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Resumo 

 
Através do Santuário de São Severino Mártir do Engenho Ramos, Pernambuco, 

o estudo se desenvolve em duas vertentes dialéticas. Uma primeira, que introduz o mito 
São Severino e investiga a sua identidade. Já a segunda vertente, detendo o olhar no 
presente, descreve o ritual observado em um dia de festa e elementos simbólicos do 
sagrado expostos através dos ex-votos. 
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Do ponto de vista do estudo dos fenômenos religiosos, Durkheim aponta duas 

categorias fundamentais: As crenças, que se referem à opinião, às representações; E os 

ritos, relacionados aos modos de ação, às regras de conduta que ditam o comportamento 

do homem ao se relacionar com as coisas sagradas, ou seja,  o domínio do sagrado se 

constitui a partir de uma série de interditos,  é o ritual que prescreve a maneira como 

se deve agir em relação a um objeto.1 

Teorizando o espaço sacralizado, aponta Eliade que na geografia mítica, o 

espaço sagrado é o espaço real por excelência [...] o mito é real porque ele relata as 

manifestações da verdadeira realidade: o sagrado.2 Pois é nesse espaço que o sagrado 

se materializa e pode ser até tocado, através de objetos, representações do mito 

reverenciado, ou ainda manifestado nos símbolos. 

Pensando o mito como um fenômeno socialmente construído, é possível 

empreender a sua busca na própria comunidade, pois, conforme destaca Halbwachs: 

é o grupo e não o indivíduo que garante a permanência do passado no presente 
[...] indivíduos desaparecem mas não desaparece a possibilidade de 
reconstrução da memória, pois ela tem o grupo como suporte.3  
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Com base nessas referências e mais outras espalhadas pelo texto, sem abrir mão 

da pesquisa bibliográfica e uso de fontes primárias, a elaboração do estudo se deu 

através de entrevistas, mídia eletrônica com buscas em web sites e trocas de e-mails, 

além de observação de campo fartamente anotada e documentada através de fitas 

magnéticas e material fotográfico. 

 

São Severino 

É pródiga a história que cerca a imagem do santo milagroso, sua origem e 

chegada ao Engenho Ramos. Diz a tradição local que uma das proprietárias do 

Engenho tinha um filho sacerdote. Este, indo à Europa, de lá trouxe [a imagem] como 

presente à genitora. Até meados do século XIX existia na igreja um grande caixão de 

zinco em que veio a milagrosa imagem4. Esta versão da história é a que se encontra na 

memória e nos documentos escritos, apócrifos ou não, por vezes com acréscimos: o 

filho passa a ser um seminarista que se ordenou em Roma e recebeu a imagem como 

presente do Papa5. E em uma publicação oficial sobre municípios pernambucanos, 

consta que Na capela se encontra uma imagem de São Severino, trazida de Portugal.6 

Um antigo trabalhador do Engenho Ramos contou, por ter ouvido de pessoas 

mais velhas, que o padre que trouxe a imagem estaria enterrado sob a pia batismal da 

capela de Nossa Senhora da Luz. E acrescenta que antes da ampliação da igreja, quando 

o santo venerado ainda não tinha seu altar, a imagem de São Severino permanecia em 

exposição no centro da capela sobre um caixão7, talvez o mesmo caixão em zinco que 

consta nos relatos de sua vinda da Europa. 

 O São Severino que se encontra no Engenho Ramos é a imagem de um homem 

de estatura mediana, deitado, mas com olhos e boca entreabertos, o que lhe dá um 

aspecto de alguém agonizante. Ao lado do corpo, avista-se uma espada, à cabeça uma 

coroa em pérolas e, próximo aos pés, um capacete adornado por plumas. As vestes, em 

tecido bordado e com pedraria, costumam ser descritas como farda de um soldado 

romano, do quarto século da era cristã8. 

 

  O catolicismo venera mais de uma dezena de santos com o nome de Severino, 

entre tantos, seria difícil recuperar a identidade perdida da imagem venerada. Aliás, essa 

dúvida também acontece em relação à imagem que se encontra na Igreja de São 

Severino localizada em Paris, seria de Severino Abade e Mártir ou Severino Apóstolo 



de Nórica? Isto sem considerar que existe nove outros Severinos citados no 

Martiriologico Romano. 9 

Em relação ao São Severino avistado no Engenho Ramos, existe uma pouco 

esclarecedora versão publicada que diz: 

...pesquisas do esclarecido sacerdote da arquidiocese Olindense que pregou em 
1919, durante uma solenidade ao eleito do Céu, trouxeram a luz sobre o caso. 
Severino era soldado do imperador Maximiniano Hércules, que governou Roma 
de 286 a 305 e se celebrizou pela perseguição aos adeptos da doutrina de 
Cristo10. 

 

Desvendar a identidade de São Severino Mártir do engenho Ramos, parece ser 

uma empreitada extremamente árdua, fato que se reafirmou de maneira ampliada nas 

nossas pesquisas. Entre Severinus, Severianus, Severus e Severians, encontramos nada 

menos que vinte e seis santos em um único site! 11  

Também não se tem notícia do primeiro milagre atribuído a São Severino em 

solo pernambucano. Em nossas pesquisas bibliográficas encontramos um livro de Mário 

Melo que traz o relato de um acontecimento do ano de 1854. No capítulo que trata da 

história de Paudalho, sob o título de Facto angustioso, Melo conta que no mês de junho 

daquele ano uma enchente do rio Capibaribe causou muitos estragos e mortes na região. 

Na povoação do Rosário de Cima, hoje Rosarinho, povoado de Paudalho, a cheia 

arrebatou uma casa em cujo telhado havia se abrigado uma mulher com seus cinco 

filhos. Vendo todos os seus filhos serem arrastados e morrerem tragados pelas águas, 

invoca o patrocínio de São Severino, desfalece de dor, e acorda salva em terra firme12. 

Flávia Mousinho, uma das herdeiras do engenho Ramos, lembra que na sua 

infância, por diversas vezes, ouviu um relato semelhante, sendo que acontecido não no 

Rosarinho, mas em uma das ilhotas que ficam no leito do Capibaribe, no trecho mais 

próximo ao engenho, e, neste caso, teria falecido toda a família, inclusive o pai. Sendo 

uma variação ou não do mesmo evento, salvando-se ou não a mãe, certamente esse não 

seria o primeiro milagre, pois no ano de 1851, o santo milagreiro já é citado no 

testamento de Joana Maria dos Santos, natural da Freguesia do Seridó, Rio Grande do 

Norte, que menciona: ...devo á são Severino Mártir quatro mil reis = que os meos 

testamenteiros [...] pagarão da minha terça...13 

Para os fiéis o que realmente importa são os muitos milagres alcançados. Eliade 

afirma que não se trata apenas de adoração da imagem como imagem, mais sim de 

hierofania, porque “revela” algo que já não é imagem, mas sim a própria manifestação 

do sagrado.14 E a fé pode ser tamanha que, para alguns, São Severino está vivo e anda. 



Dizem que durante a noite o santo prefere se resguardar no andar superior da capela, já 

outros afirmam que neste horário ele costuma caminhar até a gruta da água milagrosa15. 

Muitas vezes apresenta-se à imaginação popular como um ser vivente, de carne e 

osso, acrescido de uma sobrenaturalidade. Uma versão difundida é a que afirma ser a 

imagem atual diferente da original, que a verdadeira teria sido retirada do local e, talvez, 

levada de volta para Roma: São Severino não é esse, é outro. Aqui, é um de gesso, o 

outro era vivo, rosado. (Josina, 68, vulgo Dona Pequena, Nazaré da Mata-PE)16 

Conta-se que antigamente, quando não existia um vidro que a protegesse, a 

imagem era freqüentemente espetada pelos romeiros, por acreditarem que sangraria. 

Dizem que as suas vestes ficaram tão deterioradas que foi necessário a confecção de 

uma nova roupa, vermelha. Mas afiançam que a anterior era azul, o que deve ser um 

fato real, pois é com esta cor que aparece em um antigo ex-voto que integra o acervo do 

Museu do Homem do Nordeste, Recife-PE. 

Um relato bem curioso foi recolhido do Site Sergipe Cultural. Quando trata do 

“Guerreiro”, é informado que o auto natalino se desenvolveu entre os estados de 

Sergipe, Pernambuco e Alagoas sem uma origem precisa. Mas conta sobre uma lenda 

popular onde uma rainha que 

... cansada das regalias palaciana, pediu ao marido, o Rei Severino do Ramo 
para conhecer outros horizontes, e acompanhada de sua criada de nome Lira 
(Lília) e dos guardas (vassalos),  encontra na floresta o índio Perí por quem se 
apaixona. Na volta, temendo ser descoberta, a rainha manda prender a criada. 
Os guardas tentam salvar a Lira e contam ao rei o amor da rainha por Perí, o 
rei entra em combate com o índio, vindo a morrer. O rei Severino do Ramo é o 
mesmo São Severino do Ramo, que é cultuado até hoje na igreja de Pau d’Alhos 
interior de Pernambuco.17 
Nada que venha a causar estranhamento, pois é assim com a cultura folk: um 

domínio de toda a gente. Ainda que inconscientes, as pessoas vivenciam a herança 

recebida dos antepassados, e transmitem-na não raro acrescentando-a, ou deturpando-

a.18  

Resta ainda uma outra versão singular dada por Freyre. O Ramos foi o primeiro 

engenho que o então menino Gilberto conheceu, quando tinha de oito para nove anos. 

Diz ele que ao ser levado por um dos negros do engenho para conhecer o Santo 

milagreiro, foi-lhe dito que iria ver o alferes Severino, que há muitos anos os judeus 

tinha matado à bala, mais precisamente perto da casa-grande. Informação que foi assim 

traduzida: então era isso, um simples alferes e morto a bala. Nem ao menos o corpo 

fechado...19   



Apesar disso, Freyre não deixaria de entender que para os caboclos o supremo 

santo era o “alferes” Severino. Pois, imaginavam-no meio-índio como eles e daí 

confiarem particularmente na sua proteção.20  Tempos depois, reconheceria que a 

devoção da caboclada era partilhada por incontáveis fiéis, chegando a vir tratá-lo como 

Rei dos Santos do Brasil, entretanto, não deixaria de acrescentar a ressalva: Bahia 

acima, é claro, e respeitados os direitos de N. Sr. do Bonfim”.21  

 

As Expressões do Rito 

A devoção tem como principal característica a fidelidade ao pacto traçado entre 

o devoto e o santo. Esta relação está inserida no que Pierre Bourdieu chama de 

economia de trocas de bens simbólicos, e esta, por sua vez, 

apoia-se na crença, a reprodução ou crise dessa economia baseiam-se na 
reprodução ou na crise da crença, isto é, na perpetuação ou na ruptura do 
acordo entre as estruturas mentais (...) e as estruturas objetivas.22 

 

Portanto, a falha de uma das partes pode representar a perda da credibilidade e, 

conseqüentemente, o rompimento do pacto existente na devoção. E a dinâmica existente 

nessa relação é vista sob um prisma que persegue a noção de que qualquer manifestação 

a ela relacionada é legítima. 

 Os conceitos que tratam da representação simbólica, uma interpretação da 

realidade, consideram que todo o comportamento humano toma como base aquilo que o 

indivíduo conhece da realidade, assim, estudiosos como François Laplantine definem o 

real como sendo a interpretação que os homens atribuem à realidade. 

Os Ritos, ou seja, as regras e as cerimônias que se observa na prática religiosa, 

ou não, é sublinhado pelo pensamento de Durkeheim em relação a festas de um modo 

geral, quando diz: 

"toda festa, mesmo quando puramente laica em suas origens, tem certas 
características de cerimônia religiosa, pois, em todos os casos ela tem por efeito 
aproximar os indivíduos, colocar em movimento as massas e suscitar assim um 
estado de efervescência, às vezes mesmo de delírio, que não é desprovido de 
parentesco com o estado religioso”.23 
 

Em clima de festa, as romarias ao Santuário de São Severino acontecem em 

fluxo contínuo, diariamente, principalmente aos domingos, crescendo o número de 

romeiros a partir do mês de setembro até a chegada do Domingo de Ramos24. Pois, 

perdida a identidade do santo, a piedade popular tratou de escolher o Domingo de 

Ramos como o dia de maiores festejos em louvor a São Severino, possivelmente por ser 



ele do [engenho] Ramos. Neste dia de maior fluxo a multidão costuma ser estimada em 

30 mil pessoas.25 A maioria chega em ônibus fretado, a partir das primeiras horas do 

dia. Alguns chegam no dia anterior e se acomodam como podem, dormem nos veículos 

ou na calçada do templo. 

A cerimônia religiosa mais propriamente dita geralmente se restringe a uma 

missa realizada as dez horas do domingo. Não há procissão, e, segundo observa Maria 

Ângela Vilhena, aos guardiões e aos devotos parece ser inaceitável aos santos a reclusão 

a que são submetidos. Daí a necessidade das procissões, momento em que se expõem, 

são festejados, reverenciados e aplaudidos. 26 

Talvez seja por isso que os romeiros providenciam a solidariedade dos outros 

santos para que compareçam à festa, mesmo daqueles ainda não canônicos, tais como 

Frei Damião e Padre Cícero. Raro é o ônibus que não exibe uma imagem desses 

‘visitantes’ que ocupam um lugar bastante privilegiado: logo à frente, ladeando o 

motorista, como se fora ele o real condutor dos viajantes. Alguns representados através 

de uma simples estampa, já outros têm suas imagens adornadas de tal forma que 

parecem prontos para sair em um andor. 

Evidentemente a imensa maioria dos visitantes é composta por praticantes da 

religião católica, mas já foi levantada a possibilidade do lugar ser utilizado por 

praticantes das religiões afro-brasileiras, os quais utilizariam o rio Capibaribe e as matas 

que cercam o santuário para praticar as suas cerimônias. Contudo, não foi conseguida a 

confirmação dos indícios, nem foi possível precisar como esse sincretismo acontece em 

São Severino dos Ramos nem a qual entidade o santo viria a corresponder.27 

Esta é uma hipótese viável, pois, já em 1979, o Jornal do Commercio 

apresentava uma matéria sobre o Santuário, onde se destaca a fotografia de um ônibus 

que transportava um grupo de romeiros vindos por uma graça alcançada, em nome de 

um centro de umbanda, identificados através de uma faixa onde se lia em grandes letras: 

“ROMARIA A SÃO SEVERINO DOS RAMOS POR UMA GRAÇA ALCANÇADA 
DO CENTRO ESPÍRITA DE UMBANDA CABÔCLA GEMIMA”28 

 

No domingo, logo cedo se forma uma longa fila na lateral externa da capela, são 

os pagadores de promessas. Eles se dirigem a uma pequena loja localizada na parte 

interna, onde são disponibilizados os mais diversos tipos de ex-votos. A maioria em 

cera, poucos em madeira. Espadas em matéria plástica, animais em gesso ou louça. 

Corpos humanos, sobretudo em partes - cabeças, braços, pernas, pés, mãos, corações e 

outros órgãos; tal qual peças de um estranho quebra-cabeças que dariam para montar 



diversas criaturas inteiras. Ou, como dizia Mauro Mota, Talvez se conseguisse fazer um 

levantamento das doenças pernambucanas através dos ex-votos deixados nas capelas 

de São Severino do Ramo e de Santa Quitéria.29  

Nos dias atuais seria praticamente impossível desenvolver tal levantamento, face 

ao diminuto tempo que permanecem em exposição. Saindo da lojinha, os fiéis subirão 

apenas um degrau e já estarão no interior da Igreja, no altar de São Severino. Aí, farão 

seus rápidos agradecimentos e depositarão o seu ex-voto que, imediatamente, retorna 

para a loja através dos zeladores do templo. Os mesmos objetos retornarão ao altar, 

repetidas vezes, pelas mãos de outros romeiros, formando o que se poderia chamar de 

“ex-ex-votos”. 

Bem poucos estarão a salvo desse eterno circular: fotos e roupas. Além daqueles 

que não estariam incluídos na categoria de agradecimentos, mas sim de pedidos: os 

vasilhames com água, carteiras de cigarros para que se consiga a libertação do vício, os 

ramos de vegetais etc. Para esses, poucos segundos no altar são suficientes para que 

estejam potencializados em suas energias curativas, graças à intercessão de São 

Severino. Roupas são distribuídas entre as famílias carentes dos povoados vizinhos. Já 

as fotos, em sua maioria, são colocadas em uma grande caixa existente no interior da 

capela. 

Tudo acontece sob os olhos de um povo emocionado que vai lotando a igreja à 

espera da missa. Ante o miraculoso, as reações são as mais diversas.  Alguns silenciosos 

e contritos, outros exaltados, trêmulos e com olhos lacrimejantes. De vez em quando, 

pode-se ouvir o cantar de um grupo que se aproxima. As cantigas dos romeiros são 

ouvidas nessa e em muitas outras ocasiões: chegada e partida, nas noites de vigília 

passadas do santuário. 

Meu São Severino fique em seu altar. 
Eu venho de tão longe pra lhe visitar. 
Meu São Severino adeus queu me vou 
Até paro ano se nós vivo for. 
Se nós vivo for, se nós não morrer. 
A sua visita nós volta a fazer. 30 

 

Especificamente nesta cantiga dos romeiros, fica clara a imbricação muitas vezes 

encontradas em manifestações populares tradicionais, neste caso, com o auto natalino 

denominado Pastoril, cujas apresentações se enceram no dia 6 de janeiro, dia dos Santos 

Reis, acontecendo a queima da Lapinha31. Despedindo-se do Menino Jesus, de Maria, 

José e do público em geral, assim cantam as pastorinhas: 



Adeus, adeus 
Que eu me vou, 
Até para o ano 
Se eu viva for32 
 

Alheios aos visitantes curiosos e pesquisadores, quem antes cantava as cantigas 

de romeiros, faz coro aos grandes sucessos musicais lançado pelo mercado fonográfico 

com vistas ao público religioso. Assumindo a gestualidade coreografada, os ramos são 

acenados alegremente, lembrando adereços de mãos. 

 Finda a missa, diversos romeiros iniciam sua viagem de volta, mas a maioria 

circula pelo entorno mais próximo ao templo, dando testemunho material da gratidão 

através de outros símbolos de fé: acende-se velas, solta-se fogos, visita-se a sala de 

exposição dos ex-votos ou o “Museu dos Milagres” como preferem os freqüentadores. 

Afora a capela, este é o segundo lugar mais visitado. Trata-se de uma construção de 

pequenas dimensões, com uma única porta de acesso, localizada próximo à igreja, mais 

precisamente defronte ao cemitério. É neste local que os romeiros fazem um maior 

contato com a teia de símbolos e de sentidos que sustenta a cultura em que estão 

imersos.33 

Os símbolos são representativos das idéias e, como tal, têm a função de revelar 

uma realidade total, inacessível aos outros meios de conhecimento... Assim é com os 

ex-votos, signos da fé, estímulos físicos utilizados para representar crenças e frutos da 

imaginação humana. Sem esquecer que o simbolismo acrescenta um novo valor a um 

objeto ou uma ação.34 

Cipriani e Nesti35 apresentam os ex-votos em dois grandes grupos: Primeiro, 

como objeto de uso  que tenha estado em contato direto com a intervenção milagrosa e 

por esta razão cumpre função simbólica especial. Como exemplo temos umbigos de 

recém-nascidos; vestidos, capelas e ramalhetes de noivas; aparelhos ortopédicos e tantos 

outros. No segundo grupo o ex-voto é uma representação, plástica, escrita, pictórica ou 

fotográfica, realizada especificamente para a paga do milagre obtido. Os exemplos 

seriam inúmeros: cartas, bilhetes, fotografias, partes de corpo como braços, pernas, 

olhos, seios, cabeças e corações; animais ou bens como casas e carros. 

No pequeno “museu” do santuário não se percebe uma organização dos ex-

votos, ordem de nenhum tipo, nem temática, nem cronológica.  Os objetos são de todas 

as procedências e confeccionados nos mais diversos tipos de material. Justapostos, 

confundem-se, anulam-se. Em meio à profusão de fotos que recobrem as paredes, vê-se 

fotografias e propagandas eleitorais de políticos. 



Nos armários, garrafas de bebidas, maços de cigarros, roupas, capacetes, 

espadas, falos e uma variedade de partes do corpo humano. Do teto pendem bandeiras, 

ataúdes, destroços de bicicletas. Principalmente estes dois últimos itens são geradores 

de muitas histórias, envolvendo pessoas que teriam passado por experiência de morte, 

ou quase morte, e foram salvas por São Severino no último instante. 

Estranhamente, a maior parte das peças não se encontra em exposição, mas 

amontoadas e trancadas na edificação onde funcionava a escola local. Além disso, 

conforme tratado anteriormente, a prática atualmente adotada no santuário, onde uma 

mesma peça de ex-voto percorre um curto círculo vicioso que compreende: lojinha da 

capela / altar de São Severino / lojinha da capela, faz com que o material em exposição 

no museu não seja renovado, e assim, os laços que alimentam o sistema simbólico vão 

sendo cortados. 

Em todo santuário, a sala dos milagres funciona como uma espécie de 

termômetro da crença, pois ali estão os dados concretos da operosidade do Santo. É ela 

que melhor evidencia a relação que Lévi-Strauss definiu como uma estrutura de 

reciprocidade que transcende os atos de troca, nos quais a dádiva remete à sua 

retribuição.36 Se o espaço está repleto de ex-votos e continua recebendo novas peças, é 

sinal de que o santo continua fazendo milagres. Ocorrendo o contrário, estimula-se uma 

crise na devoção. 

 Observa-se que a oferta de fotos é uma prática que vai predominando a cada dia. 

Os registros fotográficos mais atuais são depositados em uma caixa no interior da 

capela, e não na sala dos milagres. E mais, muitas dessas fotografias trazem a narração 

do milagre em seu verso, tornando-as elementos de destaque para uma melhor 

compreensão do universo simbólico. 

As fotos documentam os mais variados aspectos da relação: pessoas e animais os 

mais diversos; pessoas falecidas em seus ataúdes, eletrodomésticos tais como televisão; 

veículos de passeio, motos, tratores e caminhões; casas construídas e em construção; 

“santinhos” de propaganda de políticos; E mais: provas e boletins escolares; manual de 

sinalização utilizado nos exames para retirada da carteira de habilitação; bilhetes e 

“piedosas recordações”, ou seja, mensagens impressas e distribuídas a familiares e 

amigos de pessoas falecidas, nos ofícios católicos.37 Os exemplos poderiam ser 

inúmeros, mas serão relacionados apenas quatro. 

Uma foto de um senhor segurando uma rede de pesca, traz em seu verso: 

“Esta redi foi perdida no mar fiz uma promessa com São Severino do Ramos. 
Com 15 dias o mar botou ela para fora”. Luiz José dos Santos. 



Na foto de um casal na cerimônia de casamento, lê-se: 

“meu São Severino do Ramo mim proteja é protejer meu marido é meu futuro 
mim livres dos olhos mal é das bruxarias dos invejosas. Apague os olhos 
invejosos do nosso caminhar: para que eu não fiques pensando lezera dos mal.” 

Em uma outra que registra uma porca com filhotes: 

“São Severino do Ramo não deixe os olhos grandes botarem olhados nos 
animais dela e proteja todos nós!” 

A última e talvez mais curiosa, mostra uma vaca e está escrita na primeira pessoa, como 

se o agradecimento viesse do próprio animal: 

“ofereço esta foto com muito amor i agradecimento a São Severino dos Ramos 
por eu ter sobrevivido i hogi esta viva”. 

 

É assim que tudo acontece, esfumaçando fronteiras entre o sagrado e o profano. 

A igreja terá as suas portas fechadas as 16 horas. Lá fora, bares e restaurantes ainda 

podem estar em animado funcionamento. O milagroso São Severino não mais poderá 

ser visitado, permanecerá isolado no interior da Capela até as 7 horas do dia seguinte, 

isto é, caso não resolva espairecer e fazer uma de suas andanças pelas terras do Engenho 

Ramos. 
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