos, e despedaçou seu cotidiano. Alguns
hábitos, de tão corriqueiros, eram imperceptíveis. Essa quebra na rotina em
nossa sociedade jogou holofotes para algumas faltas. Apertos de mãos,
abraços, beijos e confraternizações ganharam novo sentido. A Festa de Santana
é algo já enraizado na vida de muitos e muitas seridoenses. Por isso, houve o
estranhamento com a edição virtual, cada um em sua casa.

Essa mudança é mais profunda do que aparenta. É o deslocamento do centro
basilar católico caicoense, a Catedral de Sant’Ana, “a reprodução terrestre de
um modelo transcendente” nas palavras de Eliade. É, em sua fragmentação que
não despedaça, mas une, que esvazia a Catedral de pessoas, mas continua
enchendo-a de simbolismo, ou, como diria algum fiel, da presença de Sant’Ana
pela evocação da fé dos devotos. É essencial, em praticamente toda expressão
religiosa, como nos diz mais uma vez Eliade, um centro que organiza o mundo
sagrado e o diferencia do profano. A pandemia estremeceu essa estrutura
espacial no Seridó potiguar. 

Em cada povoado que nascia nos sertões nordestinos, logo de início era
construída uma capela ou oratório, sempre adornados. Mas, também era
comum ter em casa imagens de arte sacra, como algumas desta exposição. São
esculturas que representam o laço parental entre Maria e Sant’Ana ou Maria e
Jesus. É uma família divina que protege e abençoa uma família terrena.

Pedro Victor, Lívia Nobre e Augusto Maia nos relataram suas histórias, e de
suas famílias, que tão bem representam o povo seridoense, que nessa terra
nasce ou nela chega e se sente em casa. Eles encarnam mais um dos múltiplos
aspectos da identidade cultural do Seridó e dão a ela a materialidade
necessária para não cair no esquecimento. Esta exposição apontará que o
ardor da devoção adaptou a hierofania. A manifestação do sagrado estava na
Sant’Ana de casa. O espaço da catedral era a própria residência, o que não 
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escapou à Diocese na elaboração do lema em seus estandartes, “Em cada casa,
uma Catedral”. Esse ardor liga os devotos seridoenses ao sagrado e a si
próprios, ainda que afastados fisicamente. Poderíamos aqui parafrasear Chico
Buarque, e cada qual no seu canto e em cada canto um ardor. 

A curadoria.
Junho/2021
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Devoção à



Tornar a ver Santana, sentir a sua presença em tempo de distanciamento,
esse é o propósito da Exposição Virtual do Museu do Seridó, para a Festa de
Santana de 2021. Ao buscar a imagem primeira da padroeira do Seridó
pretende-se ressaltar a importância que a imagem representa para a arte
sacra brasileira. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, em 1962, ela é uma imagem significante para a cidade e para a
região seridoense. Santana primitiva, assim designada pelos caicoenses, é um
marco da devoção à avó de Jesus como padroeira das ribeiras do Seridó,
desde 1735, quando foi doada por Luiz da Fonte Rangel. De lá para cá a fé e
a devoção a Santana se consolida, entre as famílias de Caicó e região a
Gloriosa Mãe de Maria é exaltada como a grande intercessora, como modelo
de mãe e avó. 

"Salve, Sant'Ana gloriosa, 
Nosso amparo e nossa luz 
Salve, Sant'Ana ditosa, 
Terno afeto de Jesus."

 
HINO DE SANTANA

Devoção à
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A imagem mais antiga da representação de Santana, que se encontra exposta
na nave lateral esquerda da Catedral da Diocese na cidade, conta com registro
de sua existência desde 1735, quando, oficialmente, se instalou o povoamento
da circunscrição do atual município de Caicó.

Fontes consultadas registram que a imagem foi doada por Luiz da Fonte
Rangel, nascido no Ceará e que a imagem permaneceu no altar mor da nave
central até o ano de 1823, data em que foi entronizada a imagem atualmente
exposta. Por ter sido substituída a imagem primeva de Santana foi leiloada,
sendo arrematada pela família do Sargento Mor Manoel Gonçalves de Mello,
por falecimento deste a imagem passou, por herança ao filho herdeiro Padre
José Batista de Mello, que por não possuir descendentes diretos, deixou-a aos
cuidados de familiares Fonte Rangel. Em 1999 a imagem volta a ser exposta na
nave lateral esquerda da referida catedral, por doação destes familiares. 

1.1 Imagem primitiva de Sant’Ana

1.1.1 Iconografia

Título: Primeira Imagem de Santana
Autor: Desconhecida
Época: Século XVIII

Origem: Doação
Dimensões: (cm): 53 X 20

Material e técnica: Madeira esculpida,
policromada e douramento

Registro: Desconhecido
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Imagem em madeira policromada, em posição frontal, com douramento em
todo o manto e túnica do conjunto, composto por Santana Mestra e Maria. Os
movimentos apresentados remetem aos traços característicos da estatuária do
século XVIII, por seu intenso movimento no panejamento na parte frontal,
sobretudo nas vestimentas de Santana. O eixo central, em forma de “S” se
estende do pé direito até os esplendores, em prata, que ornam as suas cabeças.
As túnicas são estampadas com motivos fitomorfos sobre o estofamento
dourado, possuem punções em toda sua extensão. Os cabelos são ondulados,
acompanhando o ritmo da disposição movimentada da imagem, com
ondulações, mechas e estrias. Sua base é octogonal, pintada de verde com leve
efeito marmorizado.

Apresenta perda de partes do suporte, na parte posterior, sugerindo ataque de
insetos.

1.1.2 Análise física e descritiva

Por sua importância para a história da arte sacra brasileira esta imagem de
Santana, juntamente com a imagem de Nossa Senhora do Rosário, foi tombada
pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional/IPHAN, em processo
de número 667, de 25 de junho de 1962, com o número de entrada 916, na Lista
dos processos de tombamento e bens tombados, sendo classificada como Bem
Móvel ou Integrado, quanto a sua forma de proteção.
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A imagem representa o ícone de Santana Mestra, aquela que foi por Deus
predestinada a ser educadora de Maria, ensinando-lhe o caminho religioso da
moral cristã e da santidade. Seu maior atributo de atribuição é a presença do
Livro, que representa as sagradas escrituras do cristianismo. Ela também
representa a responsabilidade da esposa e mãe na difusão da conduta para as
famílias cristãs, e foi escolhida como modelo de mulher que era cônscia de
suas tarefas domésticas e religiosas, muito necessária para uma sociedade que
se encontrava em um processo de construção, de acordo com o projeto
colonial português. Era preciso saber ler, minimamente dominar o processo de
leitura, para transmitir aos seus descendentes os princípios impressos no
catecismo do catolicismo romano, portanto Santana assumiu o papel de mãe e
educadora e esse vínculo foi muito propagado, para que as mulheres pudessem
se espelhar nela e assim garantir a educação religiosa, sobretudo, por
gerações.

1.2 Santana Mestra

1.2.1 Iconografia

Título: Santana Mestra
Autoria: Desconhecida

Época: Século XX
Origem: Brasil

Dimensões: 28 cm x 22 cm x [?]
Material e técnica: Madeira esculpida e

policromada
Registro: 92.1.24
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Imagem em madeira com encarnação, estofamento e douração completos.
Aparentemente não há evidência de perdas ou quebras no conjunto corpóreo,
anterior, posterior e perfil, formado por Santana Mestra e a Virgem Maria, sua
filha, salvo em algumas áreas que apresentam sinais de craquelado e perda da
carnação, também evidenciam a repintura, intervenções posteriores, pois o
formato original não corresponde as partes que receberam pinturas para
cobrir possíveis danos ou na tentativa incorreta de restauração da peça. As
duas imagens foram revestidas por uma carnação de tonalidade bege claro,
olhos e sobrancelhas destacados em preto e bocas vermelhas. A representação
de Santa Anna ocupa o eixo principal da distribuição dos volumes, Maria vem
como uma extensão do lado esquerdo, local em que tradicionalmente a virgem
é apresentada, encaixada na abertura lateral do manto, compondo um jogo
visual de simetria em comparação a distribuição volumétrica do lado direito da
peça. O planejamento de Santana é composto de um pequeno véu, com
estofamento duplo, internamente ele se apresenta com a coloração branca e no
exterior repete a mesma coloração acrescida de uma borda lisa, pintada em
uma tonalidade de lembra um dourado, cobrindo parcialmente seus cabelos,
imprimindo um discreto movimento a parte superior da figura.

1.2.2 Análise física e descritiva
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Os cabelos estão dispostos de maneira simples,
levemente torcidos e caindo sobre os ombros e
com sulcos em ondulações diagonais, com
coloração na cor preta na parte superior da
cabeça. O corpo vem envolto numa túnica, de
coloração rosa claro, com estamparia de formato
palmiforme com a mesma cor das bordas, de
mangas compridas e com bordas lisas em tom de
douração, que vai do busto até a altura dos pés, é
levemente pregueada na cintura pela presença de
um torçal, espécie de cordão muito utilizado no
panejamento feminino para criar um
detalhamento das formas e para causar a
movimentação do tecido sobre o corpo.

Os braços estão distribuídos de maneira a aparentar a sustentação do
corpo de Maria (esquerdo) e o livro que está agregado ao corpo da filha
(direito).

Para dar movimento a parte dos membros
inferiores e provocar a criação de sulcos no
sentido longitudinal, a imagem possui uma
discreta dobradura na altura do joelho
direito, quebrando um pouco de sua
posição hierática. Na parte posterior, um
pouco abaixo dos ombros foi agregado um
manto, com rígidos sulcos longitudinais,
estofado em amarelo por fora, acrescido de
estampa em forma de folhas de acanto,
motivo ornamental muito utilizado na
estamparia barroca em seus planejamentos,
com bordas lisas, repetindo o mesmo tipo
de acabamento do véu. 

Na parte anterior o estofamento do manto recebe uma coloração azul
claro, sem estamparia, com bordas lisas e barrada com coloração que
remete ao dourado. Nessa perspectiva é o manto que repassa ao
observador uma discreta ideia de movimento, de quebra da rigidez,
imprimindo uma noção de ondulação, volume e textura. Os pés estão
dispostos de forma alinhada, revestidos de uma pintura de coloração
preta, remetendo ao uso de sapatos.
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A imagem de Maria se apresenta de maneira
bastante esquemática, posicionada no lado
esquerdo de sua mãe, como regularmente é
disposta, seguindo regras da iconografia religiosa
para o cristianismo. Tem uma túnica branca de
mangas longas e estamparia igual ao das vestes
de Santana, com discretas ondulações,
principalmente na parte inferior do corpo. Os
cabelos são longos, sem véu, com ondulações
diagonais e longitudinais. Os pés são rigidamente
construídos, com uma carnação de um bege claro
ou um branco que já apresenta sinais de
envelhecimento pela reação da luz sobre a
película do pigmento. 

Nas mãos ela segura o livro, que apresenta alguns símbolos, mas que
possui traços de grande desgaste na sua parte superior. Sua mão direita
aponta para as escrituras do texto e a mão esquerda segura o corpo do
livro. Sua base é simples, em madeira, de formato octogonal, com
estofamento em tons diferentes de azul que indicam a utilização de técnica
de efeito marmorizado, muito utilizado na imaginária religiosa brasileira,
para lhes conferir uma ideia de elegância e sofisticação que o uso do
mármore imprime.
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1.3 Santana Guia

Trata-se da representação de Santana Guia, pois segura a filha Maria pela mão
e as duas estão de pé. Das representações de Santana esta é mais difícil de ser
encontrada, o que confere à peça um grande valor singular, posto que a
maioria das representações de Santana são aquelas em que ela aparece com a
sua filha, a Virgem Maria, em seus braços ou sentada em seu colo, nesse caso
ela passa a ser denominada Santana Mestra e Mãe.

Pelas dimensões da peça, de pequeno porte, parece ter sido confeccionada
para o culto doméstico, o culto privado, com o objetivo principal de
ornamentar os oratórios existentes nas áreas privadas das casas de morada,
dormitórios e salas de estar, que se multiplicavam pelo Brasil inteiro. As
imagens de pequeno porte vão ser bastante valorizadas pela questão de seu
deslocamento ser mais simples, menos oneroso, permitindo uma maior
circulação das mesmas, podendo ser usadas como imagens itinerantes em
ritos que exigiam as visitas dessas imagens a outras residências da cidade ou
da região, como novenas, missas, batizados.

1.3.1 Iconografia

Título: Sant’Ana Guia
Autoria: Luzia Dantas

Época: Século XX
Origem: Brasil

Dimensões: Desconhecidas
Material e técnica: Madeira esculpida

Registro: 92.1.17
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A imagem de Santana possui uma distribuição corpórea assimétrica, o rosto
guarda uma pequena desproporção em relação às dimensões do corpo em toda
sua extensão, sendo a distribuição do volume bastante longilínea. O conjunto
oferece uma percepção de rigidez e seriedade, que é comum em suas
representações. 

Tem um manto que lhe cobre a cabeça, deixando entrever nas laterais mechas
dos cabelos levemente ondulados, e se prolonga pelas costas e é preso ao corpo
pela pressão do braço direito, que se tenciona para dar a ideia da dobradura, a
partir deste detalhe no planejamento, proporcionando uma noção de
movimento, pois ele se desprende do corpo, como se esse corpo estivesse em
locomoção contrária ao vento que sopra e o ergue para, depois, voltar a
enlaçar seu tronco.

Santana tem como vestimenta uma
túnica, que tem início nos ombros, com
decote em ¨V¨, de mangas longas com
pequenas dobraduras espiraladas, e vai
até as pontas dos pés, que ficam
parcialmente cobertos. Tem sulcos
longitudinais, partindo da cintura para os
pés, que se contrapõem aos sulcos
laterais, que se movimentam em sentidos
opostos, abrindo volumes, movimentos
em direções antagônicas.

1.3.2 Análise física e descritiva
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A imagem de Maria, também denominada de
Nossa Senhora Menina, posicionada a esquerda
de Santana, como é tradição para este conjunto
iconográfico. Ela apresenta a cabeça coberta por
um pequeno véu, como foi bastante difundido no
imaginário popular brasileiro, sobretudo entre o
final do século XVIII e XIX. 

Igual a Santana, ela veste uma túnica, com a
mesma modelagem, porém com poucos
movimentos, longos sulcos longitudinais e um
pequeno drapeado no entorno da cintura, que
lhe confere um pouco mais de dinamismo. O
rosto tem um semblante de discreto sorriso e
delicadeza, na mão esquerda segura o livro, que
é o principal atributo de Santana, de forma
bastante firme, envolta numa estrutura que se
assemelha ou reporta uma pétala de rosa.
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Dos primeiros sesmeiros que adentraram os sertões do Seridó, para
ali plantarem seus currais de gados e erguerem suas casas de
moradas, até os dias atuais, um aspecto se destaca como um traço
de identidade cultural e de unidade de pertencimento: a presença
do culto a Santana e a fé inquestionável em seus descendentes, a
Virgem Maria e seu Filho Jesus. O sagrado caminhava junto aos
plantadores de currais, alargando suas fronteiras, fincando sua
permanência nos novos espaços sertanejos que se consolidavam. As
famílias se multiplicaram, as imagens e as devoções encontraram
seus lugares e ali ergueram seus cultos, construíram sua fé, por
gerações e gerações.

"Senhora Doce e Clemente,
Mãe da graça e do perdão
Abrigai-nos docemente,

Dentro em vosso coração!"
 

HINO DE SANTANA
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2.1 Nossa Senhora do Rosário

Os ícones que foram sendo elaborados para a Virgem Maria foram agregando
vários significados, simbologias diferenciadas ao longo dos séculos, sempre em
busca de realçar as qualidades de pureza, castidade e obediência que a fizeram
ser escolhida por Deus como aquela que geraria o seu único filho, o Redentor
do mundo. Múltiplas são as formas de invocá-la, de solicitar sua intercessão na
rotina e desdobramentos do caminhar da humanidade, sobretudo para os
adeptos do catolicismo romano. Ela experimentou a vida terrena, seu histórico
é repleto de conhecimento do viver na materialidade, razão pela qual entrou
na história do catolicismo como a advogada, intercessora das necessidades da
vida terrena junto ao seu filho Jesus e a Deus.

No Brasil sua devoção será bastante propagada como um modelo de fé
inabalável, inquestionável. Para lembrar aos fiéis da necessidade de
permanecer na profissão da fé católica sob qualquer circunstância, diante de
qualquer situação. Desde os primórdios da colonização portuguesa que a sua
veneração foi muito divulgada, era preciso catequizar a todos aqueles que
estavam envolvidos no processo de ocupação dos novos territórios, catequizar
pela arte, contar a história dos exemplos através da pintura ou escultura foi
uma estratégia muito eficiente de expansão concomitante do catolicismo. A
devoção a Nossa Senhora do Rosário foi criada por São Domingos de Gusmão,
em meados do século XIII na França. Ele teria recebido um rosário das mãos
de Maria, juntamente com um pedido dela para que incentivasse a oração do
rosário pelos fiéis e, principalmente, que conseguisse a conversão de novos
adeptos através de sua intercessão. Desde então a ordem religiosa dos 

2.1.1 Iconografia

Título: Nossa Senhora do Rosário
Autor: Desconhecido

Época: Século XX
Origem: Brasil

Dimensões: 42x48x[?]
Material e técnica: Gesso esculpido e policromado

Registro: 92.1.04
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Dominicanos adotou como regra o incentivo ao culto ao rosário e a Nossa
Senhora.

A imagem de Nossa Senhora do Rosário, escolhida para compor o acervo
disposto nesta exposição, obedece aos critérios estabelecidos pela Igreja
Católica para esta atribuição. Na maioria das imagens ela recebe um véu na cor
branca que, para o catolicismo, tem a atribuição da pureza, das virtudes que
estão atreladas a vida terrena de Maria, da capacidade de amar sem distinção a
todos aqueles que a venerarem. Nessa peça o seu véu foi encarnado com um
douramento completo, simbolizando a sua realeza, seu lugar de rainha,
significando o poder que emana de sua história de escolhida por Deus para ser
a gerar sua descendência. Sua túnica é azul para recordar a cor do céu para
onde ela foi em sua assunção, o lugar em que reina em proximidade com seu
filho e conforme as determinações de Deus.

Seu manto é azul e dourado na parte externa, o
azul para lembrar o céu e as contas do rosário e
internamente é vermelho com o objetivo de
ressaltar seu sofrimento como mãe de Jesus, o
martírio do seu filho, dos mistérios dolorosos
vivenciados pelos dois. Vermelho para lembrar o
sangue que foi derramado na morte por
crucificação de Jesus e para associar a ideia de
que o sofrimento conduz o cristão para salvação.
As nuvens, em conjunto com a tríade de
querubins, apresentam a coloração dourada,
significando seu reino, sua corte angelical tal
qual as rainhas terrenas dispunham, reina sobre
o mundo terreno, seu poder é absoluto, seguindo
as determinações divinas, podendo significar,
também, os mistérios gloriosos do rosário, que
lembram a ressurreição e a vitória do seu filho. É
importante realçar que em Caicó o culto a Nossa
Senhora do Rosário é muito evidente posto que,

até o presente momento, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos é um
destaque na história cultural e religiosa da cidade e da região. A invocação do
Rosário pela irmandade foi escolhida pela crença no poder incontestável de
Maria perante Deus e seu filho. Ela foi entronizada para ajudá-los e conduzi-
los na luta pela liberdade de todos os homens.
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Nossa Senhora do Rosário esculpida em gesso
policromado, com véu e manto que circulam toda
a imagem nas cores dourado, vinho e, em menor
proporção, verde. Há detalhes fitomorfos neles,
na maioria das vezes desenhados de modo
geometricamente regular. A pele de seu rosto e
mão, únicas partes em que aparece, é bege,
procurando caracterizar uma pessoa branca. Seu
cabelo, olhos e sobrancelhas são negros, seus
lábios apresentam uma tonalidade entre
vermelho claro e rosa.

A mesma tonalidade facial é encontrada nos três
rostos abaixo de Maria, representações dos anjos
querubins. Estes, diferentes desta, todavia, têm
cabelos curtos, igualmente lisos. Abaixo de cada
rosto, um par de asas pouco perceptíveis, pois
quase se confundem com outros adornos em alto
relevo ao redor, também na cor dourada.

Abaixo a base octogonal bicolor com um vinho claro e um branco fosco em
contornos circulares. Maria está em pé, segurando provavelmente uma túnica
com a mão esquerda, certamente em referência a Jesus, posição em que se
forma, pelo mesmo braço, três ondulações em seu manto. Há pequenos
craquelês distribuídos em várias partes da escultura. A mão direita foi
quebrada e a face apresenta descolorações no nariz e queixo.

2.1.2 Análise física e descritiva
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2.2 Imaculada Conceição

O culto à Imaculada Conceição está historicamente situado no processo da
Reforma do Catolicismo, no século XVI, quando numa das decisões do Concílio
de Trento, a igreja resolveu retomar e difundir o culto mariano. Um dos pontos
centrais para as reformulações foi ressaltar a natureza de virgindade de Maria,
transformando a crença em dogma oficial em 8 de dezembro de 1854, por meio
da Bula Papal Ineffabilis Deus, proclamada pelo Papa Pio IX. Desde o princípio
as características de pureza absoluta, da mulher que concebeu sem o pecado,
tendo sido também concebida por Ana por graça divina, são destacadas na
biografia mariana. Essa crença na virgindade de Maria era aceita nas igrejas
orientais e ocidentais.

A invocação de Imaculada Conceição conferiu a Maria uma natureza de
completa virgindade, de uma vida completamente voltada para a obediência
aos preceitos da fé que professava, aceitando acatar as determinações divinas
para gestar o verbo de Deus encarnado. Concebeu sem a mácula do pecado
humano, como se refere os escritos da igreja católica para falar da sua
biografia.

Em razão de sua pureza, doçura e graça, seu culto foi propagado em todos os
lugares em que o catolicismo chegava, onde houvesse um lugar sagrado para
os cultos, no espaço privado ou público, ali estaria presente uma imagem da 

2.2.1 Iconografia

Título: Imaculada Conceição
Autor: Desconhecido

Época: Século XX
Origem: Brasil

Dimensões: 22x18,8x[?]
Material e técnica: Madeira esculpida policromática

Registro: 92.1.09
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Imaculada, ao lado de seu filho unigênito e da Santíssima Trindade. As ordens
religiosas foram as grandes responsáveis pela difusão de sua devoção, onde
quer que elas se estabelecessem lá estaria, também uma imagem da virgem da
Conceição para servir de modelo para todas as mulheres e homens, aquela que
deveria ser o exemplo de fé, de confiança.

As imagens elaboradas partindo da descrição do seu dogma vão ressaltar suas
principais características. Esta imagem da Imaculada Conceição, do acervo de
arte sacra do Museu do Seridó traz todas as suas principais atribuições. Tem
um manto azul, vermelho e dourado. O azul para significar sua pureza e
virgindade e sua concepção sem mácula, bem como para referenciar o lugar de
seu reinado, o azul do céu. Vermelho para lembrar as suas dores e sofrimentos
como mãe de Jesus, para ressaltar a cor do sangue que foi derramado por ele
para remissão dos pecados da humanidade, através de sua morte. O dourado
para lembrar sua condição de rainha do céu e da terra, como também dourada
era sua coroa, que lhe conferia um título de realeza. Azul também é sua túnica,
bordada com florões para destacar sua natureza de flor, de rosa, da rainha das
flores.

Sua base é composta pela presença das nuvens e um querubim, significando o
seu lugar de reinado. A lua em crescente representa aquela que não brilha por
si só, que é iluminada pela grandeza de seu filho, iluminando a escuridão que
se faz no viver do humano.
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Escultura em madeira de Nossa Senhora
Imaculada Conceição. Seu olhar se mantém
levemente inclinado para cima, a posição dos
dois antebraços indica que as mãos, quebradas
na escultura, estavam juntas e coladas ao
coração em sinal de oração. Seu manto está
equilibradamente nas cores azul, vermelho e
dourado. O dourado, além de acompanhar a
extremidade do manto, formam medianos
detalhes sugerindo arranjos florais. Ao seu
lado, nos dois, há pontas da meia lua na mesma
tonalidade de dourado presente no manto.
Maria está em pé sob uma nuvem roxa com
listras azuis equidistantes. Na posição
intermediária delas, duas de cada lado, aparece
um anjo querubim de cabelo preto, pele branca
e olhos azuis. Logo na altura de onde estaria o 

pescoço há um par de asas douradas com bordas vermelhas, ambas as cores já
apresentadas nos mantos. Maria e a nuvem estão sob uma base octagonal azul
com detalhes marrons e brancos.

O maior desgaste da imagem são as mãos quebradas. Há pequenos pontos de
gastura da tinta distribuídos pela escultura, sendo o maior localizado na ponta
do nariz.

2.2.2 Análise física e descritiva
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A imagem referenciada do Menino Jesus está associada à formação de um
conjunto escultórico, composto por São José e o filho. Com esta imagem se
completa toda uma genealogia da Sagrada Família, cujo personagem central é
Jesus, o Filho de Deus, o verbo que se fez humano para a redenção e salvação
da humanidade. Ele incorpora a representação do amor de Deus para com os
homens, ao permitir que seu único filho viesse, através da concepção da
Virgem Maria e da obediência de José, divulgar a sua palavra, se faz homem
para, como tal, propagar seus ensinamentos e cumprir suas promessas. O
culto ao Menino Deus, a veneração a imagem de Jesus, ainda na infância, faz
parte da tradição religiosa brasileira católica, pois representa a construção de
uma família divinal, que toda a sociedade cristã procurará imitar, se
espelhando nela, buscando sua permanência e perfeição.

O Seridó também registrou essa devoção ao Menino Jesus, através de algumas
invocações de Maria e de São José, estando sempre presentes nos altares das
capelas e matrizes que se expandem pela região, bem como nos altares
domésticos, nos oratórios particulares, nas cidades, vilas e fazendas.

Jesus Cristo é a figura central da religião mais difundida no mundo, a qual,
justamente, tem seu nome como origem: o cristianismo. A palavra cristo não
surgiu com Jesus e nem era sobrenome familiar, mas já constava no latim

2.3 Menino Jesus

2.3.1 Iconografia

 
Título: Menino Jesus

Autoria: Desconhecida
Época: Século XX

Origem: Brasil
Dimensões: Desconhecidas

Material e técnica: Gesso esculpido policromático
Registro: 92.1.02
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como Christu, por sua vez derivado do grego Khristós, cujo significado é
ungido, ou O Ungido, em referência a um enviado de Deus anunciado na
tradição judaica, mas não só (zoroastrismo). É, no entanto, como sinônimo de
Jesus que provém a terminologia cristão, tal como usada hoje.

Aqui, pretendemos inicialmente refletir sobre a figura histórica de Jesus, na
tentativa de aproximá-lo de seu tempo, de sua pregação e pensamento dentro
do que se convencionou chamar posteriormente de cristianismo primitivo.
Isso porque a institucionalização do cristianismo não se deu de modo
automático, e nem sem adequações a cada tempo e país. Como pretendemos
tratar biograficamente dele, necessitamos considerar essa diferenciação,
mesmo sabendo que ela não é, nem pode, ser total, pois só a partir do Jesus
como símbolo mundial do cristianismo é que nos aproximamos do pregador
ambulante da Palestina de dois milênios atrás.

A Palestina, na época de seu nascimento, era dominada militar e politicamente
pelo Império Romano, e seu imperador, à época César, nomeava governadores
para regiões mais afastadas de Roma, como a Palestina, que no caso era Pôncio
Pilatos. A região está localizada no Oriente Médio, entre a costa oriental do
Mediterrâneo, limitada pelas atuais fronteiras ocidentais do Iraque e Arábia
Saudita, com partes da Jordânia, Israel, Cisjordânia e sul do Líbano, e a
totalidade da Faixa de Gaza. 

O centro do poder político-religioso da região estava em Jerusalém, um
conselho denominado Sinédrio, cuja autoridade voltava-se aos judeus. Era
formado por 71 membros, entre ricos latifundiários, sacerdotes saduceus e
sacerdotes fariseus. Destes, apenas os fariseus contestavam a dominação
romana, não sendo suficiente para impedir o domínio romano no próprio
conselho.
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Na região havia grande predomínio do judaísmo, subdividido em várias seitas
ou grupos. Um deles foi constituído por Jesus de Nazaré, em referência a
cidade de Nazaré, onde cresceu, sendo que nascera em Belém. Os cristãos
eram, portanto, judeus. Jesus se consolidou como um líder desses judeus
dominados na Palestina, e a eles direcionava suas pregações: a vinda do Reino
de Deus. O reino anunciado seria o fim da dominação romana na Palestina,
quando haveria uma harmonia na terra tal qual no céu (de onde podemos
extrair os termos do Pai-nosso “Assim na terra como no céu”). Jesus seria o
líder enviado por Deus para comandar esse reino pós-Roma, como indicado na
famosa inscrição em sua cruz. A pregação cristã, notadamente a partir dos
evangelhos sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas), não pretendia alterar a Lei
(Primeiro Testamento), mas consolidá-la através da vinda de Jesus.

A crucificação alterou profundamente o cristianismo, mesmo que não de
imediato. Sobretudo a partir de Paulo, o Reino de Deus passou ser a em outro
plano, o divino; o cristianismo se dissociou mais do judaísmo; Jesus passou a
ser um Messias sobrenatural, imagem consolidada a partir principalmente dos
livros do Apocalipse. 

Nesse ponto, o Império Romano absorve o cristianismo, fator primordial para
que a Europa medieval fosse cristã tempos depois. Com as grandes navegações
no século XVI a religião chega a outros continentes, como o americano, e
vários países, como o Brasil. Está assim feito assim longo caminho das
pregações do palestino Jesus até o Seridó potiguar.

2.3.2 Análise física e descritiva

A imagem representa Jesus Cristo, filho de Maria e José, o ungindo, enviado
por Deus segundo a tradição cristã, ainda bebê. A imagem compõe um
conjunto com outra escultura de seu pai, José, presente no acervo do Museu do
Seridó. 
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Jesus está sem roupas, com os braços levantados e joelhos flexionados,
formando uma posição bastante comum nas representações de bebês. 

O estado de conservação é ruim. A junção do braço esquerdo ao corpo tem
uma fenda. Abaixo do joelho direito e no braço do mesmo lado há desgastes na
tinta. Não há craquelados. Os cabelos são pintados na tonalidade preta e a face
esboça um sorriso.

32





No princípio, as devoções eram praticadas em isolamento dado que havia
grandes distâncias que separavam as famílias sertanejas. Isoladas em seus
lares, elas buscavam transformar algum lugar do espaço doméstico em altar,
transferindo para a intimidade o exercício e as práticas religiosas. Cada casa
era um templo também. Hoje, com a instalação das medidas protocolares
exigidas pelos órgãos da saúde, estamos, tal qual nossos antepassados, bisavós
e avós, isolados nas cidades, no campo, em todos os espaços de sociabilidade.
De novo, os fiéis vão fazer de cada casa uma catedral para comemorar a
Festa de Santana, transformando as mesas em altares para que o sagrado
possa estar junto de cada família, unindo as gerações, transpondo as
dificuldades do aparato tecnológico, com o intuito de solicitar a Santana, a
Maria e a Jesus a proteção divina, o refúgio na guerra contra a pandemia, a
fim de que, no futuro breve possam desfrutar a alegria de voltar a entrar na
Casa de Santana, casa do fiéis seridoenses.

"Vossos filhos desta terra
Vos suplicam que sejais
O seu refúgio na guerra
E sua alegria na paz."

 
HINO DE SANTANA

34



Augusto França Maia
Nossa devoção por Jesus Cristo, ela passa pela figura
de Sant'Ana, que é avó de Jesus e nossa intercessora
nos céus. O sentimento que eu tenho de Sant'Ana na
minha vida é de uma grande intercessora e caridosa.

Sou filho de Caicó e neto de Sant'Ana.

Altar de Augusto para Sant'Ana
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Lívia Nobre de Oliveira
Sant'Ana é a figura de avó, que eu posso depositar um

carinho, que eu posso senti-la próxima a mim, a figura
que me conecta com Caicó de uma forma imediata e

com as tradições.

Altar de Lívia para Sant'Ana
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Pedro Victor Freitas Silva
Sant'Ana é minha figura singela, doce de avó! Forte

que abençoa a todos e principalmente os caicoenses.
Com Sant'Ana, avó de Jesus, me sinto acolhido e

protegido.

Altar de Pedro para Sant'Ana
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