
CMYK

TERÇA-FEIRA, 17/03/2009 biss@gazetadoparana.com.br   |  (45) 3218-2528

Iron Maiden
promete

voltar
em 2011

biss.2 e 3

DIA DE SÃO PATRÍCIO

Em todo mundo
comemora-se hoje o
‘St. Patrick’s Day’, data
que lembra a morte do
peregrino que expulsou
as serpentes da Irlanda

SILVIO DEMÉTRIO
DA REDAÇÃO –
CASCAVEL

O dia 17 de
março é uma data
especial para a Ir-
landa – não exata-
mente aquela ilha
concreta que faz

parte do arquipélago da Grã-Bretanha, mas
a terra mitológica de onde emana um ima-
ginário rico e que se tornou popularizado
pelo mundo todo com o cinema e a músi-
ca. Hoje é o ‘St. Patrick’s Day’ - o dia de São
Patrício, santo padroeiro dos Irlandeses.
Não existem registros precisos, mas atri-
bui-se a data de hoje à sua morte no ano
de 493 D.C.

São Patrício nasceu no País de Gales e
com dezesseis anos de idade foi capturado
por invasores irlandeses que atacavam as
propriedades de seu pai e o levaram, man-
tendo-o em cativeiro como o escravo duran-
te seis anos. Talvez seja desse período que o
jovem Patrício tenha assimilado o conheci-
mento sobre as crenças de origem celta que
povoavam o universo simbólico dos habi-
tantes da ilha. Foi a partir dessa experiência
também que Patrício converteu-se ao cato-
licismo como suporte para enfrentar seus
sofrimentos. Atribui-se também a manifes-
tação direta de uma voz divina que o con-
voca a deixar a Irlanda. Patrício caminha
mais de 32 quilômetros até a costa da Irlan-
da e consegue finalmente fugir.

Ao retornar para a casa dos pais, conso-
lida sua conversão ao catolicismo tornan-
do-se missionário – o que vai lhe trazer no-
vamente para a Irlanda em 432 D. C., mas
agora numa outra condição. Profundo co-
nhecedor dos costumes e práticas religiosas
de origem celta, Patrício começou a traba-
lhar na conversão dos habitantes da ilha que
majoritariamente nessa época eram pagãos.
Daí alguns símbolos que até hoje represen-
tam a cultura irlandesa terem origem no sin-
cretismo ao qual São Patrício recorreu para
conseguir converter os que mantinham as
crenças de origem celta.

Um dos símbolos mais famosos e que
sempre está associado à Irlanda é o trevo
de três folhas – São Patrício sabia que no
contexto do imaginário celta eram atribuí-
dos à planta poderes mágicos, e, traduzin-

Data rememora origens
do sincretismo irlandês

do esse elemento simbólico para uma ver-
são cristã, o trevo passou a simbolizar a
Divina Trindade. Outro símbolo muito co-
nhecido e que tem origem nessa estratégia
de diálogo entre duas culturas por intermé-
dio do sincretismo é a cruz celta. São Patrí-
cio conseguiu popularizar o mais forte sím-
bolo da cristandade em meio ao paganis-
mo associando a ele o sol – o mais forte
símbolo pagão entre os celtas. Daí a origem
da cruz celta.

Falecido (supostamente) em 17 de mar-
ço de 493 – Patrício se torna o grande pai
fundador da Irlanda católica. Atribui-se
simbolicamente a sua figura o feito de ter
expulsado as serpentes da ilha – não há re-
gistro de qualquer espécie de serpentes na
Irlanda. Na verdade essa é uma alegoria
para a conversão dos irlandeses, já que um
dos símbolos pelo qual os celtas se identi-
ficavam era justamente a figura de uma ser-
pente.

Outros grandes feitos de São Patrício
foram a popularização da prática da con-
fissão individual e secreta e a idéia do pur-
gatório como uma dimensão intermediá-
ria de expiação dos pecados.

Dois séculos mais tarde a força simbóli-
ca de São Patrício será reforçada pela faça-
nha atribuída a São Brendan, a quem se atri-
bui um primeiro descobrimento da Améri-
ca no século 6 D. C. – segundo os relatos e
as representações em mapas dessa época
haveria um ‘paraíso na terrestre’ a oeste da
Ilha de Finn (nome mítico da Irlanda).
Numa coincidência espantosa, o nome des-
se paraíso descoberto por um santo irlan-
dês é registrado como ‘Hy Brasil’ (com ‘s’,
como na grafia latina). Assim o vínculo en-
tre os irlandeses e o novo continente não se
reduz apenas à ampla imigração que ocor-

reu para os EUA. São Brendan nos coloca em
questão, já que todos vivemos no Brasil (não
necessariamente o paraíso flutuante do
mito que ficaria encoberto pela neblina e
que aparece especialmente durante um dia
a cada sete anos e que jamais pode ser al-
cançado. Para quem se interessar pelo tema
um dos últimos lançamentos em que há
uma abordagem histórica sobre o tema des-
sa “origem irlandesa” das terras descober-
tas por Cabral mais de 1000 anos depois da
morte de St. Patrick, uma boa referência é o
livro de Geraldo Cantarino, “Uma Ilha Cha-
mada Brasil: O Paraíso Irlandês no Passado
Brasileiro”, lançado em 2004 pela editora
Mauad. As ligações entre o Brasil e a Irlanda
vão além das batatas que daqui foram leva-
das na época do descobrimento e que os
salvaram da desnutrição e do escorbuto.
Também não se resume ao episódio olím-
pico no qual o padre irlandês Cornelius Ho-
ran empurrou o fundista brasileiro Vander-
lei Cordeiro durante a prova maratona em
2004. Existe algo de irlandês nessa alma ver-
de que também está na bandeira brasileira.
Algo que nos permite dizer também ‘Erin Go
Bragh!’ (Irlanda para sempre!).Local onde estaria sepultado o santo que expulsou as serpentes da Irlanda DIVULGAÇÃO Livro de Geraldo Cantarino DIVULGAÇÃO


