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Resumo 

Ao lado dos mais importantes líderes religiosos brasileiros, Padre Donizetti Tavares de 
Lima pode ser considerado um dos grandes representantes da comunicação folclórica 
não-midiática do país. Seu carisma, sua humildade e o fato de nunca reconhecer os 
milagres a ele atribuídos são marcas de sua atuação como líder folkcomunicacional. A 
presente pesquisa pretende analisar a influência exercida pelo padre durante os 35 anos 
em que foi pároco de Tambaú, e as conseqüências dessa interferência mesmo após sua 
morte em 1961.  
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Corpo do trabalho 

O universo da cultura está ligado ao cotidiano. Em uma sociedade, transitam as 

mais diversas formas de comunicação, que vão além dos veículos midiáticos de massa. 

São manifestações culturais, religiosas, histórias orais e crenças que fazem com que, na 

cultura popular, fique difícil separar os aspectos físicos dos simbólicos e imaginários, o 

material do espiritual.  

 Nesse contexto, entra em ação a figura de agentes folclóricos que atuam como 

líderes de opinião, os quais fazem o papel de mediadores de informações advindas da 

sociedade, refletindo com os grupos as adequações decorrentes do assunto em questão.  

Diante dos conceitos definidos por Luiz Beltrão na linha de pensamento da 

Folkcomunicação, pretende-se fazer nas páginas a seguir um levantamento sobre a 
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influência do Padre Donizetti, figura folclórica de Tambaú/SP, com relação à 

comunicação não-midiática na cidade, seu trabalho como líder de opinião naquela 

sociedade durante os 35 anos em que foi pároco e as conseqüências dessa interferência. 

Trabalho este que só foi possível por causa do intenso envolvimento do sacerdote com 

aquela comunidade e o contato que ele possuía com o mundo externo e os meios de 

comunicação.  

A proposta é analisar a estreita relação entre o agente folclórico Padre Donizetti 

e a comunicação popular em Tambaú, assim como levantar os procedimentos desse 

agente nos processos comunicacionais com as classes populares da referida cidade. 

De acordo com informações extraídas do Boletim Informativo - Ano V – nº 44 – 

Abril de 2001, da Associação de Fiéis do Padre Donizetti, o sacerdote é conhecido em 

todo Brasil e no exterior como o Taumaturgo de Tambaú. Ele foi, na década de 50, 

responsável pela multidão que afluía a Tambaú, em busca de alento para seus males. 

Compreender os movimentos culturais, econômicos e comunicacionais liderados 

por Padre Donizetti durante os anos em que atuou em Tambaú é entender a situação 

atual do município. É ter ciência da importância que o padre, tido como milagreiro, teve 

na época e que ainda tem no desenvolvimento de Tambaú. 

A importância do tema, entretanto, não se limita à cidade de Tambaú, ela 

ultrapassa as barreiras regionais. Além das influências culturais, econômicas e políticas 

que exerceu na comunidade de Tambaú, Padre Donizetti, que hoje se encontra em 

processo de beatificação, é um dos candidatos a santo brasileiro e sua história gera 

interesse nos locais onde é conhecida. Prova disso são as caravanas de devotos de 

diversas cidades do país e do mundo que chegam aos finais de semana à cidade para 

fazer pedidos ao padre ou agradecer as graças alcançadas.  

  

Folkcomunicação e cultura popular 

Folkcomunicação é o estudo voltado para a comunicação oriunda do povo, nela 

incluídas a literatura, a arte, as crenças, os ritos, a medicina, os costumes dessas 

camadas sociais, os seus meios de expressão.  

Luiz Beltrão, em artigo publicado no primeiro número de Comunicação & 

Problemas, de 1965, identifica algumas manifestações artísticas e folclóricas (os ex-

votos e os cruzeiros) pelas quais "a massa se comunica e a opinião se manifesta". Em 

sua tese de doutorado, o campo de seus estudos é ampliado com o desenvolvimento do 

conceito de Folkcomunicação. O objetivo de Beltrão era entender como as camadas 
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populares se informavam e cristalizavam suas opiniões. A resposta ele encontrou nas 

manifestações folclóricas e na mediação dos líderes comunitários de opinião. Segundo 

Beltrão (2007, p.29), “valendo-se de formas tradicionais e rudimentares de expressão ao 

seu alcance os integrantes das camadas populares oferecem uma resistência épica à 

arrancada cultural alienígena”.  

 Essa resistência cultural é fruto também da dicotomia ética e cultural existente 

entre as elites dirigentes e as massas rural e urbana marginalizadas, as quais acabam 

utilizando linguagem e símbolos próprios. No estudo Folk, há o trabalho de 

identificação dos meios de comunicação do povo e dos agentes e instrumentos eficazes 

para atingir o desenvolvimento econômico e cultural, já que os segmentos populares 

utilizam um sistema comunicacional que tem por base o folclore. Daí a elaboração do 

conceito de Folkcomunicação como "o processo de intercâmbio de informações e 

manifestações de opiniões, idéias e atitudes da massa, através de agentes e meios 

ligados direta ou indiretamente ao folclore" (BELTRÃO, 2004, p.47).  

 

Algumas dessas manifestações possuem caráter e conteúdo jornalístico, 
constituindo-se em veículos adequados à promoção de mudança social. Entre 
elas, destacam-se as mensagens transmitidas oralmente pelos cantadores 
(violeiros ou paiadores) e poetas populares, pelos caixeiros-viajantes e choferes 
de caminhão; e as escritas; por meio de folhetos (literatura de cordel), 
almanaques, calendários e livros de sorte; e os meios de expressão utilizados 
pelas camadas populares para manifestar sistematicamente seu pensamento e 
suas reivindicações: entretenimento (carnaval), folguedos e autos populares 
("queima de Judas", mamulengo, bumba-meu-boi), peças de artesanato e de 
artes plásticas (D´ALMEIDA, 2007). 

 

 Os grupos não-organizados, a massa – urbana ou rural – de baixa renda, excluída 

da cultura erudita e das atividades políticas, diferentemente da elite, utilizam um sistema 

de comunicação próprio – o Folkcomunicacional – que, além de ser um processo que 

ocorre horizontalmente, é, sobretudo, resultado de atividade artesanal de um agente-

comunicador. O que caracteriza este sistema é a familiaridade lingüística e simbólica do 

agente-comunicador com os grupos marginalizados e acessibilidade dos marginalizados 

ao meio que o agente-comunicador utiliza. 

 Nesse contexto, o conceito de "folclore" utilizado por Beltrão engloba todas as 

manifestações oriundas do povo. Essa abertura permitiu, nos anos posteriores, a 

ampliação e a complementação do conceito por diversos estudiosos da área de 

comunicação.  
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 O que se depreende do estudo do conjunto da obra de Luiz Beltrão é que o 

conceito de sistema de Folkcomunicação foi desenvolvido como forma de se estabelecer 

os objetos e os métodos empíricos necessários para se proceder a uma análise 

interdisciplinar das diversas formas de comunicação popular. 

 

Agentes folclóricos como líderes de opinião 

 As pesquisas de Lazarsfeld, Katz e seus discípulos, nos Estados Unidos e países 

subdesenvolvidos, concluíram por contrariar a crença dominante de que os meios de 

comunicação coletiva exerciam decisiva influência direta na aceitação de novas idéias. 

Todas as investigações levaram à evidência de que o efeito dos meios de comunicação 

postos a serviço de grandes campanhas políticas ou sociais visando a mudar opiniões e 

atitudes em curto prazo, não eram tão eficazes como se imaginava.  

 

Para que a mudança se verificasse, uma outra influência se colocava entre os 
meios e o grupo afetado – a influência do “líder de opinião” – personagem 
quase sempre do mesmo nível social e de franco convívio com os que se 
deixavam influenciar, tendo sobre eles uma vantagem: estavam mais sujeitos 
nos meios de comunicação do que os seus liderados. Conheciam o mundo – isto 
é, haviam recebido e decodificado as mensagens dos meios, transmitindo-as em 
segunda mão ao grupo com o qual se identificavam (BELTRÃO, 2004, p.37). 
 

 No Brasil, Luiz Beltrão identificou teoricamente uma semelhança entre tais 

processos e aqueles que Lazarsfeld e seus discípulos haviam observado na sociedade 

norte-americana na teoria do Two Step Flow. No entanto, as hipóteses de Luiz Beltrão 

davam um passo adiante em relação aos postulados de Paul Lazarsfeld e Elihu Katz. 

Enquanto aqueles cientistas atribuíam um caráter linear e individualista ao fluxo 

comunicacional em duas etapas, porque dependente da ação persuasiva dos "líderes de 

opinião", o pesquisador pernambucano:  

  

Tinha a premonição de que o fenômeno era mais complexo, comportando uma 
interação bi-polar (pois incluía o "feed-back" protagonizado pelos "agentes 
populares" no contato com os " meios massivos") e revelando natureza coletiva. 
A re-intrepretação das mensagens não se fazia apenas em função da "leitura" 
individual e diferenciada das lideranças comunitárias. Mesmo sintonizadas com 
as "normas de conduta" do grupo social, ela continha fortemente o sentido da 
"coesão" grupal, captando os signos da "mudança social", típico de sociedades 
que sofrem as agruras do meio ambiente e necessitam transformar-se para 
sobreviver (MELO, 2007). 
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 Este mediador absorve a mensagem, reprocessa de acordo com sua percepção e 

repassa para o receptor, de seu grupo social. Esses líderes conquistam naturalmente tal 

responsabilidade, graças à credibilidade dos mesmos em suas comunidades. Essa 

conquista de liderança está intimamente ligada à credibilidade que merece no seu 

ambiente e à habilidade do agente comunicador de codificar a mensagem ao nível de 

entendimento dos seus receptores.  

 

O comunicador de folk tem em sua personalidade características dos líderes de 
opinião identificadas [por Beltrão] nos seus colegas do sistema de comunicação 
social: 1) prestígio na comunidade, independentemente da posição social ou da 
situação econômica, graças ao nível de conhecimentos que possui sobre 
determinado(s) temas(s) e à aguda percepção de seus reflexos na vida e 
costumes de sua gente; 2) exposição às mensagens do sistema de comunicação 
social, participando da audiência dos meios de massa, mas submetendo os 
conteúdos ao crivo de idéias, princípios e normas do seu grupo; 3) 
freqüentemente contato com fontes externas autorizadas de informação, com as 
quais discute ou complementa as informações recolhidas; 4) mobilidade, pondo-
se em contato com diferentes grupos, com os quais intercambia conhecimentos e 
recolhe preciosos subsídios; e, finalmente, 5) arraigadas da convicção filosófica, 
à base de suas crenças e costumes tradicionais, da cultura do grupo a que 
pertence, às quais submete idéias e inovações antes de acatá-las e difundí-las, 
com vistas à alterações que considere benéficas ao procedimento existencial de 
sua comunidade (MARANINI, 2007). 
 

 A tese de Beltrão mostra que, enquanto no sistema de comunicação social é 

muito freqüente a coincidência entre os líderes e as autoridades políticas, científicas, 

artísticas ou econômicas, na Folkcomunicação existe uma maior elasticidade na 

identificação desses elementos. Os líderes agentes-comunicadores de Folk, 

aparentemente, nem sempre são autoridades ou são reconhecidas. Eles possuem uma 

espécie de carisma, o que acaba atraindo ouvintes e seguidores. Para Maranini (2007), 

"esses líderes, em geral, alcançam a posição de conselheiros ou orientadores da 

audiência sem uma consciência integral do papel que desempenham".  

 

Padre Donizetti e a cidade de Tambaú 

Padre Donizetti nasceu em 03 de janeiro de 1882, na cidade de Santa Rita de 

Cássia/MG. Fez o curso preparatório para a faculdade no Colégio Diocesano, em Pouso 

Alegre/MG. Iniciou o curso de Direto na Faculdade do Largo de São Francisco, após 

dois anos, foi líder estudantil, criando nesta época assistência jurídica gratuita para os 

menos favorecidos. Foi no Colégio Diocesano, com a ajuda de Padre Nery, então reitor 

do Seminário de Pouso Alegre, somada a experiência que teve em dar assistência 
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jurídica aos pobres, que Padre Donizetti descobriu sua vocação sacerdotal. Abandonou 

os estudos e ingressou no Seminário de Pouso Alegre. 

Foi ordenado sacerdote em 12 de julho de 1908 e em seguida nomeado 

secretário do novo Bispo de Campinas/SP, seu amigo Padre Nery. Como secretário, a 

pedido do Bispo, iniciou um trabalho pastoral como vigário de uma paróquia da diocese 

de Campinas: Pedreiras. Naquele período fez o voto de pobreza, sonhava com uma 

transferência para uma paróquia carente, pois queria demonstrar a sua vocação de 

catequizador e orientador espiritual. 

Tomou posse em 03 de abril de 1909 como Vigário da Paróquia de Sant’Ana de 

Vargem Grande, hoje, Vargem Grande do Sul, na diocese de Ribeirão Preto. Lá 

permaneceu por 16 anos, promoveu festas juninas, celebrou missas nas casas de 

famílias, sempre procurando reunir e aproximar as pessoas. 

Depois da Revolução de 1924 em São Paulo, Padre Donizetti sofreu com os 

políticos locais, já que sempre procurou orientar o povo nas eleições. Pregava o bem 

comum como critério para a escolha de políticos. “Nada de partidarismo. Precisamos de 

união e paz entre as famílias. Precisamos seguir os ensinamentos de Cristo”, dizia. Com 

este comportamento foi acusado por um grupo de políticos como “um padre irreverente 

e um revolucionário popular”, sendo forçado a sair de Vargem Grande. Foi então que o 

Bispo de Ribeirão Preto o transferiu para Tambaú. 

Assumiu a posição de Vigário da Paróquia de Santo Antonio no dia 12 de junho 

de 1926, sendo o sétimo pároco da cidade. Na época Tambaú tinha apenas cinco mil 

habitantes, três mil deles residindo na zona urbana e dois mil na zona rural. Pouco 

conhecida no Estado, a cidade era apenas ligada pela estrada de ferro Mogiana. Apesar 

de já ser considerada um dos maiores centros industriais cerâmicos da América Latina, 

com 43 fábricas de produtos cerâmicos, Tambáu ainda não contava com ônibus para 

outras cidades. Por isso, os problemas sócios-econômicos da população não eram muito 

diferentes aos de Vargem Grande do Sul, pois não havia lei que protegesse os 

trabalhadores das indústrias cerâmicas. 

Como em Vargem Grande, o padre tentou organizar a população, provocando 

grandes problemas com as famílias ricas. Sua primeira providência foi a de retirar 

defronte a Igreja, os bancos que eram reservados para as famílias que haviam feito 

generosas contribuições à Igreja. A partir daí as crianças pobres é que ocupavam os 

referidos bancos. Com esta atitude foi deflagrada uma campanha política contra o padre 

defensor dos pobres. 
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O padre cuidava pessoalmente de todos os detalhes em sua Paróquia, desde o 

ensaio das crianças para Coroação de Nossa Senhora, no mês de maio, até os problemas 

municipais envolvendo políticos do cenário nacional. 

 

Na cidade padre Donizetti exercia uma autoridade moral muito forte. Sua voz 
era sempre ouvida e acatada por todos. Vivia andando pelas ruas da cidade 
conversando muito com o povo. Era um homem que gostava de ler jornais 
todos os dias. Tinha uma vasta biblioteca e estava sempre atualizado quanto aos 
acontecimentos do Brasil e do mundo. Foi fundador e incentivador de obras 
assistenciais e, em pouco tempo, tornou-se o líder espiritual e político da 
cidade. Toda e qualquer decisão a ser tomada na cidade teria que antes ser 
submetida ao padre Donizetti (HADDAD, 1995, p.19). 

 

Foi fundador e incentivador de obras assistenciais e, em pouco tempo, tornou-se 

o líder espiritual e político da cidade.  

Sendo muito devoto a Nossa Senhora de Aparecida, providenciou uma cópia fiel 

da imagem, vinda especialmente de Aparecida do Norte, que foi colocada na Matriz de 

Santo Antonio.  

Em 11 de outubro de 1929, às oito horas da manhã, a Igreja Matriz foi 

praticamente destruída por um grande incêndio. Foram queimadas 22 imagens de 

santos, todos os bancos e o altar. Milagrosamente só não foi destruída a imagem de 

Nossa Senhora de Aparecida. O fato foi relatado pelo padre no livro Tombo da 

paróquia: 

 

Atesto que a 11 de outubro de 1929, às 8 horas, irrompeu pavoroso incêndio na 
Matriz local, destruindo tudo, 22 imagens ficaram reduzidas a cinzas, restando 
do edifício, apenas as paredes revestidas de reboco. Entretanto, ilesa ficou a 
imagem de Nossa Senhora de Aparecida com o manto de seda, o que causou 
profunda impressão a todos. Será perpetuado o fato insólito em suntuosa Igreja 
que será construída para a conservação de sua imagem (HADDAD, 1995, p.20).  

 

O documento foi assinado pelo padre Donizetti e por um grande número de 

testemunhas. Este acontecimento foi o começo da força espiritual do padre.  

Padre Donizetti levava uma vida humilde. Sua casa só tinha o estritamente 

necessário e tudo o que ganhava era destinado aos pobres. Na cidade realizou seu 

trabalho junto aos menos favorecidos e lutou contra os fazendeiros que não pagavam 

salários aos seus empregados. Para o padre, todos tinham direito a um salário digno. As 

crianças também eram alvo de todo o seu carinho, dedicava especial atenção a elas 
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sendo responsável pela Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Tambaú, 

também fundou uma biblioteca para os operários.  

Segundo Azevedo (2001, p.157), com tal demonstração de força, o padre passou 

a ser o grande líder de Tambaú e, em 1932, após a Revolução Constitucionalista, já era 

a pessoa mais querida da cidade, adorado pelos pobres e respeitado pelos ricos. Toda e 

qualquer decisão a ser tomada na cidade era, antes, submetida a sua opinião.  

Participava ativamente de tudo. Criou quermesses, festas juninas, construiu asilo 

e, visando obras sociais, adquiriu terrenos e casas. Dedicava seu tempo inteiramente à 

comunidade, orientando, ajudando os pobres, confortando os aflitos, animando as 

famílias, assistindo os doentes, organizando festas religiosas e administrando os 

sacramentos. 

 

Bênçãos e romarias 

Existem várias versões sobre o início dos milagres realizados pelo Padre 

Donizetti. Algumas pessoas afirmaram que tudo começou depois do incêndio na Matriz, 

em 1929. Mas somente em 1954, quando o padre já contava com 72 anos de idade é que 

os acontecimentos se intensificaram. Comenta-se que o padre ganhou fama quando 

curou as pernas cheias de feridas de um vendedor ambulante de vinho. O homem tratou 

de contar o milagre que o padre realizou para os comerciantes das cidades vizinhas, e 

em poucos dias os romeiros começavam a chegar a Tambaú para receber as bênçãos.  

A fama do padre começou a aumentar e conseqüentemente, o número de 

romarias cresceu. Há registros que cerca de 250 mil pessoas estiveram presentes na 

cidade em um único dia em busca das bênçãos que eram dadas todas as tardes da porta 

da Casa Paroquial. Nos dias de hoje, as rádios da cidade de Tambaú transmitem em três 

horários uma gravação da benção dada pelo padre. Pronunciada em latim, a gravação é 

transmitida às 6 horas, ao meio dia e também às 18 horas.  

Com o sucesso do padre, Tambaú saiu da rotina para entrar num verdadeiro 

caos, já que não existiam acomodações suficientes para tantos fiéis. A cidade contava 

até então com cerca de 9.500 habitantes, uma pensão e um pequeno hotel. As indústrias 

cerâmicas chegavam a ter que paralisar a produção pela falta de locomoção na cidade, já 

que os trens vinham lotados da capital e as estradas de rodagem, que na época eram 

intransitáveis, apresentavam um volume de tráfego caótico, registrando-se filas de quase 

20 quilômetros de caminhões que conduziam romeiros mais humildes.  
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A situação em 1955 atingiu um ponto tão crítico que o prefeito da época chegou 

a decretar estado de calamidade pública.  Sua fama corria pelos jornais e rádios do 

Brasil e até no exterior, o que atraía cada vez mais gente à cidade.  

Padre Donizetti jamais reconheceu ser autor de fenômenos sobrenaturais e dos 

milagres que lhe eram atribuídos, mesmo assim estão catalogados milhares de milagres 

alcançados por sua interseção, inclusive em livretos. Somente em 2006, foram mais de 

500 casos registrados e catalogados, todos com nomes dos devotos, endereços para 

contato e descrição do caso. Todas as graças alcançadas eram por ele sempre atribuídas 

à fé dos que receberam e à ação intercessora de Nossa Senhora Aparecida, sua Mãe 

Espiritual, junto de Deus Pai.  

Diante da repercussão dos milagres que o Padre Donizetti realizava, no auge dos 

acontecimentos, a Revista Manchete enviou a Tambaú dois repórteres que fizeram 

extensa matéria de página dupla com o pároco da cidade que se recusava a dar 

entrevistas.  

 

Os repórteres Frederico Stern e Francisco Carvalho Henriques, conseguiram 
realizar extensa matéria biográfica sobre o padre e documentar alguns milagres, 
como o de João Ferreira Pinto, de três anos, que veio de Minas Gerais no colo 
de sua mãe com reumatismo deformante. Locomovia -se com extrema 
dificuldade e com dores alucinantes. O vigário apenas tocou-lhe a cabeça e as 
dores cessaram, saindo andando da Casa Paroquial curado.  
Mas segundo a Revista Manchete de 11 de dezembro de 1954, o primeiro 
milagre do padre foi a cura do comerciante Gervásio Rota de 52 anos, que 
durante 20 anos andou de muletas. Segundo a publicação, Gervásio procurou o 
pároco apenas para se consolar e para seu espanto, saiu andando. Louco de 
alegria - prossegue a revista - pôs a boca no mundo e foi o começo do 
desassossego do bom vigário, cuja ambição é apenas servir a Deus, com alguma 
folguinha para tocar o seu amado piano, ou órgão que o fez famoso no passado 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ, 2007, p.1). 

 

 Além deste, outros milagres tiveram repercussões ainda maiores e até hoje são 

lembrados pelos fiéis. Entre eles estão o “Nossa Senhora e a velha rica” e o caso da 

“Corrente”. 

Outra história confirmada pelo próprio protagonista em seu site, é a do jornalista 

e economista Joelmir Betting, que foi coroinha do Padre Donizetti. Em entrevista ao 

Jornal O Tambaú (PROVIDELO, 2005, p.12), ele conta que era gago e após tomarem 

sopa de quiabos na Casa Paroquial, o padre pegou sua mão e juntos rezaram um Pai 

Nosso em voz alta. Depois disso, nunca mais gaguejou e pôde, finalmente, ser aceito na 

escola, a qual se recusava ir por causa da gagueira. 
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O padre não realizou apenas curas de doenças funcionais, que dependem de um 

trauma ou bloqueio psíquico, tais como: asma, úlcera estomacal, gagueira, etc. Foram 

feitas também curas de doenças orgânicas, tais como: tumores, dilacerações de tecidos, 

fraturas ósseas, recomposição do tecido ósseo, entre outras. 

 Além das curas, a cidade de Tambaú também foi palco de um número 

infindável de conversões, o que Padre Donizetti considerava ainda mais importante, já 

que para ele as conversões valem para a vida eterna enquanto as curas têm uma 

existência curta. 

 Em agradecimento aos milagres, milhares de muletas, aparelhos ortopédicos, 

fotografias, roupas, cartas, velas, e tantas outras demonstrações de fé foram e até hoje 

são deixadas na antiga Casa Paroquial, hoje chamada Casa do Padre Donizetti, que está 

aberta a visitação. A casa mantém uma espécie de museu do padre e lá podem ser vistas 

a cadeira em que o padre faleceu, sua cama e outras relíquias que lhe pertenceram. 

No início de 1957, Tambaú não tinha mais condições de suportar a enorme 

quantidade de visitantes. Os romeiros levavam tudo da cidade, inclusive partes das 

árvores eram arrancadas, tudo para se levar uma lembrança da cidade do Padre 

Donizetti. Com o grande número de romeiros que chegavam a cidade, começaram a 

aparecer os aproveitadores que exploravam, cobrando caro pela água e comida que eram 

fornecidas em péssimas condições de higiene. 

Em virtude disto e por interferência do governador da época, Jânio Quadros, 

Padre Donizetti teve que interromper suas bênçãos diárias.  

Em março de 1961, devido ao estado de saúde cada vez mais debilitado, Padre 

Donizetti se limitava a dar sua habitual bênção dominical através da janela da Casa 

Paroquial.  

No dia 16 de junho de 1961, às 11 horas e 15 minutos, Padre Donizetti Tavares 

de Lima morreu na Casa Paroquial de Tambaú, sentado em sua cadeira e assistido por 

alguns paroquianos. Conforme a certidão de óbito, atestada por Dr. José Viana Bittar, o 

padre morreu aos 79 anos, por insuficiência cardíaca – infarto do miocárdio.  

O enterro aconteceu no dia 17 de junho e contou com a presença de parentes, 

autoridades, padres, freiras e fiéis de todas as partes que correram para a cidade para ver 

pela última vez o milagreiro de Tambaú.  
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Padre Donizetti e a Folkcomunicação  

 Na sociedade contemporânea, os grupos acham-se vinculados a uma ordem 

semelhante de idéias e a um propósito comum de adquirir sabedoria e experiência para 

sobreviver a aperfeiçoar a espécie e a sociedade. "Sabedoria e experiência, 

sobrevivência e aperfeiçoamento que só se consegue mediante a comunicação, o 

processo mínimo, verbal e gráfico pelo qual os seres humandos intercambiam 

sentimentos, informação e idéias" (BELTRÃO, 2004, p.28).  

 Todavia, a heterogeneidade dos grupos da sociedade atual fez com que a 

comunicação pessoal se tornasse limitada. Para a sociedade de massa, houve a 

necessidade da comunicação massiva, com instrumentos e técnicas próprias para o 

fornecimento das mensagens.  

 Para Beltrão (2004, p.46), entretanto, "mensagens transmitidas  por processos 

comunicativos singulares produzem efeitos os mais decisivos no ânimo e no 

comportamento da massa apática às solicitações do jornalismo ortodoxo". Quem 

testemunha, anualmente, a chegada de romeiros vindos de todas as partes do país 

cruzando, muitas vezes descalços, as ruas de Tambaú para homenagear a memória do 

Padre Donizetti, não pode deixar de convencer-se da força persuasiva dessas 

mensagens.  

 Beltrão, em seus estudos referentes aos processos comunicacionais, revelou a 

existência de um mediador que absorve a mensagem, reprocessa de acordo com sua 

percepção e repassa para o receptor, de seu grupo social. Existem líderes que não só têm 

a consciência de sua posição, como atuam, às vezes, mesmo abusivamente, para mantê-

la ou ampliá-la. Conscientemente, e num sentido construtivo, desenvolveram sua 

capacidade de liderança, além do personagem dessa pesquisa, Padre Donizetti, 

pregadores como Padre Cícero e Frei Damião, tidos como exemplos de comunicadores 

folk. Neles, a personalidade característica dos líderes de opinião são identificadas.  

 Padre Donizetti tinha prestígio na comunidade, graças ao nível de conhecimento 

que possuía sobre determinados temas e à aguda percepção de seus reflexos na vida e 

costumes de sua gente. Além disso, sua "humildade" em não assumir os milagres a ele 

atribuídos ajudou no processo de conquista dos membros do grupo social onde estava 

inserido. Segundo Haddad (1995, p.42), o padre costumava dizer:  “Eu não curo 

ninguém. Eu peço a Deus e ele atende por intercessão da ‘Virgem de Aparecida’. Não 

me transformem em notícia de sensação, pelo amor de Deus. Deixem-me em paz. Sou 
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um cura de aldeia, não faço milagres, apenas cumpro as práticas religiosas do 

sacerdócio”. 

 Donizetti estava exposto às mensagens do sistema de comunicação social, já que 

participava de audiências dos meios de massa. Porém, submetia os conteúdos ao crivo 

de idéias, princípios e normas de seu grupo. Ele tinha, ainda, freqüente contato com 

fontes externas - estudiosos, autoridades políticas locais e da região e outros religiosos -  

com as quais podia discutir e complementar informações recolhidas.  

O padre possuía arraigadas convicções filosóficas, à base de suas crenças e 

costumes tradicionais, da cultura do grupo a que pertence, às quais submetia idéias e 

inovações, com vistas a alterações que considere benéficas ao procedimento existencial 

de sua comunidade. Seu trabalho junto aos menos favorecidos e sua luta contra os 

fazendeiros que não pagavam salários aos seus empregados é um exemplo. De acordo 

com Haddad (1995, p.42), o padre "levantava a voz contra os patrões que atrasavam o 

pagamento de seus empregados e até no púlpito falava contra os tais "pagamentos com 

ordem", que considerava um verdadeiro roubo. Era um "vale" dado pelos patrões, 

obrigando os assalariados a comprar em determinadas casas de comércio".  

Hoje, Tambaú, mesmo após a morte do Padre Donizetti, recebe diariamente 

centenas de romeiros que buscam no túmulo do padre, na Casa Paroquial ou no 

Santuário a cura para seus males ou o atendimento para seus pedidos. Ônibus lotados, 

pessoas de todos os cantos do país e filas nas barracas de lembranças do padre já fazem 

parte do cotidiano da cidade. Segundo os fiéis, o Padre Donizetti continua até hoje 

intercedendo por todos que lhe pedem graças. 

Obedecendo à vocação de cidade turística religiosa, Tambaú realiza durante todo 

o ano vários eventos de cunho religioso. Entre eles estão a Marcha da Fé e a Semana 

Padre Donizetti. Além disso, a cidade é ponto de partida do Caminho da Fé, a versão 

brasileira do caminho de Santiago de Compostela tem como objetivo maior unir dois 

grandes pólos religiosos do Brasil: Tambaú e Aparecida do Norte. A jornada promove o 

encontro imaginário do “Padre Milagroso” com sua santa de devoção, Nossa Senhora de 

Aparecida, em Aparecida do Norte. Como acontece na Espanha, na partida, os 

peregrinos recebem um passaporte oficializado pela igreja para que no final da 

caminhada ele receba o Certificado de Peregrino Mariano. 

Tido como autor de inúmeros milagres, Padre Donizetti teve seu processo de 

beatificação iniciado em 1992. O primeiro passo tomado foi o pedido encaminhado a 

Roma de Nihil Obstat, que significa “Nenhum obstáculo” para o prosseguimento da 
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causa. Em 1996, o Vaticano emitiu o Nihil Obstat e concedeu ao padre o título honroso 

de “Servo de Deus”. Porém, logo depois, o processo de beatificação foi paralisado, por 

ordem do então bispo de São João da Boa Vista, Dom Dadeus Grings. 

Em dezembro de 2006, o novo bispo de São João da Boa Vista, Dom Davi Dias 

Pimentel, destituiu o antigo processo. Foi então aberto um novo processo e nomeados 

novos membros do Tribunal para a Causa da Beatificação de Padre Donizetti. 

Atualmente estão sendo recolhidos e separados materiais relacionados à vida do 

padre. Após terminado o recolhimento e a organização de todo esse material, o conjunto 

será encaminhado para análise no Tribunal da Causa dos Santos, no Vaticano. A 

resposta dessa análise, entretanto, pode demorar anos. Feita a análise, o próximo passo 

será ouvir testemunhas, pessoas que receberam graças de cura, para que então seja 

sinalizada a possibilidade de beatificação. 
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