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Resumo: O presente artigo pretende apresentar a relação que se estabelece entre a Igreja Católica 
e seus fieis na comunidade do Morro da Conceição, importante centro de peregrinação da cidade 
do Recife, por intermédio de uma análise simbólico-hierárquica que considera a ocupação 
espacial dos vários grupos religiosos dessa comunidade em torno da imagem da Santa de Nossa 
Senhora da Conceição. A partir de pesquisa de campo etnográfica, análise de discurso e métodos 
quantitativos, observou-se que as disputas, tensões e conflitos que envolvem a história dessa 
centenária comunidade superam o campo político e ideológico e se apresentam em termos de 
ocupação física e territorial quando da construção de prédios, igrejas e monumentos que fizessem 
referência à hierarquia religiosa.  
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Abstract: This article aims to present the relationship established between the Catholic Church 
and its faithful in the Morro da Conceição, important pilgrimage center of Recife community, 
through a symbolic-analytic hierarchy process which considers the spatial distribution of the 
various religious groups in this community around the image of the Holy Conception. From 
ethnographic field research, discourse analysis and quantitative methods, it was observed that 
disputes, tensions and conflicts involving the history of this centuries-old community outweigh 
the political and ideological field and present themselves in terms of physical and territorial 
occupation during the construction of buildings, churches and monuments which made reference 
to the religious hierarchy. 
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Introdução: recordando a história do Morro da Conceição e o que deu início às tensões 
 

O bairro do Morro da Conceição fica localizado na zona norte da cidade, região periférica 

que concentra grande número de moradores2. Sua ocupação urbana se deu logo após a chegada 

do monumento em homenagem a Santa de Nossa Senhora da Conceição, em 1904, uma estátua 

de 5.50m de altura, com peso de 1.806 quilos. Todavia, apesar desse processo ter se dado no 

início do século passado, a ocupação massiva do morro, tendo como ponto de partida os 

arredores da estátua, só se deu de fato, nas décadas seguintes.  

 A ocupação citada não difere muito das demais áreas de morro do Recife. Casa Amarela e 

mais especificamente, o Morro da Conceição, tiveram o seu boom demográfico intensificado nas 

décadas de 1950 e 1960, período marcado por um incoerente projeto desenvolvimentista. Essas 

décadas transformaram profundamente a imagem urbana recifense. Pessoas vindas do interior, 
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que já se encontravam em dificuldades sociais, além de moradores das regiões ribeirinhas do 

Recife, ameaçadas por repetidas inundações e incluídas na política de erradicação de Mocambos 

do então governador-interventor Agamenon Magalhães, constituíram nos altos e córregos da 

zona norte, o que foi tido como o maior assentamento popular contínuo da América Latina.  

Atualmente, o Morro da Conceição é servido por uma única linha de ônibus, de mesmo 

nome, que transporta a comunidade de ida e volta até o centro da cidade, com intervalos de saída 

em torno de vinte minutos. Percebe-se que os ônibus não saem cheios, já que seus moradores são 

levados a concentrar suas atividades ali mesmo, no morro, a partir do comércio informal e na 

proximidade com igrejas, escolas e outras instituições de convivência social. Por fim, 

encontramos na praça central a maior concentração de atividades. Também nela se localiza a 

paróquia da Igreja Católica, local onde atuam os vários grupos ligados à matriz, nos fazendo 

considerar “a simples proximidade entre casa e templo de denominação religiosa influencia 

diretamente a procura pela instituição por parte da comunidade” (MARZAL, 2000:68). 

Frente à realidade exposta, a comunidade passou a se organizar efetivamente e surgiram 

movimentos populares que expressavam a insatisfação dos moradores com a cobrança de 

impostos pela moradia na região, por parte da Imobiliária Pernambucana, criada na década de 

1940, e que passara a cobrar taxas aos moradores pelo uso do espaço, alegando serem as famílias 

proprietárias da empresa, também donas das terras. Nesse contexto, surge o Movimento Terras 

de Ninguém, procurando por meios judiciais dar posse de terra aos moradores contra a 

imobiliária citada. Esse processo perdurou, mas teve um desfecho positivo para os moradores, 

em virtude da concessão das posses durante o governo Arraes, ainda na década de 1960.  

Notemos que o Morro da Conceição constituiu-se como espaço público-religioso a partir 

de processos sociais que refletiam a consciência das questões que envolviam a comunidade. 

Todavia, podemos perceber que as reivindicações desta comunidade também passaram por 

questões que foram além da posse da terra, já que serviços básicos como fornecimento de água, 

saneamento e limpeza só passaram a ser disponibilizados a partir da década de 1980, período que 

é simbolizado pela formação do Conselho de Moradores do Morro, observando, para introdução 

a problematização de nosso trabalho que, aliado a muitos de todos esses processos 

reivindicatórios, sempre procurou estar o padre Reginaldo Veloso. Ele entrou na comunidade em 

1968, ficando na paróquia até 1989, quando foi desligado pelo então arcebispo dom José Cardoso 

Sobrinho. Através de seu trabalho, direcionado pelas ideias da Teologia da Libertação, e muito 

influenciado por dom Hélder Câmara, pe. Reginaldo estimulou ainda mais a participação dos 

leigos nas atividades da igreja e comunidade.  

  



A declaração do dogma e o início da devoção 

 

À procura por documentação que pudesse melhor nos municiar a respeito do processo 

que inicia a devoção à Santa da Conceição, no Recife, chegamos, entre outros, as cartas redigidas 

pelo então arcebispo dom Luís Raimundo da Silva Brito (arcebispo entre 1901-1915). 

Analisando-as, encontramos referências ao cinquentenário comemorativo da Anunciação do 

Dogma da Imaculada Conceição, pronunciado pelo Papa Pio IX, em 08 de dezembro de 1854, 

sendo encomenda uma estátua a firma francesa Vaillant Nast et Cie.  

Quando da chegada da imagem no antigo Oiteiro da Boa Vista, hoje Morro da Conceição, 

ainda não havia urbanização ou ocupação irregular, nem tampouco igreja no morro. Naquele 

momento, cabia apenas à Igreja Católica garantir e reforçar a declaração do dogma e sua devoção. 

 
Pátio onde se localizava a imagem, na década de 1930 (acervo: FUNDAJ). 

 
 Como estratégia para reforço de tal simbolismo, decidiu-se criar a Comissão Diocesana, 

ligada diretamente à comissão pontifícia e às comissões paroquiais, responsável por desenvolver 

um programa geral que, entre as datas de 08 de dezembro dos anos de 1903 e 1904, realizasse 

atos religiosos e de caridade a cada dia oito, dos meses envolvidos neste período, concluindo-se 

com a Festa da Conceição, no final do mesmo. 

 Em sua primeira festa de devoção, as comemorações ficaram limitadas apenas às 

solenidades eclesiásticas do dia 08 de dezembro e à sua véspera. Contudo, o Oiteiro da Boa Vista, 

que já no primeiro ano passava a ficar conhecido como da Conceição, passou a acostumar-se 

com a presença de muitos fiéis.  Sob a organização da Confraria de São Vicente de Paulo 

procurou-se convidar todos os pernambucanos a saudarem a Santa Imaculada. Clérigos de toda a 

hierarquia do estado, suas matrizes, paróquias, capelas e fiéis foram convocados a reunirem-se em 

prol da celebração, especulando-se a participação de cerca de vinte mil pessoas.  

Com o passar dos dois primeiros anos de devoção à Santa, o então arcebispo dom Luís 

Raimundo decidiu-se por construir a Capela do Morro, pequeno prédio em estilo gótico que 

ficou conhecido como a Torre. O monumento foi erguido sob a direção do engenheiro Rodolfo 



Lima e apresentava o que havia de moderno e ousado para a época. A capela media vinte e cinco 

metros de altura e foi inaugurada no dia 14 de junho de 1906, estando ligada à freguesia de Nossa 

Senhora da Saúde, no Poço da Panela, hoje paróquia de Casa Forte. 

 
Foto da Torre, década de 1930 (acervo FUNDAJ). 

 
Igreja e Comunidade: suas lideranças  

 
O Conselho de Moradores do Morro, sempre esteve atrelado aos trabalhos desenvolvidos 

pelas Comunidades Eclesiais de Base (Ceb’s), à paróquia do morro e à Arquidiocese de Olinda e 

Recife, em um momento no qual todas estas eram seguidoras da Teologia da Libertação. No 

início da década de 1980, o conselho passa a ganhar respeito e espaço político por exigir das 

autoridades públicas daquele momento – o prefeito da cidade, Gustavo Krause e o governador 

Marco Maciel – melhorias sociais e urbanas para o Morro da Conceição, contrapondo-se às 

determinações políticas de um período marcado ainda pelo Regime Militar e pelo Populismo 

(SOUZA, 2006). Como consequência, outras importantes organizações foram criadas a partir do 

Conselho de Moradores, dentre elas: grupos de alfabetização, de mulheres, de meios de 

comunicação do próprio bairro, de saúde, comissão de barreiras e a organização não 

governamental, CERVAC (Centro de Reabilitação e Valorização da Criança). 

Quanto à construção de qualquer edificação no Morro, observamos que se inicia em 

1975, no que tange à política hierárquica e eclesiástica, o processo de desmembramento do 

conjunto religioso que compunha o então abrangente bairro de Casa Amarela, incluindo-se o 

Morro da Conceição, para efeito de criação de uma paróquia. Esse processo veio a consolidar-se 

no ano posterior, no arcebispado de dom Hélder Câmara (1964-1985), sendo o padre Geraldo 

Leite Bastos (1975-1977), o primeiro vigário da paróquia. É ainda neste período, e tão somente 

neste momento, que se constrói o prédio da igreja paroquial.  



Observemos que se passaram mais de sete décadas para que algo parecido com uma igreja 

católica fosse construído no Morro, pois, mesmo tendo sido construída anteriormente, a Torre 

não possuía estrutura para a celebração de qualquer atividade religiosa, servindo apenas como 

monumento de representação institucional. Também fazemos a ressalva de que as celebrações 

religiosas concentravam-se na Igreja da Harmonia, antiga e importante paróquia do bairro de 

Casa Amarela, responsável pela comunidade religiosa do Morro até o seu desmembramento.   

Para a construção da primeira igreja, tal prédio requisitava aspectos de modernidade e 

simplicidade, tentando trazer harmonia entre os dois símbolos já existentes (o monumento da 

Santa e a Torre), o que fisicamente e simbolicamente não aconteceu, como veremos adiante. Nos 

anos que se seguem, as comunidades vizinhas, ligadas à matriz, passaram também a se organizar 

na construção e reforma de suas igrejas, bem como no estabelecimento de centros comunitários 

que atendessem às demandas locais de caráter político e social, estando as mesmas diretamente 

ligadas aos assuntos religiosos e vice-versa, sendo sob este viés administrativo, que se estrutura a 

Igreja Católica da região metropolitana, regida pela batuta do arcebispo dom Hélder Câmara.  

Difícil seria imaginar que dom Hélder não tenha se tornado um dos principais 

propagadores da Teologia da Libertação no Brasil, de tal maneira que o arcebispo ficou 

conhecido pela forma como acolhia as pessoas e os movimentos sociais diversos. Já na década de 

1970, período em que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, era comum assisti-lo em palestras 

universitárias nacionais e internacionais, como também, em setores sindicais ou de classes 

populares, onde desfilava seu carisma.  

Diferentemente de seu antecessor, encontramos o arcebispo dom José Cardoso Sobrinho, 

caracterizado como conservador e centralizador. Logo no início do seu arcebispado (1985-2009), 

dom José promoveu o que hoje conhecemos como um ‘choque de gestão’, dividindo a igreja 

entre aqueles que o apoiavam e aqueles que não estavam em sintonia com sua doutrina, 

consolidando dessa forma, um período de crise na hierarquia da arquidiocese. 

 Direcionando estas informações à paróquia do Morro da Conceição, temos de um lado, 

pe. Reginaldo Veloso, que fora desligado por dom José e que veio a criar a Igreja de Resistência e 

Fé; e do outro lado, a igreja oficial e aqueles que afinam seu discurso ao do arcebispo, seja devido 

à sua identificação teológica, seja por simples submissão a algo que é considerado mais relevante, 

no caso, a hierarquia eclesiástica da Igreja do Vaticano.  

Nessa lógica dicotômica se insere a gestão do padre Constante Danielewicz (1990-1997), 

catarinense de descendência polonesa que conseguiu assumir a paróquia em 1990, só depois que 

uma ação judicial deu reintegração de posse do terreno e estrutura paroquial à igreja do bairro, 

ação garantida pela Polícia Militar frente aos protestos dos membros da comunidade que haviam 



tomado posse das chaves do local. Destacamos que esse acontecimento se deu como represália às 

ações do arcebispo dom José, quando da execução das mudanças na paróquia do Morro no ano 

de expulsão de pe. Reginaldo, em 1989. Naquele momento, alguns membros da comunidade, 

logo ao se informarem do envio de um novo padre, decidiram fechar as portas da igreja com 

correntes e cadeados de forma que só estes pudessem ter acesso a ela, indicando que a mesma 

seria administrada pelo povo e para o povo (FERREIRA, 1990).    

A partir dessas informações, desenvolvemos uma análise socioantropológica acerca do 

envolvimento destas lideranças com seus fiéis, uma vez que os mesmos se apresentam e são 

identificados como líderes, àqueles que, pelo seu carisma, devem guiar seus seguidores em 

conjunto, orientados por uma doutrina ideológica e teológica. Quando falamos em carisma, nos 

valemos de uma definição weberiana que o classifica como virtude indefinível, denominado como 

conjunto de dotes pessoais que impõem um indivíduo aos outros, fazendo com que estes o 

obedeçam, tornando suas ordens indiscutíveis justamente porque emanam dele (WEBER, 1989).  

Identificamos que estas lideranças gozam de tal representatividade, seja em virtude de 

suas realizações passadas, seja por estarem se valendo de um simbolismo institucional 

estruturado, classificado como rotinização do carisma, caso de padre Josivan Sales, pároco oficial 

da igreja no período da pesquisa.  Desta maneira, percebemos que pe. Reginaldo Veloso, mesmo 

se valendo de um carisma pessoal que o credencia como líder, haja vista que o mesmo além de 

reverenciado, também é consultado sobre variados assuntos sociorreligiosos locais, necessitou da 

formação de uma nova instituição religiosa que funciona como uma igreja paralela a oficial para 

que o mesmo fosse credenciado como líder religioso e padre. Enquanto que do lado de pe. 

Josivan Sales, a instituição oficial o serviu como instrumento de reafirmação desta liderança, o 

que associado a suas habilidades pessoais, o garantiram em tal posição.  

 

Campo Religioso e Polos de Sociabilidade 

 A partir de nossa pesquisa de campo, baseada em métodos qualitativos e quantitativos, foi 

possível identificar o que caracteriza o campo sociorreligioso desta comunidade católica. 

Diferentemente das hipóteses mais tradicionais que percebem o Morro da Conceição dividido 

dicotomicamente entre aqueles que seguem a comunidade criada pelo padre Reginaldo Veloso e 

aqueles que se ligavam à igreja oficial, a partir da nossa análise de dados, pôde-se perceber a 

existência de um terceiro polo de convivência e devoção religiosa que não só se apresentava 

como maior, mas também como autônomo em relação aos outros dois polos.  

A partir disso, a comunidade passou a ser classificada, naquilo que consideramos serem os 

três polos de vivência católica do Morro da Conceição: sendo o primeiro, aquele ligado à igreja 



oficial e seus representantes; o segundo, que está ligado à igreja criada pelo pe. Reginaldo Veloso 

e seus seguidores; e o terceiro polo, aquele que se identifica com as práticas do chamado 

catolicismo popular, dada a característica autônoma de devoção de seus fiéis para com a Santa da 

Conceição e de independência em relação às lideranças religiosas dos dois polos anteriores.  

Percebemos que seus membros visitam, convivem ou moram no Morro, sem 

necessariamente estarem ligados a membros dos grupos religiosos ligados aos outros polos. Os 

representantes autônomos são devotos, peregrinos e pagadores de promessas, bem como, 

representantes do ainda desestruturado turismo religioso local. Esses, indiferentes a qualquer 

querela histórica, política, simbólica ou institucional, compõem o maior número de pessoas 

encontradas no cotidiano do campo religioso estudado, fator fortemente evidenciado quando da 

realização da representativa Festa do Morro da Conceição, imponente celebração que ocorre 

anualmente, entre os dias 29 de novembro e 08 de dezembro, e leva milhares de devotos 

autônomos às ladeiras da comunidade.  

A constatação acima pode ser verificada no gráfico que se segue. Nele, percebemos que 

na correlação que se dá entre a moradia na comunidade e a participação em algum grupo, a partir 

da amostra de 472 fiéis católicos do Morro da Conceição, apenas 7% (sete) dos entrevistados, 

disseram fazer parte do segundo polo, aquele que está ligado a Igreja de Resistência e Fé, liderada 

por pe. Reginaldo Veloso, enquanto que os 33% identificado com a igreja oficial, dividem-se 

dentre os cerca de dez grupos ligados ao primeiro polo, obtendo-se uma média de 3,3% de 

participação dos fiéis por grupo desse polo. O que nos indica perceber que cerca 60% dos fiéis 

católicos do Morro da Conceição, não estão vinculados a qualquer grupo e terminam por compor 

o terceiro polo por nós já classificado.   

 
Gráfico: correlação entre a participação em grupos e habitação no Morro da Conceição 
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Nesse contexto de observações, ressalvamos que a relação existente entre praticantes de 

uma religião e instituição reguladora, também foi pensada por estudiosos que viram no estágio de 

modernização social um iminente processo de secularização da sociedade. Em um momento 

anterior, defendeu-se a ideia de que com a modernidade, os indivíduos passariam de um estágio 

de submissão àquilo que é tido como desconhecido, sobrenatural e sagrado para um estágio de 

autonomia e controle de suas ações mundanas. Pensava-se que com o desenvolvimento dos 

meios de comunicação e da produção científica poder-se-ia obter uma formação social que 

levasse os indivíduos a um estágio de independência religiosa e institucional. 

Contudo, na contramão desse processo, também passou a ser observado um conjunto de 

realizações, modificações e fortalecimentos daquilo que pode ser chamado como prática religiosa. 

Ora, como negar o surgimento de dezenas de instituições que se propõem religiosas? Ou como 

negar a revitalização de denominações religiosas centenárias frente às mudanças comportamentais 

de seus fiéis? E ainda, como se analisar o nível de autonomia atingindo pelos indivíduos que 

procuram se utilizar de instrumentos próprios para o estabelecimento de comunicação divinal? 

Como define Peter Berger (1985), a experiência religiosa desempenha um importante 

papel, seja como fator de integração social, seja como direcionamento de vida. Berger reavalia sua 

tese sobre o processo de secularização na sociedade moderna, considerando que este aspecto não 

deve ser predominante em relação a outros fatores. Para ele, a ideia de modernidade, aquela 

advinda do Iluminismo, não deve ser tomada como regra ou condição essencial para o processo 

de formação de uma secularização uniforme, pois não se pode afirmar que vivemos em um 

mundo secularizado, uma vez que o mundo de hoje seria tão religioso quanto antes.  

A secularização a nível societal não está necessariamente vinculada à secularização no 
nível de consciência individual. Algumas instituições religiosas perderam poder e 
influência em muitas sociedades, mas crenças e práticas religiosas antigas ou novas 
permaneceram na vida das pessoas, às vezes assumindo novas formas institucionais e às 
vezes, levando a grandes explosões de fervor religioso (Idem, 2001:10).  

 
Ainda sobre a ideia de secularização, encontramos nos trabalho de Daniele Hervieu-Léger 

(1997) uma outra análise da relação entre religião e sociedade. A autora preocupa-se em não só 

entender a religião como instrumento simbólico, mas também, melhor analisar a categoria 

secularização. Para ela, os processos sociais pelos quais vêm passando a humanidade remetem os 

indivíduos, e o mundo moderno, a uma perda de unidade e sentido, aquilo que Marc Piault 

(2003) havia classificado como um campo de investigação do religioso que parece estar se 

reconstruindo a partir da renovação de crenças e de pertencimentos religiosos sobre as quais já se 

tinha enunciado, precipitadamente, o desencantamento.  



Revela-se de muito significativo na relação ambivalente que os novos movimentos 
religiosos cristãos mantêm com a tradição das igrejas e confissões no espaço das quais 
se inscrevem. [...] Seu espontaneísmo religiosos introduz elementos de ruptura com o 
conjunto das crenças, das doutrinas, dos saberes, das normas e das práticas obrigatórias 
que a própria instituição define como sendo o corpo da tradição, cuja integridade ela 
preserva e cujas apropriações ela controla. É nesta direção que se pode considerar que 
estes fenômenos contribuem para o processo de desregulação institucional que 
acompanha o movimento geral da secularização (HERVIEU-LÉGER, 1997:45). 

Sabemos que o cristianismo sempre ocupou um importante espaço na formação cultural 

da sociedade ocidental. No caso brasileiro, a Igreja Católica serviu de instrumento para afirmação 

de um modelo social imposto pelos colonizadores portugueses e ainda ocupa um espaço de 

destaque dentre as demais religiões3. Todavia, há de se considerar que o catolicismo passou por 

um importante período de revisão eclesiástica, quando na década de 1960, realizou-se o Concílio 

Vaticano II, evento que, como observou Reginaldo Prandi (1997:30), “de um lado significou 

importante passo na direção de uma elaboração teológica para os problemas sociais, a Teologia 

da Libertação; de outro, formou a trilha mais conservadora que veio a dar na Renovação 

Carismática”. 

Em estudos recentes, Antonio Pierucci (2004) preocupou-se em entender como os 

efeitos da modernidade e secularização poderiam de fato transformar o cenário religioso 

brasileiro. Constatou que foi o catolicismo que saiu como maior perdedor nesse processo, pois 

viu sua hegemonia eclesiástica ceder espaço não só para o culto a outras denominações, como 

também, presenciou o crescimento de uma parcela da população que se dirigia não só para uma 

experiência ritualística individualizada, mas principalmente, para a autodeclaração de não 

necessitar de algum tipo de prática religiosa. 

A par de uma oferta religiosa mais diversificada, estamos vendo formar-se em nossa 
terra um contingente cada vez mais numeroso de desencaixados de qualquer religião, 
desfiliados de toda instituição religiosa, desligados de toda e qualquer autoridade 
religiosamente constituída (Idem:17). 

Sobre a temática proposta, as pesquisadoras Cecília Mariz e Maria das Dores Machado 

(1998) preocuparam-se em revelar algumas das estratégias utilizadas pelas instituições religiosas 

tradicionais no intuito de promover uma maior institucionalização de suas ações, ou até mesmo, 

um resgate desse controle frente às mudanças sociais vigentes. Uma das principais preocupações 

das autoras foi observar que, no caso dos católicos, o levantar de uma bandeira que apontava 

para a necessidade de ligação de seus fiéis a uma instituição pareceu ser o melhor argumento 

frente aos processos iminentes de secularização e divisão de fiéis. Nesse caso, o que se viu foi o 

fortalecimento de alguns dos grupos de leigos que serviram como instrumentos fundamentais 

                                                 
3
 Comparando dados quantitativos, temos que em 1940, 95,2% da população se declaravam católica. Já com base no 

Censo de 1970, encontrávamos um percentual em torno dos 92%. Em 1991, o percentual caiu vertiginosamente para 
83,3% da população e em 2000 identifica-se 73,8% da população brasileira como católica. 

 



para tal retomada, pois a queda evidente na proporção de católicos parece estar sendo 

acompanhada por um relativo reavivamento religioso. 

Se, por um lado, percebe-se esta ‘banalização das fronteiras’ na crescente dificuldade, 

por parte das religiões tradicionais, em regular e manter seus adeptos dentro dos ‘limites 

seguros e estáveis de seus sistemas de crenças’, por outro, esta se explica pela crescente 

subjetivação da religião. O indivíduo não mais atribui autoridade a uma instituição para 

limitar ou definir o conteúdo de suas crenças. O pluralismo religioso é, assim, 

reforçado, mas ganha um caráter distinto desde que o papel da instituição é 

enfraquecido (Ibidem:37).  

Diante desse quadro de novas formações, onde religião e modernidade tencionam-se 

sem exclusão e às vezes, com reforço do religioso, procuramos perceber qual seria o formato 

desse novo perfil católico brasileiro? Pesquisas recentes vêm apontando para o que já foi 

levantado neste trabalho e indicam para uma diversidade de práticas religiosas dentro do próprio 

catolicismo. Faustino Teixeira (2005) parte para uma classificação que condicionaria o catolicismo 

como: 1) santorial; 2) erudito ou oficial; 3) o dos reafiliados, marcado pela inserção em um 

‘regime forte’ (Ceb’s, Renovação Carismática, etc); e 4) um midiático emergencial.  

Essas formas de atuar do catolicismo brasileiro remetem-nos diretamente ao que 

passamos a identificar como os polos de vivência católica presentes na comunidade do Morro da 

Conceição. Essa comunidade, devido a sua importância e simbolismo sociorreligioso e político, 

esteve sempre inserida em uma espécie de laboratório de prática de pesquisa que comprovaria 

todas as mudanças ocorridas na religião. Frente às mudanças estruturais e estruturantes, precisou 

a comunidade católica se autoidentificar, ressalvando-se que isso não necessariamente a 

condicionou a uma prática religiosa homogênea. Observa-se que sua sociabilidade é marcada por 

conflitos, disputas e tensões que se acirram ao ponto de dificultar a simples tentativa de se 

classificar a comunidade católica do Morro da Conceição, já que diferentes grupos clamam por 

essa titularidade.  

 

Sociabilidade e conflito no Morro da Conceição 

Tomando o argumento de Émile Durkheim (2003:192) de que “a religião é sempre e a 

pleno título uma forma operante de conhecer e organizar a vida e o mundo e que por isso é uma 

ideologia em sentido amplo”, objetivamos interpretar como a devoção à Santa da Conceição é 

disputada por igreja e devotos, questionando até que ponto sua representação simbólica e 

imagética aproxima ou afasta os grupos de fiéis católicos no Morro da Conceição. Considerando 

as diferentes formas de atuar dos citados fiéis católicos, destacamos o que ressalva Marc Piault: 

  



O modelo hierarquizado e centralizado da Igreja Católica, usualmente transposto para 
as representações e as práticas políticas, é desconstruído por intermédio de 
comunidades que questionam as modalidades práticas por meio em que a fé se expressa 
no cotidiano (2003:368). 

 
Percebemos que um dos aspectos que sempre gerou controvérsias, trata da construção do 

prédio da Igreja Católica no Morro. Deveremos notar que tal instituição passou por um longo 

período, sem a representação física de si mesma na comunidade. À medida que convivíamos com 

a comunidade ligada a esta instituição, deparávamo-nos com acontecimentos passados ligados à 

construção e às reformas pelas quais a mesma passou, além de encontrarmos informações que 

tratavam de sugestões ideológicas e arquitetônicas que provocaram intrigas e disputas entre as 

lideranças. Nesse sentido, vimos que a construção de um prédio que pudesse ser conhecido como 

o de uma Igreja Católica, somente se deu após longo tempo da chegada da imagem da Santa da 

Conceição. Anterior à construção, a devoção dos fiéis concentrava-se apenas, e diretamente, à 

contemplação da imagem, o que significa dizer que mesmo que de identificação com a liturgia 

católica, Nossa Senhora da Conceição não possuía ou necessitava de qualquer instrumento que 

viesse regular ou nortear a sua relação para com os fiéis, em específico, naquela localidade. 

Certamente, mesmo que houvesse respeito ou temor por parte do fiel diante da imagem, 

cabia unicamente ao exame de consciência do mesmo, elaborar os limites e meios de sua relação 

com a divindade. Por que não pensarmos que uma vez aberto o canal de diálogo e imperado por 

tanto tempo tal aspecto de liberdade, não veio o fiel católico a acostumar-se com este aspecto de 

comunicação autônomo, dando base a principal característica de devoção que caracteriza o 

terceiro polo, identificado com o catolicismo popular? Esta característica é uma marca indelével 

da forma devocional dos católicos brasileiros, já que estão sempre a atravessar fronteiras de 

classes sociais e práticas religiosas consideradas oficiais ou não (THEIJE, 2001; REESINK, 

2005), facilitando a popularização da Santa da Conceição com outras denominações religiosas que 

se fazem presentes no Morro, dando forma ao sincretismo religioso local.  

Sabemos que ainda no arcebispado de dom Luís Raimundo, preocupou-se o mesmo em 

edificar algo que simbolizasse a presença permanente da Igreja Católica na comunidade. Já vimos 

que tal edificação, conhecida como Torre, foi minuciosamente construída em consoante 

alinhamento horizontal à imagem, mas ao mesmo tempo que possuía 25 metros de altura, 

apresentava-se mais alta, maior que a imagem, representando uma maior hierarquia da Igreja 

perante a Santa. De toda forma, essa capela não agrupava os requisitos mínimos de uma 

construção que pudesse receber qualquer quantidade de fiéis em seu interior, certamente porque 

tal liderança religiosa ainda não tivesse a dimensão do tamanho que viria a ter o culto a Nossa 

Senhora, no Morro da Conceição.   

 



Construções, Reformas e Contrarreformas. 

O recifense não está ligado às suas igrejas só por devoção aos santos, mas de um 
modo lírico, sentimental: porque se acostumou à voz dos sinos chamando para a 
missa, anunciando incêndio: porque no momento de dor ou de aperreio ele ou pessoa 
sua se pegou com Nossa Senhora, fez promessa, alcançou a graça; porque nas igrejas 
se casou, batizaram seus filhos e nestas estão enterrados avós queridos (FREYRE, 
2000:114). 

 
Um primeiro aspecto a ser por nós destacado sobre esta conflituosa e disputada relação 

entre as representações simbólicas é a observação de que já no ano de sua construção 

preocuparam-se a arquidiocese e a nova paróquia em construir um prédio que viesse a 

complementar a antiga representação da igreja. Tal construção foi erguida de forma que 

envolvesse lateralmente a antiga Torre, dando forma a uma espécie de quadrado que dava base ao 

monumento de estilo gótico, uma vez que tendo a capela se tornado paróquia na década de 1970, 

fazia-se importante e necessário a construção de um prédio maior. Finalmente, um prédio fora 

construído e, devido a sua simples e modesta apresentação, ficou conhecido como Galpão. 

 Posteriormente, vários foram os religiosos que se preocuparam em dar um melhor 

aspecto à Igreja do Morro alimentando-a de uma maior valorização institucional. Dentre eles, pe. 

Reginaldo Veloso sempre esboçou a preocupação em construir um santuário, alegando que a 

antiga construção ameaçava ruir e que um espaço maior, com um ambiente mais amplo, 

acomodaria melhor os fiéis. Quanto a isto, descobrimos que muito se credita o episódio do 

afastamento do padre às suas intenções direcionadas à necessidade de reforma da primeira igreja 

a partir da elaboração de um projeto que concebia a igreja no formato de uma ‘Asa-delta’.  

 

 

 
Foto da Igreja-Galpão, construída em torno da Torre.  

A foto também evidencia a presença da polícia, logo após a 
expulsão de pe. Reginaldo (acervo: liderança comunitária). 

 

 

 

 
Foto da reforma que construiu o teto em forma de Asa-

delta e manteve a entrada voltada para a antiga Torre  
(acervo: antigo pároco). 

 

 



 

Vislumbramos que permitir a construção de um santuário, tão ansiada pelo pároco, ou até 

mesmo permitir uma reforma e ampliação da igreja que contemplasse suas sugestões, só viria a 

fortalecer a imagem de pe. Reginaldo junto a sua comunidade, bem como em outros segmentos 

sociais como o político e midiático, o que levaria ao arcebispo dom José mais insatisfação, além 

de dificultar a realização dos processos de mudança que o mesmo havia definido para a 

arquidiocese e, em particular, para o Morro da Conceição.  

Quanto às reformas, após a saída de padre Reginaldo, instalou-se um vitral por trás do 

altar da igreja. Observemos que nesse lugar, tradicionalmente se encontra o púlpito, local onde se 

adora a imagem de Jesus Cristo. Contudo, a colocação do vitral naquela igreja em específico, 

possibilitava uma maior visualização da imagem da Santa da Conceição para os que estivessem 

dentro do prédio, destacando-se simbolicamente a importância que a imagem deveria ter junto à 

própria instituição religiosa. No que se refere ao teto da igreja em formato de uma Asa-delta, 

identifica-se outra simbologia arquitetônica adequada às características comunitárias e culturais do 

Morro. Na entrevista com pe. Josivan Sales, obtivemos a seguinte explicação: 

Na construção dessa igreja, em 1979 (obra posterior a construção do Galpão), a 
arquiteta foi uma suíça e um artista famoso daqui, Corbiniano. Ele fez uma obra pro 
Morro: uma tampa do sacrário. Então, a Asa-delta e essa tampa seguiram como uma 
inspiração que se vê ainda hoje: os meninos soltando pipa. O Morro da Conceição é 
alto e as crianças soltam pipa. A pipa simboliza algo que a arquitetura gótica e cristã 
realizou. Esse movimento pensava em pontas que procuravam o alto; algo de leveza 
que elevasse seu coração ao céu. Como não se pensa em fazer uma igreja gótica aqui, 
pensou-se em algo que nos elevasse ao Deus e tivesse algo do Morro. Então, o artista 
fez a tampa do sacrário com um anjo no formato de uma pipa. A asa-delta leva você 
pro céu pelo vento. Ela possibilitaria uma ventilação boa e depois indicaria de alguma 
forma que você elevasse os olhos como o gótico faz; além disso, a ponta se direciona a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição. Quando se chega ao morro, olhando para 
aquela ponta você iria diretamente à imagem. 

  

Esta nova construção deveria alinhar a imagem da Santa da Conceição com a antiga 

Torre. Também houve preocupação em, além do alinhamento horizontal, atingir-se o 

alinhamento vertical, haja vista a altura dos monumentos anteriores. O que sabemos é que 

nenhum dos dois objetivos foi alcançado, pois os órgãos municipais responsáveis pelo controle e 

uso do solo identificaram empecilhos técnicos no projeto, assim como nem todos aspectos da 

reforma agradaram a maioria do Morro, levando-nos ao entendimento de outro conflito 

simbólico, uma vez que desde o início de sua construção, muito se discutiu sobre se a igreja a ser 

erguida deveria ter suas partes e dimensões voltadas para a imagem da Santa da Conceição ou 

para a antiga Torre. Essas preocupações e debates carregam consigo uma pesada carga de 

representação simbólica e hierárquica, na qual os representantes da Igreja Católica são levados a 

refletir se a instituição deveria estar subordinada à representação de Nossa Senhora ou se não 

deveria a mesma submeter-se a tal instituição.  



 Percebemos que esta querela simbólica estendia-se a um terceiro ponto: o da 

consideração de que, uma vez dado início a construção do atual santuário – mesmo sem a certeza 

de datas e recursos – deveria ainda a instituição preocupar-se em definir se a imagem 

permaneceria no local de origem ou se seria a mesma removida para o interior do novo prédio. 

Ora, claro que muitos dos argumentos defendidos pela segunda alternativa partiam da certeza de 

que, desta forma, garantir-se-ia a preservação do monumento. Contudo, não estaria a instalação 

da imagem no interior da igreja, mais uma vez envolvida pela preocupação das lideranças 

religiosas em organizar simbólico-hierarquicamente a devoção a Nossa Senhora da Conceição 

pelos seus fiéis católicos? Observemos o que disse um dos fiéis entrevistados a esse respeito:  

Nossa Senhora não sabe mais o que fazer, coitada! Ela joga pro filho dela, mas o filho 
vai e repassa: Não, a comunidade é sua. Ela fica no meio, pois, são duas pessoas assim: 
Reginaldo, a Igreja da Resistência puxa pra um lado; dom José puxa de outro. 
 

 Notemos que o discurso aponta para uma disputa existente entre os católicos, 

considerando que a igreja oficial e a igreja do segundo polo procuram tomar para si o simbolismo 

que envolve a imagem. Todavia, com a pesquisa de campo, deparamo-nos com a decisão do 

padre Reginaldo de que não caberia aos seus seguidores realizarem qualquer demonstração de 

devoção a Santa da Conceição, em qualquer espaço que representasse a instituição oficial, 

ocorrendo o mesmo quando da realização da Festa do Morro.  

A respeito da relação entre ocupação do espaço físico e a representação de Nossa 

Senhora, analisemos o que disse o padre da igreja oficial sobre a preocupação do atual projeto do 

santuário, alinhando-o à imagem e à Torre: 

Se passarmos uma linha do centro da Torre ao centro da imagem, essa linha não cortará 
o centro da igreja. Então, no projeto dissemos que a porta da igreja deve estar reta com 
a porta da Torre e o vitral deve estar reto com a imagem. Mas havia um problema: com 
o tamanho da igreja, ela emendaria totalmente o espaço da mureta. Então fizemos 
assim: baseado numa linha doutrinal ou artística, a igreja decide se subjugar. [...] As 
pessoas vêm ao Morro não para visitar o Santíssimo Sacramento, o que seria oportuno 
o católico fazê-lo, mas o faz por causa de Nossa Senhora da Conceição. Pensamos 
inclusive em colocar o sacrário na frente da imagem, mas teriam pessoas que 
ignorariam; então o sacrário da igreja do Santíssimo, como pede a Igreja do Vaticano II, 
foi colocada num outro ponto. O ponto central da igreja vai à direção do altar que 
segue em direção à imagem, pois o central desse santuário é a imagem. 

 

 Com base nessas informações, não só se torna evidente a consciência e preocupação 

institucional quanto a predominante adoração à imagem por parte do fiel em detrimento da 

igreja, como também vem a reforçar o argumento no qual se destaca a importância da devoção 

autônoma e direta voltada à Santa da Conceição como característica do catolicismo no Morro. 

Todavia, mesmo consciente desta característica, a Igreja Católica continuou a preocupar-se em 

ordenar a relação devocional, conforme análise da continuação da entrevista, quando 

questionamos se houve preocupação em se colocar a igreja de frente ou de costas para a imagem:  



Eu sei que se construiu um galpão entre a Torre e a imagem, e antes a missa era 
celebrada dentro da Torre. Veja bem, a igreja estava de frente para a imagem. Mas, se 
você pensar direitinho, como as pessoas ficavam de frente para o padre, elas ficavam de 
costas para a imagem. Já com a igreja de 1989, colocou-se a igreja de costas para a 
imagem, mas como havia o vitral, as pessoas ficavam de frente para ela. Então, ao se 
recuperar aquele antigo vitral, a imagem fica de alguma forma dentro da igreja. Nas 
igrejas católicas, atrás do altar, há algo chamado de retábulo; nós não queríamos fazer o 
retábulo aqui porque seria colocar outro elemento de veneração em relação à imagem. 
Em outras igrejas seria impensável não ter decoração no centro do altar, mas aqui, 
nossa decoração será a imagem. 

 

Pela construção do Santuário 

Ao aproximar-se de Maria, o peregrino deve sentir-se chamado a viver aquela dimensão 
pascal, que gradualmente transforma a sua vida (...) do encontro comunitário e pessoal 
com Maria, estrela da evangelização, os peregrinos serão impelidos, como os apóstolos, 
a anunciar com a palavra e o testemunho de vida as maravilhas de Deus (...) Maria é o 
templo de Deus, não o deus do templo (St. Ambrósio 1999, At. 2, 11).     

 
No início de nossa pesquisa de campo, a notícia da construção de um grande santuário no 

Morro preocupou-nos por considerar que tal processo mudaria muito da rotina de nosso objeto 

de estudo, afinal, não seria a Antropologia uma espécie de calçada de subúrbio acadêmica, no 

sentido de estar sempre atenta aos movimentos cotidianos da comunidade? Contudo, passamos a 

considerar que tal aspecto poderia ser utilizado como uma nova variável, a partir da qual se 

pudessem testar as dificuldades que os processos de mudanças físicas e arquitetônicas sempre 

trouxeram á igreja no Morro. Sendo assim, passamos a questionar o que poderia significar a 

construção do Complexo Santuário de Nossa Senhora da Conceição para sua comunidade local e 

como a influência arquitetônica dessa mudança poderia se refletir na geração de novos conflitos?  

 

 
Maquete do novo Santuário (acervo pessoal).  

 
Ao participarmos de uma das reuniões de elaboração do projeto, percebemos que havia 

uma preocupação de que o mesmo contemplasse as contribuições das pessoas que conviveram 

ou convivem com aquela comunidade. Nesse sentido, perguntamos ao padre Josivan, como o 

atual projeto poderia contemplar a tantos diferentes anseios e necessidades. 

O projeto foi pensado por um grupo chamado Equipe do Projeto Santuário formado 
por oito pessoas das mais representativas da paróquia, bem como vendedores, romeiros 
etc. Depois se tentou tomar as ideias dos antigos santuários aqui do Morro. Por 



exemplo, o povo sempre pergunta: por que derrubaram o vitral que existia na época de 
pe. Reginaldo Veloso? E os jardins que também existiam em seu tempo e no de pe. 
Constante? Havia questões sobre os acendedores; salas-ambientes para as diversas 
necessidades etc. Pensou-se: precisamos de quê? O grupo disse: uma igreja pra muitas 
pessoas. Temos outras questões: na Festa são dez mil, mas depois são menos. Decidiu-
se por uma de mil pessoas. Outras coisas: queria-se colocar a Santa dentro, outros 
queriam fora. Disseram: não, é melhor colocar fora, porque quando a igreja estivesse 
fechada, as pessoas iam querer entrar e a igreja não pode ficar aberta 24h. Depois, na 
Festa é muito movimento ao redor da imagem, então seria um caos dentro da igreja. 

 
Em todos os aspectos do trecho apresentado podemos perceber como o pároco 

preocupou-se em nos passar o contexto de construção do projeto como um processo onde o 

santuário representasse a unificação de todos os que compõem a comunidade católica do Morro 

da Conceição, pois não só na sua composição se deveria ouvir variados segmentos da 

comunidade local e católica, como também, em sua funcionalidade, deveria representar o 

santuário a possibilidade de Igreja e Santa estarem juntos perante seus arrebanhados. Como 

justificativa ao projeto apresentado para captação de recursos do novo santuário, tínhamos que o 

mesmo deveria explicitar as duas faces de convivência sociorreligiosa do Morro, ligadas a 

religiosidade e perfil mariano da comunidade, e a face que se ligaria à comunidade no que tange 

questões sociais, exercício da cidadania, geração de trabalho e renda.  

No ano de 2006, o projeto, revisto várias vezes, previa uma igreja maior, com capacidade 

para mil pessoas. Previa também a construção da Casa de Acolhimento ao Peregrino, bem como, 

a Fábrica da Santa, nas quais seriam desenvolvidas obras sociais voltadas para a comunidade. 

Interessante obsevar que também consta no projeto, o plantio de doze Palmeiras Imperiais no 

entorno da imagem, continuando a mesma do lado de fora da igreja e ao lado do acendedor de 

velas. A justificativa para o plantio dessas árvores, verificamos no próximo trecho da entrevista: 

As palmeiras acompanham um movimento que é circular, mas ela não fecha. Se eu 
olhar a igreja de cima, vejo que o palco da Torre também é circular. Atrás da imagem 
também há circularidade não só de elementos arquitetônicos, mas elementos naturais. 
Primeiro: essas palmeiras tentam dar uma ideia de que a imagem está dentro da igreja 
porque elas lembrarão colunas quando estiverem grandes, colunas de igreja; mas ao 
mesmo tempo, não é um elemento artificial, não é de concreto pra que deixe a imagem 
fora. Ela vai dá sombra e a impressão de que a imagem está dentro da igreja estando 
fora. É uma ideia que embora seja minha, é uma ideia que vários arquitetos e paisagistas 
barrocos colocaram. O número de doze é por ser um número simbólico para a teologia 
católica: as doze estrelas da coroa de Nossa Senhora; as doze tribos de Israel, no Antigo 
Testamento, e os doze apóstolos do Novo Testamento.   

 

 Neste recorte, percebemos quanto os que se encontram como responsáveis pela gestão da 

instituição religiosa preocupam-se com a representação simbólica de controle de seus fiéis. De 

antiga querela eclesiástica a viés orientador do projeto do santuário, seus responsáveis 

preocupam-se em englobar e controlar a massa de fiéis católicos devotos de Nossa Senhora da 

Conceição. Observemos outro trecho de entrevista, agora com o então secretário paroquial: 

  



Uma coisa que foi certa foi esse negócio do projeto pra que a imagem ficasse fora da 
igreja. Então, houve o conselho dentro da comunidade mais Pe. Sérgio e Pe. Josivan, e 
se achou de não colocar a imagem dentro, porque se você a colocasse dentro, você 
estaria privando ela, e quando foi colocada aqui há cem anos atrás, ela não foi pra ser de 
uma pessoa ou de tal grupo. Então, quer dizer: a imagem pertence ao povo. Já viu a 
imagem dentro da igreja com as portas fechadas, à noite? Tem gente que não entra na 
igreja, como o pessoal de Resistência, mas adoram a imagem do lado de fora dos 
portões. Se colocasse dentro da igreja, que horas iriam ver a imagem? Seria forçar o 
povo a entrar na igreja pra ver; seria uma polêmica.  

  

 Neste trecho, aponta-se para a tentativa de se promover a unidade entre instituição, fiel e 

a Santa Conceição. A fala do secretário alinha-se à de pe. Josivan no que se refere ao respeito 

pelo que se faz e já foi feito por pe. Reginaldo Veloso e seu grupo. Diante disso, procuramos pe. 

Reginaldo e o entrevistamos sobre a construção do novo santuário, sua relação com a igreja e 

comunidade católica do Morro, no sentido de perceber se o mesmo se sentia contemplado.  

Olha, eu nem estou sendo chamado em causa, levado em consideração, e por uma 
questão, eu diria até simbólica, uma questão de princípios, coerência, eu não me sinto 
com nenhum interesse em contribuir, em estar trocando opiniões e está ligado na coisa. 
Eu espero que seja uma coisa da melhor possível pro povo, desejo, mas eu não me 
considero como uma pessoa que tenha alguma coisa a dizer ou que tenha que participar 
de alguma maneira. 
 

Podemos observar que tanto os padres envolvidos em nossas análises, bem como muitos 

dos agentes sociais envolvidos nesse processo de sociabilidade religiosa, possuem argumentos e 

posicionamentos diversos quanto à execução da construção de mais uma obra institucional. 

Enquanto o pároco da igreja oficial apresentava-se como representante de uma igreja engajada na 

unidade de todos os fiéis católicos que convivem com a paróquia do Morro da Conceição, temos 

que o líder do segundo polo defende o não envolvimento de seus seguidores em qualquer ação 

que aponte para esta unificação, ao mesmo tempo em que paralelo às determinações dos dois 

grupos, encontra-se uma massa de católicos caracterizada pela sua autonomia, continuando a 

exercer sua devoção a Nossa Senhora da Conceição à sua maneira. 

 
Considerações Finais 

 
 Passados cento e dez anos da chegada da imagem de Nossa Senhora ao Morro da 

Conceição, verificamos o quanto essa representação de devoção e fé religiosas esteve permeada 

por uma série de querelas que transpassam o campo religioso e se relacionam com os campos 

político, ideológico e simbólico. Procuramos com esta comunicação apresentar um perfil 

sociorreligioso da comunidade católica do Morro da Conceição em virtude da relevância que a 

mesma possui na cidade do Recife, não só em termos religiosos, mas também políticos e 

culturais. A partir da observação desse contexto, conseguimos melhor entender como sua 

sociabilidade passou a se desenvolver a partir das relações do que classificamos como os três 



polos de vivência católica, identificando antagonismos entre os dois primeiros polos, mas 

também, práticas de congruência entre eles e o catolicismo popular.   

 De toda forma, faz-se importante ressalvar que atualmente, a comunidade é administrada 

por um novo pároco, assim como a própria Arquidiocese de Olinda e Recife, hoje comandada 

por Dom Fernando Saburido. Nesse sentido, será de suma importância perceber qual o impacto 

que seu arcebispado causará nas relações sociorreligiosas do Morro, considerando que o mesmo 

trabalhou com Dom Hélder Câmara e que todos se encontram inseridos dentro de um complexo 

e dicotômico sistema de alternância eclesiástica e administrativa que prevalece na Igreja Católica e 

sua sede no Vaticano, terminando por influenciar diretamente a formação do catolicismo no 

Brasil, e mais especificamente, no Morro da Conceição.  
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