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Autor: Robinson Fernando Alves 
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Por volta de 1848, segundo o contexto messiânico do sul do Brasil no século XIX, e 
conforme a realidade e características dos movimentos rústicos sertanejos, iniciou-se em 
Campestre, Santa Maria, RS, um movimento messiânico encabeçado pelo asceta João Maria 
de Agostinho, o “santo monge” ou solitário eremita de Campestre e Botucaraí. João Maria foi 
homem versátil. Sua atuação se encontra a meio caminho entre a astúcia tática para 
empreender e a simplicidade rústica da sua pessoa. Era leigo, ermitão e caminhante. Foi um 
racionalista tanto no que se refere a seu modo de vida pessoal, quanto no que norteia as 
atitudes cotidianas práticas e morais dos fiéis. O anacoreta estabeleceu no local o culto a 
Santo Antão, legou aos fiéis um documento intitulado “Aos do Campestre” , onde escolheu os 
seus sucessores e instituiu a Romaria ou “ festa”  de Santo Antão. A partir de então, a 
população passa a conduzir o evento religioso. Baseou-se o estudo da Romaria em três fases: 
crescimento, de 1848 a 1900; auge, de 1900 a 1930; e consolidação, de 1930 aos dias atuais. 
Em todos os momentos da sua história, tratou-se de um evento popular, com diferentes grupos 
sociais envolvidos. O trabalho analisou alguns elementos que informam sobre quem são os 
romeiros de Santo Antão. Saber por que a população se integra ao culto foi intuito pelo qual 
se procedeu ao estudo do evento. Também se analisou amplamente as diversas formas em que 
o religioso, o social e o pragmático se manifestam na Romaria, através dos processos de 
memória, representações, reinterpretações, da ação e da cultura. Estudou-se a importância do 
sacrifício, da via sacra, do Cerro do Campestre, da água, da imagem, da paisagem, do 
“monge”, do Santo e de Deus para os devotos. Tentou-se entender o significado da idéia de 
“ festa de Santo Antão”  e se considerou todos os ritos e cultos que se pôde observar durante a 
semana do evento. Intuiu-se conhecer de que forma e por qual motivo o profano se integra ao 
sagrado e vice-versa. Partiu-se de um ponto de vista histórico, antropológico e cultural que dá 
visibilidade aos romeiros, peregrinos, moradores do lugar e clero, com destaque à versão da 
população que ingressa na Romaria. Valorizou-se as diferenças entre os devotos e o clero. 
Enfim se atentou para os problemas sociais que possam ter oferecido conjuntura histórica ao 
movimento, para a diversidade da Romaria, para o caráter coletivo das relações humanas e 
religiosas e para a idéia de que o homem deve ser valorizado antes de qualquer outro projeto. 
 
 
Palavras-chave: Romaria; Povo Cristão Latino-Americano; Movimento Social na América 

Latina; Igreja Católica na América Latina; Messianismo. 
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Iniciaron a vueltas para 1848, según el contexto messianico del sur del Brasil en el 

siglo XIX, y en el acuerdo de la realidad y las características de los movimientos rústicos de 
los sertanejos, en Campestre, Santa Maria, RS, un movimiento messianico dirigido por el 
asceta João Maria de Agostinho, el "monge santo" o el ermitaño solitario de Campestre y de 
Botucaraí. João Maria era hombre versátil. Su funcionamiento si los hallazgos la media 
manera entran en el astuteness táctico para emprender y la simplicidad rústica de su persona. 
Lo pusieron, ermitaño y caminante. Era un racionalista de una manera tal como para su 
manera de la vida personal, cuánto en que dirige las actitudes diarias prácticas y de la 
moraleja de las oficinas de su fieles. El anchoret estableció en local el culto a Antão Santo, 
legado a los fieles intitled el documento "Aos del Campestre", donde él eligió sus sucesores y 
él instituyó el peregrinaje o el "partido" de Antão Santo. De ahora encendido, la población 
comienza a conducir el acontecimiento religioso. El estudio del peregrinaje en tres fases fue 
basado: crecimiento, de 1848 a 1900; altura, de 1900 a 1930; y consolidación de 1930 a los 
días actuales. En todos los momentos de su historia, estaban sobre un acontecimiento popular, 
con diversos grupos sociales implicados. El trabajo analizaba algunos elementos que informan 
en quiénes son los romeros de Antão Santo. Para saber porqué la población si integra al culto 
era la intención para la cual si procedió al estudio del acontecimiento. También uno analizaba 
extensamente las formas diversas donde el la religiosa, social y la pragmática si revela en el 
peregrinaje, con los procesos de la memoria, las representaciones, reinterpretações, de la 
acción y de la cultura. La importancia del sacrificio, de los sacros de la manera, del Cerro del 
Campestre, del agua, de la imagen, del paisaje, del "monge", del Santo y del dios para los 
worshippers le fue estudiada. Fue intentada para entender el significado de la idea del "partido 
de Antão Santo" y si consideraba todos los rites y cultos que si podría observar durante la 
semana del acontecimiento. Intuiu a saber de eso que forma y por qué razón la profane si 
integra la sagrada y viceversa. Estaba quebrada de un histórico, de un antropológico y de un 
punto de vista cultural que da visibilidad a los romeros, a los peregrinos, a los habitantes del 
lugar y al clero, con la prominencia a la versión de la población que incorpora el peregrinaje. 
Uno valoró las diferencias entre los worshippers y el clero. En el último si procuró contra para 
los problemas sociales que pueden haber ofrecido coyuntura histórica al movimiento, para la 
diversidad del peregrinaje, el carácter colectivo de los seres humanos religiosos de las 
relaciones y para la idea de eso el hombre debe ser valorado antes de cualquier otro proyecto. 
 
 
Palabras-llave: Peregrinaje; Gente Cristiana Americana Latina; Movimiento Social en 

América Latina; Católico de la Iglesia en América Latina; Messianism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Entre os anos de 1846 e 1848, mais provavelmente neste, tem início na região de 

Campestre, Santa Maria, RS, o culto a Santo Antão, introduzido pelo líder messiânico João 

Maria de Agostinho, que se intitulava solitário eremita de Campestre e Botucaraí. Trata-se da 

fundamentação de um movimento romeiro, peregrino, leigo e social. A criação e oficialização 

da Romaria de Santo Antão consta em documento redigido a mando de João Maria e que se 

intitula “Aos do Campestre”  (Anexo A). Após a retirada do “monge” do Campestre, 

consolida-se o movimento peregrino e romeiro de forma ordenada. O evento religioso tem seu 

auge na década de 1920, até quando cresce vertiginosamente e, somente a partir de então, 

declina lentamente e se estabiliza. Como se vê, os camponeses dão continuidade ao 

movimento, que conserva, do início aos dias atuais, suas específicas características sociais. 

O tema se restringe ao período que conta desde a criação do culto até o evento 

ocorrido no ano de 2007 (158º Romaria de Santo Antão) e se delimita ao espaço que 

compreende a região de Santa Maria, onde são colhidas tanto as pesquisas de campo quanto 

as bibliográficas. 

Um esboço do estado da arte remete a fontes de cunho teórico e histórico. Começando 

pelas obras teóricas, para compreender quem foi João Maria e em boa parte o caráter 

pragmático da Romaria se utiliza a obra “Sociología de la religión” , de Max Weber. A fim de 

entender conceitos como rito, culto, coletividade, sociedade, sagrado e profano, além das 

crenças que envolvem a água, a imagem e a idéia de festa, se recorre ao texto “As formas 

elementares de vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália” , de Émile Durkheim. 

No intuito de se conhecer alguns trabalhos e abordagens sobre romarias católicas do 

Brasil se escolhe o livro “O Sertão das Romarias: um estudo antropológico sobre o Santuário 

de Bom Jesus da Lapa – Bahia” , de Carlos Alberto Steil. Trata-se do melhor texto para o tema 

que se tem conhecimento. A obra de Steil serve como modelo para um despertar acerca de 

questões pertinentes neste estudo, a nível antropológico e das representações religiosas. 

Com o interesse de obter informações sobre os processos da memória, e em específico 

memória da Igreja Católica, se considera o estudo de Eduardo Hoonaert, “A memória do povo 

cristão: uma história da Igreja nos três primeiros séculos” . 

Quanto às obras históricas, para compreender o contexto e existência do evento 

messiânico, se recorre principalmente a Maria Isaura Pereira de Queiroz e a Paulo Pinheiro 
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Machado. Estes textos também trazem alguns dados importantes sobre João Maria de 

Agostinho. Na verdade, como aqueles, há vários outros autores que, ao abordarem 

movimentos messiânicos em geral, dos quais o mais conhecido para a Região Sul do Brasil é 

o do Contestado, tratam também do messianismo do Campestre. Entretanto, consistem em 

referências esparsas e com poucas informações. 

Nestes feitos, é nos livros, artigos e revistas da história regional e local de Santa Maria 

que se encontram os dados do projeto de João Maria e da Romaria de Santo Antão. Destacam-

se Azevedo (1895, 1898), Fortes (1902), Silveira (1909), Becker Pinto (1914), Belém (1925, 

1989), Beltrão (1975, 1979), entre outros. 

Ainda no âmbito da história regional, duas obras são muito importantes por conta de 

sua abordagem acadêmica e por fornecerem dados mais exatos e abrangentes: “Monge João 

Maria: recusa dos excluídos” , de José Fraga Fachel, e o capítulo “Santa Maria de todos os 

santos” , da dissertação de Alexandre de Oliveira Karsburg. O primeiro trabalha a história dos 

três “monges Maria”  – João Maria de Agostinho, João Maria de Jesus e José Maria – 

delimitando os campos de ação e evidenciando a importância de cada um deles. O segundo 

inova com importantes informações acerca da influência que teve a burguesia ferroviária na 

história da religião católica em Santa Maria, entre outros. 

Outra obra importante é “Lendas do Campestre” , de Vicente Pilon. Consiste em uma 

compilação de relatos de histórias que o mesmo ouviu os romeiros contarem acerca do 

Campestre e da Romaria, apesar de ele não proceder às citações. O livro contribui 

enormemente para a análise dos processos de representações que promovem os devotos no 

evento religioso. 

Também fornecem muitas informações importantes acerca da história da Romaria os 

jornais de diversas épocas do período empreendido, bem como os livros-tombo das paróquias 

às quais pertenceu a Capela de Santo Antão. 

Por último, são promovidas entrevistas e observações, no espaço do evento religioso, a 

fim de se conhecer mais profundamente as manifestações culturais, antropológicas e sociais 

que constituem e envolvem a Romaria. 

A escolha do tema se justifica em virtude da necessidade de resgate e divulgação da 

história e da memória da Romaria de Santo Antão. Outrossim, é preciso evidenciar aquelas 

características culturais, antropológicas e sociais. Na verdade, é possível inferir tais dados dos 

meandros das obras históricas. Entretanto, nenhum dos textos promove um aprofundado 

estudo nestes termos acerca dos eventos e dos romeiros. 



 

 

13

Como marco teórico, segundo a Nova História, considera-se, antes de mais nada, uma 

estrutura de análise que garante visibilidade às diversas instâncias nas quais o evento tem 

expressão: peregrinos, romeiros em geral, pessoas da comunidade de Santo Antão e clero. A 

partir disso, opta-se pela trajetória “da base para o alto” ; ou seja, na versão dos romeiros está 

o enfoque da pesquisa. Ao método compete o estudo de caso da Romaria de Santo Antão. 

Usam-se como técnicas as pesquisas de campo (oral), bibliográfica e visual. 

O problema do trabalho reside em saber: Por que existe o movimento religioso? Por 

que as pessoas afluem à Romaria? Quem são os romeiros de Santo Antão? O objetivo reside 

em analisar a Romaria enquanto movimento do povo, a partir da hipótese de que existem 

aferições sociais, entre outras, na mesma; e, em seguida, interpretar, definir, resgatar e tornar 

lúcidas tais manifestações. 

O texto se divide em três capítulos. O primeiro remete ao personagem João Maria e 

aos empreendimentos que o mesmo promove. Trata-se de tornar compreensível o contexto 

histórico no qual tem lugar o movimento messiânico e saber de que forma os interesses da 

população regional se integraram e são atendidos pela doutrina e ação do “monge”. 

O segundo capítulo quer averiguar quem são os romeiros, os peregrinos, os moradores 

e os dirigentes de Santo Antão, saber quais são as razões que fazem com que os fiéis 

freqüentem o Campestre durante o evento e definir as fases ou momentos pelos quais 

transcorre a Romaria de Santo Antão. Enfoca muitas representações que se faz em torno do 

milagre ou das graças pedidas e alcançadas. 

O terceiro capítulo analisa as representações que se faz em torno da paisagem, do 

“monge”, do Santo, da imagem, da água, do morro, da via sacra e a idéia de romaria enquanto 

festa. É possível entender, no estudo da semana de homenagens ao Santo, como se 

desenvolvem os caracteres de nível humano, social, coletivo, religioso, sagrado, profano, 

simbólico, econômico e pragmático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 O ASCETA JOÃO MARIA DE AGOSTINHO E O SURGIMENTO DA 

ROMARIA DE SANTO ANTÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

1.1 O Santo Antão do deser to 

 

 

Santo Antão viveu no Egito, de 251 à 356, tendo morrido com 105 anos. Alcançou o 

tempo de perseguição em sua última fase. Em 313, o imperador romano Constantino – que 

havia se convertido ao cristianismo, sendo batizado – concedeu liberdade religiosa aos 

cristãos através do Edito de Milão. Em 391 o cristianismo se tornaria a religião oficial do 

império com Teodósio. 

Podemos caracterizá-lo, segundo definição de Weber, como asceta de rechaço do 

mundo, ou seja, 

 

 

esa concentración de la acción puede producir un alejamiento del «mundo», de los 
vínculos sociales y espirituales de la família, de la propiedad, de los asuntos 
políticos, económicos, artísticos, eróticos, en general de todo lo relacionado con lo 
creado, una consideración de toda participación en esos vínculos como una 
aceptación que aparta necesariamente de dios: ascetismo de rechazo del mundo 
(weltablehnende Askese).1 

 

 

A fuga do mundo remete, aqui, majoritariamente, a uma característica pertinente e 

própria do Santo: o seu isolamento físico. Isto de fato é o que fica provado ao se conhecer sua 

história. A principal fonte que se tem de Antão é obra de outro santo católico, Atanásio (296-

373), bispo de Alexandria (Egito) na época de Antão (por 46 anos, de 327 à 373). Escrevera 

uma hagiografia do mesmo logo após sua morte sob intuito animar na fé os monges do seu 

tempo. Segundo ele, Antão era filho de ricos nobres cristãos. Seus pais morreram quando ele 

tinha entre 18 e 20 anos, deixando enorme fortuna e uma filha bem mais jovem que Antão. 

Assume o Santo a responsabilidade da casa e da irmã: os bens que recebeu, doou-os às 

pessoas da aldeia para não ser estorvado espiritualmente por eles; quanto à irmã, recomendou-

a a uma casa de virgens. Desprovido, iniciou sua ascese dentro de sua própria casa. 

Trabalhava com as mãos e com o dinheiro que ganhava comprava pão e distribuía o restante 
                                                           
1 WEBER, Max. Sociología de la religión. Madrid: ISTMO, 1997. p. 215-216. 
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aos pobres da região. Antão aprendera a ascese junto aos zelosos (ascetas) da aldeia, porque 

naquela época não havia muitos mosteiros no Egito e quem desejasse retirar-se a si mesmo o 

fazia não longe de sua comunidade. Quando o Santo sai de casa, portanto, cuida ficar próximo 

à sua aldeia. Ali teria sido tentado pelo demônio várias vezes, tendo sempre o vencido, pois 

que se fortalecera nas orações e nos jejuns.2 

Antão resolve ir para alguns sepulcros, que se encontram longe da aldeia. Entra num 

dos túmulos e ali permanece. Novamente vencera o demônio.3 Antão decide então ir pra o alto 

de uma montanha; lá encontrou um castelo fortificado e desabitado, onde se estabeleceu. 

Barrou a entrada, de modo que ninguém entrasse e tampouco ele saía, pois havia água no 

interior do castelo e recebia comida por cima dos muros – aí também combatera muitos 

demônios.4 Contudo, os homens interrompiam seu isolamento. “Por ele o Senhor curou várias 

pessoas que sofriam em seus corpos e purificou outras dos demônios. Antão recebera de Deus 

a graça de consolar os aflitos e de reconciliar as pessoas em discórdia.” 5 

Retira-se para outra montanha, muito alta. Quando os outros ascetas ficaram sabendo 

do lugar em que estava, trataram de abastecê-lo com víveres regularmente.6 Ali também 

muitos visitantes e doentes foram a seu encontro.7 Morre a 17 de janeiro de 356, sendo 

enterrado por dois monges seus auxiliares, que não revelaram a ninguém o paradeiro do seu 

túmulo. 

Impressiona em Atanásio a progressão temporal-espacial, ou seja, conforme Antão 

envelhecia e se purificava espiritualmente, também se distanciava mais e mais no deserto. O 

texto de fato é todo impregnado de demonologia. O ponto máximo do deserto representava 

também, para o conhecimento da época, a principal morada do demônio. Por causa das 

vitórias que teve contra o demônio recebera o poder de Deus de exorcizá-los. Com base nisto, 

atualmente, “sua imagem vem sempre acompanhada de um porco, figurando o Demônio que 

gostava de importunar o Santo asceta.” 8 

O biógrafo induz a pensar, por pelo menos três vezes9, que Santo Antão fora o 

primeiro a praticar a ascese no deserto. Entretanto, 

                                                           
2 ATANÁSIO, Santo. Vida e Conduta de Santo Antão. São Paulo: Edições Paulinas, 1991. p. 23-30 passim. 
3 Ibid., p. 31 
4 Ibid., p. 34-35 
5 Ibid., p. 37 
6 Ibid., p. 72 
7 Ibid., p. 76 
8 O SANTO do mês: Janeiro: Santo Antão, Abade (dia 17). Grande Sinal, Petrópolis: Vozes, v. 41, n. 1, p. 120-
127. jan./fev. 1987. p. 121. 
9 ATANÁSIO, op. cit., p. 25, 31 e 34 
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embora Atanásio faça notar que o retiro para o deserto era algo de novo na ascética 
cristã, é preciso reconhecer que, praticando-o, Antão não fazia senão inaugurar entre 
os cristãos um gênero de vida familiar aos grandes modelos bíblicos de santidade 
(Profetas do Antigo Testamento, São João Batista, o próprio Cristo).10 

 

 

O que se pode afirmar com certeza é que, na cultura ocidental-católica, Antão fora um 

dos pioneiros e, quem sabe, o principal dentre os primeiros ascetas do século IV. Também 

muito contribuiu para o surgimento dos primeiros mosteiros. “Em freqüentes colóquios, 

encorajava os monges e determinou vários visitantes a se tornarem monges. Era como que o 

pai de todos esses mosteiros.” 11 Entretanto, há uma diferença marcante entre a vida nas 

abadias e a vida heremítica propriamente dita. “São Pacômio (†346) deu início à vida ascética 

levada em estreito consórcio fraterno, sob uma Regra e um Superior comuns, ou seja, à vida 

cenobítica , bem distinta da vida anacorética, solitária.” 12 Com estas definições, é possível 

afirmar que os seguidores de Santo Antão, que habitaram com ele as montanhas do Egito, 

caminhavam a um meio termo entre a anacorese e o cenóbio, sendo que não chegaram a 

caracterizar este enquanto o líder tivesse vida. Com a ajuda de Conti, sabemos que “seus 

discípulos viviam uma forma embrionária de vida comunitária: cada qual tinha sua cabana 

isolada, mas viviam sob a direção espiritual de Santo Antão.” 13 

É preciso notar, ainda uma vez, que, conhecido o parentesco natural entre a vida 

solitária, a vida congregacional e seus entrepostos, resta ainda saber que o cenobitismo foi 

introduzido na ascese também em parte pela posição da Igreja Católica, no intuito de evitar 

idéias cismáticas, como as de Ário e o arianismo (sec. IV, combatido por Antão). Ou seja, sob 

a liderança de um padre e a lei de um mosteiro seria menos provável que ocorressem 

“desvirtuamentos” . 

 

 

1.2 O Contexto histór ico de Santa Mar ia e da Igreja Católica desde a instalação até os 

dias atuais 

                                                           
10 BETTENCOURT, Pe. Dom Estevão. O Ideal de Santo Antão e a sua Atualidade: em comemoração do 16° 
centenário da morte do Santo. Revista Eclesiástica Brasileira – REB, Petrópolis: Vozes, v. 16, n. 1, p. 80-96, 
mar. 1956. p. 89. 
11 ATANÁSIO, op. cit., p. 38 
12 BETTENCOURT, op. cit., p. 82 
13 CONTI, Dom Servilio. O Santo do dia. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1984. p. 36. 
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Define-se o ano de 1797 como marco inicial da história santa-mariense. No entanto, 

desde 1787 já havia nesta região militares portugueses e espanhóis, devido ser o local área 

fronteiriça, segundo o que determinava o Tratado de Santo Ildefonso14. 

Foi no ano de 1787, nos meses de março e abril, que passou por terras do Rincão de 

Santa Maria, vinda do sul do atual Rio Grande do Sul, a Primeira Comissão Demarcadora dos 

Limites. Como se tratasse de uma comissão mista, os espanhóis instalam-se em São Martinho, 

enquanto que o lado português realiza seus trabalhos topográficos no Passo da Areia e no 

Passo dos Ferreiros, próximos de onde hoje se encontra a cidade de Santa Maria. Trouxeram 

consigo um sacerdote e construíram tosca capela, que ficou conhecida como Capela do 

Acampamento de Santa Maria. Aí se estabeleceram os lusitanos porque, caso o Tratado fosse 

efetivado, Santa Maria seria cidade fronteiriça. O número elevado de militares nesses 

assentamentos deixa claro que a cidade foi, desde o início da ocupação do Rio Grande do Sul, 

importante centro geográfico-estratégico, constituindo-se em entreposto natural e obrigatório, 

pois que está ligada a diversos pontos do território nacional e internacional (Buenos Aires e 

Montevidéu), o que facilita a circulação de mercadorias.15 

Em novembro de 1797 chega a Santa Maria a Segunda Subcomissão Demarcadora de 

Limites. Achava-se em Santo Ângelo, território das Missões, quando Câmara16 determinou 

que se deslocasse até Arroio dos Ferreiros, próximo ao Rincão Santa Maria, a fim de concluir 

os trabalhos de gabinete relativos à demarcação procedida.17 O local escolhido para 

acampamento foi a colina onde hoje se encontra a Rua do Acampamento, em Santa Maria. A 

medida garantiria que o local estivesse guarnecido se as coroas viessem a ser inimigas. 

Permaneceu ali a Comissão até fins de setembro de 1801. Não estavam ainda conclusos os 

trabalhos quando recebeu a mesma ordens de se deslocar a Porto Alegre. A medida se deu 

porque, uma vez que se fazia iminente a declaração de guerra entre Portugal e Espanha, não 

havia mais motivos para a Comissão aí permanecer. 

                                                           
14 Em 1º de outubro de 1777 foi concluído entre as coroas de Portugal e Espanha o Tratado de Santo Ildefonso, 
restabelecendo-se conforme Madri, ou seja, restituindo-se, uma nação à outra, todo território que por força das 
armas tivesse sido arrebatado em guerras passadas. Em 1783 é nomeada a Comissão Demarcadora de Limites 
portuguesa, que tem como primeiro comissário o Brigadeiro Sebastião Xavier da Veiga Cabral e como segundo 
comissário Coronel Francisco João Roscio, sendo que aquele, desde 1780, era governador do Continente do Rio 
Grande do Sul. Em janeiro de 1784, iniciaram-se os trabalhos de demarcação, tendo deixado Câmara o governo 
do Continente nas mãos do coronel Rafael Pinto Bandeira, a fim de ocupar seu cargo de primeiro comissário. 
Nos fins de 1786, estando já a comissão junto ao Forte espanhol de Santa Tecla, a expedição portuguesa 
bipartiu-se, constituindo uma das partes a Segunda Subcomissão ou Segunda Sub-divisão Demarcadora, da qual 
assumiu a direção o segundo comissário coronel Francisco João Roscio. 
15 BELÉM, João. Histór ia do Município de Santa Mar ia – 1797-1933. Santa Maria: EdUFSM, 1989. p. 74-75. 
16 O governador já havia se deslocado a Porto Alegre a fim de conduzir-se em seu cargo e não havia outra 
comissão a não se a Segunda Sub-divisão. 
17 BELTRÃO, Romeo. Cronologia Histór ica de Santa Mar ia e do Extinto Município de São Mar tinho – 
1787-1930. 2 ed. Canoas: La Salle, 1979. p. 27; BELÉM, op. cit., 1989. p. 21. 
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Retirada, porém, a mencionada partida, e por conseguinte a capela e o cura, o local 

passou a ser simplesmente um povoado denominado Santa Maria. Em 28 de julho de 1810, 

Santa Maria foi elevada a capela, tornando-se filial da freguesia Nossa Senhora da Conceição, 

da Paróquia de Vila Nova de São João da Cachoeira (atual Cachoeira do Sul), passando a ser 

conhecida por Capela de Santa Maria da Boca do Monte. Em 27 de julho de 1812, tornou-se 

capela curada ou curato, ou seja, passou a ter um sacerdote específico permanente, pia 

batismal e sacrário, recebendo licença para administrar os sacramentos de batismo e 

eucaristia. Em 25 de janeiro de 1814, tomou posse da Capela de Santa Maria da Boca do 

Monte o Padre Antônio José Lopes, que abriu o livro tombo da mesma, transcrevendo a 

Provisão (portaria) que elevou a capela à curato. O fato motivou ruidosos festejos, o que veio 

a ocasionar a comemoração do falso centenário da cidade cem anos depois. 

Por lei provincial nº. 6 de 17 de novembro de 1837 foi criada a Freguesia de Santa 

Maria da Boca do Monte, passando a mesma a ser não mais curato, mas Paróquia ou Comarca 

Eclesiástica; ou seja, deixava de ser filial de Cachoeira para ser também Matriz. Segundo 

Belém18, a população do lugar neste momento estava com sua atenção voltada para os 

episódios da Revolução Farroupilha, de forma que o fato de Santa Maria tornar-se paróquia 

passou despercebido ou mesmo desacreditado. Outrossim, apenas em 12 de março de 1844, é 

nomeado o primeiro pároco ou vigário, Matias Carneiro Mendes de Sá, que organiza a festa 

comemorativa daquela elevação. 

Em 07 de maio de 1848, o Papa Pio IX, pela Bula Ad oves dominicas, desmembrou da 

Sede Arquiepiscopal de São Sebastião do Rio de Janeiro imenso território, criando a diocese 

de São Pedro do Rio Grande do Sul e elevando a cidade de Porto Alegre à categoria de Sede 

Episcopal. 

Por lei provincial nº 400, de 16 de dezembro de 1857, a Freguesia de Santa Maria foi 

elevada à categoria de vila. Em 17 de maio de 1858, ocorreu a emancipação político-

administrativa, que criou o município de Santa Maria da Boca do Monte, sendo então 

instalada a respectiva câmara municipal. Posteriormente, por lei provincial nº. 1013, de 06 de 

abril de 1876, é criada a cidade de Santa Maria da Boca do Monte. 

Pela Bula Praedecessorum Nostrorum, de 15 de agosto de 1910, o Papa Pio X eleva a 

Sé Episcopal de São Pedro do Rio Grande do Sul a Arcebispado e cria as dioceses de Santa 

Maria, Pelotas, e Uruguaiana. A Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul passa a chamar-

se Arquidiocese de Porto Alegre. A sede episcopal da DSM passa a ser a cidade de Santa 

                                                           
18 BELÉM, op. cit., 1989, p. 79-84 passim 
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Maria e a Igreja da Imaculada Conceição19 é elevada a Catedral.20 A partir desse momento, da 

mesma forma, a Paróquia de Santa Maria passa a se chamar Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição de Santa Maria ou da Catedral. A primeira informação documentada que se 

encontrou sobre o título Capela de Santo Antão é de 189621, quando então a mesma pertencia 

à Paróquia de Santa Maria. 

Em 14 de janeiro de 1934 é criada, na DSM, a Paróquia Santa Catarina ou do Itararé. 

Foi desmembrada da Paróquia da Catedral ou Nossa Senhora da Conceição de Santa Maria, 

sendo-lhe também anexada a antiga Paróquia de São Martinho. Em 1934, neste mesmo ato, a 

Capela de Santo Antão passou a pertencer à Paróquia de Santa Catarina ou do Itararé.22 

Em 07 de outubro de 1959 é criada a Paróquia do Rosário, desmembrada das 

Paróquias da Catedral e de São José do Patrocínio23. A 19 de fevereiro de 1969, Santo Antão 

passou a pertencer à Paróquia Nossa Senhora do Rosário, sendo que antes pertencia à 

Paróquia Santa Catarina.24 Daí em diante, a referida capela não mudou mais de paróquia, 

sendo que pertence atualmente à Paróquia do Rosário. 

 

 

1.3 O movimento messiânico 

 

 

O messianismo é um fenômeno muito comum no mundo inteiro, e no Sul do Brasil 

teve existência, período e geografia concretos. Diante desta conjuntura, para trabalhar com a 

história do asceta João Maria de Agostinho é preciso se ter em mente o contexto messiânico. 

Usar-se-á a definição de messianismo proposta por Maria Isaura Pereira de Queiroz, que, 

inclusive, distingue entre as idéias de messianismo e movimento messiânico: 

                                                           
19 A construção de uma nova Igreja Matriz para Santa Maria foi idealizada pelo padre Caetano Pagliuca. A pedra 
fundamental foi lançada em 08/12/1902, tendo por consagração Nossa Senhora da Conceição. A inauguração é 
feita em 05/12/1909. (SANTOS, Zosymo Lopes dos. Três Jubileus Católicos em Santa Mar ia, RS – 1985: 
registros cronológicos-nominais. Santa Maria: Instituto de Preservação da Memória Cultural de Santa Maria e 
Região, 1985. p. 19) 
20 PIO X, Papa. Bula Praedecessorum Nostrorum (15 de agosto de 1910). In: DSM; Santuário da Medianeira. O 
Santuár io: Edição comemorativa aos 75 anos de criação da Diocese de Santa Maria. Santa Maria, v. 8, n. 8, 15 
agos. 1985. p. 9 
21 DSM. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Livro de Registro de Tombo Nº 3. Santa Maria: Secretaria 
Geral do Bispado, 1889-1914. p. 72v 
22 DSM. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Livro de Registro de Tombo Nº 4. Santa Maria: Secretaria 
Geral do Bispado, 1915-1944. p. 17v-18f 
23 DSM. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Livro de Registro de Tombo Nº 1. Santa Maria: Secretaria Geral 
do Bispado, 1959-1977. p. 1 
24 Ibid., p. 59f 
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Verificada a existência de crenças messiânicas que não chegam a se concretizar em 
movimentos, propúnhamos então reservar exclusivamente “messianismo”  para 
nomear os anseios do povo, para aquela fase que Paul Alphandéry chamou de espera 
messiânica; movimento messiânico seria atividade de uma coletividade sob a 
direção de um mensageiro de Deus – o messias – para apressar o milênio.25 

 

 

O monge, logo, se enquadra no termo messianismo, no sentido de que, apesar de ser 

cultuado como um santo ou mesmo um messias e de promover o culto a sua pessoa, não se 

dizia – pelo menos não insistente e categoricamente – o próprio messias, enviado de deus, 

salvador do mundo. Maria Isaura, fiel ao título da sua obra, analisa messianismo no Brasil e 

no mundo. Ela trabalha com diversas categorias, das quais a representativa da história do 

“monge” santa-mariense é o conceito de movimento rústico sertanejo. A idéia norteadora 

desses movimentos é a crença em um líder, que possui poderes sobrenaturais e profetiza o fim 

dos tempos ou a vinda de um messias, tempos em que terão melhor sorte seus seguidores. 

Vive-se coletivamente sob a tutela do chefe e segundo regras que ele estabelece, sendo que 

existem direitos e deveres e também há destaque para algumas pessoas que assessoram o 

líder. Todos têm um pouco para sobreviver. Marli Auras explica melhor o que leva o 

camponês sentir-se atraído por esses movimentos: 

 

 

Face a um contexto histórico que procura negar até o estatuto de homem ao 
sertanejo, a práxis religiosa lhe garante a possibilidade de construir sua própria 
identidade – pela religião ele reproduzia conhecimentos antigos e pela religião ele 
criava novos conhecimentos capazes de significar o seu dia-a-dia.26 

 

 

É possível falar mesmo de uma onda messiânica sulista. José Fraga Fachel baseia sua 

obra na análise histórico-biográfica de três eremitas distintos, que teriam habitado a Região 

Sul do Brasil – João Maria de Agostinho (ou Agostini), João Maria de Jesus e José Maria. 

Todos são considerados líderes de movimentos rústicos sertanejos. João Maria de Agostinho 

tem o mérito de ser o pioneiro dos “monges Maria” . Ele está nos primórdios dos movimentos 

rústicos e foi anterior mesmo a outros grandes movimentos messiânicos brasileiros, como 

Canudos e Contestado. Na verdade, foi ele quem deu subsídios para a existência e fama que 

originou o segundo e o terceiro monges. 

                                                           
25 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. 2 ed. São Paulo: Alfa-Omega, 
1976. p. 46. 
26 AURAS, Marli. Guerra do Contestado: a organização da Irmandade Cabocla. Florianópolis: EdUFSC: 
Assembléia Legislativa; São Paulo: Cortez, 1984. p. 59 
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João Maria de Agostinho teria residido primeiramente em Sorocaba, São Paulo. Neste 

local, em 1844, ter-se-ia instalado próximo à Fábrica de Ferro São João de Ipanema, pois que, 

na propriedade desta fábrica, localiza-se o Morro do Araçoiaba, no qual existe uma gruta com 

uma fonte de água, na qual teria habitado o “monge”. Ter-se-ia então dirigido à Santa Maria 

da Boca do Monte, RS, entre 1846 e 1848 – ou seja, logo após os eventos da Revolução 

Farroupilha – onde habitou o Cerro do Campestre, que também tinha uma fonte, residindo em 

uma capelinha que construiu. Aí fundou a devoção à Santo Antão. Depois teria habitado o 

Cerro do Botucaraí, próximo à Candelária, que fica no caminho de quem vai de Santa Maria a 

Porto Alegre. Lá também ergueu cruzes e ministrou uma fonte. Em Botucaraí teria sido preso 

pelo general Francisco José de Souza Soares de Andréa, Presidente da Província do Rio 

Grande do Sul, e remetido a Porto Alegre, donde teria sido conduzido para o brigadeiro 

Antero José Ferreira de Brito, Presidente de Santa Catarina, que o teria enviado para a Ilha do 

Arvoredo – SC. Dali, em 1851, se retirou para uma gruta no município da Lapa – PR. Depois 

de sua estada na Lapa, o Monge João Maria esteve em Rio Negro – PR e Mafra – SC, às 

margens do Rio Negro, que divide os estados do Paraná e Santa Catarina. Depois destas 

paragens teria sido enviado para o Rio de Janeiro, dali foi para Petrópolis, e depois se internou 

pelo interior da Província do Rio de Janeiro. 

Nos últimos vinte anos do século XIX, o Brasil vivia a abolição da escravatura, a 

proclamação da República, e no sul do país a Revolução Federalista de 1893. É nesse 

contexto que surge o segundo “monge”, João Maria de Jesus. Era contrário à República e 

simpático aos federalistas no período 1893-1895, pois associava a República ao contexto de 

espoliação do povo sertanejo. Foi um imigrante sírio ou francês de nome Anastás Marcaf. 

Antes de chegar ao Brasil achava-se em Buenos Aires e por isso falava castelhano. Peregrinou 

no sul do Planalto Brasileiro, entre 1890 e 1908, quando esteve pelos campos de Palmas, pelo 

vale do Rio do Peixe e pelo interior e vilas dos municípios de Campos Novos, Lages, 

Curitibanos, Porto União, Rio Negro e Canoinhas. Por volta de 1908 ou 1910, João Maria não 

foi mais visto. Teria se dirigido para o Morro do Taió, que fica entre Curitibanos e Rio do Sul. 

Ergueu vários cruzeiros e sinalizou muitas “águas santas” . Evitava ajuntamentos de 

seguidores e não ficava muito tempo em um mesmo lugar, mas era menos ermitão que o 

primeiro “monge”. Operava sacramentos como o batismo, apesar de ser leigo, o que lhe 

conferiu conflitos com o clero. 

O monge José Maria, terceiro “monge Maria” , está ligado ao contexto e 

desdobramento da Guerra do Contestado (1913-1916), ocorrida na região que fica entre 

Paraná e Santa Catarina. Os caboclos, despojados de suas terras, perambulavam pelo sertão à 
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procura de sobrevivência, quando, em 1911, o “monge” apareceu no município de Campos 

Novos-SC, dentro da região contestada. Chamava-se Miguel Lucena de Boaventura, admitia 

assentamentos e manifestava simpatias pela monarquia. Posteriormente, estabeleceu-se em 

Taquaruçu-SC, em terras do coronel Henrique de Almeida, onde estabeleceu um arraial. Foi 

dali expulso por forças do governo de Santa Catarina, atravessou a fronteira e foi se instalar 

nos Campos de Irani, então município de Palmas-PR, hoje Joaçaba-SC, onde José Maria 

perdeu a vida, em 1912, em combate com forças do Paraná. 

Curioso notar que o segundo e o terceiro “monges”  Maria se diziam irmãos do 

primeiro, João Maria de Agostinho, provavelmente no intuito de serem considerados mais 

santos com tal parentesco. A preferência por grutas e morros, a manipulação de fontes com 

águas “santas”  e a construção de cruzes para o Calvário também eram pontos comuns entre os 

três. Entretanto, Agostinho não se inclinou a tendências político-partidárias como fizeram 

seus sucessores. É importante lembrar que a Revolução Farroupilha teve início em 1835 e fim 

em 1845, pouco antes da chegada do “monge” a Santa Maria, e que apesar destes fatos o 

mesmo não se disse nem contrário e tampouco favorável ao conflito. Como nos informa Paulo 

Pinheiro Machado, acerca do contexto político da década de 1840, 

 

 

o Rio Grande do Sul, como província da fronteira sul do império, deveria preparar-
se para a próxima intervenção no Prata, contra os governos de Oribe e Rosas. Tinha, 
portanto, de concluir a pacificação com os farroupilhas, dar combate a bandos 
armados dispersos que viviam de roubo de gado na campanha e liquidar o quilombo 
que havia crescido na serra do Couto [no cerro do Botucaraí]. Do ponto de vista 
militar, o surgimento de um movimento de cunho religioso, mesmo com fins 
pacíficos, que concentrasse a população desvalida da campanha, seria totalmente 
inoportuno.27 

 

 

O quilombo da serra do Couto (cerro do Botucaraí), provavelmente foi destruído em 

184728, talvez a mando do general Francisco José de Souza Soares de Andréa, e 

possivelmente se reagrupou em 1848.29 É muito provável que João Maria tenha estado nesse 

quilombo e também devem ter sido estes quilombolas que deram fôlego às pregações do 

“monge” em Botucaraí. Quanto à Revolução Farroupilha, foi um evento promovido por 

                                                           
27 MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado: a formação e a atuação das chefias caboclas, 1912-
1916. Campinas: EdUNICAMP-CECULT-FAPESP-CNPq-Coleção Várias Histórias, 2004. p. 167 
28 MAESTRI FILHO, 1984, p. 81 apud FACHEL, José Fraga. Monge João Mar ia: recusa dos excluídos. Porto 
Alegre: EdUFRGS; Florianópolis: EdUFSC, 1995. p. 45 
29 FACHEL, op. cit., p. 45 
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grandes estancieiros que gerou enorme mobilização regional e que teve influência em Santa 

Maria. Segundo Belém: 

 

 

Fazendeiros e agregados, comerciantes e auxiliares, agricultores e peães (...) 
abandonam suas ocupações produtivas para pegar em armas (...). É que as 
dissenções[sic] políticas, extremando, demasiadamente, a família rio-grandense, 
divide-a em dois grandes grupos, não deixando lugar para a neutralidade.30 

 

 

A descrição do autor deixa claro que 1) não havia espaço para neutralidade diante dos 

acontecimentos da Revolução, e que 2) havia em Santa Maria vários tipos sociais, desde o 

grande proprietário até o agricultor de subsistência. Exagerando o desenvolvimentismo da 

cidade, Belém ainda esclarece melhor o assunto: 

 

 

Santa Maria, em 1835, marchava em vertiginoso progresso. Seu comércio e indústria 
pastoril desenvolviam-se, prodigiosamente. Havia em a área de todo o Curato mais 
de cem estabelecimentos pastoris, entre estâncias e estanciolas, nas quais 
abundavam o gado vacum e o cavalar, constituindo sua importância econômica que 
crescia a olhos vista.” 31 

 

 

Como se conclui das duas citações acima, o autor trata a Revolução como evento 

condicionante de déficitis econômicos e sociais. Estes de fato existiram, mas é importante 

salientar que os farroupilhas foram responsáveis pelo agravamento e não pela criação das 

mesmas mazelas. É de se questionar também se os grandes estancieiros de Santa Maria e 

região foram de fato solicitados a pegar em armas. O próprio Belém afirma que o comércio 

gozou de relativo desafogo, durante a Revolução, por estar nas mãos de imigrantes alemães.32 

Este comércio garantia a exportação dos grandes fazendeiros do período e talvez não fosse 

interessante prejudicá-lo. 

Há outro fator que distingue o eremita do Campestre dos demais promotores de 

movimentos rústicos sertanejos, pois, ao contrário destes, “é importante observar que o 

primeiro monge João Maria tinha uma relação bastante próxima com a estrutura oficial da 

Igreja católica.” 33 Se, por um lado, o “monge” não era um sacerdote católico; por outro, não 

                                                           
30 BELÉM, op. cit., 1989, p. 77 
31 Ibid., p. 74 
32 Ibid., p. 78, 80 
33 MACHADO, op. cit., p. 164 
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ministrava sacramentos da Igreja, como o batismo, muito praticado pelos seus sucessores e 

que consistia em atitude mal vista pelo clero.34 Outro ponto muito positivo para as boas 

relações do entre a Igreja e o asceta foi a introdução por este do culto a Antão, um dos mais 

antigos santos dos quadros da hierarquia transcendental católica. Mas o fato de João Maria 

não ministrar sacramentos surpreende ainda mais se considerarmos a situação de desamparo 

religioso em que se encontrava o povo santa-mariense, na primeira metade do século XIX. 

Isto se dava pela falta de clérigos, entre outros motivos. 

 

 

O padre Antônio José Lopes, por portaria de 28 de julho de 1810, instituindo a 
Capela, não melhorou a situação religiosa dos “aplicados” , pois que não sendo 
Curada, isto é, não tendo a dita Capela cura efetivo, nomeado legalmente pela 
autoridade eclesiástica, os sacerdotes para o fim de batismos, continuaram a 
proceder da Matriz de Cachoeira com licença do respectivo vigário. 
Nestas condições, Capéla ou Oratorio, a situação dos crentes, em face da religião 
que professavam, era a mesmissima. 
E com a elevação á Capela Curada, conforme provisão de 27 de julho de 1812, os 
moradores do povoado, durante quase dois anos, ficaram em peores condições! (...) 
Afinal, com imenso regozijo da população, em 21 de janeiro de 1814, aportou em 
Santa Maria o seu primeiro cura, o reverendo português Antônio José Lopes (...). 
[grifos nossos]35 

 

 

Beltrão ainda informa que “embora curada, Santa Maria ficou na dependência 

canônica de Cachoeira, cujos párocos se excediam no exigir a parte dos emolumentos que lhes 

competia (...).” 36 Quando é criada a Paróquia de Santa Maria, tampouco pode o povo alegrar-

se com o fato, pois, devido aos acontecimentos da Revolução Farroupilha37, somente em 12 

de março de 1844 “é provida a Freguesia de Santa Maria da Boca do Monte, criada em 

17.11.1837, sendo nomeado primeiro pároco ou vigário o Pe. Matias Carneiro de Sá, natural 

de Curitiba, que ficará à testa da paróquia até 26.08.1846.”38 

João Maria não ministrava sacramentos, mas operava curas. A sanidade da alma e, 

mais ainda, do corpo foi o maior objetivo da ação do “monge” e ainda hoje consiste em 

importante motivação para os romeiros. Isto se insere num contexto em que a medicina ainda 

mantinha práticas invasivas, dolorosas e de baixa eficácia. Os médicos eram raríssimos e não 

muito procurados, sendo que a maneira de se preencher esta lacuna veio a ser a religião. Desta 

forma, se tornou típico de regiões interioranas do Brasil, principalmente se considerarmos o 
                                                           
34 Ibid., p. 166 
35 BELÉM, op. cit., 1989, p. 53 
36 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 68 
37 BELÉM, op. cit., 1989, p. 79 
38 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 130 
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século XIX, a existência de grande quantidade de curandeiros, benzedeiras, entre outros. 

Havia muito pouco conhecimento acerca das causas das doenças. As pessoas tinham a noção 

de que os males podiam resultar de um castigo divino. “É possível que a única forma de cura 

aceita integralmente na época fosse o milagre.” 39 

Sobre a população de Santa Maria, quando a cidade era 4º Distrito da freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição de Cachoeira ou 4º Curato de Santa Maria (1819-1837), tem-se 

os seguintes dados, segundo Belém: 2.128 habitantes em 182640 e 3.100 habitantes em 1831.41 

 

 

1.4 O asceta João Mar ia de Agostinho 

 

 

Por volta de 1846 e 1848, surgiu em Santa Maria da Boca do Monte, hoje Santa Maria, 

RS, um movimento religioso articulado por um imigrante italiano que se dizia chamar João 

Maria de Agostinho, podendo-se encontrar para a mesma pessoa o nome João Maria Agostini, 

conforme derivativo da língua italiana. Este homem ficou conhecido como o “monge”  João 

Maria, sendo que não era sacerdote católico e sim um leigo ermitão e caminhante. Em Santa 

Maria desenvolveu o culto à Santo Antão. Instalou-se mais propriamente em um boqueirão 

denominado Campestre, que, a partir daquele momento passa a ser conhecido popularmente 

como Campestre de Santo Antão. Em 200142 fica criado o distrito de Santo Antão, em virtude 

da Romaria de Santo Antão que lá acontece todos os anos e, enfim, por conta da carga 

histórica que este movimento social comporta. 

João Maria escolhera o referido local provavelmente por conta de um bonito monte 

que ali desponta, o Cerro do Campestre (Figura 1), hoje conhecido como Cerro de Santo 

Antão, onde pôde estabelecer seu eremitismo. Posteriormente, também se descobriu uma 

fonte de água própria para o consumo, há meio caminho do dito monte. O Dr. Nicolau Becker 

Pinto, médico santa-mariense, na Revista Comemorativa do Primeiro Centenário da Fundação 

da Cidade de Santa Maria-1814-1914, assim descreve a paisagem da região: 

                                                           
39 WITTER, Nikelen Acosta. Dizem que foi feitiço: as práticas da cura no sul do Brasil (1845-1880). Porto 
Alegre: EdPUCRS, 2001. p. 41. 
40 BELÉM, op. cit., 1989, p. 68 
41 Ibid., p. 71 
42 Através de Lei Municipal nº. 4498/01, de 28-12-2001, fica criado o distrito de Santo Antão, sendo sua área 
subtraída do distrito de Boca do Monte. Santo Antão limita-se com os distritos de Santa Maria (sede) e Boca do 
Monte; e com os municípios de Itaara e São Martinho da Serra. (VIEIRA, Lia Margot Dornelles. Divisão 
político-administrativa: Santo Antão (10º Distrito). Atlas Municipal: escolar e geográfico. Santa Maria. p. 53). 
É o décimo distrito de Santa Maria e localiza-se a 9 km desta sede. 
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Quem, de Santa Maria, se dirige para São Martinho pela estrada da Caturrita, antes 
de chegar a um boqueirão conhecido pelo nome de Campestre, contorna, deixando á 
direita, alteroso contraforte da Serra Geral, em cujo cimo, calculado em 400 metros 
acima do nivel do mar [cerca de 280m a partir da base em que se assenta], existe a 
Capella de Santo Antão Abbade, pontilhando o verde-negro da mata, já bastante 
devastada pelo machado do plantador.43 

 

 

Ambos, monte e fonte, costumam comportar complexa carga simbólica na tradição 

popular. Geralmente são os locais mais propícios para movimentos religiosos guiados por 

líderes ascetas. 

A história da Romaria de Santo Antão se confunde com a rápida passagem de João 

Maria em Campestre – teria deixado a cidade por volta de 1848. Mas o fato é que ele fundou 

                                                           
43 BECKER PINTO, Nicolau. Festa do Campestre. Revista Comemorativa do Pr imeiro Centenár io da 
Fundação da Cidade de Santa Mar ia – 1814-1914. Porto Alegre: Globo, 1914. s. p. 

Figura 1 – Cerro do Campestre, desde a época de João Maria conhecido como Cerro de Santo Antão. À 
esquerda, estrada que liga Santa Maria a São Martinho. Acompanhando a referida estrada, vislumbra-se o 
boqueirão que tornou o lugar conhecido como Boca do Monte. No horizonte, o rebordo do Planalto 
Brasileiro e este propriamente dito (norte geográfico). A fotografia foi tirada do Morro das Antenas, de 
Santa Maria. 
Fonte: Eduardo Revelante Netto. 
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um foco religioso permanente, ao mesmo tempo que um movimento peregrino a sua volta. 

Quando o anacoreta partiu teve início de forma ordenada o movimento romeiro. 

Intriga o personagem em si. João Maria não foi simplesmente um leigo, tampouco um 

“monge” ou padre. Max Weber estabelece importantes diferenciações entre movimentos 

religiosos, tendo como base de pesquisa a Europa e a Ásia, em diversos períodos históricos. 

Assim, traça o perfil de feiticeiro, sacerdote, profeta, congregação, etc. Entende 

 

 

como «profeta» el portador de un carisma puramente personal, que en virtud de su 
misión anuncia una doctrina religiosa o un mandato divino. No estableceremos 
ninguna diferencia básica si el profeta anuncia una antigua revelación (real o 
supuesta) o presenta revelaciones completamente nuevas, es decir, según que 
aparezca como «renovador» o como «fundador de religión». Pueden transformar-se 
uno en otro, y la intención del profeta en particular no es decisiva en el surgimiento 
de una nueva comunidad a partir de sus revelaciones, también las docrinas de 
reformadores no proféticos pueden prestarse a ello.44 
 

 

Pela definição de Weber, podemos dizer que João Maria foi um profeta que anunciou 

uma antiga tradição religiosa, a judaico-cristã-católica. É marcante que todo anúncio dentro 

de uma antiga revelação tenha focos de nova revelação, e, que, ao contrário, toda fundação de 

uma nova religião comporta focos de simples renovação de uma antiga. João Maria torna 

efetivo um ritmo cultual especificamente seu, apesar de nunca alheio ao catolicismo. Quando 

o eremita deixa o Campestre, o ritual antes estabelecido por ele passa a figurar em 

conformidade com o calendário cristão. Outrossim, o que mais é marcante no ermitão é o seu 

caráter pessoal. Beltrão diz que no Campestre “apareceu um místico, dizendo-se enviado de 

Deus, para pregar aos homens a salvação da alma.” 45 João Maria esforçou-se por imitar o 

Cristo, queria que sua conduta servisse de exemplo para os devotos. Cabe aqui a diferenciação 

entre dois tipos de profecia. Para Weber, o profeta é: ou 

 

 

un instrumento que por encargo de un dios proclama la existencia y la voluntad de ese dios 
– sea ésta una orden concreta o una norma abstracta –, y en virtud del encargo el profeta 
exige obediencia como deber ético (profecía ética). O bien es un hombre ejemplar, que 
muestra a otros con su propio ejemplo el camino hacia la salvación religiosa, (…) (profecía 
ejemplar).46 

                                                           
44 WEBER, op. cit., p. 105 
45 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 135 
46 WEBER, op. cit., p. 114 
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Profecia pessoal e profecia exemplar, portanto, são definições que ajudam a entender 

como o líder espiritual se relaciona com seus seguidores. 

Conclui-se que João Maria se caracterizou como profeta exemplar. Isso fica evidente 

principalmente em sua ascese. Para ele, seu retiro espiritual e seu esforço físico era a forma de 

demonstrar aos devotos a maneira pela qual deviam agir. Era imprescindível que o povo 

subisse o morro para rezar enquanto seu guia se encontrasse lá, da mesma forma que este 

deveria descer o mesmo para realizar prédicas. 

Contudo, antes de seguir, é necessário salientar que existem também duas formas de 

ascese. 

 

 

Esa concentración de la acción puede producir un alejamiento del «mundo», de los 
vínculos sociales y espirituales de la família, de la propiedad, de los asuntos 
políticos, económicos, artísticos, eróticos, en general de todo lo relacionado con lo 
creado, una consideración de toda participación en esos vínculos como una 
aceptación que aparta necesariamente de dios: ascetismo de rechazo del mundo 
(weltablehnende Askese). O a la inversa, puede exigir la actividad del espíritu 
(Gesinnung) especificamente sagrado, la cualidad de instrumento elegido de dios 
justamente en los órdenes del mundo, pero frente a ellos: ascetismo orientado al 
mundo (innerwelttliche Askese). En este último caso el mundo se convierte en un 
«deber» impuesto al virtuoso religioso. La tarea pode consistir en transformar el 
mundo conforme a los ideales ascéticos.47 

 

 

Esta conceituação de Weber é rica em sentido. Ela remete ao: 1) caráter individual e 

personalista do eremita; 2) grau de influência que o mesmo exerce na coletividade de 

seguidores e; 3) engajamento político-social do projeto messiânico. 

A dimensão individual se refere ao isolamento espiritual e à conduta do “monge”. O 

asceta é aquele que precisa rechaçar tudo o que é mundano, está isento de riquezas materiais, 

proibido de poderes políticos, de prazeres carnais, de família, entre outros. Deve ainda renegar 

a si mesmo em favor dos valores que segue, necessita incorporar as qualidades pessoais que 

determina a lei do culto que anuncia. O saldo entre o que é espiritual e o que é mundano 

consiste elemento que identifica a orientação ou o rechaço do profeta. 

A dimensão coletiva – ou quanto ao grupo de fiéis – diz respeito ao isolamento físico 

do líder e ao nível qualitativo e quantitativo das suas tratativas com os devotos, uma vez que o 

asceta orientado ao mundo se preocupa com a doutrinação direta dos seguidores e com o 

arcabouço ritualístico e de prececeitos do culto; enquanto que, o asceta de rechaço estabelece 

                                                           
47 Ibid., p. 215-216 
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um vínculo mais arbitrário ou menos formal com a mesma clientela, promovendo, 

indiretamente, uma pedagogia, contudo, também definida. Outrossim, estar o líder presente ou 

afastado fisicamente do seu grupo de fiéis constitui elemento determinante para se entender as 

diferenças entre ascese orientada ou de rechaço. Para os movimentos rústicos sertanejos, esta 

característica se manifesta entre os líderes que promoviam ajuntamentos e os que, ao 

contrário, pelo menos teoricamente, viviam isolados ou em constante peregrinação. 

A dimensão social dá conta da relação do grupo com a sociedade regional em geral. 

Ela diz respeito às atitudes ideológico-políticas do líder e seus seguidores em relação à cultura 

ou à organização do Estado. Assim, é possível que se pratique a ingerência e/ou a militância 

políticas (ascetismo orientado); ou, ao contrário, se manifeste a neutralidade e o isolamento do 

grupo em relação à sociedade (ascetismo de rechaço). Contudo, saliente-se, estar orientado ao 

mundo comporta tanto a concordância (propaganda; divulgação) quanto a desaprovação 

(resistência; crítica) às normas vigentes. 

O eremita representa um asceta orientado ao mundo. A retidão de sua conduta remete 

ao caráter pessoal, exemplar e orientado de sua ação. As tratativas com os crentes implicam o 

estabelecimento de direitos e deveres no grupo, bem como, a possibilidade de aceitação da 

sua mensagem e pregação. Há, ainda, a preocupação e a contribuição sociais, devido, 

basicamente, às características identitárias dos seguidores e à política do Estado brasileiro e 

da Igreja Católica no interior da Província, ou seja: se condena o status quo e a marginalidade 

sociais, se vai de encontro a uma modernidade não inclusiva; retifica-se, complementa-se, 

intenta-se suprir a não presença do Estado e da Igreja. Este é o ponto, portanto, em que 

profecia pessoal, profecia exemplar e ascese coincidem. A partir de agora, faz-se necessário 

que se compreenda de que forma João Maria atuou na comunidade religiosa que reuniu. 

Pelos motivos expostos acima, usar-se-á para o “monge” a nomenclatura asceta e seus 

sinônimos. 

Segundo José Fraga Fachel, João Maria de Agostini seria originário de Piemonte, na 

Itália, donde viera para o Brasil, chegando e se estabelecendo em Sorocaba, São Paulo, a 24 

de dezembro de 1844, quando tinha 43 anos de idade. Neste local, ter-se-ia instalado próximo 

à Fábrica de Ferro São João de Ipanema, pois que, na propriedade desta fábrica, localiza-se o 

Morro do Araçoiaba, no qual existe uma gruta com uma fonte de água, na qual teria habitado 

o “monge” 48. Hemetério José Veloso da Silveira nos dá a informação de que o anacoreta se 

dirigiu de São Paulo para o Paraguai, passando depois ao povo de São Tomé, à margem do 

Rio Uruguai, e à São Borja, na margem esquerda do Uruguai, conforme o seguinte itinerário: 
                                                           
48 FACHEL, op. cit., p. 15-16 
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Atravessou o rio Paraná, depois a lagoa Iberá, em uma pequena canoa; seguiu a pé 
pelo território deserto das Missões Corrientinas até o extinto povo de São Tomé, 
hoje restaurado e elevado a cidade. Desceu pelo Uruguai até São Borja, onde 
desembarcou e foi bem acolhido. Deu aí o nome João Maria de Agostini. 
Em poucos dias, recomeçou sua peregrinação a pé e foi dar com mais de 580 
quilômetros de marcha ao Cerro de Botucaraí, onde pouco demorou-se e regressou 
até o Campestre, perto de Santa Maria por  onde já havia passado. [grifo nosso]49 

 

 

Note-se pelo final desta citação de Hemetério José Veloso da Silveira, que o ermitão 

em suas andanças teria visitado Santa Maria mesmo antes de Botucaraí. Este ponto de vista é 

corroborado por José Fraga Fachel. Entretanto, de outra forma, o último autor acredita que 

João Maria usara o caminho das tropas que ligou Sorocaba, São Paulo, à Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, no período do ouro brasileiro. Fachel esclarece melhor a possível rota usada à 

época de atuação do eremita: 

 

 

Devido a demanda por muares que o mercado da mineração exigia, muitas estâncias 
no Rio Grande do Sul, especialmente na Fronteira Oeste e nos Campos de Cima da 
Serra, passaram a criar mais mulas do que bovinos, pois os saladeiros ou 
charqueadas localizavam-se mais na Região Sul (Pelotas, Canguçu, Arroio Grande, 
Rio Grande e outros municípios). Essa situação foi-se modificando com o declínio 
do ciclo do ouro e com a criação da “Charqueada do Paredão”  em Cachoeira do Sul. 
Com a criação desta charqueada, agora as tropas de bovinos desciam por São 
Martinho, passando por Santa Maria e iam em direção à Cachoeira do Sul para a 
“Charqueada do Paredão” .50 

 

 

Por esse caminho, percebe-se, seria necessário passar antes por Santa Maria para após 

encontrar o Cerro de Botucaraí, que fica no caminho de quem vai daquela cidade à Cachoeira 

do Sul. 

Romeu Beltrão – comentando o que escreveu Hemetério José Veloso da Silveira sobre 

as andanças de João Maria de Agostinho – infere que “deve ser verdade, porque o ‘monge’  

misturava o português ao espanhol e italiano, com acentuado sotaque castelhano e se 

intitulava ‘solitário eremita de Botucaraí’ .” 51 

É mais provável que o asceta deva ter estabelecido contato primeiramente em terras de 

Santa Maria. Isso pela geografia da região, ou seja, se viera do Paraguai, ou se viera pelo 
                                                           
49 SILVEIRA, Hemeterio José Veloso da. As M issões Or ientaes e seus antigos dominios. Porto Alegre: 
Tipografia da Livraria Universal de Carlos Echenique, 1909. p. 157 
50 FACHEL, op. cit., p. 18 
51 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 135 
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caminho das tropas, de qualquer forma percorreu o sentido oeste/leste num caminho de 

direção praticamente reta que é o Vale do Jacuí. Desta forma, o primeiro local a se vislumbrar 

passa a ser Santa Maria. Não seria impossível, entretanto, mas improvável, que o eremita 

tivesse feito caminhos outros. Trata-se apenas de entender-se que João Maria de Agostinho 

procurava um monte, mas um monte num lugar que fosse bem habitado, a fim de estabelecer 

seu eremitismo e sua clientela. Santa Maria era um povoado de referência na época, 

comportava uma convergência de rotas, e, entre outros, localizava-se no rebordo do Planalto 

Brasileiro, região constituída de vários morros isolados. É provável ainda que o “monge”  

tenha peregrinado regularmente de um monte a outro, mesmo após estabelecer-se em Santa 

Maria. 

Outrossim, por conseqüência destes fatos, também incerta é a data exata da chegada de 

Agostinho ao Campestre. Segundo João Belém, 

 

 

Sabe-se, exatamente, a chegada do monge João Maria ao Campestre, porque tendo 
ali nascido nesse dia um menino, seu pai lhe pôs o nome de João Maria, em 
homenagem, ao santo varão que áquellas plagas chegava, levando no coração a fé e 
nos lábios a palavra de Deus. 
Esse menino, João Maria da Rosa, cresceu, fez-se homem, envelheceu e, sempre em 
dia de seu aniversário natalício, dizia ás pessoas amigas que seus pais lhe deram o 
nome de João Maria, por ter nascido no dia da chegada do monge ao Campestre, o 
que ocorreu em 4 de maio de 1846, data de seu nascimento.52 

 

 

Entretanto, o próprio João Belém, anteriormente havia afirmado o seguinte em 

capítulo que escreveu para a Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Sul: 

 

 

Cerca de légua e meia da cidade de Santa Maria, na estrada que conduz a S. 
Martinho, encontra-se um povoado. 
Foi ahi, em 1848, que o padre romano João Maria de Agostini se installou, 
promovendo a erecção de uma capella em honra a Santo Antão, sendo, dessa epocha 
em diante, aquelle lugar conhecido pelo nome de Campestre de Santo Antão.53 

 

 

                                                           
52 BELÉM, op. cit., 1989, p. 176 
53 BELÉM, João. Campestre de Santo Antão. Revista do Instituto Histór ico e Geográfico do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 5, n. 3 e 4 (trimestral), p. 219-223, agos. 1925. p. 219 
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Para Hemetério José Veloso da Silveira54 o “monge” João Maria de Agostinho teria 

migrado a Santa Maria em 1847 e 1848. Já para Felicíssimo Manoel de Azevedo55 o “monge” 

havia chegado à Santa Maria em 1848. 

Concluímos tão somente o que pôde concluir José Fraga Fachel, ou seja,  

 

 

O fato é que o monge João Maria desapareceu de Sorocaba. E foi reaparecer no Rio 
Grande do Sul, em Santa Maria da Boca do Monte, como era chamado o atual 
município de Santa Maria. A data de sua chegada é incerta, situa-se entre 1846 e 
1848. [grifo nosso]56 

 

 

Provavelmente, o anacoreta teve seu primeiro contato com Santa Maria em 1846, sem 

entretanto ter de imediato se fixado no Cerro, o que deve ter ocorrido somente em 1848. Mais 

do que isso, chegou e “movimentou bastante a população da freguesia quer urbana, quer 

camponesa.” 57 

Pelo que se influi dos autores que estudaram o assunto, sabe-se que João Maria teve 

objetivos bem nítidos – fundar as bases de um foco religioso no centro do território sul-rio-

grandense. Outrossim, elaborou o mesmo um cronograma de ação bem determinado. 

Isto pulula quando se analisa o significado religioso das ações do eremita, 

implementadas segundo uma seqüência bastante lógica, numa ordem que deu suporte ao surto 

sempre crescente, na sua época, de seguidores de sua filosofia. 

Para Weber, de fato 

 

 

el «asceta orientado al mundo» (innerweitlicher Asket) es un racionalista tanto en el 
sentido de la sistematización racional de su modo de vida personal, como en el 
rechazo de todo lo irracional desde el punto de vista ético, sea el arte, sean los 
sentimientos personales, dentro del mundo y sus órdenes.58 
 

 

Assim que chegou construiu, no alto do morro, uma cabana de madeira onde foi 

morar; em seguida erigiu uma capela de alvenaria ao lado de sua cabana, já com a intenção de 

trazer uma imagem de santo para o lugar; posteriormente mandou fazer uma ramada no sopé 
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do morro para abrigar os fiéis; esta foi logo substituída por uma igreja de tijolos; em seguida 

pregou quatorze cruzes morro acima, instituindo a via crucis católica. Aí se podia proceder 

perfeitamente às procissões de subida ao morro, peregrinações que aconteciam a partir de 

outras cidades e que culminavam na subida do morro, terços, orações, sermões, 

aconselhamentos, etc. Como atrativo religioso temos a imagem de Santo Antão, trazida ao 

Campestre por João Maria, e uma vertente, também aberta por este, a “ fonte milagrosa” , da 

qual escoaria a “água santa” , ou seja, água que cura doenças. Por último, temos a criação da 

festa de Santo Antão através do documento “Aos do Campestre” . 

“Foi organizada uma espécie de confraria, sob a inspiração e tutela do ‘monge’ . A 

fama de João Maria já formara um arraial no Campestre.” 59 

João Maria tratou de fundar as bases materiais e espirituais para a continuidade do seu 

ministério, que deveria vingar com ou sem sua presença. Para aquelas, mandou construir sob 

sua direção algumas capelas, que se sucederam conforme a necessidade imediata; ou seja, era 

necessário que existissem, mesmo que precárias, até que se pudessem construir outras 

melhores. Das questões espirituais, da mesma forma, cuidou ele mesmo, através do exemplo 

pessoal ascético, de suas prédicas, procissões, etc. 

 

 

Fez sua morada no alto dum cerro, em rancho miserável, só descendo para 
infindáveis sermões, em que pregava a palavra de Deus e a penitência. Em pouco 
tempo havia reunido em volta de si uma espécie de comunidade mística, de gente 
simples e crédula, em cujas almas penetrava fácil e convincente sua palavra 
desativada de retórica e que o exemplo de seu viver austero convencia. [grifos 
nossos]60 

 

 

O fato de o anacoreta residir no topo do morro atraiu a atenção e a curiosidade das 

pessoas. Queriam conhecer o “monge”, confirmar se morava toscamente, conforme se dizia. 

A cabana de João Maria representou não somente uma casa, mas um santuário sagrado. E o 

asceta dentro do rancho passa a ser visto como um novo messias, um santo. Muitas famílias 

ou pessoas doentes migraram nessa época ao Campestre para aí fixar residência. Os doentes 

ficavam residindo em torno do morro permanentemente, enquanto que as famílias retornavam 

às suas cidades de origem. 

Posteriormente, construiu uma capela no topo do cerro (Figura 2). Com a ajuda da 

população, 
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João Maria fez construir uma capelinha no topo do cer ro, ao lado de sua cabana, a 
280 metros acima do sopé, para abrigar o Santo, e estender grandes cruzes de 
madeira, ao longo da subida, marcando os passos da Via Sacra. No sopé do cerro foi 
armada uma ramada, para acolher os fiéis durante as prédicas e rezas, que se 
realizavam ao clarear do dia e ao anoitecer. [grifos nossos]61 
 

 

João Belém nos informa que o “monge” concebeu e realizou a construção da ermida 

no pico do cerro sob a invocação de Santo Antão.62 

Quanto à ramada do sopé do morro, segundo Hemetério José Veloso da Silveira, foi, 

ainda no tempo de João Maria de Agostinho, substituída por uma capela (Figura 3), diz ele: 

“O ermitão João Maria de Agostini não se limitou à construção da ermida [se refere à do alto 

do cerro].Para a festa do dia próprio (17 de janeiro) cuidou da construção de uma capela, em 

lugar  plano, a base do cerro.”  [grifos nossos]63 

Veja-se que a primeira capela deveria ser a do alto do morro, onde residia o “monge”, 

já aí percebemos que o líder desejava manter contato com o povo, mesmo na ascese, e que 

pretendia desenvolver um culto de caráter pessoal e carismático. A segunda capela era para a 

população do lugar,  ou  seja,  impreterivelmente  para  que  esta  tivesse  seu local sagrado 

enquanto aconteciam os rituais religiosos empreendidos pelo eremita. Acontece a ligação 

física e espiritual entre a base e o topo, o “de baixo”  e o “de cima”. Temos então a 

implantação da via crucis, onde o crente, como em uma escada de vários degraus, passa por 

etapas até se atingir a graça ou a cura. Estas etapas parecem se justapor com progressão e a 

ascendência é tanto física quanto espiritual. Felicissimo Manoel de Azevedo nos dá maiores 

detalhes: 

 

 

Ajudado pelos moradores que já o contemplavam como um novo messias, tentou a 
abertura da estreita picada que dá acesso ao morro, pelo lado norte, continuando em 
declive até onde está a chamada fonte do Monge. Preparado por tal forma o 
caminho, construiu ele, sempre ajudados por seus adoradores, dezessete cruzes 
[seriam quatorze cruzes de acordo com Belém, 1925, p. 219] de grandes dimensões, 
que foram plantadas regularmente, à margem da picada. No regato, foi feita uma 
cava, mais ou menos de um metro, colocando duas ou três telhas para formar uma 
bica para se aparar água, com uma caneca de folha que foi ali colocada. Como um 
general que estabelecesse seu plano de operações, o monge considerou-se senhor do 
campo de combate, que se lhe afigurou inexpugnável. Já não tinha rebuços; pregava 
francamente aos povos, inculcando-se em enviado de Deus. Só faltava o santo. 
[grifos nossos]64 
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Figura 2 – Primeira capela ou ermida do topo do cerro, construída por João Maria de Agostinho, por volta 
de 1848. 
Fonte: BELTRÃO, Romeo. Cronologia Histórica de Santa Maria e do Extinto Município de São Martinho – 
1787-1930. 2 ed. Canoas: La Salle, 1979. ACMEC. 

Figura 3 – Primeira capela da base do cerro, construída provavelmente pelo monge João Maria de 
Agostinho, por volta de 1848. 
Fonte: BELTRÃO, Romeo. Cronologia Histórica de Santa Maria e do Extinto Município de São Martinho – 
1787-1930. 2 ed. Canoas: La Salle, 1979. ACMEC. 
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1.5 Os r itos e os cultos 

 

 

Émile Durkheim fornece importantes contribuições sobre este tema. Para o autor, 

“ ritos são regra de comportamento que prescrevem como o homem deve se comportar com as 

coisas sagradas.” 65 Culto, com efeito, “não é simplesmente um conjunto de cuidados rituais 

que o homem é obrigado a tomar em certas circunstâncias; é sistema de ritos, de festas, de 

cerimônias diversas que apresentam todas este caráter de retorno periódico.”66 Outrossim, ao 

analisar ritos em sociedades australianas, percebe diferenças nítidas entre as formas que tem o 

homem de se relacionar com a divindade. Por conta disto introduz os conceitos de culto 

negativo e culto positivo. Para ele, o primeiro assume a forma de proibições67, enquanto o 

segundo consiste em relações bilaterais do homem com as forças religiosas68. Desta forma, 

podem ser empregadas “unções, purificações, bênçãos, todas essas, operações essencialmente 

positivas; mas, atinge-se o mesmo resultado através de jejuns, vigílias, através do retiro e do 

silêncio, ou seja, por abstenções rituais que outra coisa não são senão a prática de proibições 

determinadas.” 69 

Romarias, por sua natureza, são eventos que comportam as duas formas de relações 

com o sagrado abordadas por Durkheim: ritos e cultos. De fato, para a Romaria de Antão, 

pode-se estabelecer idêntica classificação. 

Inicialmente, o acontecimento que mais se sobressai é a procissão da via crucis que 

tem por percurso o morro do Campestre. Iniciou como rito e se constituiu em culto entre 

aqueles doentes, devido a sua recorrência e periodicidade. Representa uma tentativa de imitar 

em tempo atual a paixão de Cristo. Consiste, portanto, em culto negativo. 

 

 

O paciente, ao transpor a entrada da picada tirava o calçado, e com os pés nus e 
cabeça descoberta encetava a marcha por aquela ingremidade só comparável com a 
serra das Antas, havendo presas às árvores cordas de lonca [couro cru], para ajudar a 
subida às pessoas velhas ou fracas. Ao pé da cruz parava o doente, devendo 
ajoelhar-se para fazer a oração. Para se vencer as dezessete cruzes e as orações ainda 
rezadas em cada uma, gastava-se mais ou menos uma hora, chegando-se ao alto, 
onde se achava o santo em sua capelinha construída de madeira tosca, era estilo 
tomar acento em um tosco banco, onde se descansava; daí descia-se 
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69 Ibid., p. 375 
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precipitadamente para o lugar onde aparecia a vertente que saía da rocha, a um 
metro de altura. Junto à bica havia um cepo, onde o doente ajoelhava, para receber a 
água, que era despejada por qualquer pessoa, com uma caneca de metal ali existente, 
presa por uma corrente. Por sobre a cabeça do paciente, ajoelhado, despejava-se a 
água com vagar, na porção que cada um queria, mas sempre em números ímpares. 
Acabada a operação, subia-se às pressas, a fim de agitar novamente o corpo. A roupa 
só era mudada depois de enxuta naturalmente. [grifos nossos]70 
 

 

A procissão que se fazia ao topo do cerro era realizada por pessoas que há pouco 

haviam passado a residir no Campestre, ou podia ter início em cidades muito distantes de 

Santa Maria, sob forma de peregrinação, sendo que, quando se caminha de uma cidade a 

outra, se está “esticando” o percurso do calvário. Ambas, procissão da via crucis e 

peregrinação, caracterizam a noção por parte do fiel de que sua divindade necessita de 

penitência para conceder graças. Somente quando a peregrinação passou a organizar-se de 

forma sistemática é que adquiriu o caráter de romaria. 

Assim, para Weber, “el sacrifício surge inicialmente como médio mágico” 71, enquanto 

que, segundo Durkheim, “se existe uma crença considerada como própria às religiões mais 

recentes e mais idealistas, é a que atribui à dor poder santificante.” 72 Ambos se referem às 

sociedades primitivas e remetem a nomenclaturas – sacrifício, dor – que nada mais são que a 

base do movimento peregrino. 

Também implementou o eremita um itinerário religioso. Os terços, as orações, os 

sermões, os aconselhamentos, consistem todos em culto positivo. 

 

 

Junto à primeira cruz, ao entrar-se na picada, depois do sol posto, quando desciam 
as primeiras sombras da noite, era o povo, que já contava cerca de duzentas pessoas, 
chamado à oração com o sinal de um tiro de pistola. Ajoelhados todos em frente 
àquele símbolo da religião cristã rezavam o terço, depois do qual, quando se achava 
presente o monge, havia a prática do mesmo, aconselhando o povo a prática de todas 
as virtudes cristãs. [grifos nossos]73 

 

 

Beltrão completa o itinerário: 
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O “monge estabeleceu um ritual. Ao cair  da tarde, reuniam-se todos ao sopé do 
morro e rezava-se o terço, após o qual João Maria fazia a sua prédica, revestido de 
grosseiro burel e apoiado em longo cajado. De manhã, antes de apontar o sol, havia 
a peregrinação dos doentes à ermida do Santo, no alto do cerro, com estações nas 
cruzes da Via Sacra. Após breve descanso, iam à fonte milagrosa, perante a qual 
ajoelhavam, num cepo, e lhes era derramada a água santa... [grifos nossos]74 

 

 

Veja-se que tanto a via crucis quanto o terço são atividades norteadoras do culto 

cristão. Elas servem como um protocolo que pode ser seguido para a concretização da fé, para 

a vinculação do devoto com o seu deus sagrado. 

Outro fato importante parece ser o sermão que João Maria de Agostinho ministrava. 

 

 

A sua longa barba e o hábito atraíam os simples que o tomavam por um novo 
messias. Fazia prédicas ao povo todos os dias. Dizendo-se inspirado de Deus, atraía 
ao lugar uma multidão de crentes , que o adoravam, copiou as ações do primeiro 
Cristo. [grifo nosso]75 

 

 

Não só imitou os gestos do Cristo e incentivou o culto à sua pessoa como prometeu má 

sorte para quem não seguisse seus ensinamentos. Na verdade, os sermões e as profecias de 

João Maria eram muito semelhantes aos dos demais “monges Maria” , que atuaram em 

seguida na Guerra do Contestado, no sentido de que estiveram embasados em uma visão 

escatológico-apocalíptica. Esta análise fica clara a partir da leitura de uma oração que legou o 

monge a um dos seus ajudantes: 

 

 

Em nome da Santíssima Trindade, / eu digo a Verdade. / É tempo chegado / do dia 
de horror, / sábado fatal do Espírito Santo. Pasmados verão / a terra tremer, / a terra 
tremer, / de seus governos / as chamas arder. Que tempos! Que medo! / Que dia de 
horror! / Que fatal castigo / para o pecador. / Do cerro falado / vereis a serpente / 
vomitar pela boca / chamas de fogo ardente. / Do pé desta cruz / vereis a verdade, 
/noventa pessoas que deram / esmola com caridade. / No inferno condenados / os 
que não forem devotos meus, / ficarão livres os devotos / que temerem a Deus. Digo 
na verdade, / meus amados filhos, / que tenho sofrido na cruz / mil trabalhos e 
martírios. [devia ter em mente as bengaladas recebidas em Rio Pardo, de Andrade 
Neves, quando ditou essa oração] Preso degradado, [alusão à ordem de prisão contra 
ele] / vós me julgareis / e eu sempre perto de vós, / há bem poucos dias. À meia 
noite em ponto / me ireis procurar. / Eis aí a causa / que me quiseste dar. Separados 
no abismo, / serão condenados / e do monge João Maria / remidos os pecados. Quem 
trazer esta oração / e com fé a rezar, / trazendo no pescoço, é que ade[sic] se salvar. 
Deve rezar um terço todos os sábados em sua própria casa ou onde se achar e 
oferecer em atenção ao Monge João Maria.76 
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Impressiona a analogia feita pelo “monge”  entre sua vida de sacrifícios e a paixão e 

morte de Jesus na cruz. Outra simbiose se constata na semelhança do seu texto com as 

narrativas do livro do Apocalipse bíblico. Mas o que mais chama a atenção é a promessa de 

que só os seus seguidores iriam se salvar. Com tal pregação, João Maria pretende desenvolver 

o papel que se encontra a meio caminho entre um novo profeta João Batista e o próprio Jesus, 

inclinando-se mais pra este do que para aquele. Há uma ênfase especial na sua pessoa, ainda 

mais uma vez, quando afirma que tem o poder de remir os pecados e no momento em que 

solicita que seja proferida a oração em seu nome. Por fim, a própria instituição da oração 

remete a uma intenção do “monge” consoante ao poder do Cristo, ou seja, quando este legou a 

oração do Pai Nosso à humanidade. É patente que o trabalho do eremita visava conquistar a 

sua clientela. Não se dizia o novo messias, mas encontrava meios de desenvolver um culto de 

caráter pessoal. 

Segundo Romeo Beltrão, “o ‘monge’  João Maria era analfabeto.” 77 

João Belém corrobora, segundo este autor, “era um indivíduo de poucas letras, cuja 

monomania religiosa o arrastava através de montes e vales.” 78 Em Felicissimo Manoel de 

Azevedo, encontramos semelhante depoimento: 

 

 

O hábito dava-lhe certa respeitabilidade entre o povo ignorante; afagava 
carinhosamente as crianças, a quem dava a beijar um crucifixo, que trazia pendente 
ao pescoço. Todos o agasalhavam e obsequiavam. (...) Ensinando a rezar aos 
simples e às crianças, foi insinuando o culto à sua pessoa. (...) como um misantropo, 
entregava-se a uma vida toda de contemplação.79 
 

 

João Maria foi homem versátil. Sua atuação se encontra a meio caminho entre a 

astúcia tática para empreender e a simplicidade rústica da sua pessoa. A mesma versatilidade 

ganha novo catalisador quando, apesar de notada simplicidade, João Maria de Agostinho 

estimula o culto a sua pessoa, com o fim maior, certamente, de fazer acreditar na sua liderança 

e no que ele próprio pregava. 

É importante dizer que “não há, com efeito, proibição cuja observância não tenha, em 

alguma medida, caráter ascético.” 80 A noção que tem Durkheim de culto negativo vem ao 

encontro da definição de ascese de Max Weber, citada acima. Pode-se perguntar se seria a 
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ascese que teria dado origem ao culto negativo ou se seria correto o contrário. Como resposta, 

faz mais sentido a versão de Durkheim. Veja-se o que diz o autor: “Assim se origina o 

ascetismo sistemático que, por conseguinte, não é outra coisa senão hipertrofia do culto 

negativo.” 81 

 

 

1.6 A imagem das Missões 

 

 

Os sentimentos que uma pessoa ou coisa nos inspiram estendem-se por contágio da 
idéia dessa coisa ou dessa pessoa às representações que lhes estão associadas e, por 
conseguinte, aos objetos que essas representações exprimem. O respeito que temos 
por um ser sagrado comunica-se, portanto, a tudo o que diz respeito a esse ser, a 
tudo o que se lhe assemelha ou o lembra.82 

 

 

A imagem de Santo Antão, portanto, consiste em objeto de contemplação tanto quanto 

ou mais que o próprio Deus. Logo, tal veneração consiste em culto positivo. 

Quando João Maria de Agostinho construiu a capela do alto do cerro o fez em 

dedicação à Santo Antão, porém, ainda faltava o santo, isto é, a imagem. A conquista da 

imagem foi obra de João Maria de Agostinho. 

Segundo Hemeterio José Veloso da Silveira, a imagem teria sido doada por um 

morador do Campestre e pertencente aos povos das Missões. 

 

 

Após alguns sucessos reais ou aparentes, após uma boa colheita de esmolas, o 
ermitão resolveu, auxiliado por alguns devotos, levantar no alto do Cerro, uma 
ermida e neste foi colocada uma imagem de Santo Antão, abade da Tebaida, 
imagem que existia em poder de um morador do lugar e fora pertencente aos povos 
das Missões. [grifo nosso]83 

 

 

Entretanto, Azevedo84, Belém85 e Beltrão86 acreditam ter o “monge” ido buscar tal 

imagem na região das Missões. Há, inclusive, conhecido documento de uma conversa que 
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teria tido João Maria de Agostinho com o general Francisco José de Souza Soares de Andréa, 

então presidente da província do Rio Grande do Sul, em que pede a este permissão para se 

apossar da imagem. 

 

 

Levado à presença do general Andréa, perguntou-lhe este, com o modo brusco, que 
lhe era peculiar, o que desejava ele. 
-Venho pedir a V. Exa. um santo, respondeu o abade. 
-(...) Mas explique-se. 
-Com perdão de V. Exa., eu vim pedir uma imagem de Santo Antão, que está numa 
igreja das Missões, para construir uma capela para ela. 
-Pois então vá ter com o padre Tomé, que é quem governa a igreja; eu não tenho 
nada com isso. [padre Tomé de Souza, vigário geral do Rio Grande do Sul, território 
que ainda dependia do bispado do Rio de Janeiro] O monge, fazendo uma 
reverência, saiu e foi procurar o nosso saudoso padre Tomé, que o recebeu com 
amabilidade, oferecendo-lhe hospedagem, que foi aceita. Louvando seu zelo pelo 
culto religioso, o padre Tomé deu-lhe[sic] uma ordem para um vigário entregar-lhe 
o santo. (...) [grifo nosso]87 

 

 

E teria João Maria andado até as Missões para trazer a imagem. Se o fez, deve ter sido 

em peregrinação. Também é verdade que, independentemente de que caminho usou para 

chegar de São Paulo ao Rio Grande do Sul, devia já ter passado pela região missioneira, posto 

que sabia do lugar e da imagem. 

Enfim, o monge, em posse de tal presente, tendo passado antes por Rio Pardo, onde 

fizera algumas pregações, dirigiu-se para Santo Antão.88 

 

 

1.7 A fonte do “ monge” , água e o barro “ santos”  

 

 

A água comporta signos nas mais diversas religiões. É também símbolo cristão 

profundamente arraigado e tem sua inserção nos primórdios da religião. Era na época de João 

Maria elemento já tradicional e difundido. A fonte consiste simplesmente em um rito. 

 

 

Não surpreende, pois, que também nas religiões em que existem divindades 
comprovadas, haja ritos que possuam por si mesmos e independentemente de 
qualquer intervenção divina uma virtude eficaz. É que essa força pode estar 
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vinculada às palavras pronunciadas, aos gestos realizados, bem como a substâncias 
corporais; a voz, os movimentos podem servir-lhe de veículo, e, por seu intermédio, 
ela pode produzir os efeitos que encerra, prescindindo da ajuda de qualquer deus ou 
espírito.89 

 

 

À “água santa”  ou “ fonte do monge”  também parece ter sido iniciativa de João Maria 

de Agostinho: 

 

 

Na encosta do cerro [de Santo Antão], em meio do caminho para a Ermida, das 
entranhas da pedra bróta fresca agua cristalina, formando pequena fonte. 
Caprichos da natureza! E dele serviu-se João Maria, para fortalecer seu prestígio 
entre seu povo, convencendo-o de que a agua da fonte era miraculosa, pois curava 
todas as enfermidades. [grifo nosso]90 

 

 

Bem, a fonte estava lá – “caprichos da natureza”  –, mas, pelo segundo parágrafo de 

Belém, percebe-se a responsabilidade de um eremita orientado ao mundo e às pessoas em 

atribuir recompensa àqueles que pedissem saúde, desde que a pedissem pela fé. 

A idéia do asceta fica mais clara em Azevedo: 

 

 

Descobrindo uma ver tente abundante dentro do mato, na fralda do monte, fez dela a 
base de seu poder misterioso, de seus milagres. Fez abrir uma picada do lado oposto 
ao em que estava a vertente, pelo morro acima, fazendo dessa via dolorosa o seu 
calvário, (...).91 

 

 

Não somente a fonte era santa “como também o barro que junto a ela existia. Não 

tardou a formar-se um contínuo vai-e-vem. Todos iam à água miraculosa na esperança de cura 

para os seus males físicos, e aplicavam o barro nas partes afetadas.” 92 

 

 

1.8 “ Aos do Campestre” : o nascimento da Romar ia de Santo Antão 

 

 
                                                           
89 DURKHEIM, op. cit., p. 253 
90 BELÉM, op. cit., 1989, p. 177 
91 AZEVEDO, op. cit., 1895a 
92 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 136 
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Este é o título de um importante documento assinado por João Maria de Agostinho. 

Segundo Beltrão93 foi escrito às vésperas da fuga de João Maria de Agostinho para Botucaraí. 

Na verdade, deve ter sido escrito logo após sua chegada, porque menciona a necessidade de se 

construir a capela de cima do cerro de Antão. Consistiu em legado aos moradores do 

Campestre e garantiu as diretrizes para a continuidade do culto diante da possibilidade de 

ausência do “monge”. Foi transcrito pela primeira vez por Hemetério José Veloso da Silveira. 

Inicia João Maria por escolher seus substitutos. 

 

 

Eu confirmo o Sr. Américo no seu emprego de Procurador  do grande Santo 
Antônio Abade. (...) 
Os doze zeladores, já assinalados por mim, tem a faculdade de fazer o mesmo 
procurador com maior voto de todo o povo do Campestre. Assim mesmo podem por 
outro imposto de algum que possam faltar dos doze ou também de 1 dos 2 ajudantes 
do procurador, tendo justo e reto motivo. O superior dos doze zeladores deve 
congregar seus companheiros em presença do povo em cima do cerro, averiguada a 
negligência, imperícia ou maldade do procurador ou um desses mesmos 12 
zeladores ou 1 dos 2 ajudantes, ponham outro em seu lugar, o que Deus seja servido 
em sua misericórdia. [grifos nossos]94 

 

 

Fica evidente neste texto a organização e a justificativa ideológica da confraria. João 

Maria é assessorado por doze zeladores em seus trabalhos. Assim também, Jesus Cristo, 

segundo a Bíblia Católica, escolhe doze apóstolos quando inicia sua vida pública95. Para a 

continuidade do culto, o eremita designa, da mesma forma, um procurador para substituí-lo na 

diligência dos zeladores. 

Observe-se a preocupação do italiano de que a direção aconteça de forma transparente, 

isso provavelmente para que o culto não se exaurisse por motivo de contendas. 

Segue orientando a comissão de procuradores e zeladores para que mantivesse limpo o 

lugar, zelasse pela distribuição da água “santa” . Também institui João Maria de Agostinho a 

ordem de um cofre para que se guardassem os valores arrecadados. Estes seriam para a 

manutenção da Romaria. Manda “ rezar o santo rosário a noite e de madrugada” 96, ou seja, 

exatamente como fazia antes de sua retirada a Botucaraí. 

Por último, 

 

                                                           
93 Ibid., p. 139 
94 AGOSTINI, João Maria. Aos do Campestre [184-]. In: SILVEIRA, op. cit., p. 461 
95 Mt. 10,1-2; Mc. 3,14-16; Lc. 6,13 
96 Ibid., p. 462 
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A festa do Santo há de ser a 17 de janeiro com a pompa maior possível, com sua 
Missa e Prática, podendo ser. Podem levar em procissão o Santo do Melhor[sic] 
modo possível, no mesmo dia. Se carneará a custa das esmolas para os pobres do 
lugar e concorrentes e devotos empregados do mesmo Santo. [grifos nossos]97 

 

 

Com este parágrafo do documento nasce oficialmente a Romaria de Santo Antão. 

Trata-se da implementação do culto, que o asceta entende como a “ festa”  do Santo. Há ainda 

a referência à procissão. Tem-se, na verdade, um conjunto de medidas expostas no documento 

que, conjugadas, garantem o bom andamento da Romaria – comissão de zeladores, cofre, 

ritos, demarcação da data do evento. 

Queria o asceta realmente uma festa, a festa do Santo, mas ainda assim uma 

comemoração do mundo e das pessoas; ou seja, a festa para ele vinha ao encontro do 

aprimoramento e exercício das questões espirituais. Segundo Durkheim, a própria idéia de 

“cerimônia religiosa de alguma importância desperta naturalmente a idéia de festa. 

Inversamente, toda festa, quando, por suas origens, é puramente leiga, apresenta determinadas 

características de cerimônia religiosa (...).” 98 Considerando isto, se romaria é um evento que 

comporta ritos e cultos, como se disse em acima, logo, a “ festa”  de Antão, contém os mesmos 

elementos. Do anacoreta se pode inferir que tinha bem claro o parentesco entre festa e 

romaria, bem como, da importância da festa para a população. Pulula ainda outra questão: 

João Maria sabia que em algum momento seria forçado a abandonar o Campestre, que não iria 

mais voltar e que não poderia mais congregar sozinho aquela clientela. Trazia consciente a 

liderança pessoal que exercia. 

 

 

1.9 O asceta se retira para Botucaraí 

 

 

O ermitão deve ter tido conhecimento da futura vinda de um médico ao Campestre 

para examinar a composição da água dita “santa” . Isto porque tratou de retirar-se para o morro 

de Botucaraí, e o fez antes da chegada do médico. Em Botucaraí também tratou de erguer 

cruzes e ministrou uma fonte. Agostinho não representa um analfabeto político, pois que sabia 

que seria perseguido, assim como soube que aquela visita não poderia querer provar nada que 

viesse ao encontro de sua doutrina. Da mesma forma, precisava o presidente da província de 

argumento, no mínimo plausível, diante da atmosfera de devotos, para que pudesse agir contra 

João Maria. 

                                                           
97 Ibid., p. 463 
98 DURKHEIM, op. cit., p. 456 
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Não podia, com indiferença, o governo ouvir o rumor produzido pela Fonte 
Milagrosa, sem indagar o que ocorria, pois que, verificada a propriedade santa 
atribuida áquela agua, os beneficios que advinham á Provincia a colocariam em 
situação verdadeiramente privilegiada. 
Assim sendo, por lei provincial de 18 de julho de 1848 mandou o General Andréa 
examinar a famosa agua, nomeando para isso uma comissão de medicos e quimicos. 
O resultado não se fez esperar – a agua era muito boa para ser bebida, mas não tinha 
propriedade curativa alguma. (...) 
A Presidencia da Provincia, porém, é que não podia concordar com aquele estado de 
cousas. 
Vendo que aquela multidão de sofredores se poderia tornar em um fóco de fanaticos 
perigosos, ordenou a prisão do monge João Maria que, sabendo disso com 
antecipação, desapareceu misteriosamente do Campestre sem nada dizer a seus 
prosselitos. 
Sabe-se entretanto, que João Maria se refugiou em Botucaray, onde foi preso e dali 
remetido para o Rio de Janeiro.99 

 

 

Quando Felicíssimo Manoel de Azevedo esteve no Campestre, setembro a outubro de 

1848, o “monge” já não estava mais lá. 

 

 

Depois de dezessete dias de estada no Campestre, retirei-me, sem ter visto o monge. 
Ao passar na ponte de Botucaraí [entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo], que estava 
em conclusão, soube que ele andava por ali, pregando ao povo. Demorei-me três 
dias em Rio Pardo e, quando tomava o vapor, vi chegar o monge, no meio de uma 
escolta, que o fora buscar preso a Botucaraí, por ordem do general Andréa, então 
presidente da província. Chegando a Porto Alegre foi o monge remetido ao ministro 
da justiça.100 

 

 

O “monge” foi preso em Botucaraí. Fachel, que reuniu importante número de 

documentos, é quem consegue dar melhor notícia destes eventos. 

 

 

Tudo isso, está a indicar que o general Andréa, certamente pressionado por todos 
aqueles que temiam as concentrações do povo, em torno de um Monge – que não 
tinha o status de ser da Igreja Católica Oficial –, viu-se forçado a mandar prendê-lo, 
antes mesmo da chegada do doutor Abreu. Isto provavelmente em outubro ou 
novembro de 1848, de acordo com a narrativa de Felicíssimo. Mas, os documentos: 
Ofício e Carta ao marechal Antero José Ferreira de Brito, enviados pelo general 
Andréa, respectivamente de 25 a 26 de novembro de 1848, confirmam que o monge 
foi remetido para Santa Catarina, em fins de novembro de 1848. Portanto, o general 
Andréa não esperou o relatório do médico. O doutor Thomaz Antunes de Abreu 
enviado pela Presidência, conforme a documentação vista, só chegou ao Campestre 
em janeiro de 1849, quando o monge já tinha sido preso e enviado ao governo da 
Província de Santa Catarina, cujo titular era o marechal Antero José Ferreira de 
Brito (Barão de Tramandaí).101 

                                                           
99 BELÉM, op. cit., 1989, p. 178 
100 AZEVEDO, op. cit., 1898b 
101 FACHEL, op. cit., p. 29 
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A questão das datas está assim bem resolvida. Outra questão é para onde foi o eremita? 

Que foi levado a Porto Alegre é consenso entre os autores, o dissenso está em garantir onde 

esteve o anacoreta logo após este episódio. Felicissimo de Azevedo assim se refere: “Li após 

isto, a resposta do chefe de polícia ao ministro, dizendo que o monge João Maria de Agostini 

se asilara na rua do Catete n° 12, com proibição de curar e fazer prédicas.” 102 

A leitura de Felicíssimo de Azevedo provavelmente não foi mal entendida, entretanto, 

Romeo Beltrão nos transcreve um depoimento do senador sul-rio-grandense, José Martins da 

Cruz Jobim; por este, João Maria não teria se encontrado de súbito no Rio de Janeiro, mas 

teria estado em território paranaense. 

 

 

Finalmente o general Andréa, que era presidente da província do Rio Grande do Sul, 
entendeu ser necessário acabar com aquela miséria e fraqueza pública; mandou uma 
partida de cavalaria prendê-lo, a fim de deporta-lo[sic] para fora da província; nessa 
hora mesmo, quando a guarda lá chegou era de noite e obrigou o monge a descer, e 
pela manhã, de madrugada, o povo como era de costume, afluiu ao lugar. Reuniram-
se em roda do monge mais de 3.000 pessoas, e a mim disse ele mesmo que, se 
tivesse querido que o povo resistisse à sua prisão, não teria ficado um só cabelo na 
cabeça dos soldados, que o tinham ido prender, mas que ele mesmo aconselhou ao 
povo que o deixassem partir para aquele martírio, a fim de voltar depois para eles 
mais santo e mais milagroso. Partiu para Porto Alegre preso e, chegando à cidade de 
Rio Pardo, pediu permissão para ir pregar ao povo na igreja matriz; não consentindo 
o vigário, foi para a capela de S. Ângelo, em outra igreja,(...). Em Porto Alegre foi 
apresentado ao general Andréa, que perguntou-lhe: -Quem é você? Respondeu ele: 
Sou um servo de Deus. –Qual servo de Deus! Servo do diabo, que anda aqui 
fazendo? Anda nos envergonhando, abusando da sinceridade e ignorância do povo. 
–Prego a palavra de Deus! –Pois vá pregar daqui para fora! E remeteu-o de presente 
ao general Antero [brigadeiro Antero de Brito], que era então presidente de Santa 
Catarina, o qual ficou muito contrariado com o presente do tal monge santo, como o 
chamavam no Rio Grande, onde tinha podido atrair imenso povo. O general Antero 
perguntou-lhe para onde queria ir. –Lá fora da barra, disse ele, vi uma ilha muito 
grande, que me disseram chamar-se ilha do Arvoredo. Peço que me mandem botar 
nessa ilha, porque, estando já aborrecido de homens, quero viver em um canto 
retirado, onde não veja mais ninguém. O general disse-lhe que naquela ilha não 
habitava ninguém, e que era muito difícil lá chegar, porque fica muito distante da 
terra firme. Ele porém insistiu, que o mandasse para lá, fosse como fosse. O general 
Antero incumbiu uns pescadores de o levarem, e esses mesmos pescadores vieram 
contar a todos que o monge milagroso do Rio Grande lá se achava, e que tinha feito 
maravilhas e milagres, e que tinha descoberto uma água santa, que servia para curar 
toda sorte de feridas. Esta notícia correu logo e fez acudir uma quantidade imensa de 
povo à ilha, para ir admirar o monge, que exercia tal preponderância sobre o povo, 
que conseguiu fazer uma procissão extraordinária, desde a praia pela encosta da ilha 
até a sua maior altura, a fim de lá colocar-se no lugar mais alto uma grande cruz, que 
levaram de baixo às costas, por caminho que ele fez abrir. Depois que viu que o 
povo não o largava, se bem que ali nada lhe faltasse, porque os devotos lhe iam levar 
o melhor peixe, e tudo quanto ele podia necessitar, aborrecendo-se de tanta 
companhia, assentou em sair dali para fora, veio para o Rio de Janeiro, daqui foi 
para Petrópolis, e depois internou-se pelo interior da Província [do Rio de Janeiro], 
supondo-se que morrera, porque nunca mais houve quem desse notícias dele. [grifo 
nosso]103 

                                                           
102 AZEVEDO, Felicissimo Manoel de. Morro das Cruzes. A Federação, Porto Alegre, 18 mar. 1895b. 
103 JOBIM, 1874 apud BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 155-156 
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Fachel reúne documentos que o fazem concordar com a versão do senador José 

Martins da Cruz Jobim104, entretanto não afirma que o asceta, após ter estado na ilha do 

Arvoredo, houvesse se dirigido para o Rio de Janeiro e para Petrópolis. De acordo com 

Fachel, “em 1851, o Monge João Maria se instalou numa gruta no município da Lapa – 

PR.”105 E continua mais abaixo, na mesma página: “Depois de sua estada na Lapa, o Monge 

João Maria esteve em Rio Negro – PR e Mafra – SC, às margens do Rio Negro, que divide os 

estados do Paraná e Santa Catarina.”  Conclui-se com isto que o monge deve ter estado 

primeiramente em Santa Catarina, posteriormente no Paraná e inclusive na fronteira de 

ambos, e que somente depois destas paragens teria sido enviado para o Rio de Janeiro. 

Na verdade, os documentos denotam uma tentativa de se tecer a biografia do “monge”, 

não a certeza de consegui-lo. Tanto as fontes escritas como as orais podem comportar história 

factual e/ou reinterpretações dinâmicas da memória, e, por vezes, há como inferir alguns 

elementos, mas não há como, e nem se quer, separar a história da memória. 

No caso do texto de Jobim, por exemplo, a transcrição do depoimento oral do senador 

conta a história que este ouvira de João Maria e parece que, embora haja acontecido conforme 

o relato, há uma apropriação dos fatos por parte do eremita, que reza evidentes e freqüentes 

transferências da memória bíblica católica. 

Assim, o general Andréa, presidente da província do Rio Grande do Sul, remeteu o 

“monge” ao general Antero de Brito, presidente da província de Santa Catarina, fato no qual 

se pode identificar uma analogia com a odisséia condenatória de Jesus Cristo, que fora 

conduzido a julgamento de Herodes a Pilatos106, de Anás a Caifás.107 Também é notório que a 

predisposição do povo contra os soldados de João Maria consiste numa transposição literal da 

passagem bíblica em que os oficiais romanos, guiados por Judas, buscam prender Jesus108. 

Outrossim, o retiro interrompido da Ilha do Arvoredo faz justiça ao trecho bíblico em que 

Cristo, estando a margem de um lago, se vê obrigado a subir em uma barca e adentrar o 

mesmo, tamanha era a efusão da multidão.109 

A morte do eremita é de fato incerta, pois apesar de se ter algumas versões, não há 

certezas e são poucos os pontos comuns que figuram entre as mesmas. 

 

 

 

 

                                                           
104 FACHEL, op. cit., p. 31 
105 FACHEL, op. cit., p. 33 
106 Lc. 23,11 
107 Jo. 18,24 
108 Lc. 22,49-50; Mt. 26,51; Mc. 14,47; Jo. 18,10 
109 Mt. 13,1-2; Lc. 5,1-3 



2 A ROMARIA: PERSONAGENS, MOTIVAÇÕES E SIGNIFICADOS 

 

 

2.1 As memór ias, as representações e as reinterpretações 

 

 

A pesquisa de campo que se fez é baseada em entrevistas individuais e coletivas. Cada 

procedimento deixa espaço para que aflorem distintas e específicas características da parte de 

quem é entrevistado. Assim, grosso modo, a memória individual110 remete freqüentemente a 

uma autobiografia que faz o depoente, enquanto que a coletiva mais facilmente informa 

acerca daqueles fatos históricos que foram sentidos e ficaram marcados em todos os membros 

da comunidade religiosa. A comparação das semelhanças e diferenças entre os tipos de 

entrevista, entretanto, é superficial e arbitrária, ao se considerar as diversas memórias; ou seja, 

mais do que o método de abordagem, importa o entendimento das diversas formas em que a 

memória se apresenta, num e outro caso. 

Se, contudo, a memória individual deve ser considerada, é a memória coletiva que dá 

movimento ao social. Por esta razão, contempla-se como base de estudo a seguinte definição: 

 

 

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 
passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou 
menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras 
sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, 
aldeias, regiões, clãs, famílias, nações, etc.111 

 

 

Pollak é estudioso assíduo do complexo processo das memórias. Ao encontro da sua 

opinião, apresenta-se a idéia de Le Goff de que memória coletiva é “o que fica do passado no 

vivido dos grupos, ou o que os grupos fazem do passado” 112 O último também evolui a partir 

do conceito de pertencimento e destaca a noção de identidade: “A memória é um elemento 

                                                           
110 “A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas 
Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou 
sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e 
submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes.”  (POLLAK, Michael. Memória e identidade 
social. Estudos Histór icos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992. p. 2) 
111 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Histór icos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-
15, 1989. p. 9 
112 LE GOFF, Jacques. Histór ia e memór ia. 5 ed. Campinas: EdUNICAMP, 2003. p. 467 
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essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das 

atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.” 113 

É bom lembrar, entretanto, que estes conceitos são recentes ao se considerar a 

memória escrita. Até bem pouco tempo, tudo o que se vislumbrava era a memória dos grandes 

grupos, enquanto que a memória que se faz neste trabalho é a da alteridade ou dos grupos 

esquecidos. Estes, conservam seus laços identitários pela oralidade e cuidam tornar evidente a 

representação dos desclassificados ao contribuir para a construção da memória cristã oficial 

dos devotos. 

 

 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história 
oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante 
das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à memória oficial, no caso, a 
memória nacional.114 

 

 

O estudo da história oral é de longe o mais representativo das Romarias em geral – e 

do evento de Santo Antão em especial. Isto é possível dizer por conta da importância que tem 

a memória para o evento religioso. Não se está referindo apenas à memória dos romeiros, nem 

somente à da própria Igreja Católica e do clero. Ambos se sustentam na memória. 

Diferentemente das outras religiões, o judaísmo e o cristianismo são historicamente religiões 

da memória, da recordação e da rememoração.115 

Existem diversas interpretações, representações e reinterpretações para a memória 

histórica da Igreja, nos diversos períodos, por seus diversos atores. O livro sagrado do 

cristianismo foi e ainda é considerado o contendor da memória oficial da religião, com ênfase, 

sobretudo, nos evangelhos. Outrossim, a interpretação bíblica da Igreja institucional continua 

sendo bastante valorizada. Para a hierarquia, entretanto, trata-se de um documento 

eminentemente teológico, enquanto que outros membros do clero ou intelectuais laicos, ou 

ainda setores organizados da população em geral, afirmam que o “Evangelho é político por si 

mesmo, pois sua proposta critica o status quo e demanda uma superação na linha da 

participação e da criação de condições de vida para todos.”116 

                                                           
113 Ibid., p. 469 
114 POLLAK, op. cit., 1989, p. 4 
115 HOONAERT, Eduardo. A memór ia do povo cr istão: uma história da Igreja nos três primeiros séculos. 
Petrópolis: Vozes, 1986. p. 17; LE GOFF, op. cit., p. 438. 
116 BOFF, Leonardo. Novas fronteiras da Igreja: o futuro de um povo a caminho. Campinas: Verus, 2004. p. 86 
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Os primeiros cuidaram de conservar a memória através de instituições, discursos, 

concílios, templos, monumentos, arquivos, bibliotecas, documentos, encíclicas, bulas, 

circulares, iconografias, vitrais e arquiteturas. Os segundos seguem a memória do êxodo, a 

linha do profetismo, a história da aliança de Deus com os homens, a vida de Jesus, dos 

apóstolos, o dinamismo da esperança escatológica. 

 

 

Afinal de contas, o “deserto”  de Santo Antão, a “ igreja espiritual”  de Joaquim de 
Fiore, a “vida evangélica”  de São Francisco de Assis, a “apologia por Marta”  (diante 
de Maria) do Mestre Eckhart, a “ liberdade cristã”  de Lutero – para mencionar só 
alguns momentos dessa longa procura – esses esforços todos tinham como 
finalidade reavivar e reatualizar uma memória continuamente ameaçada pelas forças 
dos sistemas que governam o mundo.117 

 

 

Os textos de Eduardo Hoonaert, que estuda a memória dos desfavorecidos desde a 

época do judaísmo até os dias atuais, são fundamentais para se entender de que forma se dá a 

interpretação política do Evangelho. 

 

 

Jesus, na narrativa dos evangelistas, não nasce numa “casa” , mas durante uma 
viagem, num estábulo no meio dos animais. Seu nascimento é testemunhado por 
pessoas marginalizadas: os pastores, os magos itinerantes do Oriente. Quando é 
levado ao templo só duas pessoas marginais – vivendo entre vida e morte – 
entendem a importância que terá sua vida. Ele não se casa – como é de costume – e 
não pertence a nenhuma escola teológica do judaísmo. Freqüenta ambientes de 
pescadores e gente do povo. Sua primeira aparição pública é o encontro com outra 
pessoa que vive à margem do judaísmo: João Batista. Ele se interessa pela massa do 
povo (os ‘am ha’ares) rejeitada pela sociedade dominante. Não gosta dos ricos, é 
tentado pelo poder, que ele rejeita. Nas “bem-aventuranças”  os que vivem “à 
margem” são chamados bem-aventurados. Ele substitui a lei da reciprocidade (“olho 
por olho” , que é a lei da sociedade) pela lei da caridade (“oferece a outra face”). O 
mestre se torna escravo doméstico ao lavar os pés de seus discípulos. Os seus 
percursos pela cidade de Jerusalém são marginais: nem o Cenáculo, nem o Calvário, 
nem a casa de Lázaro, nem o Jardim das Oliveiras ficam dentro da Cidade Santa, 
dominada pelo Templo. E quando entra em Jerusalém, ele o faz sentado num burro, 
animal que não convém a um rei. Ele morre numa cruz entre dois marginais. O texto 
pregado em cima da cruz indica que ele é rei, mas sua coroa real é uma coroa de 
espinhos. A ressurreição inverte as leis da morte, e as primeiras pessoas a verem 
Jesus após a ressurreição são mulheres, não homens. Jesus proclama a mais radical 
das inversões: “os primeiros serão os últimos, os últimos os primeiros” . Estes 
símbolos de inversão do “normal”  e do aceito pelas normas da sociedade estão 
presentes a cada página das narrativas evangélica e o importante é que são 
exatamente esses elementos de marginalidade que emocionam as pessoas tocadas 
pela palavra evangélica e estão na base da aceitação popular da mensagem. (...) 
Outro tema na mesma perspectiva é o da Galiléia, indicação geográfica que assume 
proporções simbólicas quando confrontada com Jerusalém. Jerusalém é centro de 
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poder que pratica um colonialismo interno em relação à Galiléia. Muitos 
camponeses galileus viviam melhor sob a dominação estrangeira do que sob a 
dominação da Judéia e de Jerusalém. A própria vida de Jesus é descrita por Marcos, 
por exemplo, como a de um galileu na Judéia, um marginalizado na sociedade 
dominante. (...) A experiência cristã se faz na Galiléia, na periferia do sistema.118 

 

 

Ainda partindo do livro bíblico católico e sobre os Evangelhos, pode-se somar os 

trabalhos de Dutra acerca da representação dos oprimidos. Ele promove uma reinterpretação 

de duas passagens das escrituras: a multiplicação dos pães e dos peixes e a última ceia. 

 

 

Na multiplicação dos pães, prefiguração do sacramento da Eucaristia, Jesus não tem 
a intenção de saciar a fome espiritual dos cinco mil homens famintos. Foi muito 
claramente a fome biológica que os evangelistas quiseram apresentar na primeira 
referência da Eucaristia em relação com a falta real de alimentos.119 

 

 

Como se vê, a multiplicação dos pães sofreu, primeiramente, uma reinterpretação por 

parte da Igreja, que passou a propagar uma interpretação espiritual para o que era 

eminentemente social; e, num segundo momento, ocorre nova reinterpretação, por parte do 

autor (Dutra), resgatando o caráter social da parábola. A questão fica mais palpável na 

seqüência. 

 

 

A Eucaristia, todos sabem, é um memorial do mistério pascal que Cristo viveu para 
fazer os homens passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Ao 
contrário do que muitos pensam, não trata só de comemorar um evento passado. A 
celebração litúrgica torna o mistério da salvação presente aos homens e às situações 
do nosso tempo. A celebração eucarística tem, portanto, a finalidade de dar uma 
resposta evangélica aos sofrimentos e à opressão dos homens, de integrar sua paixão 
e seu esforço de libertação e ressurreição à paixão Ressurreição de Cristo 
Salvador.120 

 

 

A Eucaristia, portanto, atende ao mesmo processo representativo que se efetuou na 

parábola da multiplicação dos pães e peixes. Há, entretanto, um novo elemento: a Igreja não 

somente reinterpreta o pão libertador da Eucaristia como alimento puramente da alma, mas 

                                                           
118 Ibid., p. 44-45 
119 DUTRA, Carlos Alberto dos Santos. Corpus Christi e a fome no mundo. Perspectiva Teológica, Belo 
Horizonte: Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, v. 27, n. 73, p. 379-386, 1995. p. 382 
120 ROUILLARD, 1983, p. 36 apud DUTRA, op. cit., p. 385 
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reinterpreta também eventos do antigo testamento, dando-lhes novo significado. Para os 

judeus, a Páscoa era a grande passagem do povo de Israel, escravo no Egito, que atravessa o 

Mar Vermelho, rumo à libertação. Para a hierarquia católica, a Páscoa é reinterpretada como a 

remissão dos pecados promovida pela paixão e morte de Jesus. A escravidão contemporânea – 

desemprego, fome, pobreza, miséria – é esquecida. Portanto, Dutra, dentre muitos outros 

autores, como o próprio Hoonaert, re-atualiza(m) uma e outra passagem para os dias atuais. 

Muitos outros autores e/ou textos bíblicos poderiam ser utilizados para falar de 

opressão e libertação, ou ainda, para provar que Jesus optou pelos pobres. Entretanto, dar-se-á 

lugar a apenas duas mensagens que se vê como centrais nos evangelhos, para o estudo de 

romarias. Primeiro, o Filho prometeu o Reino de Deus aos pobres – “Bem aventurados vós 

que sois pobres, porque vosso é o Reino de Deus!” 121 –; depois disso, Jesus teria eleito os 

desfavorecidos em detrimento dos ricos – “Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças 

porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos.” 122 As 

mensagens são as mais representativas da memória coletiva que conservam e da identidade 

que buscam os romeiros. O fiel da Romaria de Santo Antão se vê acolhido por Deus e pela 

religião, através da sua religiosidade, devido a um imaginário de amparo e solidariedade, que 

provém da promessa do Cristo. A idéia tem ainda um fundo especial no devoto, porque ele 

não se sente capaz de lutar por outros meios que não sejam os da religião, pois esta é a única 

força que sente vir ao seu encontro e, do contrário, tem presente o mundo que o oprime. 

 

 

2.2 Os romeiros: “ quem são”  e “ razões para ir  à Romar ia”  

 

 

2.2.1 Quem são os romeiros de Santo Antão? 

 

 

Becker Pinto informa que cerca de 200 pessoas residiam no Campestre à época de 

João Maria123. Provavelmente, se refere àquelas famílias que passaram a morar no atual 10º 

Distrito de Santo Antão por conta da esperança de cura; muito certamente não se incluem 

neste dado os agricultores, que já habitavam a região antes da chegada do “monge”. Em certos 

                                                           
121 Lc. 6,20; Mt. 5,3 
122 Lc. 10,21; Mt. 11,25 
123 BECKER PINTO, op. cit., s. p. 
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dias, em virtude da fama de João Maria, contava-se 3.000 indivíduos.124 O médico Tomaz 

Antunes de Abreu, que esteve no Campestre de janeiro a maio de 1849, encontrou ali de 800 a 

1000 doentes, além dos sadios, que os acompanhavam.125 Desses, escolheu 200 pessoas, entre 

as que haviam fixado residência, para fazer sua pesquisa. Informa ainda, que tomara nota dos 

visitantes e enfermos que entravam e saiam todos os dias do Campestre, constatando um total 

de 8.000 a 9.000 indivíduos, para o verão de 1849.126 

Na busca de alguns elementos que possam dar informação sobre quem são os romeiros 

do Campestre, encontra-se o perfil exato, já na origem da Romaria, à época de João Maria, 

quando se analisa o documento que o próprio eremita legou aos seguidores do movimento: “O 

procurador tem a obrigação de (...) cuidar com esmero as esmolas do santo, porque o que 

sobeja se deve repartir com os mais pobres enfermos do lugar e dos mesmos concorrentes 

(...).” 127 E, no mesmo escrito, ainda consta que: “depois de justos e prudentes gastos da festa, 

há necessidade de cuidar da Capela honradamente, prudente e decente do Santo. O demais 

deve-se repartir com os pobres do lugar e concorrentes.” 128 Fica evidente nos dois trechos a 

existência de população pobre no lugar, sendo que é mister perceber que o movimento 

messiânico tem aí raiz em virtude do abandono político, social, religioso, entre outros, em que 

se encontrava a população da região central do Rio Grande do Sul na primeira metade do 

século XIX. Mais que a pertinência de marginalizados no lugar, sob os mesmos pontos-de-

vista do abandono (repetindo, o político, social e o religioso), toda a ação do “monge” está 

voltada para esta clientela. Outra questão gritante consiste em atentar para o fato de que boa 

parte dos romeiros da época eram enfermos que lá acorriam, e por vezes se fixavam, em 

virtude do descalabro em que se encontravam; ou seja, eram doentes terminais que nada mais 

tinham a perder. Belém define o Campestre do tempo de João Maria como “verdadeiro campo 

de concentração de doentes de todas as idades” .129 Aí se constata a ocorrência de outro 

processo social: a impossibilidade de acesso aos meios hospitalares, bem como o descaso das 

autoridades públicas em relação à área médica no interior do Rio Grande do Sul. 

Ainda no intuito de se querer saber quem são os devotos de Santo Antão, destacamos a 

importantíssima análise sociológica que fez da Romaria o Sr. Pároco do Rosário (de fim de 

2004 a início de 2007), Pe. Paulo Fernando Dalla Déa. Para ele, o evento se caracterizou no 

passado como uma romaria de negros. A constância e período desta clientela puderam ser 

                                                           
124 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 136 
125 ABREU, Dr. Thomaz Antunes de. Relatório (25 de maio de 1849). In: FACHEL, op. cit., p. 76. 
126 Ibid., p. 76 
127 AGOSTINI, doc. cit. In: SILVEIRA, op. cit., p. 462 
128 Ibid., p. 463 
129 BELÉM, op. cit., 1989, p. 177 
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observados com certa precisão através da análise de jornais mais antigos (1848 a 1940), onde, 

nos meses de janeiro de cada ano, impreterivelmente, se publicava o nome dos festeiros – 

naquela época os festeiros do ano vindouro eram escolhidos ao final das comemorações do 

ano corrente. Assim, temos um período que vai da época do “monge” até 1900 em que são 

poucos ou normais os sobrenomes de famílias negras entre os festeiros;130 e um segundo 

período, cerca de 1900 até 1930, em que aqueles nomes são quase absolutos.131 O Pe. Caetano 

Pagliuca fornece uma informação mais completa: “Effectuou-se, durante a semana passada, a 

tradicional festa de S. Antão, do Campestre. A concurrencia de fieis foi extraordinaria, apezar 

de estarem de lucto as familias Rosa, Vargas e Flores, assiduos devotos de Santo Antão.”132 

Após esta etapa da Romaria os festeiros de etnia negra se tornam raríssimos. O senhor Fausto 

Borin informa que “até houve um tempo que tinha dois salões do lado da igreja, um pros 

branco e outro pros moreno.”  É interessante também o depoimento de outro romeiro, Dion 

Cássio de Aguiar Lobo, branco, nascido em 1932, que “desde guri”  fazia caminhadas 

coletivas com amigos negros residentes em Campo do Bórtollo para a Romaria de Santo 

Antão. Segundo ele, naquela época, cerca de 70% dos devotos eram negros. Também informa 

que a Romaria de Santo Antão era conhecida regionalmente como um evento de negros, 

apesar de que não sabe dizer em que período o fato começou a ocorrer. Um estudo que 

permanece em aberto é a possibilidade de se pesquisar em Campo do Bórtollo, entrevistando 

familiares de negros que num período mais remoto fizeram parte da Romaria. É estranho que 

os livros tombo das paróquias, até onde se conhece, não falem sobre o fato. 

Para o bispo da DSM, Dom Ivo Lorscheiter, “a Romaria é uma forma de religiosidade 

popular” . Mais do que isso – e aqui se pode afirmar com veemência – é uma romaria popular, 

no sentido de que congrega vários personagens, negros e brancos, de diferentes classes 

sociais, porém com uma identidade comum e semelhantes problemas e objetivos, enfim, todos 

portadores de uma religiosidade popular. 

 

 

2.2.2 As razões para ir à Romaria 

 

 
                                                           
130 O COMBATENTE, Santa Maria, v 6, n. 2, 10 jan. 1892; O COMBATENTE, Santa Maria, v. 8, n. 4, 22 
jan. 1893. 
131 PAGLIUCA, Pe. Caetano. Festa do Campestre. O Santamar iense. Santa Maria, v. 1, n. 24, 11 jan. 1923a. p. 
1 
132 PAGLIUCA, Pe. Caetano. Festa do Campestre. O Santamar iense. Santa Maria, v. 1, n. 26, 25 jan. 1923b. p. 
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A Romaria de Santo Antão existe desde cerca de 1846/1848. Saber por que a 

população se integra ao culto é intuito pelo qual se procede ao estudo da mesma, sendo que 

desde as primeiras análises se identificou o fenômeno como um problema de ordem 

antropológico-social a ser respondido. Quem, desde cedo, dá uma importante pista para se 

começar a pensar no assunto é João Borges Fortes, falando ainda sobre os eventos acontecidos 

à época de João Maria. Para ele, “ fácil é imaginar como se desenvolveu a adoração a Santo 

Antão. Os milagres foram-se reproduzindo e hoje a fama do santo estendeu-se até muito 

longe.” 133 É possível falar de um conjunto de fatores, que conduzem, em última instância, à 

cura pelos milagres: a fama do eremita, do Santo, da água, do barro, da paisagem, da imagem 

também estão atrelados às promessas. O último degrau da luta do romeiro é a graça ou o 

milagre alcançados. Como evidenciou Chauí, 

 

 

o milagre, ao mesmo tempo em que reafirma a onipotência da divindade a quem se 
apela (...), manifesta uma relação estritamente pessoal entre o poder supremo e o 
suplicante – único momento em que se tem certeza de que o grito, abafado, explodiu 
e foi ouvido.134 

 

 

Trata-se de um processo pelo qual o fiel busca e mantém canais de interação direta 

com o sagrado, vindo regularmente à Romaria, fazendo e pagando promessas. O caráter 

vitalício das relações com o Santo e Deus, a reincidência e constância dos gestos, constituem 

autonomia, resistência, e culminam em transformação da realidade de vida dos devotos. De 

fato, o que se vê nos depoimentos dos romeiros, quando se pergunta quais são as razões que 

os fazem vir à Romaria, é a ênfase dada ao milagre concedido, à graça alcançada. Assim 

podemos notar, por exemplo, nas palavras de Dona Servina Cardoso dos Santos, moradora do 

lugar, onde é conhecida por Nena: 

 

 

Ah, eu, o que me cativa, porque desde que eu vim morar aqui, fazem quarenta e três 
anos que eu moro aqui, eu sempre freqüentei a igreja de Santo Antão, sempre os 
pedidos que eu fiz, graças a Deus, sempre fui muito bem atendida, né. Por isso que 
eu fiquei cativa pelo Santo Antão. Sempre, sempre. 

 

                                                           
133 FORTES, João Borges. Annuar io do Rio Grande do Sul, 1902. p. 162 
134 CHAUI, Marilena de Sousa. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 10 ed. São Paulo: 
Cortez, 2003. p. 79 
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Se forem considerados os pedidos coletivos feitos por grupos de peregrinos, então, 

quase todos os entrevistados declararam ter recebido graças e, independentemente do tema 

abordado, a questão dos pedidos foi sempre recorrente nos depoimentos. 

Outro fator que serve como motivo para peregrinar é a autoconsciência da fé. Diversos 

romeiros salientam que vêm à Romaria porque têm uma enorme fé. Entretanto, também se 

nota que, geralmente, a questão da fé e da graça alcançada fazem parte de um mesmo 

processo na vida dos fiéis e aparecem, da mesma forma, imbricados em um mesmo discurso. 

Veja-se o exemplo da fala de Dona Catharina de Almeida Langendolff: “Várias graças eu já 

fiz promessa e foram alcançadas, atendidas né. Então eu tenho aquela fé. E os meus pais 

tinham uma fé muito grande nele [Santo Antão]. O meu marido também vinha sempre, tinha 

muita fé.”  Interessante o fato de que Dona Catharina coloca a fé como conseqüência das 

graças alcançadas. Este é um fator comum entre os romeiros, sendo que também, 

freqüentemente, se declara que é por conta da fé que se vai à romaria pedir graças. É bem 

verdade que fé e graça constituem um ser e um fazer interdependentes. Outra questão 

interessante de se perceber na mesma fala é que a fé passa freqüentemente de geração em 

geração (Figura 4). No caso, Dona Catharina se sente influenciada pela fé dos pais, enquanto 

observa o exemplo do marido. Fica nítido aí que fé também resulta do contexto social e 

cultural em que está envolvido o romeiro, e que, a teia familiar, como quer a Igreja, continua 

sendo a “ terra boa”  onde se joga a “semente boa” . 

Apenas um romeiro, Olandir Severino, declarou ser apenas pela fé que vinha à 

Romaria: “É uma fé que o cara tem. Só pela fé mesmo. Não que eu fizesse alguma promessa, 

nada. Pela fé mesmo.”  O entrevistado ainda não havia sido questionado sobre fazer 

promessas. Apesar de também já ter feito uma promessa coletiva, vinha à Romaria somente 

pela fé. 

Entrevistou-se também um casal que prestou uma riquíssima e completa contribuição 

para o estudo: João Alberi Saldanha de Souza Filho e Maria Luiza Batistela de Souza. Eles 

declararam conjuntamente que uma das maiores graças que pediram e receberam de Santo 

Antão foi que lhes ajudasse a aumentar sua fé. Para eles, fé e espiritualidade têm que ter 

reflexos na ação. Dona Maria assim se refere sobre sua fé em Santo Antão: “Santo Antão na 

minha vida é um ponto de referência” . Da mesma forma João: “Eu tenho uma fé inabalável no 

Santo Antão” . Foi notória a alegria que demonstraram ao falar da fé que professam e 

praticam. Impressionou também a forma carinhosa pela qual se referiam a Santo Antão – 

“Antãozinho”  ou “Tio Antãozinho”  – querendo, num processo consciente, aproximar a 

entidade da íntima realidade familiar.  Contaram  também que o fato de ambos terem a mesma 
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Figura 4 – Criança rezando na gruta de Nossa Senhora de Fátima, construída em 19 de dezembro de 1999: 
exemplo de fé que passa de geração em geração. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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fé em Santo Antão foi um ponto positivo para a união conjugal. Tem-se aí um exemplo de que 

a fé se alicerça na família, ao mesmo tempo que exerce influência na mesma. Maria ainda nos 

narra: “Eu me identifico muito com isso aqui, é o resgate da minha história, de minha 

infância” . Eis aí um momento em que a Romaria confere identidade ao devoto, no sentido de 

responder à questão quem sou eu? “E sempre que eu posso eu trago a minha mãe junto, que a 

minha mãe é a prova viva disso aqui, entendi. Pra mim é um orgulho, a cada festa que passa, a 

minha mãe estar viva e eu trazer ela aqui.”  (Maria Luiza Batistela de Souza) O depoimento 

representa mais um exemplo da fé familiar que passa de geração em geração. 

Considere-se agora a questão da graça alcançada. O elemento número um das razões 

para ir à Romaria apresenta três momentos bem marcados: o pedir a graça; o alcançar a graça; 

e o agradecer/pagar a graça. 

O pedir a graça geralmente acontece em qualquer data do ano, em qualquer lugar, 

embora o devoto sempre remeta de alguma forma sua atenção para o dia oficial da Romaria e 

para o espaço geográfico do Morro do Campestre. Isto acontece porque os elementos 

mencionados despertam idéias de ligação com o Santo. Um exemplo desta ligação é Dona 

Diamantina dos Santos Alves: “Eu pedi lá da minha casa. Eu saio no pátio e enxergo o 

Morro.”  Entretanto, é comum que romeiros, peregrinos e moradores desloquem-se até o 

Santuário durante a Romaria ou em dias normais para fazerem seus pedidos. Também é 

certeiro que quando se faz o pedido já se define como se haverá de pagar ou de agradecer o 

bem recebido. 

 

 

Mas tenho muita fé. Eu fiz promessa pra Santo Antão, quando meu marido estava 
doente, no hospital, que ele foi operado da cabeça. E ele passou muito mal, não tinha 
garantia. E eu me ajoelhei na Casa de Saúde e pedi pra Santo Antão que me 
ajudasse, que meu velho se salvasse, que eu subiria o cerro de joelho. E subi o cerro 
de Santo Antão de joelho. Descasquei os joelho, embora eu forrei bem. Mas 
descasquei os joelho. E fui lá e paguei com muita fé.”  (Wilma Maria Braida 
Santana) 

 

 

Mas não é só em casa e no hospital que se fazem os pedidos. Eles podem ser feitos 

dentro de um templo católico ou dentro de uma ambulância (Diamantina dos Santos Alves), 

entre outros. 

O alcançar a graça ou mesmo o milagre constitui o cerne da Romaria, a questão 

perene da vida do devoto. É pela obra das graças que o fiel vê superado seu sentimento (ou 

sua condição) de desamparo diante das dificuldades muito cotidianas que sofre. O fiel, 
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emancipado por Santo Antão e por Deus, ganha nome, identidade, status de gente. Isto fica 

evidente para o atento que observa o que se almeja nas promessas. O líder dos pedidos é a 

saúde, com mais de 50% das intenções. Todos recorrem ao Santo e a Deus nos momentos de 

doença, qualquer que seja o mal, sendo que geralmente a situação do moribundo apresenta-se 

de fato bastante agravada. Catharina de Almeida Langendolff conta: “O meu neto tava muito 

mal, os médicos não achavam o que ele tinha. Tava mal mesmo o meu neto. Aí eu também fiz 

uma promessa pra ele. Aí aconteceu o milagre deles acertar o que ele tinha. Daí ele sarou.”  O 

neto de Dona Catharina apresentava água nos pulmões, segundo ela. Essa é a típica promessa 

a Santo Antão, ou seja, quando não há mais salvação, Santo Antão aparece como alento. 

Note-se também que o problema do menino, embora se trate de uma questão de saúde, remete 

ao desamparo social em que se encontram boa parte dos romeiros de Santo Antão, pois eis 

que estes, muitas vezes, não têm condições financeiras para custear um tratamento médico 

adequado. A mesma realidade se percebe em outra solicitação muito comum: emprego. A 

situação remete à falta de poder aquisitivo de boa parte dos romeiros. Mais representativo 

ainda é o relato do cego João de Souza Leite: 

 

 

Pois eu era um colono que trabalhava de sol a sol e depois que me acidentei com 
uma palha de milho fiquei inutilizado. Pois é moça, moro na cidade e já não querem 
me aposentar. Mas tenho muitos conhecidos em São Pedro, eles prometeram que 
vão me aposentar por lá. Muito obrigado moça!135 

 

 

Os problemas que envolvem a família também estão na lista dos mais freqüentes. No 

âmbito das relações familiares as mulheres se apresentam mais preocupadas que os homens. 

Quando se perguntou a Paulina Rodrigues Matiuzzi se havia alguma mudança na sua vida que 

ela atribui ao fato de vir à Romaria de Santo Antão, assim respondeu: 

 

 

Eu sim, porque eu era uma pessoa muito pobrezinha, só trabalhando na roça, e me 
casei com o melhor dos rapazes que tinha lá onde eu morava, e que está aqui atrás de 
mim, de origem italiana, trabalhador, isso foi uma graça né. O mais trabalhador lá da 
vila, pelo menos não bebia, não roubava, porque os outros todos bebiam [riso], então 
esse os meus irmãos disseram assim: “aí minha irmã, aí vai dar certo” . Mas se 
aparecesse um lá eles não deixavam nem eu aparecer. A criação era rígida. 

 

                                                           
135 A RAZÃO. Santa Maria, 21 jan. 1975 
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Os ditos de Dona Paulina são dos mais representativos. Demonstram uma realidade de 

pobreza onde as oportunidades, mesmo de casamento, não estão muito aquém do que é 

considerado mínimo para os padrões normais. A opinião que Dona Paulina possui de sua 

própria realidade evidencia que o romeiro de Antão não é um alienado social e político; trata-

se, isso sim, de uma população que reconhece suas mazelas, mas que comporta pouquíssimos 

meios de auto-superação de suas adversidades. Vê-se no final do depoimento tomar lugar a 

questão da “educação rígida”  que norteou a vida afetivo-conjugal de Dona Paulina. Esta 

educação é modelo de conduta da própria Igreja na qual a devota está inclusa. Dona Paulina é 

exemplo de superação de mazelas sociais através da coletividade, da espiritualidade e do 

trabalho. 

Algumas graças são também muito íntimas e cotidianas. Seu Fausto Borin já falava: 

“Toda noite eu rezo pra Santo Antão. Padre Nosso, esse eu não esqueço. Sempre rezo a Santo 

Antão pedindo as coisas. Santo Antão, São José.”  Outras graças surpreendem pelo que 

demonstram das necessidades que cada fiel tem como fundamentais na sua vida. Assim, o 

pedreiro Valdoir de Quevedo contou que fazia promessas para ir bem nos estudos. Estudou 

até a quinta série do Ensino Fundamental. Relatou também que achava que nunca iria 

conseguir tirar a carteira de motorista, porque tinha pouco estudo, e que “cruzou na primeira” . 

Trata-se de questões do dia-a-dia que para o romeiro têm muita importância. 

Um fenômeno que se percebe é que muitas vezes o pedido da graça é feito em nome 

de outra pessoa. Assim, a esposa pede para o marido ou vice-versa, a avó para o neto, 

cunhados entre si, irmãos, etc. Dona Diamantina dos Santos Alves, por exemplo, tem por 

vizinhos o casal Beatriz de Oliveira e Pedro Antônio de Oliveira. No ano de 2007, fez 

promessa por conta de um derrame que sofreu o vizinho: “Quando ele esteve doente – então 

ele estava muito mal né – daí eu pedi pro Santo Antão. (...) que ele voltasse a caminhar, a 

trabalhar...”  Dona Diamantina, no mesmo ano, também estava pagando uma promessa que o 

marido, João Antônio Alves, fizera para ela. Em 2006, Dona Diamantina pagava promessa 

que fez para o neto Lucas, sendo que também já fez para o outro neto, Bruno Alves, e para o 

marido, já citado. Todas as promessas acima nas quais se dedicou Dona Diamantina foram 

referentes à saúde. 

O agradecer/pagar também apresenta algumas características próprias. Esses eventos 

geralmente estão muito mais ligados ao Morro e ao dia 17 do que o pedir a graça. O pano-de-

fundo do agradecer/pagar é a penitência. O ponto máximo da penitência é subir o Cerro do 

Campestre. A imagem de Santo Antão também desempenha importante papel no 
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agradecer/pagar. Perguntou-se para Dona Diamantina dos Santos Alves como é que o povo 

paga as promessas e ela me disse “Olha, é chegando, assim, se aproximando da imagem do 

Santo, rezando, agradecendo a bênção recebida.”  Dona Diamantina se refere ao momento em 

que o Santo é retirado da igreja e colocado à frente da mesma. Isto acontece no domingo da 

“ festa” , já a partir das sete ou sete e trinta horas da manhã. Mas é interessante que Dona 

Diamantina, apesar de subir o Cerro, considera o pagar no momento em que se interage com a 

imagem. 

 

 

-Entrevistador: E quando a senhora subia a procissão, dona Diamantina, a senhora 
daí fazia a promessa e pagava a promessa lá em cima no morro? 
-Diamantina: Não, eu pagava aqui, mas só que eu ia lá, porque era uma penitência 
que eu fazia, entende? 
-Entrevistador: A senhora subia rezando e descia rezando? 
-Diamantina: Não, eu rezava lá na capelinha, lá em cima. 
-Entrevistador: O Santo estava aqui embaixo, na verdade né, e a senhora ia igual na 
capelinha? 
-Diamantina: Isso, isso, eu ia lá, rezava, agradecia ele né, e subia de pé descalço, ia 
de pé descalço. Aí depois eu vinha. 

 

 

Já Dona Ubaldina Pinto de Siqueira, falando do irmão, declara que “o pai fez a 

promessa, que se ele se salvasse, iria trazer ele aqui, com uma vela do tamanho dele pra subir 

o Cerro.”  Veja-se que o objeto do pedido, no caso o irmão de Dona Ubaldina, teve que ser 

conduzido morro acima, a fim de pagar aí a graça, e não na fila da imagem. Aqui é necessário 

se abrir um parênteses. A questão da vela deve ser entendida como um exemplo formidável de 

materialização da fé, pois o que se quer é aproximar o aspecto físico do símbolo ao tamanho 

do sujeito objeto do pedido. Ou se poderia dizer: se trata da noção de verdadeiro toma lá da 

cá, onde o sacrifício deve ser compatível à graça alcançada. “La forma más extendida de fe de 

masas en todo el mundo es, al lado de la magia y asosiada a ella, una expectativa de 

compensación, la mayoría de las veces muy calculadora, y una esperanza de 

compensación.” 136 

Dona Paulina Rodrigues Matiuzzi também prometeu subir o Cerro, só que neste caso 

temos um exemplo de uma graça paga por outra pessoa que não o pedinte. Dona Paulina tinha 

duas filhas que estavam sempre muito doentes. 

 

                                                           
136 WEBER, op. cit., p. 164 
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Então eu fiz uma promessa pra Santo Antão de que, se as gurias se curassem, eu iria 
levar elas lá em cima, mas naquele dia de Santo Antão eu estava com um filho que 
tinha nascido há vinte dias antes e o sol era muito quente, digo como é que eu vou ir 
em Santo Antão com essas crianças, daí ele veio, meu marido veio e levou as 
crianças, as guria lá, e passou trabalho, uma com dois anos, outra com três e meio, 
pequeninha né, graças a Deus correu tudo bem, ele trouxe, pagou a promessa por 
mim [riso]. Uma graça! Depois ele me disse: “não vive só fazendo promessa, senão 
outro dia vai ter que eu passar por ti novamente” . 

 

 

Existem ainda outras razões para se ir à Romaria. Na verdade, elas podem ser as mais 

diversas. Quando, por exemplo, perguntou-se para o senhor Fausto Borin qual é que é o 

momento da Romaria que ele mais gosta, assim foi a resposta: 

 

 

Quando eu ia na missa, até, as vezes, o padre no sermão fazia pergunta lá, alguma 
coisa eu respondia, como mesmo – ainda não entramos no assunto – quem é que fez 
essa devoção? Foi João Maria de Agostinho. Então o padre perguntou uma ocasião 
isso aí dentro da igreja, eu fui e respondi: João Maria de Agostinho. 

 

 

Na fala do seu Fausto, o conhecimento sobre a fundação da Romaria é expresso como 

algo positivo, algo a ser considerado, constitui um bem capital. Exibe-se com orgulho a 

memória desse bem, sendo que, o fato de dispor desse conhecimento emancipa o senhor 

Fausto enquanto agente participante do evento religioso. A família Borin, como muitos outros 

moradores da comunidade, é assídua nos trabalhos preparativos para a semana da “ festa” . 

Questionado sobre sua motivação para estar na romaria, seu Carlos Alberto Borin declara 

razões bem específicas: 

 

 

Eu sempre trabalhei de uma ponta a outra nas festas, estando na diretoria ou não 
estando, eu era, por exemplo, um braço direito da comissão, pra fazer, trabalhar e 
ajudar, então, a gente quase não parte pro lado assim de participar, vamos supor, 
desse lado festivo aí. A gente quase não participa. Sempre está no trabalho, 
preocupado com o trabalho que a gente faz, pra servir bem as pessoas né, que eu 
quase sempre, o meu setor sempre era o setor do churrasco né. 

 

 

Seu Carlos trabalha, portanto, antes e durante o dia 17. Ele não tem por costume pedir 

graças a Santo Antão, mas é correto dizer que, mesmo assim, ele participa ativamente da 

“ festa” , ao passo que Carlos se sente útil ao prestar seus serviços à população. Assim também, 
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ao ser bem atendido, o romeiro adquire status de ator social. Isto fica perceptível na colocação 

de Dona Catharina de Almeida Langendolff. 

 

 

Ah, a missa aqui é muito bem organizada. É uma missa! Eu adoro esse tipo de missa 
que eles rezam aqui. Eles rezam uma missa assim aqui que tu te cativa com ela, é 
uma missa muito bem organizada, muito bem rezada, muito bem organizada aqui, 
com atenção. Em Santa Maria não tem mais isso. Santa Maria os padres já estão 
assim, já vou te dizer, a gente vai lá, encomenda uma missa, pra não dizerem nem se 
é encomenda da família, nada. Aqui eles dizem tudo, se diz “da família” , tudo, lá em 
Santa Maria já está assim: “ fulano de tal, fulano de tal” . É errado. (...) Aqui não, 
aqui eles dizem tudo, se tu quer botar o teu nome ali eles dizem. Eles são muito 
atenciosos aqui. Aqui é uma missa fora de sério. Fora de sério. Eu já não deixo de 
vim aqui. Enquanto eu existir não deixo de vim aqui. Essa missa aqui eu me cativo 
com ela. 

 

 

Dona Catharina vê sua espiritualidade valorizada no Campestre. 

Valdoir de Quevedo também se sente bem atendido: “E tu é bem atendido aqui 

também né. Todos que trabalham aqui tratam todos igualmente né. Às vezes tem festa que tu 

tem mais dinheiro, outro tem menos, não são bem atendido né. Só que aqui eu acho que todos 

trabalham com amor na própria religião e tudo ali né.”  A Romaria é um espaço em que o ser 

devoto de Santo Antão importa mais que o ter recursos materiais. O ser devoto, portanto, 

garante identidade romeira a seu Valdoir. O mesmo, não contente em ser bem recebido, ainda 

conta: “A família se reúne com as pessoas, que as vezes tu não encontra tempo.”  O senhor 

Derlindo Mhocato Berleze também destaca que na Romaria possivelmente se “encontra 

algum parente, algum conhecido, talvez do tempo de escola.”  Dona Maria Luiza Batistela de 

Souza contou que tem colegas suas que vieram rezar, arrumaram namorado e estão casadas 

até hoje. Dona Márcia Vitória Santos da Silva representa uma amostragem para este caso. 

 

 

-Márcia: Aqui eu conheci meu marido. 
-Entrevistador: Mas foi promessa ou foi acaso? 
-Márcia: Não! [risos] Não sei... Olha, hoje, ainda brincando com ele, eu disse pra ele 
hoje – ele fala pouquinho – que hoje eu vinha pra entregar ele aqui, mas de bobagem 
[riso]. Eu sô muito franca! 

 

 

A construção dos laços sociais de parentesco e amizade, as questões afetivas em geral 

e seus percalços em particular, entre outros, estão implícitos em muitos pedidos. “Os ritos são, 
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antes de tudo, os meios pelos quais o grupo social se reafirma periodicamente.” 137 É notório 

que tanto o social quanto o familiar são influentes na Romaria, representando uma alternativa 

a mais para o romeiro desprovido dos mais diversos recursos sociais e existenciais. A 

Romaria garante inserção social ao devoto transformando-o em um ator social. 

 

 

2.3 Os romeiros em marcha: razões para peregr inar  

 

 

A peregrinação enquanto sacrifício surgiu, a partir da Antigüidade – como se viu, 

desde as sociedades primitivas –, e se tornou oficial na Idade Média, durante o século VIII. 

Iniciava-se de qualquer parte da Europa e visava à cidade de Roma, que passou a representar 

uma nova Jerusalém.138 “A garantia de indulgências plenárias para os pecados através de 

devoções praticadas em certos santuários mais importantes estimulou as peregrinações e 

permitiu o controle da Igreja sobre estes santuários.”139 Estes santuários, cujo principal era a 

basílica de São Pedro, comportavam “as relíquias dos apóstolos e dos mártires e um ícone 

com o rosto de Cristo chamado ‘a Verônica’  (...).”140 

É mais interessante atentar para os motivos que levam os devotos a praticar os 

sacrifícios. Desta forma, recorrer-se-á a Weber, Arosio, Durkheim e Steil. Este autor, 

referindo-se à Romaria de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, afirma que os romeiros associam a 

peregrinação “à penitência e expiação dos pecados, atualizando sentidos arraigados na 

tradição das peregrinações cristãs, ao mesmo tempo em que permitem juntar os fragmentos 

das suas próprias estórias de vida.” 141 A afirmação é muito pertinente, principalmente ao se 

considerar que as romarias de grande distância surgiram na transição do período antigo para o 

medieval, sob o atrativo da indulgência. A tradição cristã também é valorizada, ou seja, trata-

se de uma representação e rememoração dos passos de Cristo. Mas o mais importante, 

analisando antropologicamente, é que o fiel associa o sacrifício do Deus e/ou santo – objeto 

de culto – à sua existência, sua biografia, seu próprio sacrifício de vida. Neste sentido, assim 

                                                           
137 DURKHEIM, op. cit., p. 460 
138 AROSIO, Ernesto. Romaria: um moderno gesto antigo. Mundo e M issão, São Paulo: Mundo e Missão, v. 5, 
n. 30, p. 6-7, 1998. p. 6 
139 STEIL, Carlos Alberto. O ser tão das romar ias: um estudo antropológico sobre o santuário de Bom Jesus da 
Lapa - Bahia. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 168 
140 AROSIO, op. cit., p. 6 
141 STEIL, op. cit., p. 62 
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como Jesus sofreu o Calvário e ressuscitou, também o romeiro introjeta que pode resolver 

suas agruras através do sofrimento. A aliança com Deus vem por conta da crença de que os 

pecados comportam um certo peso inquisitorial para a salvação. Esta, por sua vez, só pode 

acontecer através de intervenção sagrada. Logo, a peregrinação acontece, “en parte, 

directamente al servicio de la coacción del dios…”142 

A própria dor em geral carrega consigo a idéia do medo, representa para o indivíduo 

uma barreira difícil de ser vencida. Já a dor da romaria comporta uma dificuldade que 

caminha em pé de igualdade com a possibilidade ou não da salvação. Logo, ao ser capaz de 

superar esta adversidade física, o romeiro se percebe merecedor de recompensa, que pode ser 

espiritual (o perdão dos pecados ou a graça pedida). Para Durkheim, “a dor é sinal de que 

alguns dos laços que o prendem ao meio profano estão rompidos; ela atesta, portanto, que ele 

está parcialmente livre desse meio e, por conseguinte, a dor é justamente considerada como o 

instrumento dessa libertação.” 143 

Também se destaca a idéia de que, quando se quer alcançar uma boa graça, não bastam 

pequenas orações e gestos, pois, quanto maior a ação, mais certa a recompensa. 

 

 

As peregrinações são, desde a antiguidade, características das grandes religiões e 
uma maneira do fiel sentir-se participante da fé em que acredita. O fato de deixar a 
vida do dia-a-dia, que significa segurança, superficialidade, e enfrentar os desafios 
do desconhecido, dão ao peregrino a certeza de mergulhar no transcendente.144 

 

 

Por último, a peregrinação remete a uma idéia de materializar a fé e o ato de pedir, no 

sentido de que se faz um sacrifício que pode ser constatado, testemunhado e narrado, em lugar 

de um pedido ou oração quaisquer, que ficam no campo doméstico da pessoalidade e da 

subjetividade. 

As razões para peregrinar se assemelham muito aos motivos pelos quais se vai à 

Romaria através de outros meios de locomoção. O diferencial está na ênfase que se dá ao 

sacrifício. Outrossim, a saúde também ganha prioridade quando se considera a finalidade das 

graças. Vera Francisca Razeira Nogueira conta que já peregrinou muitas vezes. Ela relatou 

quatro promessas das que fez, todas alcançadas. Destes pedidos, três foram referentes à saúde. 

                                                           
142 WEBER, op. cit., p. 87 
143 DURKHEIM, op. cit., p. 381 
144 AROSIO, op. cit., p. 6 
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Vera também informa que fazia os pedidos quando os problemas aconteciam e na Romaria de 

Antão conseqüente peregrinava para pagá-los. A peregrina afirma que começou a peregrinar a 

partir dos treze anos de idade, junto com os pais, que lhe davam incentivo para tal, mas que 

também fizera sempre promessas. Na época, morava no Bairro Caturrita, em Santa Maria. 

Vera caminhava da Caturrita até o Campestre e subia o Morro, segundo conta, “às vezes de pé 

descalço” . Diz que fazia isso para agradecer as promessas recebidas. 

Uma das graças atendidas foi que a mãe tinha certos ataques, que não se descobria de 

que mal provinham, sendo que ia freqüentemente para o hospital, ocasião em que Vera fazia a 

maior parte de suas promessas, sendo que a mãe sempre melhorava e voltava para casa após 

as preces. Outra graça atendida foi que o pai “sempre bebia”  e a romeira conseguira fazer com 

que deixasse o álcool durante três anos consecutivos, pois fizera promessa e peregrinações 

nesse tempo. Em ambas as graças ela tinha consciência que necessitaria de mais que uma 

Romaria para alcançar seus objetivos. Vê-se aí um exemplo de graça alcançada com várias 

penitências. As graças de Dona Vera foram encomendadas para longo prazo. Ela também 

alcançou graça para si e para o filho. Ela passava mal na gravidez e, como nessa época 

morava temporariamente em São Martinho, prometeu que, se corresse tudo bem até a 

concepção, faria peregrinação até o Santo Antão para batizar o filho naquele local sagrado. E 

assim o fez. Também conta que por várias vezes peregrinou para agradecer que a plantação do 

pai “ tinha dado bem”. 

Olandir Severino é outro assíduo peregrino que se encontrou na Romaria. Contou que 

mora no Bairro Perpétuo Socorro, de Santa Maria, há dezoito quilômetros do Campestre. Seu 

Olandir participa de uma peregrinação coletiva, diz que vem com uma turma grande, e que o 

pessoal faz muita promessa. Informa que todo ano, às vésperas da Romaria, combinam e vêm. 

Saem juntos aí pela meia-noite, caminham durante a madrugada, pois “é mais fresquinho” . O 

grupo peregrina conversando e rezando. Quando se perguntou das razões para peregrinar, seu 

Olandir falou que era importante “se agarrar com Deus” . 

O senhor João Felício Mangini também já fez peregrinação. Ele juntamente com a 

esposa mora na COHAB Santa Marta, Santa Maria, a cerca de oito quilômetros do Campestre. 

Conta que peregrinou para pagar promessas recebidas. Quando se perguntou qual é o sentido 

da peregrinação o senhor João respondeu: “Eu acho que a pessoa paga muita coisa né, 

peregrinação é um sacrifício que a gente faz né.”  Também vieram rezando. 

 



 

 

67

2.4 Quem são os moradores do Campestre? 

 

 

É importante salientar que João Maria não deu início ao povoamento do lugar hoje 

denominado 10º Distrito de Santo Antão, pois, mesmo antes da chegada do “monge”, já 

existiam no Campestre várias famílias de agricultores, na sua maioria, provenientes de 

Taquari.145 

O Campestre de Santo Antão é composto, basicamente, por gerações de descendência 

italiana, sendo que também se encontram na comunidade moradores negros. Não se trata, na 

totalidade, de grande número de famílias, mas cada uma delas é sempre bastante numerosa.  

Em 1933, quando escreveu Belém a História do Município de Santa Maria, a 

população deste Distrito dedicava-se, preferencialmente, à agricultura, havendo apenas um 

terço das terras ocupadas na pecuária. Aí existiam estabelecimentos comerciais, casas 

exportadoras de produtos agrícolas e variadas indústrias, além de um curtume e duas 

charqueadas.146 

Em janeiro de 1978, o pároco do Rosário, Pe. Erasmo Dall’Asta, procedeu a um 

levantamento das principais famílias do Campestre. 

 

 

São moradores da capela de Santo Antão: Fausto Borin, Coraldino Santana, 
Francisco Farias, Leonel Flores de Moraes, João Borin, Valdir Borin, Arlei Pauletto, 
Otávio Borin, Luiz Borin, Pedro Farias, Antero Dias, Juvenil da Silva, Albino 
Favarin, Darci Farias, José Ferraz, Valdir Gomes, Antonio Farias, Gentil Dalla Lana 
e irmãos Steekel.147 

 

 

Contam-se assim dezenove famílias. O Pe. Erasmo listou-as conforme a linha paterna, 

deixando fora as mulheres, os filhos, os netos, os bisnetos, etc., o que faz entender que se 

referiu à geração viva de maior idade. Poderia ter mencionado ainda as famílias Barin, Rosa, 

Rodrigues, Braida, Rorato, Bohrer, entre outros, muito relevantes nessa época. É possível que 

em alguns destes grupos se encontre a confissão de outras religiões, provavelmente a Igreja 

Universal do Reino de Deus, porque em março do mesmo ano o Pe. Erasmo informa que 

                                                           
145 BELÉM, op. cit., 1989, p. 175 
146 BELÉM, op. cit. 1989, p. 175 
147 DSM. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Livro de Registro de Tombo Nº 2. Santa Maria: Secretaria Geral 
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“entrou muito os crentes” .148 Não informa se pessoas comuns da dita confissão migraram para 

lá ou se pastores se instalaram aí com o objetivo de evangelizar. Provavelmente o segundo, 

pois o Pe. Erasmo também informa que são “ leiteiros” , o que leva a pensar nos antigos 

moradores, convertidos. Não aumentou consideravelmente, portanto, o número de habitantes, 

a partir da década de 70, em Campestre de Santo Antão. A propósito, a partir da década de 80, 

a população começou a migrar para a sede. O Pe. Erasmo Dall’Asta escreveu no livro tombo 

da Paróquia em 84 que 

 

 

a comunidade de Santo Antão é pequena e está ficando cada vez menor, pois os 
jovens se mudam para a cidade à procura de emprego e os proprietários, bastante 
iludidos, vendem suas propriedades para morar na periferia da cidade e viver de 
juros e poupanças. Famílias realmente fiéis são oito. As outras são famílias que 
pouco vem!149 

 

 

Os jovens costumam sair de casa para trabalhar na cidade ou estudar nas universidades 

que há em Santa Maria. O número de aposentados lá encontrado é muito elevado. Seria o caso 

de se pensar em um grande fluxo migratório ou que em média onze das dezenove famílias 

católicas listadas em 78 seriam praticantes de outra religião? Melhor a primeira, pois quando 

se foi ao Campestre, apenas se teve notícia de uma única família pertencente a outra religião. 

Também atualmente há outros nomes inseridos através de casamentos no seio dessas famílias. 

Se por um lado o número de famílias diminuiu, por outro elas estão ainda maiores. O Pe. 

Erasmo também informa, em 85, que “há muitas chácaras de pessoas da cidade que vão passar 

o domingo lá.” 150 Logo, nem todos estão vendendo suas propriedades para viver com o juro 

das terras, mas há também famílias um pouco mais abastadas que conservam sua propriedade 

no lugar. 

Percebe-se, logo, que, desde a época do “monge”, com os camponeses provenientes 

em boa parte de Taquari, até os dias atuais, tanto a cidade de Santa Maria como o 10º Distrito 

de Santo Antão tiveram como marca registrada a agricultura e a pecuária. 

Quando se foi a campo, constatou-se, entre romeiros e moradores, em ordem 

quantitativa de importância: agricultores (aí também incluídos pequenos pecuaristas), donas-

de-casa, militares, pedreiros, eletricistas, entre outros, sendo que se entrevistou também um 
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representante comercial e um advogado. Um bom exemplo é o Sr. Fausto Borin – um dos 

mais antigos moradores do Campestre, representante da tradicional família Borin no lugar –, 

foi a vida inteira agricultor, se aposentou por idade. Quando se perguntou sobre o que se 

cultivava na região assim foi a resposta: 

 

 

Ah, eu plantei primeiramente milho, feijão, soja, quer dizer, trigo, depois soja, e até 
quando apareceu o soja aqui eu fui um dos primeiros, comecei a plantar soja. Que 
até era a Samrig que distribuía a semente, não sei se ainda existe essa Samrig, nunca 
mais ouvi falar. E deram meia lata só, um tantinho assim de semente, pra o povo 
começar. (...) E eu comecei com boi, arando com boi. (...) E no fim eu cheguei a 
plantar doze sacos de soja. Trigo a mesma coisa, onze, doze sacos. Mas foi, foi, que 
eu desisti, porque a gente passava uma trabalheira maluca né, plantando em cerro, 
lidando com boi, arado a muque né, cortar de foicinha, não existiam maquinários, 
então a gente passava muito trabalho e quando a gente ia vender, pagavam o que 
queriam e às vezes nem... Eu desisti. Não quis mais plantar. 

 

 

No depoimento se percebe que a agricultura é marcada pela pequena propriedade e 

pela policultura. O trabalho manual teve seu lugar no passado e hoje existe uma atividade 

mais mecanizada. 

Há duas formas de participar da comunidade: estar na comissão de festeiros e/ou 

ajudar nos trabalhos preparativos para as cerimônias religiosas de Antão. A família Borin 

esteve presente desde a década de 1880, quando os irmãos Matteo e Bórtollo Borin saíram da 

Itália e se fixaram, respectivamente, em Caturrita e Santo Antão.151 É uma das famílias mais 

importantes do Campestre, desde aquela época. O senhor Fausto Borin, neto de Bórtollo, 

informou acerca de uma “ irmandade” de seis pessoas que existiu até cerca de 1950, cujos 

principais representantes seriam as famílias Borin (dois representantes), Barin (dois 

componentes) e Rosa (dois participantes). O nome “ irmandade”  é provavelmente herança da 

época de João Maria, quando este instituiu uma confraria para o Campestre, conforme se viu 

acima. Tratava-se de um grupo leigo unido por uma causa espiritual e constituído, 

inicialmente, por doze pessoas e, posteriormente, por apenas seis. Seguiam como estatuto o 

documento “Aos do Campestre” , legado por João Maria de Agostinho, o que garante que 

tratavam de zelar pelo lugar e pelos eventos religiosos. Também possuíam seu próprio templo, 

que foi a primeira igreja da base do Cerro. Os romeiros conservaram o misticismo que 

envolve o nome “ irmandade”. Entretanto, não eram reconhecidos oficialmente pelo clero 
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enquanto “ irmandade” propriamente dita. Os jornais dão informação da existência da 

“ irmandade” com freqüência até 1930, quando inclusive se lê: “ (...) a actual direcção da 

irmandade de Santo Antão, sob a presidencia do irmão Manoel Ilha da Rosa e combeneplacito 

do rev. padre Caetano Pagliuca (...)” .152 Vê-se aí o início de um acompanhamento mais 

rigoroso da confraria por parte da Igreja, uma vez que o sacerdote já aparece como o guia que 

autoriza ou não a tomada de decisões. 

Quanto à comissão de festeiros, se tem maiores dados desde a criação da Paróquia do 

Rosário (07/10/1959), apesar de a Capela de Santo Antão pertencer a esta Paróquia somente a 

partir de 19/02/1969. Da década de 50 até a década de 70 há fortíssima participação das 

famílias Borin e Dalla Lana, sendo que o sobrenome Dalla Lana freqüentemente esteve à 

frente do conselho da capela. Já na década de 80 há novo predomínio da família Borin à frente 

dos trabalhos, e dali até a atualidade. A mudança de conjuntura ocorreu mais propriamente em 

1883, provavelmente por conta de alguns desentendimentos – inconvenientes de se relatar 

aqui – havidos entre o pároco da época e um membro da família Dalla Lana, apesar de que 

ambos se pediram desculpas por ocasião do ato penitencial em uma missa realizada na capela 

de Santo Antão.153 Para que sirvam de amostragem, é interessante analisar as composições de 

duas diretorias do Campestre nas décadas de 1970 e 1980. Assim, para os anos de 1972-1973 

tem-se “Gentil José Dalla Lana [presidente da comissão], Antônio Barin, Mateus B. Borin, 

Arlindo Rorato, Renato Dalla Lana, Arlei Pauletto, Luiz Borin.” 154 E nos anos 1983-1984, 

participaram “João Borin [presidente da comissão], Carlos Borin, Gentil Dalla Lana, Fausto 

Borin, Berenice Borin, Valdir Borin, Luiz Ademir Farias, Elenir Borin, Luiz Borin, Valdoir 

Padoin e Gaudino Rodrigues.” 155 Há muitos nomes comuns nas amostras. Isto também se 

deve ao fato de a comissão ter vários participantes, enquanto que a comunidade é pequena. 

Os moradores em geral também têm atividades. A senhora Servina Cardoso dos 

Santos (Nena) contou que nunca fez parte da comissão, mas sempre ajudou com “boa 

vontade” . Seu Carlos Alberto Borin explicou que “a comunidade toda né, se reunia e fazia a 

limpeza.”  Ou seja, aqueles que, em determinado ano, não fazem parte da comissão, 

consideram o trabalhar na véspera da festa um momento único. Dona Elizia Schvam Borin 

(Ana) comenta: 
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Aqui, a minha gente, tanto os guris como as meninas, todos eles trabalhavam desde 
o início das novenas até o fim da festa. Sempre trabalhando lá. Fazendo doce, cuca e 
pão. É uma graça isso, né, alcançada, porque elas gostam também de participar lá da 
igreja. Pelo bem da igreja né. 

 

 

Dona Wilma Maria Braida Santana, com 77 anos, rememora com solicitude: 

“Também, no início eu ajudava. Agora eu estou velha, não posso mais. Mas eu ajudei, lavar a 

igreja, ajuntar pedaços de pau, fazer limpeza, as coisa em redor... Eu ajudei também.”  Mas os 

bem jovens também trabalham, o Mauríco, que tem cerca de dez anos, informou que ajuda a 

descascar batatas de madrugada. E Dona Nena, com 70 anos, ainda quer trabalhar muito mais. 

“E agora eu tinha parado de trabalhar, eu não trabalhava mais, porque eles acharam que as 

pessoas velhas não trabalhavam mais. Mas agora me escolheram pra trabalhar de novo. Vou 

continuar de novo.”  Ela também nos informa acerca de algum tipo de organização que há 

quanto ao sexo: “As mulheres trabalham na cozinha, os homens trabalham por fora, fazendo 

serviços de fora, churrasqueira, limpar e tudo. É tudo isso né.”  (Servina Cardoso dos Santos) 

Há também uma divisão por área de trabalho, ou seja, cada membro da comissão fica 

responsável por um setor, sendo que a comissão se reúne, antecipadamente, para escolher o 

número e o nome de pessoas que irão trabalhar em cada grupo. 

 

 

É, ah, era feito a reunião e aí decidiam, ficava uma pessoa encarregada pra cada 
setor, por exemplo, setor da cozinha né, quem iria fazer a salada, outro a batata né, 
salada de batata, o arroz; outro setor, da carne também, inclusive eu participava, 
sempre participei do setor da carne, pra ajudar na..., desde sábado, inclusive, espetar 
e tudo e no dia distribuir né, assar; e a bebida também outra pessoa era encarregada. 
Então, eram divididas as tarefa, elas funcionavam muito bem, muito bom, sempre 
foi né, e agora, hoje, está diferente né; hoje parece que está, inclusive aí, o padre está 
terceirizando né, tudo né, por exemplo a carne, a bebida, tudo, então, a comunidade 
pouco vai participar no dia da festa; assim, trabalhar, não vai se muito envolvido. 
(Carlos Alberto Borin) 

 

 

Há também os serviços de limpeza dos prédios e pátio. Este, como se viu, é o mais 

trabalhoso. A manutenção do pátio envolve limpar toda a área ocupada durante a Romaria – 

cortar gramas e arbustos da estrada, estacionamentos, galpões, caminho que leva à ermida no 

alto do cerro, capela do alto do cerro, estrada por onde se faz a procissão após a missa da 

manhã, na base do morro, etc. Durante a semana de culto não é diferente. Seu Fausto conta, 

por exemplo, que muitas vezes, quando criança, precisava cuidar do bom andamento do 

evento. 
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Olha, eu não participava quando era pequeno sabe por quê? Porque, como eu digo, 
naquele tempo, era carroça e carreta né. Dentro desse campo, aí, ficava rapado dos 
animais. O pessoal botava as conduções aí, as carretas, as coisas... Mas tinham que 
procurar um campinho, onde ter água pra botar os animais. Vinham de São José da 
Porteirinha, Rosário [do Sul], São Gabriel, Júlio de Castilhos, então eu tinha que 
ficar em casa, como criança, o pai trabalhava aqui, pra atender os animais, botar no 
pasto lá, no potreiro lá. 

 

 

Hoje em dia estes sacrifícios se reduzem apenas ao domingo da “ festa” , apesar de que 

a boa vontade dos moradores continua a mesma. São, em geral, pessoas de uma religiosidade 

muito profunda, que fazem questão de bendizer a fé católica. Também se sentem muito 

ligados ao lugar (à região, às capelas e ao morro), a Santo Antão e à comunidade. Dona 

Servina Cardoso dos Santos (Nena) destacou que a comunidade de Santo Antão é muito 

unida. Provavelmente ela pensou nos trabalhos que realizam em conjunto para o evento da 

“ festa” . Percebe-se na fala, portanto, um sentimento de pertencimento muito ligado à 

coletividade e à religião. Sabe-se “como os sentimentos humanos se intensificam quando se 

afirmam coletivamente.” 156 Sendo útil na realização dos ritos comemorativos a Santo Antão, 

por sua vez, os moradores desenvolvem seu sentimento de identidade com o sagrado. Na fala 

de Dona Wilma Maria Braida Santana a questão fica ainda mais evidente: “O povo aqui é 

muito unido. O povo está sempre trabalhando, como agora mesmo. Estão fazendo limpeza, 

estão ajudando.”  

 

 

2.5 Quem são os dir igentes do culto? 

 

 

Tudo começou com João Maria, ele foi o pioneiro dirigente do culto. Após a saída do 

mesmo do território de Santa Maria, os protagonistas do movimento passaram imediatamente 

a ser os romeiros; e isto é assim até a atualidade. Existem outros dirigentes no movimento de 

Santo Antão que, por vezes, de alguma forma, influenciam, geralmente circunscrevendo ou 

balizando, a enorme qualidade e quantidade de manifestações populares do lugar. Eles são as 

autoridades públicas (funcionários, políticos, militares), clero, burguesia urbana (Viação 

Férrea) e rural (fazendeiros), entre outros, que desde muito cedo estiveram presentes. 

A primeira fase ou primeiro momento da Romaria do Campestre de Santo Antão 

ocorreu de 1848 a cerca de 1900 e é marcada pelo enorme crescimento do fenômeno religioso 
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que se vislumbrou: aumento quantitativo de devotos, sem falar do aparato organizativo que 

demandou e do caráter sagrado e profano que passou a ser perceptível. 

Inicialmente, dois episódios devem ser analisados. 

Em primeiro lugar, conforme se viu, por lei provincial de 18 de julho de 1848, o 

General Andréa encarregou uma comissão de médicos e químicos de analisar a água dita 

milagrosa do Campestre. Tendo tomado conhecimento do assunto, João Maria se retirou para 

o Botucaraí, provavelmente em fins de agosto de 1848, onde, contudo, foi preso entre outubro 

e novembro de 1848; ou seja, anteriormente ao relatório do médico Thomaz Antunes de 

Abreu, que só chegou ao Campestre em janeiro de 1849. O evento demonstrou bem o receio 

que tinham as autoridades políticas de que o Campestre se transformasse em um movimento 

messiânico, ou seja, constituísse o reduto de um grupo com reivindicações pertinentes unidos 

pelas mesmas idéias, “perigo”  que se manteria mesmo sem a presença do líder, caso não fosse 

logo tomada alguma providência, devido ao grande número de pessoas que já se encontravam 

no local. Isto posto é possível concluir que a relação dos poderes governamentais para com o 

movimento do Campestre era de hostilidade. 

Em segundo lugar, nos mesmos idos, ou seja, após a prisão do “monge” e antes da 

vinda da comissão de médicos, outro acontecimento se faz digno de nota: em 11 de novembro 

de 1848, “como reflexo dos acontecimentos do Campestre, vem a S. Maria o Visitador 

Diocesano, Pe. Fidêncio José Ortiz da Silva, vigário de Caçapava, RS, comissionado pelo 

bispo do Rio de Janeiro.”157 Que motivo tão fortuito poderia ter o Campestre para atrair a 

vinda do bispo do Rio de Janeiro, se, desde 07 de maio do mesmo ano, Santa Maria pertencia 

finalmente – e talvez em parte pelo mesmo motivo – à Diocese de São Pedro do Rio grande 

do Sul? Trata-se também de acontecimento muito demonstrativo das intenções que tinham os 

diversos dirigentes; ou seja, se por seu turno o poder público temia ajuntamentos, o mesmo 

pode ser constatado pela parte do clero. É que, dentro do modelo tridentino de Igreja, centrado 

na paixão do Cristo, os eremitas são considerados como o oposto ou a resistência ao modelo 

clerical católico.158 Entretanto, uma ressalva deve ser feita: o eremita era de certa forma “bem 

visto”  pelo clero – nacional, regional e local. O próprio fato de o bispo visitar o Campestre 

denota mais um sentido de observação e congregação do que de combate. Outrossim, quando 

foi João Maria pedir ao general Andréa, presidente da província, para que lhe autorizasse a 

posse de uma imagem das missões, este lhe tratou com indiferença e mandou falar com o 

padre Tomé, que, por sua vez, o recebeu com hospitalidade. 
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O monge, fazendo uma reverência, saiu e foi procurar o nosso saudoso padre Tomé, 
que o recebeu com amabilidade, oferecendo-lhe hospedagem, que foi aceita. 
Louvando seu zelo pelo culto religioso, o padre Tomé deu-lhe uma ordem para um 
vigário entregar-lhe o santo. Animado com o benévolo acolhimento que teve do 
vigário geral da província, o monge considerou-se um apóstolo da religião (...).159 

 

 

A atitude do padre Tomé quer representar uma tentativa de cooptação de João Maria 

para os trabalhos da igreja. Como até então o “monge” não havia cometido nenhum exagero 

doutrinário, era intenção tê-lo como aliado. 

Depois desses feitos, foi a vez dos fazendeiros da região. Durante a primeira fase, dois 

grupos apenas participaram de forma direta dos eventos do Campestre: a confraria de Santo 

Antão, instituída por João Maria, e os festeiros, em geral grandes pecuaristas, que ofereciam 

rezes para serem abatidas e consumidas na “ festa”  da Romaria. João Daudt Filho informa ter 

assistido a uma festa promovida por Onofre Flores, organizada provavelmente entre as 

décadas de 1870-80: “Os festeiros, em geral, eram os fazendeiros dos arredores, que abatiam 

rezes para os assados oferecidos aos peregrinos.”160 Os fazendeiros tinham por intuito cada 

qual conquistar as graças da opinião pública e ver aumentado seu status social na comunidade. 

É interessante notar que a confraria, nesta época, detinha o controle espiritual e do “cofre”  do 

Santo. Os pecuaristas representavam entidades autônomas que se colocavam a disposição da 

comissão para contribuir, não com dinheiro, mas com gado. Eram, portanto, bem vindos e, até 

certo ponto, necessários para que a “ festa”  se realizasse conforme os preceitos de João Maria, 

ou seja, para que se pudesse abastecer gratuitamente de víveres a população pobre do lugar. 

Outro personagem interessante se insere em seguida, ou seja, quando a viação-férrea 

alcançou o interior do Rio Grande do Sul, segundo aprofundado estudo que fez Alexandre de 

Oliveira Karsburg, acerca das relações entre religião, setores públicos e ferrovia, para o 

período 1884-1897. Trata-se da influência que passou a ter a burguesia santa-mariense sobre a 

“ festa”  de Santo Antão. Segundo o autor 

 

 

Cruzando os séculos, esse evento religioso continuou sendo realizado todo mês de 
janeiro, desde 1846, mas logicamente que com várias mudanças, principalmente a 
partir da década de 1880 quando da chegada da ferrovia, pois as elites dirigentes 
passaram a ter uma maior preocupação em controlar a população nos dias do evento. 
Era um tipo de religiosidade que não se coadunava com a imagem de cidade 
moderna que se almejava construir.161 

                                                           
159 AZEVEDO, op. cit., 1898a 
160 DAUDT FILHO, João. Memór ias. 4 ed. Santa Maria: EdUFSM, 2003. p. 203 
161 KARSBURG, Alexandre de Oliveira. Santa Maria de todos os santos. In: Sobre as Ruínas da Velha Matr iz: 
religião e política em tempos de ferrovia (Santa Maria 1884-1897). 266 f. Dissertação (Mestrado em História das 
Sociedades Ibéricas e Americanas) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2007. p. 113 



 

 

75

Assim, se conclui que, mesmo antes da Romaria de Santo Antão fazer parte dos 

quadros institucionais católicos, já sofrera a influência de amplos setores da sociedade. 

A primeira informação documentada da Igreja que se encontrou, sob o título Capela de 

Santo Antão, é de 26 de setembro de 1896, ou seja, quando Santa Maria já era Paróquia, 

porém ainda não havia sido criada a Diocese que teria por sede a cidade. Nesta situação, a dita 

capela esteve sujeita inicialmente à jurisdição eclesiástica da Diocese de São Pedro do Rio 

Grande do Sul, sob a nunciatura de Dom Claudio José Gonçalves Ponce de Leão (1891-1912). 

Com a criação da DSM, em 15 de agosto de 1910, a mesma ainda ficaria, até 1912, sob a 

tutela daquele sacerdote, que permaneceu a frente do Estado, na condição de Arcebispo da 

Arquidiocese de Porto Alegre. Posteriormente, a Capela de Santo Antão esteve sob os 

auspícios dos bispos de Santa Maria, que foram: Dom Miguel de Lima Valverde, de 

07/01/1912 a 28/05/1922; Dom Attico Eusébio da Rocha, de 27/05/1923 a 06/04/1929; Dom 

Antônio Reis, de 03/01/1932 a 14/09/1960; Dom Luiz Victor Sartori, de 14/09/1960 a 

09/04/1970; Dom Érico Ferrari, de 26/06/1971 a 29/04/1973; Dom José Ivo Lorscheiter, de 

21/04/1974 até a última Romaria em que se pesquisou, em 21/01/2007.162 

Quanto às paróquias, a partir de 1896, a atual Capela de Santo Antão pertenceu a 

também atual Paróquia Nossa Senhora da Conceição ou da Catedral, de 26/09/1896 a 

14/01/1934 (de 26/09/1896 a 08/12/1902: Paróquia de Santa Maria; de 08/12/1902 a 

15/08/1910: Paróquia Nossa Senhora da Conceição; a partir de 15/08/1910: Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição ou da Catedral); a Santa Catarina ou do Itararé, de 14/01/1934 a 

19/02/1969; e a Nossa Senhora do Rosário, de 19/02/1969 até os dias de hoje (158º Romaria 

de Santo Antão). 

Enquanto a Capela de Santo Antão pertenceu à atual Catedral, esta paróquia teve dois 

curas: Pe. Pedro Wimmer, de 15/03/1896 a 25/12/1900;163 e Pe. Caetano Pagliuca, de 

01/01/1901 a 1937. 

Durante o período que Santo Antão pertenceu ao Itararé, a dita capela foi regida por 

quatro párocos distintos: Pe. Dâmaso Conde, de 14/01/1934 a 1938; Pe. Laurentino Tagliari, 

de 31/12/1938 a 04/07/1948; Pe. Pedro Argemiro Della Mea, de 1948 a 1950; e Pe. Ernesto 

Botton, de 21/09/1950 até pelo menos 1957.164 

Pelo tempo em que a Paróquia do Rosário teve por capela o Campestre, atuaram os 

seguintes sacerdotes: Pe. Emílio Erno Luft, de 16/02/1969165 a 13/05/1972;166 Pe. Artêmio 
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Luiz Sauti, de 11/06/1972167 a 03/08/1974;168 Pe Joselino Serafini, de 04/08/1974169 a 

02/05/1977;170 Padre Erasmo Dall’Asta, de 01/05/1977171 a 27/04/1986172; Pe. Ernesto 

Botton, de 27/04/1986173 a 26/10/1992;174 a partir de 11/11/1992, o Pe Renato Chiapinotto 

atendeu provisoriamente a paróquia;175 Pe. Paulo Roberto Batista, de 06/02/1993176 até fim de 

1995;177 Pe. Ailton Soares da Rocha, de fim de 1995178 a 26/09/1997;179 Pe. Atayde 

Busanello, de 27/09/1997 até que se encontrasse solução mais estável;180 Pe Sérgio Augusto 

Belmonte, de 30/01/1999181 a 28/04/2000;182 Pe Cizo Assis Lima, de 01/01/2001183 até data 

não informada; Pe Gildo José Brandt, de 20/01/2002,184 até data não informada; Pe Paulo 

Fernando Dalla Déa, de 05/12/2005185 até a última Romaria que se analisou em Santa Maria, 

ou seja, de 21/01/2007. 

A encampação da Romaria por parte da Igreja se deu em ocasião da construção e 

bênção da segunda capela da base do morro (Figura 5). A Provisão para edificação e bênção 

da Capella de Santo Antão – assinada por Dom Claudio José Gonçalves Ponce de Leão e 

dirigida ao então cura da Paróquia de Santa Maria, Pe. Pedro Wimmer – é de 26 de setembro 

de 1896; e concede licença: 

 

 

(...) para demolirem a Capella de Santo Antão Abbade, que está edificada no dito 
povoado e reedificarem no mesmo terreno uma outra Capella, na conformidade da 
planta que Nos foi presente. Outrossim, auctorizamos ao Reverendo Vigário 
respectivo a benzer  a pedra fundamental da nova Capella e a esta, quando 
prompta (...). [grifos nossos]186 
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Figura 5 – Segunda capela da base do morro, construída de 09 de agosto de 1896, data de lançamento da 
pedra fundamental, a 1898, data de conclusão. A primeira capela, feita à época do “monge” , não pode ser 
destruída por impedimento dos moradores do Campestre, de forma que esta segunda foi edificada a esquerda 
da antiga, que passou a servir de escola. A fotografia é de 17 de janeiro de 1914. 
Fonte: BELTRÃO, Romeo. Cronologia Histórica de Santa Maria e do Extinto Município de São Martinho – 
1787-1930. 2 ed. Canoas: La Salle, 1979. ACMEC. 
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Na verdade, a primeira capela construída à base do morro, à época do “monge”, não 

foi demolida e, mesmo antes da provisão tal empreendimento já havia sido tentado sem 

sucesso. Segundo Beltrão, em 09 de agosto de 1896, “começa a ser demolida a primeira 

capela de Santo Antão do sopé do cerro. Os devotos impedem o prosseguimento da demolição 

e a nova capela tem de ser levantada ao lado daquela.” 187 

Por um lado, neste momento, as autoridades sacerdotais procuram implementar no 

Campestre o modelo de romanização católica desenvolvido no Concílio Vaticano I, operante 

no Brasil desde a Questão Religiosa (1972-1975). Consistiu, basicamente, na importância 

dada à figura do clérigo como forma de promover um centralismo hierárquico rígido a partir 

do Vaticano, e no destaque dos sacramentos em detrimento do Santo. 

Por outro lado, a encampação do evento por parte da Igreja se deu devido à conjuntura 

de crescimento do número de devotos e por conta do desenrolar de características que 

inicialmente assustaram por remeter a uma religiosidade tipicamente popular. Em razão destas 

mudanças a imprensa regional convencionou classificar o evento com os nomes de “Romaria 

popular”  ou “ festa popular”  (entre 1890 e 1940). Em 1897, a Romaria de Santo Antão já era a 

maior do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil: 

 

 

Com a concurrencia e animação de todos os annos foi realisada[sic] a 
tradicionalissima – festa do Campestre, – domingo passado, da qual foi encarregado 
[como festeiro] o sr. Osório Rufino Orengo. (...) Sem medo de errar se pòde[sic] 
affirmar que é hoje esta festa a mais popular de todo o Estado do Rio Grande do Sul, 
tal é a concurrencia extraordinaria de povo vindo de todos os pontos do territorio. 
Calculamos em 300 o numero de carretas espalhadas por todos os pontos, afora 
grande numero de carróças, carros e vehiculos semelhantes.188 

 

 

A citação revela duas coisas: que se tratava de uma Romaria Popular e que havia 

enorme fluxo de romeiros. O texto ainda parece considerar o primeiro como reflexo do 

segundo; ou seja, a Romaria seria popular, porque congrega um grande número de pessoas. 

Mas de fato outros motivos fazem a “ festa”  se tornar popular. Na verdade, o evento é popular, 

porque se origina (é criado) e desenvolve a partir do grupo camponês que reside na região de 

Santa Maria e se acha desfavorecido pelos poderes públicos. 

Entre 1900 e 1930 temos a segunda fase ou segundo momento da Romaria de Santo 

Antão. O movimento romeiro coordenado pelo clero teve início de fato no período em que Pe. 

Caetano Pagliuca esteve à frente da paróquia. Pela escrituração pública (Anexo B) das terras 

em que está a capela do Campestre, pedidas em usucapião pela Igreja em 1970, se sabe que o 

                                                           
187 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 400 
188 O COMBATENTE, Santa Maria, 24 jan. 1897 
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clero passou a conduzir a Romaria a partir de 1901.189 A figura 6 mostra o Pe. Pagliuca dando 

início à procissão do Santo logo após a celebração eucarística do dia 17 de janeiro de 1914. 

Naquele tempo, a procissão consistia na subida da imagem até o topo do morro, onde ficaria 

até o próximo ano. Este período constituiu o auge do movimento. 

O padre e o festeiro dividiam entre si o cenário físico onde se realizavam os ritos. 

 
 

Decorridos alguns anos após a criação da devoção a Santo Antão, pelo “monge”  
João Maria de Agostini, aqueles devotos simples gente do Campestre e de lugares 
vizinhos, foram sendo substituídos pela grã-finagem [de] Santa Maria, e outros 
municipios, especialmente da Serra. Estabeleceu-se o costume de escolher festeiros, 
um cavaleiro[sic] e uma dama, de casais diferentes. 
O encargo de festeiros era cobiçado e a escolha uma verdadeira disputa, que se 
estabeleceu entre representantes de Santa Maria e de municipios da Serra, 
predominando os fazendeiros, que viam na festa do Campestre uma legítima 
tradição gauchesca. Assim, o momento da eleição dos festeiros para o ano seguinte, 
que ocorria depois da procissão, era de grande expectativa. Ser festeiro do 
Campestre era uma vaidade, que o dinheiro proporcionava.190 

 
 

 

 

 

                                                           
189 COMARCA DE SANTA MARIA. Segundo Cartório do Cível e Crime de Santa Maria. Registro Geral de 
Imóveis de Santa Maria. Mandato de Transcr ição. Santa Maria, 12 out. 1970. 
190 BELTRÃO, Romeo. O Monge do Campestre. A Razão. Santa Maria, v. 41, n. 194, 5 jun., 1975. p. 2. 

Figura 6 – Festa do Campestre do dia 17 de janeiro de 1914, logo após a celebração eucarística, tendo início 
a procissão com do Santo. À esquerda, Pe. Caetano Pagliuca conduzindo o evento; à direita, segurando a 
bandeira, o festeiro; e ao meio, no alto do andor, a imagem de Santo Antão, saindo da capela. 
Fonte: PINTO, Dr. Nicolau Becker. Festa do Campestre. Revista Comemorativa do Primeiro Centenário da 
Fundação da Cidade de Santa Maria – 1814-1914. Porto Alegre: Globo, 1914. BPMSM 
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O texto acima citado é importante não só porque aponta os atores envolvidos e a 

maneira como se desenrolavam os acontecimentos. Ele também remete a uma tradição vigente 

na Romaria: a gauchesca. O que se deve entender por tradição gauchesca? Trata-se de um 

fenômeno pouco conhecido que aproximou a “ festa”  das características de um rodeio gaúcho 

propriamente dito. Tudo começou com os fazendeiros. Eles não concebiam outra maneira de 

promover o evento, de forma que aos poucos foram sendo incentivadas atividades 

competitivas muito próximas ou idênticas às que ocorrem nas arenas crioulas, assim como as 

corridas de cavalo ou cavalhadas,191 a corrida de argolinhas, etc. Em outras palavras, a 

segunda fase vislumbrou uma perfeita comemoração religioso-campeira, onde os devotos 

compareciam inclusive pilchados. Poder-se-ia, portanto, falar também em tradição coronelista 

ou caudilhesca, ou seja, se quis transformar a Romaria em uma grande fazenda, onde, 

entretanto, mais de um patrão disputavam um sem número de romeiros que chegavam de 

diversas regiões ao centro do Estado. A citação seguinte é demonstrativa de dois aspectos 

importantes da segunda fase: 1) a romaria se transforma em verdadeira gincana; e 2) a 

influência que exerceram os fazendeiros sobre o evento. 

 

 

Festa de Santo Antão Abbade 
Prosseguem animadamente os preparativos para os tradicionaes festejos do 
Campestre. 
Os festeiros encarregados da sua organização não têm poupado esforços para que se 
revistam do máximo brilhantismo, não só as cerimônias religiosas, como os festejos 
que serão proporcionados ao público em geral. 
Entre os innumeros attractivos que a festa do Campestre proporcionará este anno á 
nossa população, figuram os seguintes: 
Caça á raposa organisada[sic] pelos officiaes das guarnições militares, os quaes 
tomarão parte ativa. 
Corrida de argolinhas, na qual tomarão parte innumeros rapazes da nossa sociedade; 
Corrida de sacos, pau ensebado e outros numeros populares, a cujos vencedores 
serão oferecidos diversos premios. 
Para o indispensavel churrasco que será fartamente distribuido, já foram offerecidas 
as seguintes vacas: Octacílio Rocha, 4; Augusto Ribas, 2; José Cauduro, 2; coronel 
Marcial Terra, 2; d. Etelvina Ramos e Deba Saldanha, 2; Tácito Dias, 1; major 
Licurgo Moreira, 1; Leopoldo Ritzel, 1 e Manuel Cunha, 2. 
Dest’arte, a população pobre que comparecer este ano ao Campestre terá, entre as 
innumeras diversões em que poderá tomar parte, uma farta distribuição de churrasco. 
Os festeiros pedem, por nosso intermedio, aos fazendeiros que receberem circulares, 
o obsequio de contestal-as, afim [sic] de que possam, com a necessaria antecedencia, 
fazer o levantamento das vaccas offerecidas, evitando accumulo de serviço para as 
vesperas da festa. 
A comissão organizadora da Caça á Raposa é composta dos srs. Ruben Oliveira, 
tenentes Marsillac e Pedro Messias Cardoso. 
Da corrida de argolinhas, são organizadores os jovens Clovis Cruel de Moraes, 
Bruno Cassel e aspirante Edgard Pinto.192 

                                                           
191 O ESTADO. Santa Maria, 01 jan. 1898. 
192 DIÁRIO DO INTERIOR, Santa Maria, v. 18, n. 3, 4 jan. 1931. 
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É notória a influência dos fazendeiros na organização da “ festa”  no que se refere à 

segunda fase. Há, na verdade, neste momento, pelo menos quatro grupos que participam da 

direção da Romaria: a confraria de Santo Antão; o pároco; os fazendeiros; e a comissão de 

festeiros. A confraria, como se viu acima, continuou existindo até princípios da década de 

1930; durante a segunda fase, entretanto, esteve sob os auspícios do Pe. Caetano Pagliuca. Ela 

representou no período quase que uma comissão propriamente dita, paralela à comissão de 

festeiros, sendo que se distinguia desta por seu caráter mais permanente. Esteve a confraria 

certamente com o controle do “cofre” , enquanto atuante, ao contrário do que infere 

Karsburg.193 Auxiliava na organização da Romaria e provavelmente foi responsável pela 

presença de negros entre os nomes dos membros da comissão de festeiros. O padre, além de 

liderar a confraria, fazia o meio de campo entre os festeiros e os demais fazendeiros, como é 

perceptível, inclusive, no anúncio de jornal transcrito acima. Os fazendeiros poderiam ser de 

qualquer rincão da região central do Estado, sendo que muitas vezes se tratava de burguesia 

santa-mariense que possuía cargos importantes, como os da direção da Viação Férrea e 

militares e, por ventura, poderiam também possuir estâncias. Entre a comissão de festeiros 

apontava tal burguesia, que se revezava na organização da “ festa” , sendo que era comum 

moradores do próprio Campestre, inclusive pequenos e grandes pecuaristas, fazerem parte da 

mesma. O caso é que haviam grupos que pretendiam estar representados por pelo menos um 

de seus componentes todos os anos. A comissão era que trabalhava diretamente nos 

preparativos e realização do evento, dividindo e executando os trabalhos. 

A festa, desta maneira, aos poucos foi perdendo a tradição introduzida por João Maria, 

pois as esmolas do Santo continuaram a alimentar os devotos, porém, elas não eram mais 

gratuitas, mas determinaram um outro andamento para a comemoração de Santo Antão, ou 

seja, vislumbrou-se o ápice de uma atitude clientelista por parte dos dirigentes oficiais. 

Contudo, os atrativos da Romaria não resolveram a situação de desamparo em que estavam 

envolvidos os romeiros. Estes, por sua vez, não se sentiram satisfeitos por muito tempo com 

aqueles resultados. É interessante analisar a partir do seguinte: 

 

 

Aos poucos aquele espírito simples e devoto que presidiu as primeiras festas do 
Campestre foi-se alterando e adquirindo aspectos profanos. A festa deixou de ser 
exclusivamente religiosa para tornar-se popular, atingindo tal extremo, que as 
autoridades eclesiásticas tiveram que intervir, mas de maneira lenta e discreta. Lá 
por 1920, a religiosidade da festa já havia diminuído bastante.194 

                                                           
193 KARSBURG, op. cit., p. 111 
194 BELTRÃO, op. cit., 1975, p. 2 



 

 

82

O autor citado está tratando a segunda fase como popular. Entretanto, é o primeiro 

colunista a associar o caráter popular do evento com o elemento profano. Antes de qualquer 

afirmação, é interessante dizer que o caráter profano, como se verá adiante, sempre existiu e é 

característico nas Romarias de Santo Antão, e que, durante a segunda fase, apenas se tornou 

mais notável, devido ao crescimento do evento. Mas o que não se pode deixar de comentar é a 

menção de que a “ festa”  teria perdido o seu caráter religioso. Ora! O evento não perdeu 

jamais o seu caráter religioso. O que se deve ter em mente é que tanto o sagrado quanto o 

profano fazem parte do fenômeno religioso. Embora se trate de uma manifestação popular, 

não remete a um sentido de negação da fé. 

José Fraga Fachel também entende o religioso como oposto ao profano. Porém, apesar 

do erro, o autor desvenda algumas questões, dando um passo à frente no assunto. 

 

 

Durante vários anos a festa de Santo Antão se realizou de acordo com as 
recomendações e desejos do Monge. Era uma festa do povo simples, que amava o 
Monge João Maria e por seu intermédio a Santo Antão. Todavia, com o passar do 
tempo, sem perder de todo a religiosidade a festa ficou mais profana. Por outro lado, 
também a Igreja, os fazendeiros e a burguesia foram aos poucos cooptando as puras 
manifestações populares.195 

 

 

Estava em causa um movimento que crescia no século XX conservando em grande 

parte as idéias da mensagem de João Maria e liderado por camponeses romeiros que se 

encontravam em situação não muito distinta da daquela do século XIX. O caráter popular 

significou uma tomada de poder por parte de um grande número de pessoas que unidas não 

tinham mais o que perder, mas muito a ganhar. A questão do popular/profano, visto como um 

crescente na Romaria do Campestre assustou mais pela possibilidade de militância e 

resistência social do que pelas manifestações espirituais propriamente ditas. O romeiro, 

durante a segunda fase que se analisa, era um indivíduo excluído até mesmo de muitas 

relações coronelistas ou muito mal amparado por elas. 

Dá-se início à terceira fase ou terceiro momento da Romaria de Santo Antão, que se 

estabelece a partir de 1930 até os dias atuais, e remete a considerável declínio do concurso de 

romeiros. Neste momento, as autoridades eclesiásticas passaram a não mais somente 

acompanhar de perto, mas a combater certas práticas, vistas como místicas ou mundanas. 

                                                           
195 FACHEL, op. cit., p. 39 
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As festas de S. Antão guardaram os característicos de popularidade e 
tradicionalismo até mais ou menos a década de 1930, passando depois a serem 
exclusivamente religiosas, por intromissão das autoridades religiosas, que acabaram 
com os aspectos profanos da festa, que nada mais eram do que manifestações 
folclóricas.196 

 

 

Outra importante iniciativa foi a ênfase que se deu para o surgimento e consolidação 

da Romaria da Medianeira. Trata-se de um evento urbano, localizado na sede santa-mariense, 

e que se originou por completo dos quadros eclesiásticos. É possível afirmar que a fé em torno 

de Maria contribuiu para a diminuição de fiéis no Campestre. De outra forma não poderia ser, 

pois, para o clero, seria mais fácil “purificar”  a Romaria de Santo Antão substituindo-a por 

outra, que, por sua vez, remete a um personagem central para a doutrina da Igreja – Maria – e 

não a um santo católico, malgrado a importância que tem Antão na história católica. 

No final da década de 30 se tem a seguinte informação: “Na localidade de Santo 

Antãos[sic] se comemora todos os anos, de 8 a 17 de Janeiro, a festa em honra de seu 

padroeiro que é a mais tradicional das festas religiosas do interior do Estado, sendo vastissimo 

o numero de devotos e romeiros que de todas as partes ali afluem.” 197 Como se vê, ainda era 

grande a participação dos romeiros em 1938, sendo que este número deve ter se estabilizado 

por volta de 1945, e se mantido até os dias atuais. 

De 1934 a 1969, tempo em que a Capela de Santo Antão pertenceu à paróquia de 

Santa Catarina ou do Itararé, não se tem muitos dados acerca da Romaria, principalmente no 

que se refere à atuação do clero, por conta de que o livro tombo desta época foi perdido pela 

dita paróquia, segundo informação do atual vigário. 

Após este período, a capela de Santo Antão já se encontrava sobre os auspícios da 

Paróquia do Rosário. Aqui é interessante atentar para alguns dados importantes. Como se viu, 

a capela de Santo Antão passou a pertencer ao Rosário somente em 19 de fevereiro de 1969, 

sendo que antes pertencia ao Itararé. Entretanto, aquela Paróquia já existia desde 07 de 

outubro de 1959, e teve o Pe. Erasmo Dall’Asta como pároco de 11/10/1959198 a 

27/11/1968.199 O curioso é que, apesar da capela de Santo Antão pertencer à Paróquia do 

Itararé, esteve, desde pelo menos 1959 sob a responsabilidade do pároco do Rosário, Pe. 

Erasmo. Quando a capela passa a pertencer ao Rosário, em 19/02/1969, o pároco passa a ser o 

Pe. Emílio Erno Luft, e mesmo assim o Padre Erasmo continua o responsável pelo movimento 

                                                           
196 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 17 
197 BOCA DO MONTE – 7º Distrito do Município de Santa Maria. Guia I lustrado Comercial Industr ial e 
Profissional de Santa Mar ia. Santa Maria: Guias Ilustrados Municipais, 1938. 
198 DSM, op. cit., 1977, p. 3 
199 Ibid., 54v-55f 
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religioso, inclusive na organização das festas.200 Somente em 28 de abril de 1972 a Igreja 

dispensou o Pe. Erasmo de atender a capela de Santo Antão.201 Mas este logo retornou, de 

01/05/1977 a 27/04/1986, novamente como pároco da Paróquia do Rosário. Em 01 de maio de 

1977, se registrou no livro tombo que “ todas as capelas da Paróquia de Nossa Senhora do 

Rosário passaram a ser atendidas pela Paróquia vizinha de São José, com exceção da Capela 

de Santo Antão que continuaria a ser atendida pelo Pároco do Rosário.” 202 A constância do 

Pe. Erasmo à frente da capela de Santo Antão se deve provavelmente à importância do evento 

religioso para a Igreja no que se refere à arrecadação da “ festa” . Como a Paróquia do Rosário 

acabara de ter sido criada, além de ser um dos bairros mais próximos de Santo Antão, com 

certeza precisava de recursos materiais para consolidar-se sobre aquela grande parte da cidade 

que lhe coube. Outrossim, estava o pároco do Itararé, na década de 60, “um tanto atritado”  

com os moradores do Campestre.203 É muito provável que o clero tenha optado pela 

continuidade do Pe. Erasmo à frente da Capela objetivando amenizar tal situação. 

Um grande marco para a Romaria de Santo Antão ocorreu em 21 de abril de 1974, 

quando Dom José Ivo Lorscheiter assumiu a DSM. Daquela data, até 24 de março de 2004, 

atuou como bispo titular, e a partir de então como bispo emérito da DSM, mas continuou 

atendendo a capela de Santo antão até 5 de março de 2007, data de sua morte. Pelo que se 

analisa da sua fala, teria promovido, desde 1974 até 2007 (ano em que se procedeu à sua 

entrevista) algumas idéias do Concílio Vaticano II e das conferências latino-americanas de 

Medellín, Puebla e Santo Domingo. No saldo desses encontros, a religiosidade popular passa 

a ser respeitada e até certo ponto promovida, deixando-se margem para uma possível tarefa da 

Igreja de educação em história religiosa. O clero passa a ter responsabilidade quanto ao bem 

estar social dos fiéis, podendo também interferir nesta área, segundo um mesmo processo de 

conscientização político-religiosa. 

 

 

-Entrevistador: Todos os anos o senhor esteve lá [no Campestre, por ocasião do dia 
de Santo Antão]? 
-Dom Ivo: Eu tenho ido todos os anos. 
-Entrevistador: Certo. Como é que é pro senhor essa participação? O que o senhor 
tenta, digamos assim, pregar, nesse momento, lá na Romaria? (...) 
-Dom Ivo: Bom, eu acho que vale a pena dar força pra essa expressão popular de 
religiosidade. Isso está hoje nessas nossas reuniões aí, está realmente aí, Medellín, 
Puebla, bom, aí se tem hoje assim dados muito especiais sobre esse assunto. (...) O 
Santo Antão sempre fica assim na alma do povo. O velho eremita dos tempos 

                                                           
200 Ibid., p. 59f 
201 Ibid., p. 71f 
202 DSM, op. cit., 1982, p. 1f 
203 DSM, op. cit., 1977, p. 51f 
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antigos – diz aí né – ele na verdade está muito na alma do povo, viu. Isso é bom. E é 
preciso que fique aí. Nós queremos que continue a fé simples do povo, viu. (...) 
-Entrevistador: O senhor, enquanto bispo, tentou, digamos assim, cultivar essas 
formas populares? 
-Dom Ivo: Sim, é que aí, por exemplo, Puebla, isso vai muito nesse estilo. Que não 
se pode esquecer estas formas populares, viu. 

 

 

Dom Ivo fazia os sermões e atendia confissões durante o domingo comemorativo a 

Santo Antão. A primeira vez que celebrou no Campestre foi em 19 de janeiro de 1975,204 

quando “o senhor Bispo pregou, destacando que devemos procurar a pessoa de Jesus Cristo 

que Santo Antão procurou.”205 Vemos na atitude de Dom Ivo um remeter constante ao Cristo, 

centro da Igreja, em detrimento do Santo, podendo-se, a partir daí, compreender a precária 

medida em que a Igreja acolheu as manifestações populares. No campo da ação social, até 

onde se conhece, houve, da mesma forma, pouca iniciativa por parte dos sacerdotes. 

Em 1985, conforme o mesmo projeto, buscou-se desenvolver o culto à Maria em Santo 

Antão. Assim se lê no livro tombo da paróquia: 

 

 

Devoção Mariana no Santo Antão. Durante o mês de maio a imagem de Nª Sª 
Medianeira percorreu as famílias de Santo Antão. Cada noite era visitada uma 
família, com um bom grupo, e aí era rezado o terço e lida a Bíblia. E no dia de hoje, 
todas as famílias se reuniram na Capela e, com uma Santa Missa, foi feito um 
encerramento com o propósito de renovar em outubro o mesmo gesto.206 

 

 

Em 19 de dezembro de 1999 “ reuniu[-se] a comunidade e após com a chegada da 

carreata da Matriz trazendo a Imagem de Nossa Senhora de Fátima (presenteada pelo Bispo 

de Cruz Alta) benzeu e inaugurou [o Bispo Dom Ivo Lorscheiter] a gruta de Fátima junto à 

capela de Santo Antão.” 207 

Finalmente, em dezembro de 2005, assumiu a paróquia o Pe. Paulo Fernando Dalla 

Déa, personagem que permitiu um maior afloramento dos elementos populares romeiros. Ele 

se preocupou em divulgar a Romaria de Antão. 

 

 

As pessoas não sabem a história da Romaria, inclusive todo o dia a gente aprende, 
porque este padre que está aí, ele divulgou muito a história, que antigamente, 
quando a gente vinha, eles não contavam o que o Padre Paulo conta hoje. Entende? 

                                                           
204 A RAZÃO. Santa Maria, 19 jan. 1975 
205 DSM, op. cit., 1977, p. 95f 
206 DSM, op. cit., 1986, p. 42f 
207 DSM, op. cit., 2006, p. 9f 
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Que foi ele um monge, que ele ficou aí. Por que tem o cerro, porquê disso aí... Eu 
acredito até que talvez as pessoas não sabiam que ele era tipo um eremita, porque ele 
se veste de padre, mas ele não foi padre. (Maria Luiza Batistela de Souza) 

 

 

O esposo de dona Maria, o senhor João Alberi Saldanha de Souza Filho, também 

prestou demonstrativo depoimento: 

 

 

Então hoje, fazendo as novenas nas cidades, levando nas comunidades mais 
próximas dele, – foi o que aconteceu, todas as comunidades onde o Santo passou são 
as mais próximas dele, exceto a da Medianeira, o resto todas são mais próximas, né, 
– é justamente pra manter viva a chama aquela de que Santo Antão está aqui, que as 
pessoas venham, que se interessem, que conheçam a história dele. Infelizmente, 
pouca gente sabe disso, pouca gente se interessa. Eu acredito que isso aí seria uma 
missão nossa, daqueles que conhecem um pouquinho. 

 

 

O Pe. Paulo promoveu o inverso do que fez o senhor bispo, ou seja, divulgou Santo 

Antão nas comunidades. Este projeto visou atrair novamente aqueles romeiros que se 

perderam com os eventos implementados na década de 30. 

Nestes feitos, no que se refere agora à população devota, durante a maior parte da 

história da Romaria, o que se vislumbrou foi a antítese superstição versus razão, 

espiritualidade versus educação, inovação versus tradição, fiéis versus clero. Segundo Chauí, 

“a diferença entre religião popular e oficial manifesta-se como oposição entre leigos e clero, e 

entre festividades e sacramentos, isto é, entre uma religiosidade espontânea e uma 

religiosidade vertical, imposta autoritariamente.”208 Esses antagonismos, entretanto, não 

foram de nenhuma forma sempre polares, absolutos ou fechados; pelo contrário, eles 

comportam na Romaria de Santo Antão um certo grau de circularidade inerente, ou seja, o 

devoto faz usos dos discursos do clero, assim como este dos daquele; os dirigentes 

reinterpretam a memória romeira e vice-versa. O clero busca atender dentro de certos limites a 

demanda de manifestações populares dos romeiros. O fiel busca com solicitude receber os 

sacramentos da Igreja. Há, entretanto, um paradoxo: as relações entre os romeiros e o clero 

são de cortesia, mas são comuns conflitos entre a população do lugar e os padres. É necessário 

entender, apenas e sobretudo, que a Igreja Católica é uma balizadora e não uma castradora de 

manifestações religiosas populares; e que o fiel se vê sufocado diante do arcabouço dogmático 

complexo da sua instituição, mas precisa dela para efetivar seu culto. O que os papéis 

pretendem é reiterar a negativa dos exageros. 

                                                           
208 CHAUI, op. cit., p. 73 



3 A “ FESTA”  DO POVO: AÇÃO SOCIAL, RELIGIOSA, SAGRADA, 

PROFANA, SIMBÓLICA E PRAGMÁTICA 

 

 

3.1 O Movimento 

 

 

Entende-se por movimento social 

 

 

um fenômeno coletivo com organização estruturada e identificada, com finalidade 

específica de arregimentar um certo número de pessoas, que decidem coletivamente 

mudar, alterar de uma situação de injustiça social, propugnando por uma sociedade 

mais justa, com maior inclusão social, ou seja, uma sociedade para todos. Em 

síntese, os grupos sociais, num dado momento, tratam de reordenar o cotidiano, 

transformando-o.209 

 

 

Há, entretanto, na historiografia dos movimentos, uma nomenclatura que divide entre 

velhos e novos movimentos sociais. Assim, segundo Scherer-Warren, “esta forma de luta 

política é distinta daquela de movimentos camponeses do passado que também se 

caracterizavam pela resistência prolongada, mas que a combinavam com o uso da violência 

física e com uma consciência messiânica na projeção do futuro.” 210 O que se vê atualmente é 

uma resistência ativa e não violenta211, uma atitude antiautoritarista e pela descentralização do 

poder,212 onde as organizações burocráticas e hierárquicas têm sido rejeitadas.213 Sobretudo, é 

interessante “analisar os novos elementos culturais emergentes nos movimentos” .214 

A Romaria de Santo Antão acompanhou estas mudanças eminentemente culturais. 

João Maria foi o profeta de um grupo que tentou transformar sua realidade de exclusão em 

esperança para o futuro através da implantação da romaria, do culto religioso e das curas. Ele 

foi o primeiro mediador entre a população e os poderes públicos. A partir daí, se resgata 

                                                           
209 SANTOS, Júlio Ricardo Quevedo dos; IOKOI, Zilda Márcia Grícoli (orgs.). Movimentos sociais na 
Amér ica Latina: desafios teóricos em tempos de globalização. Santa Maria: MILA/CCSH/UFSM, 2007. p. 29 
210 SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 3 ed. São Paulo: Loyola, 2005., p. 56 
211 Ibid., p. 56 
212 Ibid., p. 51 
213 Ibid., p. 57 
214 Ibid., p. 24 
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através do movimento da memória e da cultura a mensagem de “São João Maria” , de Santo 

Antão e do Cristo. Todos os romeiros se constituem membros de uma mesma cultura 

particular. Os componentes do grupo, entretanto, perdem suas características sociais e 

culturais quando estão inseridos na sociedade em geral, mas retomam essas características no 

espaço da Romaria. O movimento é, portanto, de um cunho social e cultural, que, somado ao 

elemento religioso, se manifesta por ele. 

 

 

Os antropólogos enriquecem essas análises [acerca da religião popular na 
perspectiva das ciências sociais] enfatizando a dimensão propriamente cultural da 
religião popular como preservação de valores éticos, estéticos, étnicos e 
cosmológicos de grupos minoritários e oprimidos, de sorte a funcionar como canal 
de expressão da identidade grupal e de práticas consideradas desviantes (e por isso 
repudiadas) pela sociedade inclusiva.215 

 

 

Ou seja, a partir do “santo monge” , cada romeiro passa a ser ator histórico de sua 

realidade. Como diz Hoonaert, 

 

 

em vez de ficarem com complexo de inferioridade por causa desta sua 
marginalização social, os cristãos nela descobriram um plano de Deus de 
importância soberana e passaram a elaborar uma teologia da eleição e predileção 
divinas pelos marginalizados, a grande teologia dos primeiros tempos cristãos.216 

 

 

Não é à toa; afinal, a promessa do Jesus histórico, Deus em que os romeiros depositam 

confiança, é a seguinte: “Eu vim para que as ovelhas tenham vida e que a tenham em 

abundância.” 217 No momento em que sentem fortalecidos pela fé e pela coletividade, os fiéis 

passam a não somente entender que são os eleitos, mas a requerer que se promova a dignidade 

social da cultura em que se inserem e representam. O sentimento de acolhimento religioso tem 

aí, portanto, base para a ação social. 

 

 

3.2 A paisagem e seus significados 

 

                                                           
215 CHAUI, op. cit., p. 72-73 
216 HOONAERT, op. cit., p. 50 
217 Jo. 10,10 
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A importância religiosa da paisagem é antes de tudo um fenômeno de natureza 

tipicamente humana; ou seja, é prática dos seres pensantes eleger locais que possam ajudar a 

promover o culto e a relação mais íntima com o sagrado. Trata-se de uma necessidade 

intrínseca de materializar a fé; dar corpo e credibilidade aos próprios gestos a fim de 

“comover” , e, por fim, materializar o próprio Deus – finalidade última, porque é este que 

concede a graça. O estar no lugar que se tem por sagrado e o tocar a imagem, entre outros, são 

elementos que contribuem para aumentar a certeza de que Deus é comigo sob o ponto de vista 

do devoto. Acreditar que a entidade está presente em determinado local ou objeto, coabitando 

com o fiel ou ao alcance de seus olhos, ajuda a aumentar o sentimento de intimidade e 

identidade com a mesma. Pode-se inclusive estabelecer uma divisão entre a materialização da 

fé através da natureza, e a tentativa de “substanciação”  do Deus e dos santos pelo viés das 

imagens. O estudioso dos movimentos romeiros Carlos Alberto Steil observou semelhante 

fenômeno na Romaria de Bom Jesus da Lapa, em Minas Gerais. A importância da paisagem é 

patente na análise do autor. 

 

 

Há um sentido de pertencimento e de comunhão com a paisagem que impregna o 
culto das romarias para o Bom Jesus da Lapa. No movimento dos corpos que 
cruzam o sertão em direção ao santuário, os romeiros vão demarcando um espaço 
sagrado que torna certos lugares e objetos mais próximos de Deus do que outros. A 
sua consciência está inextricavelmente associada ao território, de forma que o 
sagrado se apresenta sempre encharcado de concretude, ao alcance da vista e da 
mão, podendo ser tocado.218 

 

 

A natureza como um todo remete às ligações vitais que tem o homem com o seu meio 

e, inclusive, à importância dada pelas passagens bíblicas à paisagem, como acontece, por 

exemplo, no livro do Gênesis, onde a natureza é divinizada pela criação, considerando-se, 

sobretudo, que existiria inclusive um certo Jardim do Éden ou Paraíso terreal, onde a 

geografia seria ainda mais exuberante. Tendo o fiel característico pensamento, não é à toa que 

se pagam as promessas ao estar na fila que visa a imagem de Santo Antão e subindo o Cerro 

do Campestre. Mas ao falar no morro é necessário tecer algumas diferenciações. Primeiro, o 

monte remete a uma questão que vai além da natureza como um todo, ou seja, ele representa 

um cenário muito recorrente na história da Igreja. Segundo, a importância do morro está 

intimamente ligada a uma questão ritual: a via sacra católica. 

                                                           
218 STEIL, op. cit., p. 23 
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As questões em torno de alguns ambientes são das mais evidentes e debatidas nas 

igrejas. Há exemplos de passagens bíblicas como a que relata que Deus teria ditado a lei 

judaica a Moisés no cume do monte Sinai;219 a que se refere ao monte ou horto das Oliveiras, 

em que Jesus teria estado antes da entrada em Jerusalém;220 a passagem do sermão da 

montanha;221 o relato do morro da transubstanciação ou a transfiguração da montanha;222 

entre outros. Sem falar que, da mesma forma, o próprio Santo Antão ter-se-ia retirado por 

pelo menos duas vezes em montanhas no deserto. Outrossim, as características do Campestre 

também foram fundamentais para a manutenção do culto sob o ponto de vista dos 

movimentos messiânicos rústicos sertanejos. Quando o “monge” João Maria escolheu Santa 

Maria para estabelecer a Romaria, considerou a beleza do lugar e a infra-estrutura que 

disporia para implementar seu itinerário material e religioso. O cerro do Campestre de longe é 

a obra da natureza de maior relevância e constitui o marco que torna tangível a fé no lugar. O 

morro, com seu aspecto bem definido, emancipa a geografia do comum ambiente rural do 

Campestre e representa um dos principais atrativos da Romaria. É preciso salientar que de 

fato possui o monte grande beleza. Desde a base até o topo do mesmo se avista uma mata 

atlântica intocada e de um verde saliente em diversos tons. O caminho que conduz ao topo 

conserva intensa relva e árvores que impressionam pelo seu grande porte. Uma vez no topo, 

beleza ainda maior se faz presente. 

 

 

D’aquella eminencia a vista é encantadora e variada: aqui são recortes caprichosos 
das quebradas, formando valles profundos, banhados de múrmuros regatos; além, 
marchetada de moradias e arvoredos, de restingas serpeantes ou arredondados 
capões, crestada pelas geadas hienaes, ou veridente ao reflorir das primaveras, 
desdobra-se, por varzeas e cochilhas [sic], a vastidão da campina a provocar a 
nostalgia dos horizontes largos. 
Nem sitio mais propicio se poderia ter escolhido para despertar a meditação das 
cousas de Deus em quem, cheio de fé, procurava n’aquelle culto da montanha a cura 
de seus males.223 

 

 

Quanto aos aspectos rituais, é preciso lembrar que Jesus sofreu, morreu e ressuscitou a 

paixão em uma via, que remete a uma concretude física: o monte Calvário. A partir desse 

episódio tanto a vida do Cristo como o lugar onde se deu o evento auge da religião católica 

                                                           
219 Ex. 19; 20 
220 Mt. 21,1-2; Mc. 11,1-2; Lc. 19,29-30 
221 Mt. 5,1-12; Lc. 6,20-49 
222 Mt. 17,1-13; Mc. 9,2-13; Lc. 9,28-36 
223 BECKER PINTO, op. cit., s. p. 
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passaram a ser tidos como sagrados e dignos de culto. Logo, realizar a via-sacra no 

Campestre, subir aí o morro, tomar água da fonte, tocar na imagem estando na parte mais alta 

do lugar, acender vela nas cruzes e na ermida do Santo, demonstram uma necessidade de 

interação com a paisagem por parte dos romeiros e a conservação de uma memória religiosa e 

de um imaginário coletivo pelos fiéis e pela Igreja institucional. Essa memória religiosa por 

vezes não é repassada de geração em geração apenas pela oralidade; às vezes se aprende com 

gestos concretos, na ação. 

 

 

Agora, uma coisa que a gente fazia antigamente era que, na Sexta-Feira Santa, se 
buscava marcela, e a gente caminhava, colhia a marcela, que era quando ele [a 
imagem do Santo] subia. Isso eu fazia antigamente. Era uma tradição, a gente vinha 
a pé de lá aqui, colhia marcela, levava ele [a imagem do Santo] e colhia marcela. A 
gente não levava pra casa a marcela antes da Sexta-Feira Santa e antes de levar o 
Santo. Então isso aí nós fazíamos com a mãe. (Maria Luiza Batistela de Souza) 

 

 

O ato de colher a marcela envolvia toda a família e era de importância significativa, 

porque a planta era colhida no Cerro onde, afinal, estava a imagem do Santo, tendo portanto 

seu caráter sagrado aumentado. Dona Maria ainda faz uma interessante comparação entre o 

Santuário e as Pirâmides do Egito, remetendo a vida de Antão (talvez em alusão ao próprio 

país onde o Santo nasceu e viveu): 

 

 

(...) Que não precisa tu viver como Santo Antão viveu, não precisa. Mas se tu quiser 
um dia se resguardar, isso aqui tudo são como as pirâmides, entende, tu pegar essa 
energia aqui, isso aqui é a carga dele, o santuário dele, então ele fez muita energia. 
Até mesmo tu vim orar aqui, tu vim rezar, pegar tua Bíblia e vim aqui rezar, 
conhecer e resgatar, isso que deveria ser feito. 

 

 

Percebe-se na fala uma ênfase ao lugar em detrimento da vivência religiosa de Santo 

Antão. É claro que Dona Maria não está desmerecendo a importância da espiritualidade como 

ato de fé, muito pelo contrário, ela fala de uma energia proveniente da natureza. Dona Maria 

está, sim, destacando a dificuldade de se viver uma religião, nos dias de hoje, tal e qual o 

Santo da devoção praticou, e está desejando que pelo menos as pessoas venham ao local para 

interagirem de alguma forma com o sagrado. 

Os prédios também estão inseridos no imaginário da paisagem do Campestre. Eles se 

sucederam no tempo, mas ocupam ainda hoje um lugar de destaque nas histórias dos 
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romeiros. Primeiramente, se tem notícia da destruição e reconstrução da ermida de cima do 

Cerro. A capelinha erguida pelo “monge” foi consumida pelas chamas, em 31 de janeiro de 

1951, provavelmente devido ao acender de velas no interior da mesma, e reconstruída no ano 

seguinte.224 Trata-se de um edifício muito semelhante ao primeiro (Figura 7). Dona Wilma 

Maria Braida Santana nos narra o episódio. 

 

 

É. Mas então vinha vindo uma vizinha lá adiante e avistava a capela de Santo Antão, 
a capelinha lá no morro. E ela disse: “o que será que aconteceu que não avisto mais 
a capelinha” . Aí tinha uma senhora aqui me visitando. Disse “eu vou mandar meu 
filho lá olhar” , e mandou, e ele veio contando que estava tudo queimado, tudo 
demolido né. Aí subiram um mundaredo de gente lá olhar. Até meu marido foi um 
que subiu também. Vieram todos apavorados. Mas ela era de tábua, madeira assim. 
O altar era madeira, os pisos madeira. Enfim, tudo. E tinha gente que tinha subido lá 
acender velas e talvez deixasse as velas acesas, e por ali veio o incêndio. 

 

 

A segunda capela da base do cerro, em 1957,225 apresentou rachaduras na sua parede 

frontal, devido ao crescimento exagerado de uma figueira, entre outros, a ponto de ser 

demolida sua fachada. O novo projeto refez não somente a frente como uma imponente torre 

na capela do século anterior (Figura 8), sendo difícil para algum desinformado que olhasse a 

mesma somente de frente, saber que se tratava da mesma construção. A primeira e a segunda 

ermidas de cima do cerro, a segunda capela da base do mesmo, e a reforma de 1957 ainda 

estão bem vivas na mente dos moradores e romeiros. 

É importante lembrar que a primeira capela da base do Cerro não fora demolida à 

época da construção da segunda (1896 a 1898), por impedimento dos fiéis. Aquela capela 

permaneceu aí ainda durante um bom tempo. Quando foi feita a reforma da parede e torre do 

segundo templo ela ainda estava lá, e veio a ser demolida somente em 1971.226 Já a segunda 

capela foi demolida em abril de 1972, apenas um ano depois da primeira.227 

 

 

É a tal que eu te disse que era coberta de..., a parede era dessa grossura [mostrou 
com gestos], não caía, nós chegávamos a atorar, ficava só um pedacinho assim 
[mostrou com gestos], pra cair inteiro, pra ver se aproveitava um pouco daqueles 
tijolões, que os tijolos eram grandes, graúdos, e não queria cair. A torre meteram 
dinamite embaixo pra derrubar também, não queria cair. (Fausto Borin) 

                                                           
224 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 17 
225 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 400 
226 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 17 
227 DSM, op. cit., 1977, p. 71f 
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Figura 8 – A segunda capela da base do cerro foi reformada em 1957, tendo sua parede frontal destruída e 
refeita, bem como ganhando a construção de uma imponente torre, conforme se vê na fotografia acima. 
Trata-se de imagem muito rara, que não se encontra em Beltrão, tampouco no artigo de Becker Pinto para a 
Revista Comemorativa do Primeiro Centenário de Fundação da Cidade de Santa Maria. 
Fonte: Casal Fausto e Elizia Borin. 

Figura 7 – Segunda capela construída no topo do morro, imediatamente após o incêndio de 1951. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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Seu Fausto ajudou na demolição um tanto contrariado, por causa do sentimento 

religioso que se manifestou à véspera da destruição da capela. Com Dona Wilma Maria 

Braida Santana não foi diferente. Ela tinha muito apego ao templo. Assim como a moradora 

lembrou detalhadamente da queima da ermida, foi capaz de narrar também a destruição da 

construção onde tomava parte de missas regularmente. 

 

 

-Wilma: Eu até me escondi, eu fiquei com muita pena quando vi derrubarem a torre 
né, pra fazer esta que tem agora. Deram muitos tiros [trata-se do barulho das 
explosões de dinamite] lá e gritos, eu fiquei num sentimento, até chorar eu chorei. 
Porque era linda a torre, era bonita. 
-Entrevistador: Por que desmancharam a torre? 
-Wilma: Queriam modificar aquilo, queriam fazer a igreja diferente. Se eles 
tivessem feito mais alta a torre seria bonito né. Que aumentassem! Mas eles 
quiseram fazer assim, acho que foi o padre que quis fazer assim. Agora ficou bonita 
a igreja como está. Eu acho bonita! Muito bonita! 

 

 

A igreja que hoje se encontra no Campestre (Figura 9) foi arquitetada em estilo moderno, com 

linhas retas e curvas e muitos vitrais coloridos que deixam passar a luz natural. Sua frente 

lembra a proa de um navio, enquanto que a vista lateral lembra um barco, devido ao formato 

do telhado, que é côncavo de cima para baixo, tornando a parte central da cobertura mais 

baixa e realçando as extremidades, que formam a frente e os fundos da capela (Figura 10). Em 

22 de janeiro de 1978, tendo-se em mãos o saldo da Romaria, “ foi decidido que o senhor 

Gentil Dalla Lana desse andamento à finalização da Capela: construção da torre, duas 

sacristias com sanitário e frente da Igreja.” 228 O senhor Gentil era presidente da comissão da 

capela na época. Em 14 de janeiro de 1979, por ocasião da “ festa”  comemorativa de Antão, 

ocorreu finalmente inauguração da igreja e da torre.229 

Por estas informações, percebe-se que a Igreja, numa atitude de acolhimento, incentiva 

o bem estar, o lazer e a oração no Campestre. O clero tem consciência da importância da 

paisagem e das capelas como lugar de culto para os fiéis e, desta forma, se buscam sempre 

realizar melhorias na infra-estrutura do lugar. Embora os prédios não são imprescindíveis às 

manifestações da espiritualidade humana, é de se considerar como uma atitude positiva o 

investimento financeiro nas capelas e no morro. 

                                                           
228 DSM, op. cit., 1982, p. 6v 
229 Ibid., 15f 
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Figura 9 – Atual igreja do Campestre, em estilo moderno, com linhas retas e curvas, e vitrais coloridos. 
Teve início a construção em 1972 e foi inaugurada em 14 de janeiro de 1979, por ocasião da “ festa”  de 
Santo Antão. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 

Figura 10 – Atual igreja, em estilo moderno, com linhas retas e curvas e muitos vitrais coloridos, que 
deixam passar a luz natural. A frente e a lateral lembram um navio, devido ao telhado côncavo, tornando a 
parte central da cobertura mais baixa e realçando as extremidades. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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3.3 O surgimento da Romar ia, o “ monge”  e o Santo no imaginár io popular  

 

 

Não somente detém o romeiro um sentimento de pertencimento em relação à paisagem 

do Campestre, como também se ouve um sem número de lendas que envolvem o lugar, o 

surgimento da romaria, a pessoa de João Maria e Santo Antão. Assim, por exemplo, há uma 

reincidente tentativa de se associar o surgimento da Romaria com os padres Jesuítas. É sabido 

que a Companhia de Jesus deteve missões de índios em várias partes do Rio Grande do Sul, 

mas não se tem provas concretas e definitivas de que alguma redução ou mesmo guarda ou 

posto missioneiro tenham existido na região de Santa Maria, o que fica ainda mais difícil de 

se inferir para o Campestre. Apesar disso, quando se analisa a obra de Vicente Pilon, “Lendas 

do Campestre” , o que se vê é uma coletânea de histórias populares que de uma forma ou outra 

remetem aos jesuítas. 

 

 

OS JESUÍTAS EM SANTO ANTÃO 
De uma modesta vendinha, pessoas que ali estavam, em certa tarde de domingo, 
viram em Santo Antão, numa lombada próxima, o vulto de 5 jesuítas vestidos com 
suas batinas escuras. De chapéu grande e braços cruzados, andavam em círculo, um 
atrás do outro. 
Alguém ali da venda se dispôs a ir até lá ver o que acontecia. Na medida que ia 
chegando as 5 figuras iam ficando mais e mais vaporosas, até que sumiram no 
mesmo lugar. Entretanto, aqueles que olhavam lá da venda continuavam a ver os 5 
padres. Ao chegar no local, o investigador só via no chão os rastos, enquanto lá de 
longe os observadores viam os jesuítas que continuavam em círculo, agora ao redor 
daquele que recém chegara, mesmo quando voltou o investigador, os jesuítas 
continuavam lá. Depois se concentraram num lugar e parecia que tirassem do chão 
alguma coisa. Após breve operação colocaram nos ombros cada um uma bolsa e 
agora em fila reta, desceram a coxilha e não foram mais vistos.230 

 

 

É interessante notar que os padres sempre aparecem no morro ou nas proximidades do 

mesmo, o que remete a pensar que o fiel de Santo Antão associa a figura do padre com a 

paisagem local. Trata-se de um processo em que o devoto considera tanto os jesuítas como o 

monte objetos sagrados, sendo que, ao entrarem em contato, um e outro se santificam e 

conferem maior sacralidade à Romaria. O fato de as figuras terem o dom de desaparecer de 

certos lugares denota ainda mais o quanto elas são poderosas aos olhos dos romeiros. Há aí 

também a consciência de que não são os jesuítas, mas os espíritos destes, descidos dos céus, 

                                                           
230 PILON, Pe. Vicente. Santo Antão: Lendas do Campestre. p. 19 
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que vêm habitar, favorecer, ou requerer o que é seu no Campestre. No final da história se 

entende o que os padres faziam, ou seja, eles estavam desenterrando um tesouro que fora 

deixado pelos próprios no Campestre em um tempo em que provavelmente haviam 

promovido aí abundante devoção e riqueza. É impressionante como é comum a noção de que 

os jesuítas possuíam muitos tesouros (que hoje se encontrariam enterrados no Campestre). Há 

lendas que narram a existência de tesouros ao pé da primeira cruz da via sacra, outras que 

falam dos sinos ou dos badalos de ouro dos padres. Estas idéias provavelmente surgiram em 

tempos de carestia exacerbada. Há aí uma forte associação, não sem motivo, entre conforto 

material e espiritual, que torna a figura dos jesuítas ainda mais prestigiada. Para Weber, “el 

pensamiento religioso o «mágico» no debe separarse de forma absoluta de la órbita de la 

acción cotidiana con arreglo a fines, toda vez que incluso sus fines son también 

predominantemente económicos.”231 

Para Carlos Alberto Steil, o fato de a população romeira do Bom Jesus da Lapa 

remeter rotineiramente aos sacerdotes de tempos passados representa “o reconhecimento da 

autoridade do padre e do catolicismo oficial na constituição do culto local.”232 A afirmação é 

plausível, pois não se podendo aferir contos com inspiração transcendental-sagrada para os 

sacerdotes atuais, uma vez que ainda estão vivos, é normal que se transfira o mesmo perfil 

para os antepassados. Esse fenômeno é mais uma vez corroborado quando o romeiro fala de 

seus próprios familiares. Assim, o senhor Fausto Borin contou uma intrigante história. 

 

 

Eu vou lhe contar uma coisa: acredita em espiritismo? Pois diz que – não sei quem 
por aí que diz – que o meu pai apareceu antes de derrubarem a igreja, digo, a torre, 
num rodeio aí de antes que fizeram, que diz que o meu pai apareceu e disse que não 
era pra derrubarem a torre. Ele sabia. Como é isso, como é que ele apareceu, isso aí 
eu não... Nunca lidei nessas coisas. Não, não, não sei disso, nem acredito também, 
não sei. 

                                                           
231 WEBER, op. cit., p. 66. Para entender melhor como se dão os fins econômicos da religão apontados por 

Weber, recomenda-se dois artigos de Pierre Bourdieu publicados em 1971 – Gênese e estrutura do Campo 
Religioso e Uma Interpretação da Teoria da Religião de Max Weber – que se encontram na coletânea 
MICELI, Sergio (org.). Pier re Bourdieu. A economia das trocas simbólicas. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 
2005. p. 27-98, publicado pela primeira vez em 1974; ressalvando-se, entretanto, o seguinte: “É inegável 
que P. Bourdieu faz uma excelente reelaboração da tipologia weberiana, articulando as relações entre os 
agentes religiosos e os leigos como um único conjunto de relações cuja lógica reside na estrutura do campo 
religioso. Mas, ao adotar o modelo de mercado para entender a lógica da produção simbólica (como se esta 
pudesse ser reduzida a transações de tipo mercantil nas quais ambas as partes entram com valores 
equivalentes), o autor perde o chão sociológico que lhe permite resolver o problema teórico da ‘acumulação 
primitiva’  do cabedal simbólico, que ele mesmo levanta ao negar a possibilidade da produção de bens 
religiosos ex ni-hilo.”  (OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. A teoria do trabalho religioso em Pierre Bourdieu. 
In: TEIXEIRA, Faustino (org.). Sociologia da religião: enfoques teóricos. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 190-
191) 

232 STEIL, op. cit., p. 164 
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A história de seu Fausto demonstra uma tentativa de inserir um antepassado da sua 

família ao processo de constituição da Romaria. Ao aproximar um familiar à história do 

Campestre, seu Fausto sente a si próprio, da mesma forma, mais íntimo do culto, do Santo e 

do lugar. Ele se acha contemplado pela memória dos ascendentes e sente orgulho de morar no 

Campestre e contribuir para o culto da mesma forma que os familiares o fizeram. 

Outras vezes, familiares e padres são associados de forma mítica à figura de João 

Maria. Os moradores do lugar sentem prazer em descrever a árvore genealógica das famílias, 

a fim de testemunhar seus parentes distantes que tiveram contato pessoal com o “monge” . 

Como já se viu, Agostinho até certo ponto incentivou o culto a sua pessoa e, por vezes, foi 

contemplado como um messias; um “Santo Monge”;233 entre outros, sendo que em uma 

famosa trova – dentre as que aconteciam no Campestre por ocasião do dia 17 – um romeiro se 

refere a João Maria como o “santo padre monge” .234 Hoje em dia os moradores do Campestre 

ainda o têm como um santo. 

 

 

Se diz que esse João Maria de Agostinho era um Santo, um padre, que trouxe Santo 
Antão pra cá, a devoção; e ele foi degolado duas vezes e sempre viveu, revivia, 
juntava..., podia tirar a cabeça dele lá não sei pra onde, mas que sempre aparecia, até 
isso aí em Soledade aí, não sei onde, ele ando por lá, tem um tal de Botucaraí, cerro 
de Botucaraí. (Fausto Borin) 

 

 

Veja-se que aí começam as lendas: o reviver torna o asceta muito semelhante a Cristo, 

que ressuscitou da morte de cruz. Começa a se desvencilhar a idéia de que o eremita teria um 

poder superior, santo, ou mesmo divino, de uma vez morto voltar a viver. Encontrou-se 

também outro depoimento que narra um milagre que teria feito o “monge”. Trata-se de um 

mimetismo da passagem bíblica da multiplicação dos pães e dos peixes, atribuída a Jesus. 

 

 

-Entrevistador: A senhora tem alguma informação pra me dar sobre como surgiu a 
Romaria de Santo Antão aqui? 
-Vera: Pois eu estava, esses dias, até comentando com ela que meu pai tinha um 
livro que tinha a história, mas só que ele perdeu esse livro. 
-Entrevistador: Ah é? Não lembra como é que era o nome do livro? 
-Vera: Falava que era História de Santa Maria, daí tinha toda a história de Santo 
Antão, que tinha um senhor que morava lá em cima, que tinha uns porcos, um 
cachorro, e não sei o que mais lá, e uns bichos. E que daí chegou gente lá, e que todo 
mundo comeu, e que ele fez comida numa panelinha pequena, e que todo mundo 

                                                           
233 BECKER PINTO, op. cit., s. p.; BELÉM, op. cit., 1989, p. 176 
234 O COMBATENTE, 17 jan. 1901 apud BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 152 
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comeu e ainda sobrou comida pros bichos. E o meu pai se criou aqui né, nesse local 
de Santo Antão, e ele diz que até lembra desse [senhor, que é João Maria]. O pai 
dele contava que conheceu esse senhor, e depois naquele livro tinha, só que o meu 
pai perdeu esse livro. (Vera Francisca Razeira Nogueira) 

 

 

A passagem bíblica da multiplicação dos pães e dos peixes narra que todos comeram e 

se fartaram, e que após se recolheram as sobras, arrecadando doze cestos cheios,235 mas não 

remete em momento algum à alimentação de animais. Aliás, Dona Vera faz menção ao pai e à 

“Cronologia Histórica de Santa Maria e do Extinto Município de São Martinho – 1787-1930”  

de autoria de Romeo Beltrão. A obra apresenta na página 150 o conto relatado pela 

entrevistada. O autor do livro o colheu de um sobrinho de Isidoro Rodrigues Marafiga, um 

dos doze vigilantes instituído pelo “monge”. Há, contudo, na história de Vera, o acréscimo da 

presença dos animais, elemento não constante na descrição de Beltrão. Essa tendência de 

inserir animais no cenário do morro habitado pelo asceta é rotineira entre as histórias que o 

povo conta da Romaria. Assim como a questão da natureza, ela remete às passagens bíblicas 

da criação (Gênesis), entre outros, como se verá adiante. Certo é que o asceta não criava 

animais no Campestre. É muito provável que Dona Vera tenha ouvido dos pais a história tal e 

qual narrou. As lendas satisfazem as necessidades religiosas dos devotos ao passo que são 

pacíficas de manipulação, apropriação e reapropriação. Trata-se de um processo em que o 

romeiro torna versáteis os eventos históricos a fim de aproximá-los da sua própria realidade. 

Outrossim, no depoimento anterior, Dona Vera demonstrou saber que João Maria está 

ligado à origem do culto, pois a entrevistada resolveu contar do “monge” no momento em que 

se perguntou acerca de “como surgiu a Romaria de Santo Antão” . Entretanto, qualquer 

informação sobre o Agostinho histórico deve ser interpretada das entrelinhas da fala, porque 

alguns romeiros não têm a exata noção de quem foi João Maria e do que realizou de fato no 

Campestre. Quando se interroga sobre o evento messiânico o quadro se torna mais específico. 

Algumas pessoas possuem considerável conhecimento do assunto, sendo que geralmente 

buscaram fontes de leitura para tal; outros romeiros não sabem o que significa messianismo. É 

notável que a memória dos devotos conserva vivos somente os fatos que lhes são mais 

próximos, ou seja, do seu interesse. 

Algumas narrativas demonstram certas atitudes que teria tido o anacoreta visando 

atender algumas necessidades do povoado em questão. Estas histórias podem tanto ser reais 

como simplesmente lendas. 

                                                           
235 Mt. 14,20; Mc. 6,43; Lc. 9,17; Jo. 6,13 
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A fama do “monge”  João Maria criou lendas a seu respeito. Conta-se que, certa vez, 
na Serra, viu colonos plantando trigo. Logo lhes foi dizendo que a colheita 
fracassaria e que a riqueza daquela região estava escondida numa “ folha do mato” . 
De fato, fracassou o trigo e, pouco depois, o lugar florescia com a coleta e cultivo da 
erva-mate, a tal “ folha do mato”  anunciada pelo “monge” .236 

 

 

Não se concebe, logicamente, que o eremita tenha podido adivinhar o futuro, embora 

seja esta a idéia que está por trás do depoimento. Palpita em um segundo plano, entretanto, 

saber se João Maria quisera interferir no andamento da agricultura regional, ou se o que 

acontece é nada mais nem menos que uma tentativa de associar o “monge” à paisagem. Um e 

outro devem estar corretos, pois, se o eremita é um asceta orientado ao mundo, ou seja, um 

racionalista sistemático que se preocupou em lançar as bases materiais e espirituais para a 

devoção e a Romaria, então é natural que tivesse aconselhado a população. 

Santo Antão também está imerso neste processo romeiro de representações. 

Oficialmente, isto é, para a Igreja, como se viu a partir de Atanásio, Antão se tornou célebre 

combatendo com louvor os demônios, tendo recebido por isso a graça de curar as pessoas 

possuídas pelo maligno e por extensão os enfermos de qualquer espécie. Também se encontra 

em Atanásio a informação de que freqüentemente a imagem do Santo vem representada ao 

lado de um porco, figurando o mesmo demônio. Porém tradição e reinterpretação na verdade 

são dois lados de uma mesma moeda e, desta forma, mesmo que tais fatos não correspondam 

à biografia do Santo, atualmente, Antão é conhecido, inclusive pela Igreja, como aquele que 

não só expulsa, mas cura, amansa e abençoa as feras, ou mesmo, os animais domésticos. É por 

isso que encontramos no documento “Aos do Campestre”  a indicação de Antão como 

“protetor dos animais cavalares e contra as cobras e animais ferozes.” 237 Até aí tudo bem. O 

problema está em entender: Como Santo Antão hoje é venerado no Campestre como o 

protetor da agricultura? 

 

 

(...) e de tarde então eles fazem mais uma missa para a bênção da saúde, porque esse 
Santo Antão Abade, ele era um grande benfeitor dos antigos séculos né, onde ele 
hoje é considerado também o patrono da agricultura e também dos animais e tal; ele 
morreu lá no Egito com cento e cinco anos de idade. Bom, ficou bem velhinho. 
Então ele ajuda, ele é invocado também, pelos agricultores, para a saúde dos animais 
e tudo isso também. Então tudo isso então era que ele... (Dom Ivo Lorscheiter) 

 

                                                           
236 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 151 
237 AGOSTINI, doc. cit. In: SILVEIRA, op. cit., p. 461 
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Ora! Sabe-se que em muitas igrejas e capelas há o costume de benzer pessoas, 

lavouras, animais, objetos, carros, etc. Provavelmente, é por conta destas iniciativas que se 

reinterpreta a identidade de Antão. Trata-se da adaptação de uma entidade popular à uma 

Romaria popular. É por isso que se concorda com a opinião de Dona Maria Luiza Batistela de 

Souza quando ela diz que “Ele tem um pouco de Santo Antônio, de São Francisco, ele é 

protetor dos animais, dos agricultores, tanto que ele é [incompreensível]. Entendi? Então ele 

tem uma história.”  Esta ligação especial com o Santo é característica da religião popular. 

Conforme explica Le Goff, 

 

 

se a memória cristã se manifesta essencialmente na comemoração de Jesus – 
anualmente na liturgia que o comemora do Advento ao Pentecostes, através dos 
momentos essenciais do Natal, da Quaresma, da Páscoa e da Ascensão, 
cotidianamente na celebração eucarística –, em um nível mais “popular” , cristalizou-
se sobretudo nos santos e nos mortos.238 

 

 

É que o(s) Santo(s) está(ão) a meio caminho entre o selvagem e o civilizado e, nestes 

termos, comporta(m) implícita analogia com a vida do fiel; pois, afinal, o ser humano nasce, 

aperfeiçoa-se (como que numa busca por ser civilizado) e morre. 

Noutros termos, Santo Antão se torna ainda mais especial, devido a sua vida de 

sacrifícios. Como afirma Eduardo Hoonaert, 

 

 

martírio e deserto são os dois modelos sociológicos da missão cristã nos primeiros 
séculos conforme se percebe pela repercussão da vida dos “santos”  ou “exemplos”  
no povo cristão. O santo não teria tido repercussão na memória dos cristãos se a sua 
experiência não correspondesse a uma realidade vivida por parte do povo.239 

 

 

Se o Santo se apresenta mais próximo da vida do romeiro que o Cristo escatológico 

descrito pela Igreja, então é àquele que se dirigem as tratativas preliminares dos romeiros. Na 

verdade, por vezes, os dirigentes oficiais conferem uma parcela considerável de santidade a 

Santo Antão, entretanto, o mesmo não se pode afirmar para João Maria de Agostinho. 

Mas o Jesus histórico, a todo momento, é reinterpretado pelo fiel, numa força 

espiritual que impressiona e promove um equilíbrio onde não é possível dizer que o clero 

                                                           
238 LE GOFF, op. cit., p. 441 
239 HOONAERT, op. cit., p. 78 
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consegue fazer vigorar a versão teológica em detrimento da social ou política, como se 

analisou acima. Pelo contrário, há aí uma justaposição de interesses onde o devoto conserva a 

esperança e o sentido da recompensa. 

Uma última questão não pode deixar de ser levantada. Por parte dos romeiros, há uma 

recorrência enorme no erro de se confundir a pessoa de João Maria com Santo Antão. 

 

 

-Entrevistador: A senhora tem conhecimento de como surgiu a Romaria de Santo 
Antão aqui do Campestre? 
-Catharina: Olha, os antigos dizem que Santo Antão era um Santo muito... Era um 
senhor muito milagroso que tinha aí, tinha o nome de Antão né. E que ele foi muito 
sacrificado, muito judiado, e que ele morava aí no Campestre [confunde Santo 
Antão com João Maria]. Depois eu não sei, mas os bem antigos contam essa história 
dele aí. Que ele ficou Santo, que ele cuidava porcos. Os antigos contam muito a 
história dele. 
-Entrevistador: Sobre João Maria de Agostinho, a senhora tem alguma informação 
pra me dar? 
-Catharina: Não. Não sei, não me lembro. Santo Antão sim tem mais, ele era o 
pastor, cuidava os porcos, vivia aí no... Morava aí no Santo Antão, aí no meio do 
mato. Aí, ele morava aí. Era o pastor, cuidava porcos. Só isso que eu sei. (Catharina 
de Almeida Langendolff) 

 

 

A fala de Dona Catharina representa, mais uma vez, a tentativa de 1) santificar ambos 

personagens pela aproximação de um com outro; e de 2) associar o objeto de devoção à 

paisagem do Campestre. Em outras palavras, como Antão pertence ao domínio do Egito, não 

há outra maneira de vinculá-lo a geografia e ao morro do Campestre, senão mesclando-o com 

o próprio Agostinho. Quando o Santo, num processo de síntese, habita a região de Santa 

Maria, traz consigo, do Egito para cá, toda sua santidade. Por assimilação, as características 

do “monge”  passam a ser as de Antão e vice-versa. Por último, Antão é apresentado como 

pastor de porcos, em evidente analogia com Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia, fora o grande 

Pastor, no caso, de ovelhas e em referência à própria evangelização. 

 

 

3.4 A lenda da cobra e da aranha 

 

 

Sabe-se que a cobra, desde o tempo da criação da humanidade, narrada no livro do 

Gênesis da Bíblia, é representante por excelência do demônio. Em Isaías240 se lê, entre outros, 

                                                           
240 Is. 11,1-9 
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que a criança brinca ao lado da toca da víbora, o que, segundo Steil, consiste em um “relato de 

Lucas sobre o nascimento de Jesus.”241 Mais adiante, em Marcos,242 Jesus é tentado pelo 

demônio, tendo-o vencido, e quando este se retira, é cercado pela companhia de animais 

selvagens. Já em Atanásio lemos: “os demônios irromperam, metamorfoseados em animais e 

répteis; todo o lugar se encheu de espectros de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, 

víboras, escorpiões e lobos.”243 Vê-se que o que se pode empreender das narrativas bíblicas é 

que satanás costuma tomar forma de animais, geralmente ferozes, para atacar os homens e 

que, uma vez vencidos os demônios, tais animais passam a constituir domínio humano. Desta 

forma, não é difícil entender como Santo Antão acabou sendo conhecido como protetor dos 

animais. Porém, ainda palpita um advento lógico: Se Jesus venceu a serpente, se Santo Antão 

venceu a serpente,244 como então pode João Maria, sendo santo a semelhança de Deus e 

Antão, não ter da mesma forma vencido o demônio? Bem. Ele venceu. O fez quando habitou 

na ermida à companhia de uma cobra e de uma aranha. 

 

 

A ARANHA GRANDE 
Em qualquer lugar destas montanhas aparecem as aranhas caranguejeiras. Algumas 
menores, outras maiores conforme a idade e variedade. São tímidas, fugindo sempre, 
mas podem atacar e capturar pequenos ratos. É natural que na morada do Santo 
tenham sido vistas muitas vezes. Entretanto, a aranha grande da lenda morava junto 
com o Santo, que na cobra e na aranha tinha uma singular companhia. A cobra 
morava no chão, junto ao tosco altar e a aranha ficava atrás do Santo, onde estava a 
caixa de ofertas. Podia até morar dentro da caixa sobre o dinheiro e assim o 
sacrílego que ali metesse a mão naquilo que fora dado ao Santo, levava uma terrível 
ferroada que, se não matasse, ficava o sinal para o resto da vida.245 

 

 

A lenda dos animais, portanto, vem completar o último componente da tríade Cristo-

Antão-Agostinho. Mas é interessantíssimo, sobretudo, que tamanha santificação é repassada 

por vezes aos próprios animais em questão. João Belém, conforme ele próprio narra, esteve no 

Campestre em 1925, auge da Romaria, quando encontrou no cerro, as ditas cobra e aranha 

sendo veneradas e preservadas quase da mesma forma que o Santo, ou melhor, a imagem de 

Antão. 

 

                                                           
241 STEIL, op. cit., p. 158 
242 Mc. 1,12-13 
243 ATANÁSIO, op. cit., p. 33 
244 A tradição católica bíblica admite que inclusive Maria venceu a serpente (Apoc. 12). 
245 PILON, op. cit., p. 9-10 
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Nota curiosa. Na ermida solitária do alto do monte vivem em companhia de Santo 
Antão uma enorme aranha caranguejeira e uma cobra, que os campesteiros 
respeitam como animaes sagrados. Aberta a igreja, fóra daqueles dias festivos, o que 
é rarissimo, lá está a aranha em cima do altar ou na parede, e a cobra enroscada a um 
canto. 
Ninguem lhes toca e também os referidos bichos não se importam com a presença de 
estranhos áquella santa morada. 
São os animaes citados os guardas de Santo Antão. Dizem os campesteiros que 
aquella aranha e aquella cobra ha muitos anos vivem na ermida, sob a protecção do 
Santo. O que posso affirmar é que taes animaes lá existem há mais de vinte e dois 
annos, que é o tempo que tenho de residência em S. Maria, onde, desde que cheguei, 
ouço todos os annos, na ocasião da festa, a histeria da aranha e da cobra, que moram 
com Santo Antão. 
Santa Maria, Agosto de 1925.246 

 

 

É certo que não se tratava da mesma cobra e aranha do tempo do “monge” . O que não 

mudou, entretanto, foi a crença da cobra e da aranha que habitavam pacificamente a ermida de 

Santo Antão. O que mudou foi que antes se tratava de uma parceria dos bichos com João 

Maria, enquanto que em 1925, há uma personificação da imagem e, porque não dizer, 

inclusive, dos animais. “Ou ainda, poder-se-ia ver nesta conjunção uma tentativa de 

compatibilizar o sagrado com o selvagem, (...).” 247 Pois este é também um elemento 

fundamental do culto, ou seja, quando o romeiro se liga à natureza, ele quer também estar em 

simbiose com o selvagem. 

 

 

3.5 A imagem de Santo Antão e seus significados 

 

 

Segundo se viu, em 1951, houve a queima da primeira ermida de cima do morro, ou 

seja, a que fora construída pelo próprio João Maria. Juntamente com a capela em chamas 

estava a imagem de Santo Antão trazida pelo “monge”. A capela foi imediatamente 

reconstruída; entretanto, o que aconteceu com a antiga imagem ainda hoje está envolto em 

mais de uma versões e lendas. Começar-se-á com o depoimento do senhor Fausto Borin, pois 

ele apresenta as duas principais narrativas contempladas acerca da imagem. Uma delas é que 

o Santo foi queimado. Seu Fausto conta que a antiga imagem era de madeira e por isso teria se 

consumido junto com as chamas. Então um primo de Borin, como presidente do conselho da 

Capela, teria coletado um cerne de ipê da mata do Campestre e encomendado uma nova 
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imagem a um escultor de Santa Maria. Seu Fausto não recordou nem o nome do primo nem 

do fabricante. Essa parece ser a versão com a qual Borin mais simpatiza, segundo ele “essa 

imagem, ela não ficou tão legal, assim como era, mas é mais ou menos parecida.”  A segunda 

versão apresentada por Seu Fausto é a de que a imagem foi roubada pela confraria de Santo 

Antão, que era constituída por um grupo de seis pessoas (como se viu, dois Barin, dois Borin 

e dois Rosa), sendo que foi atribuído aos Rosa o surrupiamento da dita imagem. Teriam 

levado a mesma para um povoado próximo a Júlio de Castilhos, de nome Val da Serra. 

Por um lado, ambas narrativas são ricas em dados fatuais, sendo difícil compreender 

neste sentido qual seria a mais consoante ao ocorrido. Por outro, as versões freqüentemente 

envolvem familiares dos declarantes, tendo-se aí que separar os elementos inerentes ao 

sentimento romeiro do que de fato se conserva acerca da história e da memória de Santo 

Antão. Também não é possível estabelecer uma conclusão puramente quantitativa, segundo o 

número de famílias que defendem qualquer posição, pois houve praticamente um empate 

entre os dados coletados. Assim, para Dona Wilma Maria Braida Santana, a imagem era de 

gesso e não madeira, e foi com certeza queimada. 

 

 

(...) E tinha gente que tinha subido lá acender velas e talvez deixasse velas acesas, e 
por ali veio o incêndio. E Santo Antão foi queimado. Tem gente que diz que foi 
roubado. Não foi, porque teve gente lá que ajuntou o gesso, assim, e botou nos 
papéis, e levou para casa, pedacinhos de gesso que tinha lá. Que Santo Antão era de 
gesso. Ele foi queimado, não foi roubado; isso eu tenho pra contar. E muita gente me 
duvida, mas foi verdade. E daí então fizeram outra capela, levaram os tijolos, 
fizeram tudo de material, de alvenaria né, e fizeram outro Santo Antão, mas não saiu 
bem igualzinho como aquele que era, digo, a feição, porque guardei na minha 
cabeça a feição de Santo Antão. É o que eu tenho pra contar. É por aí assim. 

 

 

Já sua vizinha, Antonieta Rolin Farias, afirma que foi roubado, “porque se o Santo 

Antão é tão milagroso, não pode te sido queimado, não ia se deixar queimar ele.”  Aí começa a 

tomar destaque uma manifestação popular que personifica, emancipa e santifica a imagem de 

Santo Antão. Veja-se, inclusive, que Dona Wilma e a Senhora Antonieta não usam a 

expressão “a imagem”, mas sim “o Santo Antão” . É difícil admitir que Santo Antão foi 

queimado, é mais fácil admitir que foi roubado, pois no primeiro se desmerece o poder de 

Antão, enquanto no segundo se tira a “culpa”  do Santo e se põe em qualquer ser humano 

comum, que de tão malfeitor, conseguira tirar a imagem da ermida. 

Muito curioso o fato de que para o Pe. Paulo Fernando Dalla Déa, responsável pela 

capela, a imagem que se encontra atualmente no Campestre é a mesma que foi trazida por 
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João Maria. A afirmação é completamente pertinente. A verdade neste caso é sempre sensível 

e remete a dados lógicos que os devotos conservam no seu inconsciente. Veja-se: se o Santo é 

o mesmo, por conta disto deve ter sido queimado, pois estava na capela na data do incêndio; 

mas como a imagem é Santa, não pode ter sido queimada; logo, o Santo é outro. Diante disso, 

como explicar a troca da capela sem a troca do santo? Há um entrecruzar multiplicante de 

narrativas para se chegar a esta resposta: ele foi roubado e devolvido, foi queimado e 

restaurado, entre outras. 

 

 

-Entrevistador: Eu não sei se vocês ouviram já as versões sobre a troca desse Santo, 
uns dizem que foi roubado, outros queimado. Vocês têm conhecimento disso? 
-Maria: É. É. A mãe conta que foi roubado, foi queimado e restaurado. 
-João: Ele foi roubado e queimado. 
-Maria: Ele foi roubado e queimado. Aí eles tentaram restaurar. Tanto que a cabeça 
dele ali está assim, ó [demonstrou com gestos]. Está torta. Entendi. Ele não era 
assim. 
-João: Dizem que ele era maior. 
-Maria: Ele era maiorzinho. 
-Entrevistador: Mas essa seria a imagem original então, porém restaurada? 
-Maria: Isso, restaurada, eu acredito que seja isso. Que a cabeça dele, pode ver que 
ele está tortinho. 

 

 

A questão de roubo do Santo, strictu sensu, é representativa de mais de um episódio. 

Uns explicam que o Santo foi roubado após a queima ou por conta da mesma, outros separam 

a história do roubo do evento do incêndio da capela, sendo que por vezes a imagem é 

queimada, mas propositalmente, a fim de destruí-la para achar dinheiro dentro da mesma; 

outras vezes ainda Antão é “degolado” . Neste caso, não vigora a tendência de justificar uma 

não queima da imagem. Conforme segue, o Senhor Fausto Borin, que informou acerca da 

queima da capela, do “Santo”  e do roubo do mesmo, também noticia acerca de outros furtos 

que teriam ocorrido: 

 

 

-Fausto: Até, em uma ocasião, por duas vezes parece que fizeram... Uma vez 
roubaram Santo Antão. Levaram pra cidade, fizeram um furo nas costas do Santo. 
Era de madeira né – o antigo. Pensavam que tinha dinheiro dentro do Santo. E 
agarraram, diz que atiraram lá no Cadena, no matadouro. 
-Entrevistador: Levaram pra cidade de Santa Maria então? 
-Fausto: É, não acharam nada, botaram o Santo pra lá, acharam o Santo lá. 
-Entrevistador: E trouxeram de volta pra capela? 
-Fausto: É. Aí outra vez, acharam o Santo fora da igreja, atirado lá pro perau, lá em 
cima da galharia lá. Gente malvada. Gente que, talvez, pensa que tem dinheiro 
dentro do Santo e não acha, atira fora. 
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Segundo o casal João e Maria, nas vezes em que o Santo foi roubado a propósito de se 

achar dinheiro, recebeu o raptor uma ferida na mão, a ponto de que teria apodrecido se não 

tivesse devolvido a imagem – “Eu não vou te mentir, mas tem uma parenta nossa [prima], que 

mora aqui, que não está aqui hoje, que diz que a pessoa que roubou o Santo ficou com uma 

ferida na mão, contam, não sei se tu já ouviu falar. Enquanto ele não devolveu o Santo a mão 

dele não melhorou.”  (Maria Luiza Batistela de Souza) Mais uma vez se confere santidade a 

imagem, que tem o poder de punir os seus ladrões. 

Diante dos fatos, é difícil concluir o que teria acontecido em 1951. Tentou-se imprimir 

uma progressão de sentido ao texto deste subtítulo, a fim de que o próprio leitor possa tirar 

suas conclusões. Desta forma, as colocações do Pe. Paulo, Seu João e Dona Maria parecem 

ser centrais. Um elemento, entretanto, deve ser salientado: o povo quer que a imagem seja a 

mesma do João Maria e do primeiro Santo Antão (o que dá no mesmo, pois a primeira estátua 

de Santo Antão também vem a ser a do “monge”). O mistério precisa continuar. 

A imagem de Santo Antão é o símbolo clímax da Romaria, comparado apenas às 

fortes cargas de impressões que desperta o morro e o próprio milagre. Tocar a imagem, fazer 

e agradecer os pedidos constituem um evento nobre para os fiéis. Assim que é aberta a capela, 

entre sete e sete e trinta horas, Santo Antão é retirado de dentro da mesma e posto à entrada, 

do lado de fora, a fim de ficar à disposição, até o final do dia do domingo principal, para que 

os fiéis possam fazer filas à esquerda e pela direita da imagem. O “palco-altar”  da celebração 

também é colocado à frente da igreja, porém abaixo das escadas. A imagem, portanto, fica 

entre a capela e o altar, numa posição mais alta em relação ao palco. As pessoas tocam no 

Santo, beijam-no, põem a cabeça próxima ou abaixo da capinha da imagem, apertam bem a 

musculatura dos olhos e com as mãos seguram firme as vestes do Santo, fazem suas orações, 

agradecem ou pagam as graças recebidas, pedem promessas, choram de emoção por sentir que 

Deus é comigo (Figura 11). A(s) capa(s) que se vê em Antão são as pessoas mesmo que 

trazem. “E muitos já vem – por exemplo – com as crianças, fazem promessa, já vem com 

aquela capa. Pega e tira a capa da criança e bota no Santo.”  (Elizia Schvam Borin) A capa, 

portanto, faz parte da graça. O gesto consiste em mais uma tentativa de vinculação romeiro-

Santo pelo viés da materialidade. “Fazem sua promessa, fazem a procissão, e depois da 

procissão eles vêm e colocam a capinha de novo no Santo, aí, que trazem né. Geralmente 

vinha cinco ou seis capinhas por ano ali.”  (Berenice Borin Karsten) 

Dona Diamantina dos Santos Alves fez promessa por conta de um derrame que teve o 

esposo, foi atendida e pagou entrando na fila do Santo: 
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O [meu] esposo, João Antônio, é. Ele ficou todo deformado, ele perdeu o braço, a 
perna e não falava, todo enrolado assim pra falar, tinha dificuldade pra falar. Eu fiz a 
promessa pra ele, e trouxe ele aqui, fui, alcancei né a bênção, graças a Deus, e trouxe 
ele aqui, paguei a promessa. Até ele estava todo tímido, com vergonha né, porque 
ele teria que colocar o manto de Santo Antão na cabeça dele né, se ele ficasse 
normal, natural como ele era. De fato que está lá, ó, caminhando normal. Aí eu 
trouxe ele aqui, paguei a promessa. 

 

 

O gesto de Dona Diamantina faz parte de um ritual que já foi consagrado em diversos 

movimentos religiosos romeiros e constitui um protocolo a ser seguido nas mais variadas 

sociedades. Durkheim explica que “ ...aquilo que atinge um objeto atinge também tudo o que 

mantém com esse objeto qualquer relação de proximidade ou de solidariedade.” 248 Trata-se, 

portanto, de um processo de transferência. Seu Carlos levanta uma questão pertinente, no 

sentido de que relata com enorme clareza alguns fatores. 

                                                           
248 DURKHEIM, op. cit., p. 426 

Figura 11 – A imagem de Santo Antão, posta do lado de fora da capela, por ocasião da comemoração do dia do 
Santo, em dia 21 de janeiro de 2007. Vê-se um romeiro vestir a capinha do Santo. 
Fonte: Diário de Santa Maria, Santa Maria, 22 jan. 2007. 
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É. Praticamente a gente diz descida do Santo, mas é descida do Santo do morro né; 
exatamente. Que às vezes as pessoas dizem “mas como, desceu o Santo” . Mas eu 
acho que essa romaria de descida do Santo, depois subida do Santo ao morro, isso aí 
nem deveria existir, porque está escrito na Bíblia né que “não adorarás imagem nem 
do céu, nem da terra” . E quem faz o milagre mesmo não é Santo Antão, isso já eu 
tenho plena convicção disso que não é Santo Antão, porque existe um Deus, e Deus 
enviou Jesus Cristo para mostrar o caminho; que Jesus é o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Então eu acho que o Santo Antão, que esses milagres que dizem que o Santo 
faz, que Santo Antão é milagroso, eu diria que não. Porque quem faz o milagre é 
Deus. (Carlos Alberto Borin) 

 

 

Há dois apontamentos na fala de seu Carlos. Um deles aponta a alienação que se faz da 

imagem de Antão em relação à entidade. Outro informa que só Deus salva, e não o Santo. 

Quanto à primeira questão, de fato, os romeiros têm uma facilidade enorme em associar a 

imagem ao que ela somente representa toscamente. A Igreja institucional apóia o culto ao 

Santo, mas se preocupa quando o apego ao monumento começa a caracterizar o eixo 

norteador das trocas simbólicas. Como refere acima Dom Ivo, se deve dar liberdade às 

manifestações populares dos fiéis. Isto porque cada pessoa tem o direito de se relacionar da 

forma que mais lhe convém com os seus objetos sagrados. Quanto à segunda questão, de fato, 

para a lei da Igreja, o Santo é intercessor junto a Deus, e não aquele que concede a graça ou 

faz o milagre, como por vezes querem os fiéis. Esta mensagem é proferida pelo clero em 

algumas homilias. Seu Carlos, em outro momento da entrevista, ainda afirma que só pela fé 

em Deus se consegue a graça, não pela imagem, nem pelo Santo. O casal João e Maria têm a 

mesma opinião. 

 

 

-João: Então teve muita gente que vinha, pegava o barro dele, pegava a água dele, 
subia lá conversar com o Santo, tocam nele, que as pessoas têm aquilo ali de tocar, 
beijar o Santo. É tudo uma questão de crença né tchê. 
-Maria: A minha mãe toca e passa a mão nos olhos, que ela teve um derrame no olho 
e ela não enxerga, e o pouco que ela enxerga, cada santo que ela [incompreensível], 
ela tem aquela fé de ela passar a mão, ela passa nos olhos. (...) 
A capinha de Santo Antão, tu pode ver que tem gente que põe na cabeça. A capinha 
de Santo Antão. Põe a criança debaixo da capinha de Santo Antão. Aquilo ali vai de 
pai pra filho. Aquilo ali que eu acho bonito. 
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O amor por Santo Antão é muito forte. Quando se foi a campo portando máquina 

fotográfica, diversas pessoas, em qualquer parte, abordavam o autor para pedir que tirasse 

fotografias. Perguntavam sobre a possibilidade de comprar um retrato com o Santo, na fonte, 

no morro, entre outros. O que se pôde foi registrado – é claro, gratuitamente – e será entregue 

aos fiéis na Romaria de 2008. Algumas das fotografias, entretanto, fazem parte deste trabalho, 

como é o caso da Figura 12. 

Na maioria das vezes, as pessoas cultuam a imagem, mas tem a noção consciente de 

que se trata de uma intercessão entre a entidade para com Deus. Isto porque, atualmente, a 

cultura brasileira já não é influenciada pelo catolicismo de forma absoluta, como foi outrora. 

As pessoas convivem com o relato de outras igrejas e costumam confrontar e comparar idéias 

divergentes, tirando conclusões também distintas. Há, entretanto, algumas manifestações 

populares em que a personificação da imagem e a confusão com o Santo chegam ao extremo. 

É quando as rezas e orações são substituídas pelo tratamento o mais direto possível com a 

imagem. 

 

 

 
 

 

Figura 12 – Romeiros tirando fotografia com a imagem de Antão, posta na entrada da capela, em 21 de 
janeiro de 2007. O retrato representa o sentimento de identidade com o Santo. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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-Vera: (...) E quando também fazia seca, a gente subia aí levando água pra lavar o 
Santo Antão lá em cima. 
-Entrevistador: Pra lavar a imagem do Santo? 
-Vera: A imagem do Santo Antão. E daí chovia. Chovia o tempo que chovia. Até 
agora ainda fazem isso. Aquela última seca grande que teve, os meus primos 
disseram que foram lavar o Santo Antão e que daí choveu. 
-Entrevistador: Mas por que se lavava o Santo Antão? Pra chover? 
-Vera: Pra chover. 
-Entrevistador: Mas o Santo Antão não estava sujo, era promessa pra chover? 
-Vera: Não, era promessa, que tem a capelinha, lá em cima, onde ele está né. Daí 
subiam com as latas d’água, subiam pra lavar a imagem, que daí chovia. 
-Entrevistador: Qual é que é a analogia aí? Por que, no caso, lavar o Santo faria 
chover? 
-Vera: Isso aí não sei. É uma crença deles eu acho. Acreditam. Eu tenho um primo 
meu que diz “ah, quando faz seca, enquanto não lavarem Santo Antão não vai 
chover” . (Vera Francisca Razeira Nogueira) 

 

 

Vê-se aí uma associação do Santo com a paisagem rural campesina de Santa Maria, 

onde Vera Morava. Provavelmente estava em questão um elemento que era de fundamental 

importância para o cultivo, e conseqüente subsistência dos romeiros: a chuva. “E, se escurecer 

pro lado dele, tu pode contar que é chuva.”  (Dona Maria Luiza Batistela de Souza), porque o 

Santo e o cerro têm com a paisagem intimidade e poder. 

“Tia Narcisa, mulher de Maurício Papudo, contava que, quando a imagem do Santo 

descia da Capela, em andor, nos ombros dos devotos, vinha sorrindo, contente e, no regresso 

para o seu ermo – ela jurava que tinha visto lágrimas correndo-lhe dos olhos.”249 Dona 

Ubaldina Pinto de Siqueira conta uma lenda muito semelhante à anterior, que diz que quando 

queimou a capela de cima o Santo foi trazido para baixo e ele “voltou sozinho”  para o topo do 

morro. São todas as atitudes formas de materializar a fé. Chega-se a um momento em que não 

é mais possível identificar o sentido da santidade (se a transmissão é feita do Santo para a 

imagem ou vice-versa), mas é possível perceber que se Antão caminha no Campestre, então 

se pode ver na realidade palpável aquilo que é transcendente, intocável. 

 

 

3.6 A água, o barro e seus significados 

 

 

Como se viu, por lei de 18 de julho de 1848, o general Andréa mandou “examinar os 

efeitos terapêuticos das aguas denominadas - Santas -, e procurar conhecer seos principios.”250 

                                                           
249 DAUDT FILHO, op. cit., p. 204 
250 ANDRÉA, Francisco José de Souza Soares de. Lei 141 de 18 e julho de 1848. In: FACHEL, op. cit., p. 74. 
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Não se tratava, entretanto, dos princípios que teria a dita água, pois, como a própria lei 

menciona, ela era tida como santa. Para os fiéis, o caráter sagrado da água independe da sua 

constituição química. Andréa e o médico tinham o fato em mente antes da comissão chegar ao 

Campestre. Entretanto, o presidente da província procurava um motivo qualquer para provar à 

opinião pública que João Maria era um farsante e usurpador, a fim de prendê-lo sem maiores 

problemas. Temia evidentemente o crescimento de um foco de resistência religiosa militante 

no sul do Brasil. O médico escolhido por chefe da comissão foi o doutor Thomaz Antunes de 

Abreu. Ele escreveu ao final de suas observações um relatório de enorme importância para 

quem quer conhecer melhor a realidade romeira na época. O documento traz informações 

mais detalhadas de como os devotos faziam uso da água, do barro e de alguns cipós. 

 

 

Era inteiramente irregular o modo de usar as águas: uns a tomavão frias: alguns 
mornas: quase todos subiam o cerro para irem recebê-las nas fontes favados de suor, 
pelos esforços praticados para lá chegarem; e neste estado usarão dellas frias, pondo-
se logo em marcha, para que se restabelecesse, de novo a transpiração, que de 
momento era suprimida: outros deixarão arrefacer primeiramente o corpo, e cessar o 
copioso suor para servirem-se das mesmas, seguindo logo em retirada: e alguns 
menos timidos as tomavam pela mesma forma estando agitados e suados para então 
descansarem. (...) 
Empregavão a terra das fontes, a que denominavão barro santo, quer sobre as 
ulceras, e enfermidades da pelle, quer sobre as regiões, em que outros 
procedimentos tivessem lugar, conservando-a secca athé o dia seguinte, em que 
nova aplicação se fazia. 
Também usarão da seiva dos cipós cravo e branco em bebidas, e externamente no 
caso de enfermidades dos olhos: e usavão ainda a infusão dos mesmos cipós 
internamente, do cipó mil homens, e de folhas, cascas, e raízes de muitas arvores do 
cerro, pois que a tudo chamavam santo.251 

 

 

Vê-se que o uso dos cipós não era ocasionado por conta de suas propriedades 

medicinais, mas porque de fato eram tidos como santos. Notório que qualquer cipó do morro 

devesse ser sagrado, pois fazia parte de uma paisagem santificada pelo “monge”. Evidente 

também que o uso da água e do barro não seguiam um protocolo médico, mas um ritual 

religioso completamente arbitrário de indivíduo para indivíduo, centrado na idéia do 

sacrifício. Por fim, se concluiu no relatório o que era preconcebido: as águas não possuíam 

nenhuma propriedade curativa. O problema maior se encontra no fato de Abreu considerar 

tais crenças como fanáticas. 

 

 
                                                           
251 ABREU, doc. cit., In: FACHEL, op. cit., p. 79-80 
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Tendo reconhecido, que as águas em questão são potáveis tanto, quanto outras 
collocadas em analogas posições, não havendo colhido dentre os doentes observados 
vantagens proporcionadas ás decantadas curas, nem ao menos as que se poderião ter 
alcançado se os socorros da medicina fossem invocados e methodicamente postos 
em prática (...) os doentes libertando-se das prejudiciais superstições, á que os 
sujeitarão á hippocresia, o fanatismo, e a credulidade, não devem abandonar suas 
casas, e interesses para procurarem com probabilidade lhes não podem aproveitar; 
(...).252 

 

 

Se o culto é classificado como marginal em relação à Igreja e à religião oficiais, então 

se transfere de lugar a verdadeira explicação dos problemas. A miséria e a doença passam a 

ser convexos não só à Religião, mas à sociedade como um todo. Neste caso, a possibilidade 

de uma gama de análises antropológico-socias é substituída por um levantamento estatístico. 

É que a aprovação da não existência de fórmulas especiais e o caráter fanático devem ter 

ajudado muito na tentativa de se desmistificar o movimento religioso. 

Romeu Beltrão fez uso da mesma unidade de medida quando entrevistou em Porto 

Alegre um ex-leproso (José Rodrigues) que havia sido curado no Campestre: 

 

 

– E o remédio? – Perguntei. 
– O senhor monge mandou-me ao mato procurar um cortiço de abelhas, para dele 
tirar toda a cera, com o respectivo mel, colocar tudo dentro de uma panela nova de 
barro, juntar um pouco de azeite doce e fazer ferver tudo, benzendo a panela com 
um crucifixo e recitando esta oração, até estar tudo derretido; depois esfregar todo o 
corpo com tal ungüento, todos os dias. 
– E que remédio bebeu? 
– O santo monge mandou-me tomar dois purgantes de mariliçó [erva de Baririçó], 
todas as manhãs. 
– E mais nada? 
– Bebia a água santa.253 

 

 

A receita nada tem a ver com lepra, entretanto, se tratava de um instrumento 

manipulado pelas mãos do “monge”, o que transformava o preparo em um ritual padrão. Aqui 

nem a água, nem o purgante, tampouco o mel possuíam propriedades curativas. Entretanto, os 

ingredientes coletados pelo próprio doente, o esforço de se fazer uma panela de barro, o 

simbolismo do crucifixo, e a oração escrita e cedida por João Maria, representavam todos 

certo grau de merecimento à cura, certeza e conforto espiritual. 

 

                                                           
252 Ibid., p. 81 
253 BELTRÃO, op. cit., 1979, p. 149 
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Na base de todos os sistemas de crenças e de todos os cultos deve, necessariamente, 
haver certo número de representações fundamentais e de atitudes rituais que, apesar 
da diversidade das formas que umas e outras puderam assumir, apresentem por toda 
parte, o mesmo significado objetivo e também, por toda parte, exerçam as mesmas 
funções.254 

 

 

Esta fonte construída pelo eremita se encontrava do outro lado do morro, em lugar 

oposto ao caminho da via sacra. Ainda hoje existe uma placa informativa indicando o lugar da 

antiga fonte. A fonte atual foi construída na época e com a ajuda da geração mais antiga que 

hoje habita o Campestre. Ela foi descoberta por acaso e sua implementação se deu em relação 

às maiores facilidades de acesso em relação à fonte do “monge”. Mas a atual fonte e água 

evidentemente continuam comportando o caráter sagrado do lugar. Dona Wilma Maria Braida 

Santana nos narra como o fato aconteceu. 

 

 

-Wilma: Tinha uma fonte, mas lá pra caída de lá do cerro – do morro – lá pra traz, 
que era a água benta que diziam, mas depois vieram fazer uma tal de estrada nova, 
que não foi aprovada, que saía lá pros fundo. Vieram as máquinas explorar ali, se 
essas pedras seriam boas pra botar na estrada, e aonde deram numa vertente, que 
nunca existia vertente naquele lugar. Deram naquele vertente ali, e nunca mais secou 
o vertente. Aí eles fizerem um tanque ali e o padre benzeu aquela água ali. Pra todos 
os efeitos é água benta. Muita gente vem buscar água benta com fé ali. E a outra era 
muito longe, ficou abandonada né. 
-Entrevistador: Está bem. E essa então que o pessoal usa? É essa que a senhora está 
me falando? Essa que o pessoal usa hoje ainda? 
-Wilma: É. É. Eu mesma às vezes vou buscar. 
-Entrevistador: A senhora usa no consumo interno aqui da cozinha, doméstico? 
-Wilma: Sim, trago, trago um litro pra casa. Guardo pra tomar, boto na panela, boto 
na chaleira e tomo. Guardo ali. 

 

 

A fonte de que fala dona Wilma se refere mais propriamente ao olho d’água, este teve 

que ser canalizado até o lugar do morro em que havia um patamar onde os devotos pudessem 

se estabelecer. Quem construiu de fato a fonte foi o senhor Fausto Borin: 

 

 

Então, com aquele negócio de eles cavocarem lá, começou, nos barrancos, há uma 
distância longe, verter água, sempre aquele banhado ali. E eu – eu – pensei assim, 
mas tem que ter uma vertente aí. Tempo seco e vertendo aquela água! Peguei um 
enxadão aí, uma coisa, fui cavocando, fui indo até achar onde ela saiu da tabatinga, 
da rocha, e dali eu agarrei e encanei ela até ela descer num lugarzinho onde estava 
planado da tal de estrada, e ali, eu mesmo carreguei com um saco: tijolos, subindo a 
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riba aí, cimento, e tudo, e fiz a caixinha lá, tem lá, com o tempo o meu filho agarrou 
uma bacia grande, é feita de pedra. Tal de pilha batismal, que chamam. (...) 
E aquela água ela vem mais ou menos novecentos metro, lá daquele cerro lá, pra vim 
ali naquela caixa, passei muito trabalho aí com essa água. Os canos eram canos 
antigos, de ferro, ta aí, ó, esses canos aí ainda é de lá [apontou para o seu parreiral de 
uvas, que é sustentado por canos de ferro], estavam todos furados, cano de ferro 
(enferrujado), aí trocamos, botamos manga, mas daí a manga também é manga já 
mais antiga, não era boa, agora botamos manga nova, agora ta bom, temos caixa 
maior... 

 

 

A atual fonte se localiza, para quem sobe o morro, à altura da terceira cruz, seguindo-

se à direita numa trilha com cerca de 100 metros de distância, mata adentro, em superfície 

horizontal (Figura 13). Fausto ainda informa que o bispo “ foi lá benzer a água e tal ficou 

como a fonte de Santo Antão ali, que fosse um milagre que Deus fez pra aparecer essa água 

ali.”  No ato se vê uma tentativa por parte da Igreja de imprimir a idéia de que os benefícios da 

fonte provêm da graça de Deus. Para os fiéis, atualmente, a fonte deixou de ser território de 

João Maria e passa a ser mérito de Deus e Santo Antão. Seu João Alberi Saldanha de Souza 

Filho afirma que o que cura é de fato a fé: “Então é a tua fé. O que te cura, no meu ponto de 

vista, é a tua fé. Então tu tem fé naquele barro, fé naquela água, vai usar ela e vai te fazer 

bem. Agora se tu não tem, não usa, que não vai te fazer nada.”  Os entrevistados, em geral, 

salientam a água em si, apesar de terem clareza, pelo menos quando perguntados, de que a 

cura provém de Deus. Nesta ordem de importância, se destacam quatro palavras nos 

depoimentos dos romeiros: Santo Antão, água, fé, Deus. Resolveu-se perguntar se era a água 

ou Deus que curava. A resposta foi sempre a mesma em sentido: “ Isso aí eu não sei. Acho que 

é com a fé deles. Acho que qualquer água que se pegar dali pela fé, vai curar. Eu acho que... 

Acho que é a fé acima de tudo, eu acho né.”  (Berenice Borin Karsten) Pelo relato se vê que os 

romeiros não estão preocupados em saber se a água contém efeitos mágicos, medicinais ou 

transcendentais. Eles a usam de forma ritual e com fé, sendo esta que se sobressai. 

Atualmente os fiéis fazem muito uso da água e do barro, entretanto, a Igreja conseguiu fazer 

vigorar seu caráter pedagógico quando inculcou que é pela fé e pelos sacramentos que se 

salva. 

 

 

(...) Então, um dia nós limpando lá, ficou aquele lodo ali e eu tinha problema de 
reumatismo, as juntas me doíam, sempre me doendo, problema de reumatismo. E eu 
peguei aquele barro e me embarrei todo nele. Digo, “mas eu tenho que me curar 
disso aqui com esse barro” , pensei né, comigo, assim, e me embarrei todo com 
aquele barro lá. E fiquei trabalhando lá com aquele barro no corpo. E me curei. Hoje 
praticamente sumiu. Então, foi por intermédio da minha fé né. Por isso que eu digo, 
que se a pessoa subir lá com fé, acreditando, ela consegue, ela se livra do mal. 
(Carlos Alberto Borin) 
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Na verdade, hoje em dia, ao pé do morro, em todas as partes do local existem 

pequenas fontes de água potável, onde os romeiros enchem suas garrafas a fim de levar água 

para casa. A igreja incentiva estes gestos na medida em que respeitem certo regramento. 

 

 

3.7 O culto positivo: a festa e seus significados 

 

 

A história da Romaria de Santo Antão remete a tempos em que o movimento religioso 

durava pelo menos uma semana. Com o passar dos anos, entretanto, algumas mudanças se 

efetuaram. O intuito é compreender esses eventos e mudanças. 

Os ritos e os cultos podem ser dividido em pelo menos quatro momentos: 

1) a descida da imagem de Santo Antão de cima do cerro (Figura 14); ou seja, os fiéis, 

em procissão, transportam seu Santo da ermida de cima do morro até a capela da base do 

mesmo; havendo logo após missa e adoração a Santo Antão. 

Figura 13 – Atual Fonte do Campestre de Santo Antão. Vê-se a Pia batismal onde cai a água, que é recolhida 
encanada logo abaixo. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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2) uma semana de atividades (festejos e/ou orações), em intervalo que acontece desde 

o domingo da descida até o do dia do Santo; 

3) “ festa”  propriamente dita ou “grande festa de Santo Antão” , quando se realizam 

pelo menos três solenidades centrais: a missa da manhã (Figuras 15A e 15B), a procissão com 

o Santo (Figura 16) e a missa da tarde, com a bênção da saúde (Figuras 15C, 15D e 15E); 

4) a subida da imagem do Santo para a ermida de cima do cerro, também em 

procissão, onde ficará até o próximo ano. 

Os eventos apresentam datas demarcadas. Desde a época do “monge” até boa parte da 

sua terceira fase, a Romaria acontecia incondicionalmente no dia de aniversário de morte do 

Santo, ou seja, a 17 de janeiro. A descida da imagem, portanto, se realizava impreterivelmente 

no dia 8 de janeiro. 

 

 

Desde aquele tempo [época do monge], a 8 de Janeiro, pela manhã, effectua-se a 
descida do Santo: a imagem de Santo Antão baixa da capella do morro para a do 
Campestre com toda a solennidade, ao som de antigos canticos das missões 
jesuiticas. Com bôa frequencia começam as novenas na mesma data e, a 17, á tarde, 
sáe enorme procissão, percorrendo o Campestre com a imagem Abbade e volta á 
mesma capella, onde continuam as cerimônias religiosas. Na manhã seguinte 
realiza-se a procissão da subida com grande acompanhamento, para a ermida do 
alto. N’essa occasião cumprem-se pesadas penitencias como seja a de conduzir 
grandes pedras, sobre a cabeça, durante todo o trajecto.255 

 

 

Atualmente, a Romaria acontece no domingo mais próximo do dia 17 e a descida, 

conseqüentemente, sete dias antes. 

Vários ritos e cultos simples constituem a descida da imagem (Figura 14). Os devotos 

abrem a capela de baixo, de onde pegam o material necessário para a descida. Sobem o morro, 

assim que clareia o dia – muitas vezes em oração – até o topo do cerro, onde ainda se realizam 

mais algumas rezas e preces. Geralmente o padre acompanha a subida e conduz o culto. Em 

seguida, um grupo “prepara”  a imagem para a descida, ou seja, Santo Antão é posto no andor, 

amarrado, enfeitado, e se for o caso, se veste alguma nova capa, ou outra roupa qualquer, que 

lhe tenha sido trazida na data. As pessoas se posicionam ao redor do andor e iniciam as rezas 

e a descida. Muitos fazem, pagam e agradecem promessas neste momento. É comum ver 

pessoas de pés descalços ou com crianças no colo. O ato de carregar a imagem é tido como 

sublime, sendo que os romeiros vão se revezando nesta atividade. Chegando-se à base, há 

ainda o assédio da imprensa, que geralmente não sobe o cerro. O Santo é conduzido até o 
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interior da capela, desprovido do andor, e posto ao lado do altar. Aí se encontra certa 

quantidade de pessoas que não subiram o monte, mas vieram para, simbolicamente, 

recepcionar Santo Antão e participar da eucaristia. Imediatamente, se forma enorme fila dupla 

dentro da igreja: cada católico quer ter seu momento de fé e oração com o Santo. 

A imagem é baixada visando aos que não podem subir. Na verdade, há duas imagens 

no Campestre: esta principal da descida e da subida, que fica a maior parte do tempo na 

ermida de cima do cerro; e outra, que fica o ano todo na capela da base do morro, para a qual 

os fiéis não dão tanta importância durante a Romaria. A primeira imagem existe para a 

semana do Santo e a segunda para os demais dias do ano. Contudo, quando a imagem de 

Santo Antão é trazida para a base, concorrem “dois Santo Antão”  na capela. 

Cumpridos todos os ritos da descida, assiste-se a missa, momento em que o sacerdote 

dá ênfase a história de Santo Antão e, em bem menor escala, de João Maria. Em certos anos 

ainda se realiza um almoço em honra ao padroeiro da Capela. 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Descida da imagem de Santo Antão de cima do Cerro. Os fiéis se revezam para carregar o 
andor, muitos pagam promessas durante estes ritos. 
Fonte: Diário de Santa Maria, Santa Maria, 13 jan. 2003. 
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Durante a semana, há também uma série de ritos e cultos, pois que se tem um 

cronograma até certo ponto versátil. Geralmente ocorre a novena em Santo Antão ou acontece 

a chamada novena móvel. Quando a novena é no Campestre, do dia da descida até o sábado 

anterior à “ festa” , o povo se reúne aí pelas 20 horas a fim de comentar a bíblia e rezar o terço 

– é uma novena de sete dias quando acontece somente a partir do domingo da descida, ou de 

nove dias caso se inicia em período anterior. O ato muito se assemelha aos ritos do tempo do 

“monge”. Nos três últimos dias da novena, ou seja, quinta-feira, sexta-feira e sábado, acontece 

um tríduo preparatório para a Romaria, quando então, o sacerdote paroquiano se faz presente. 

Durante o tríduo, também a partir das 20 horas, se tem missa e novena. Algumas vezes a 

mesma novena não acontece na Capela de Santo Antão, mas nas casas das famílias que 

moram no lugar. 

Nos anos em que se faz novena móvel, entretanto, a imagem de Santo Antão não fica 

no Campestre, mas percorre diversos povoados (vilas e bairros) da região. Desta forma, cada 

dia ela permanece em local diferente, e as rezas, missas e tríduo são feitos em distintas 

comunidades. Há aí celebração em cada local, durante os sete ou nove dias, porque o que se 

quer é dar um atendimento espiritual uniforme. O tríduo ainda assim se diferencia dos demais 

ritos por seu caráter temático e preparatório. São comuns palestras cujo tema é a importância 

da água. Freqüentemente também se fazem reflexões sobre a Campanha da Fraternidade do 

ano corrente. 

No domingo que homenageia o Santo tem-se novamente uma série de ritos e cultos. A 

celebração em homenagem a Santo Antão acontece às dez horas (Figuras 15A e 15B), a 

procissão na base do cerro às onze (Figura 16) e a missa da saúde ocorre às três da tarde 

(Figuras 15C, 15D e 15E). Entretanto, pela manhã, já a partir das sete horas ou sete horas e 

trinta minutos começa a movimentação em torno da imagem. As filas rumo a imagem da base 

e as subidas ao topo do morro, onde está a ermida de João Maria, realizam-se durante o dia 

inteiro. Antes e depois da missa da manhã e após a procissão há atendimento de confissões 

pelo senhor bispo e da parte de mais alguns padres. 

O primeiro culto é a missa concelebrada, ou seja, o sacerdote responsável pela 

Romaria concelebra com o bispo diocesano (Figuras 15A e 15B). A homilia é 

responsabilidade deste e durante a mesma se fala bastante sobre Santo Antão e se dirige 

poucas palavras a João Maria. Jamais se analisou o “monge”  sob o ponto de vista da história 

ou dos movimentos messiânicos. Jamais se concebeu a Romaria enquanto movimento social 

nesses discursos. Prioriza-se uma excelente qualidade técnica do som. A musicalidade é 

eminente nos cantos e canções de Igreja e outros. Após a comunhão e antes da Procissão, se 

forma ainda uma vez enorme fila em torno da imagem do Santo. 
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A procissão (Figura 16) consiste em conduzir Santo Antão procedendo-se às rezas e 

orações tradicionais da Igreja. Os bispos sempre fazem questão de acompanhar e conduzir os 

ritos. A musicalidade também é notória neste momento da Romaria. As orações e cantos são 

os mais diversos. É conjunto de ritos e cultos. É um momento sublime para o fiel. Tocar a 

imagem em procissão representa um dos rituais ápices da Romaria. O evento também 

apresentou modificações no decorrer do tempo. Consistia inicialmente no seguinte percurso: 

saía-se da capela com o Santo fazendo enorme volta à frente da igreja, de forma a contornar 

toda a área útil central do terreno, quando retornava-se à mesma capela. Em 1979 o percurso 

foi modificado, veja-se por quê: 

Figura 15 – A celebração eucarística da manhã e a missa da saúde da tarde constituem importante culto 
para os fiéis. 
A – Pe. José Carlos Stoffel, que visitou o Campestre em 2003, concelebrando com Dom Ivo (liturgia da 
manhã). Fonte: A Razão, Santa Maria, 20 jan. 2003 
B – Bispo Dom Ivo. Fonte: Diário de Santa Maria, Santa Maria, 20 jan. 2003 
C – Bênção da água e dos objetos (liturgia da tarde). Fonte: A Razão, Santa Maria, 22 jan. 2007. 
D – Bênção coletiva da saúde. Fonte: A Razão, Santa Maria, 22 jan. 2007. 
E – Pe. Paulo abençoando individualmente os devotos. Fonte: A Razão, Santa Maria, 22 jan. 2007. 
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Procissão de Santo Antão: Infelizmente o trajeto costumeiro da procissão não 
fornece ambiente para a oração e procissão, pois é gente comendo, bebendo, 
vendendo frutas e bijuterias e gritando e rindo, por isso foi escolhido outro trajeto 
muito piedoso: subindo o morro. É mais difícil, mas é mais piedosa a procissão.256 

 

 

O novo trajeto evidentemente não conduz o Santo até o topo do cerro. Foi aberta uma 

estreita estrada na costa do mesmo, que atinge mais ou menos a altura da terceira cruz, 

localizando-se logo abaixo de onde está a atual fonte. Trata-se de uma via um pouco mais 

penosa. Depois disso só houve elogios à procissão por parte do clero. 

Após a procissão começam a ser vendidos os almoços. Há variedade de churrascos, 

saladas, doces e bebidas. Poucos trazem lanche de casa, somente aqueles que possuem família 

muito numerosa, e mesmo assim, às vezes, esta comida fica pra os cafés da manhã e da tarde, 

sendo que o almoço se compra. Alguns também trazem salada e carne para assar por conta 

própria no Campestre. É um momento de degustação e confraternização. O almoço representa 

                                                           
256 DSM, op. cit., 1982, p. 15v-16f 

Figura 16 – Procissão de Santo Antão, conduzida pelo pároco Ernesto Botton, em 1988. 
Fonte: Casal Fausto e Elizia Borin. 
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um verdadeiro atrativo para os romeiros, ao passo que quebra a rotina e exercita as relações 

sociais entre parentes e conhecidos (Figura 17). 

À tarde há inúmeras outras atividades. Completo parque de diversões se encontra 

montado para as crianças no pátio de fronte à Igreja, sem falar das tendas de jogos diversos, 

onde os adultos podem apostar e se empolgar. Há um amplo complexo comercial que põem a 

disposição  dos  romeiros uma variedade de artigos sagrados,  bijuterias, objetos diversos, por 

vezes exóticos; além das lanchonetes com enorme variedade de comes e bebes (refrigerantes e 

cervejas). Há a tradicional cancha de bochas, o campo de futebol, entre outros. Com as 

famílias estabelecidas no gramado ou à sombra das árvores, o pátio do Campestre ganha a 

aparência de um enorme piquenique. 

 

 

Assim, a religião não seria ela mesma se não deixasse algum espaço para as livres 
combinações do pensamento e da atividade, ao jogo, à arte, a tudo o que recreia o 
espírito cansado por aquilo que há de demasiado pesado no labor cotidiano: as 
próprias causas que a trouxeram à existência determinam esta necessidade.257 

 

 

 

 

                                                           
257 DURKHEIM, op. cit., p. 455 

Figura 17 – Romeiros degustando uma melancia em grupo, após o almoço do dia 21 de janeiro de 2007. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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A missa da saúde representa um momento de culto muito importante para os fiéis, 

principalmente para aqueles que possuem alguma doença grave ou avançada. Neste momento 

o bispo já não se encontra mais no local e quem celebra é o pároco responsável pela paróquia 

do Rosário. Além da benção da saúde (Figuras 15C, 15D e 15E), se pede também pelo bom 

andamento da agricultura e da pecuária. Nos anos de seca prolongada ainda se pede que Deus, 

por interseção de Santo Antão, provenha com chuva a região. Nestes casos, a missa é 

conjugada com as subidas individuais ao cerro, pois cada fiel pede por sua lavoura que está 

em perigo. Há, na bênção da saúde, uma atitude que visa atender aos anseios 

caracteristicamente romeiros. É um momento em que convergem as idéias do clero e a razão 

de ser popular da Romaria. 

Após a missa, em aparência, o caráter profano supera o sagrado. O evento religioso 

passa a ser visto como uma tarefa cumprida e o devoto se percebe enquanto um homem limpo 

e vazio, ou seja, por incrível que pareça, digno de voltar a pecar. Há também aí alguma 

programação que de certa forma incentiva alguns exageros. Geralmente se apresentam neste 

momento mais de um grupos musicais ou humoristas. Em 2007, por exemplo, houve show 

nativista com Nelsinho Lopes e apresentação do humorista Mulita, além de som mecânico, 

onde se dançou verdadeiro baile até a noite (Figura 18). 

Pela programação do dia da “ festa” , percebe-se que o clero entende como necessárias 

as diversões e os aspectos populares da Romaria. Dentro dos níveis moderados, se organiza e 

se dá espaço aos anseios dos fiéis. 

O dia do Santo é, portanto, o auge da Romaria. É no espaço da “ festa”  ou cerimônia 

religiosa que acontecem todas as manifestações e relações: humanas, coletivas, sagradas e 

profanas.258 “A romaria coloca os romeiros em contato com a teia de símbolos e de sentidos 

que sustenta a cultura em que estão imersos. A relação entre ritual e cultura está no centro da 

compreensão do próprio sentido do culto nos santuários de peregrinação.” 259 Assim, a 

descida, a procissão do dia da “ festa” , a subida, e as filas rumo à imagem do Santo 

representam uma tentativa de aproximar a entidade do devoto. O Cerro, a água, o barro, 

demonstram uma tentativa de ligação com a paisagem. As missas comportam um caráter de 

oficialidade indispensável para a fé, além de ser um momento em que o fiel tem oportunidade 

de parar, pensar, se concentrar, entrar em contato com sua espiritualidade de forma intro e 

extrospectiva, o que oportuniza ao mesmo, em última instância, sair do culto abençoado e 

merecedor de sua saúde física. Os comes, os bebes, os piqueniques representam uma 

possibilidade única (para muitos) de participar de um banquete, mas representam também 
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uma forma de homenagear o Santo da devoção, o que torna permitidos tais prazeres. Os 

bailes, shows, brinquedos, jogos, lazer, da mesma forma, representam uma oportunidade, para 

muitos única, de exercitar a alegria de viver com dignidade e oportunidade – o fiel tem o 

direito de ser gente no dia de Santo Antão. 

Há ainda na Romaria um processo sempre em transição de tradição e mudança. A 

tradição remete ao aspecto que tem o devoto de “ tomar contato com sua própria subjetividade 

e familiarizar-se com ela.” 260 Ou seja, a Romaria é um momento de identificação e de 

encontro consigo mesmo; trata-se de um reconhecimento favorável às questões perenes 

(sociais, existenciais e escatológicas) de cada um, onde aquilo que foi, ou seja, a história de 

vida do fiel, é sobretudo destacada, fator inclusive que constitui motivo para se praticar o 

culto. Quanto à mudança, trata-se, “na verdade, de uma experiência que permite aos romeiros 

substanciar, confirmar e inventar seu mundo” 261 Consiste em um processo onde o devoto dá 

asas à sua imaginação, põe em prática seus projetos, faz uso das oportunidades que o evento 

religioso lhe dispõe.  “Enquanto ritual,  a romaria  também pode ser  classificada como um ato 

 

 

 

                                                           
260 Ibid., p. 96 
261 Ibid., p. 109 

Figura 18 – A “ festa”  que se mostra na aparência do que se vê. Em 2007, no final da tarde, houve show 
nativista com Nelsinho Lopes e apresentação do humorista Mulita, além de som mecânico, onde se dançou 
verdadeiro baile até a noite. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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performativo – isto é, que produz resultados em virtude de ser realizado.”262 Nestes feitos, a 

programação da semana garante a consolidação do fenômeno religioso; e o fiel que toca a 

imagem e sobe o morro pratica um processo emotivo-transcendental que garante a efetividade 

da cura. 

 

 

O fiel que comungou com o seu deus não é apenas homem que vê verdades novas 
que o incrédulo ignora, é homem que pode mais. Ele sente em si força maior para 
suportar as dificuldades da existência e para vencê-las. Está como que elevado acima 
das misérias humanas, porque está elevado acima de sua condição de homem; 
acredita-se salvo do mal, aliás, sob qualquer forma que se conceba o mal.263 

 

 

Aí a subjetividade do fiel é melhor valorizada e a mudança e ação ganham 

plausibilidade e força. 

 

 

3.8 O culto negativo: A Via Sacra na Sexta-Feira Santa e seus significados 

 

 

A Via Sacra é norteada pela mesma idéia de sacrifício contida na peregrinação. 

A subida da imagem do Santo é um culto inusitado. Durante muito tempo o evento 

aconteceu no próprio dia 17 de janeiro, logo após a missa da saúde. Posteriormente, se 

transferiu o mesmo para o dia 18, impreterivelmente; ou seja, um dia depois da “grande 

festa” . Isto porque no 17 o pessoal já estava cansado e não queria subir o Cerro. Quando a 

Romaria deixou de se realizar necessariamente de 08 a 17 de janeiro, a subida continuou 

sendo após o segundo domingo de ritos religiosos. A partir de 1978, entretanto, o evento 

passou a realizar-se conjugado, para não dizer justaposto, à tradicional via sacra católica da 

semana de Páscoa. A decisão foi tomada pelo clero e denota uma tentativa de associar a vida 

de Antão no deserto com a paixão de Jesus Cristo. A intenção é clara: o Santo deve dar lugar 

ao Cristo e ao próprio Deus nas romarias populares. Interessante notar ainda que, nesse 

processo, a ascese de João Maria não é lembrada e tampouco comparada com a do eremita do 

Egito. Entrementes, não fosse a ação do “santo monge”, o Campestre jamais teria conhecido a 

devoção católica de Santo Antão. Apesar do bispo Dom Ivo tomar por referência, na 

                                                           
262 Ibid., p. 109 
263 DURKHEIM, op. cit., p. 493 
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atualidade, o Concílio Vaticano II, conforme se viu no seu depoimento transcrito acima, no 

que se refere à subida da imagem do Santo, a idéia majoritária é de unificar e tornar 

homogêneo, em lugar de dar crédito e promover as manifestações sociais e populares. 

Isto garantido, a partir de 1979, se promoveu intensa propaganda na mídia regional por 

parte do alto clero, chamando as pessoas para o calvário do lugar de nome Santo Antão. O que 

se queria era que o Campestre se tornasse a principal via sacra de Santa Maria, composto por 

nova clientela, provavelmente urbana, conduzida ao Cerro pela mão da Igreja, para realizar 

uma via crucis mais católica do que popular. O morro perde toda sua carga messiânica para 

representar mais um braço de tradição cristã. 

Por parte dos párocos há também aí a idéia de “ fazer crescer”  ou “não deixar morrer”  o 

culto da subida. A intenção é sensata e pertinente. Entretanto, a simbólica e popular subida 

não poderia estar condicionada à via sacra, mas ambos rituais deveriam ser privilegiados. A 

divulgação atendeu aos objetivos, pois em 1980 temos o seguinte relato: 

 

 

Sexta-Feira Santa: às 8 hs fomos ao Sto. Antão para fazer a Via Sacra morro acima e 
levar a Imagem de Santo Antão. Foram 4 ônibus e muitos autos de Santa Maria e 
havia muita gente das capelas vizinhas. Foi linda e comovedora. Pedimos à Paróquia 
do Itararé o alto-falante portátil para auxiliar e entregamos ao povo um folheto com 
os cantos. Resolvemos, para o próximo ano, organizar um ônibus em cada 
paróquia.264 

 

 

Depois destas atitudes, a via sacra de Santo Antão cresceu bastante demograficamente 

e não mais arrefeceu. Em 05 de abril de 1985, o quadro é o seguinte: 

 

 

Via Sacra no Santo Antão: A via sacra, subindo o morro de Santo Antão e levando 
também a Imagem de Santo Antão à capelinha do morro, está se tornando cada vez 
maior e mais piedosa... Foram 3 ônibus de Santa Maria, e muitas conduções das 
redondezas. Vale a pena manter esta Via Sacra... Ela é feita com a participação do 
sacerdote e leigos: reza-se, medita-se e canta-se de verdade.265 

 

 

Com a subida da paixão, no Cerro, também começaram a funcionar encenações da via 

sacra de Cristo. Tornou-se uma prática de todos os anos e consiste de fato em uma das mais 

bonitas representações do Calvário. Inclusive, se criou no Campestre uma escolinha 

                                                           
264 DSM, op. cit., 1982, p. 31v 
265 DSM, op. cit., 1986, p. 41f 
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fomentada pela Igreja, onde as crianças do distrito participam de aulas de teatro, que servem 

para contribuir no abrilhantamento do evento comemorativo da Páscoa. As aulas funcionam 

no salão da capela. Em 2007, Maurício Cardoso dos Santos, contou que participava do grupo 

e gostava muito da Romaria por conta das encenações da via sacra. O ritual envolve toda a 

comunidade. Dona Wilma também já participou: 

 

 

-Wilma: Eu mesma já fui no altar representar lá, que eles arrumaram senhoras da 
primeira vez para representar os apóstolos, e eu fui uma que fui representar lá. 
Depois foi o meu marido, que daí eram só os homens, aí foi ele lá. (...) Pois é. Eu sei 
que daí eles alcançavam um pedacinho de pão pra um, aqueles tiravam um 
pedacinho, comiam, fazendo a volta, vinha vindo, cada um tirava um pedacinho. O 
último botava no altar. 
-Entrevistador: Isto lá em cima? 
-Wilma: Aqui, antes de subir. 
-Entrevistador: Ah tá. Pois esta é a eucaristia né então? 
-Wilma: É. 
-Entrevistador: Mas e daí, subia lá em cima, fazia a via sacra, ia alguém com uma 
cruz lá como se fosse Jesus e tal? E chegando lá em cima se fazia de conta que era 
crucificado como se fosse Jesus também? 
-Wilma: Sim, eles faziam de conta, mas tinha as vestes do policiamento que 
emprestavam pra eles, tinha uma porção. Até aí o Carlos Borin, acho que até o 
senhor falou com ele, ele era um dos que representaram, e o filho dele, e a filha. 
Tinha nossa senhora, tinha os judeus. E amarravam. Tinha um neto do seu Fausto 
que representava Jesus, aquele estava ali no altar, de repente, derrubavam ele e 
amarravam ele. Aquela coisa né. 
-Entrevistador: Mas é muito bonito assistir isso né? 
-Wilma: É, é muito bonito, dá uma emoção na gente. Muita gente chora. A minha 
sobrinha foi uma que representava a mãe, mas chorou muito quando chegou lá em 
cima de vê aquilo. Mas é representando né. (Wilma Maria Braida Santana) 

 

 

3.9 O sagrado e o profano: “ L ivramento”  e “ Rivera”  

 

 

Como disse João Daudt Filho, “ Preste ou não preste, viva a festa do Campestre” ; ou 

seja, “era o estribilho popular ouvido em todos os recantos de Santa Maria desde o raiar do 

dia 8 até o dia 17 de janeiro de cada ano.” 266 

Tudo começou a se definir em 1848. O ermitão João Maria de Agostinho recolhia as 

esmolas do Santo, realizava as “ festas”  e distribuía aos pobres o lucro ou o que sobrava do 

cofre. Quando escreveu o documento “Aos do Campestre” , quis que a Romaria continuasse 

seguindo o mesmo procedimento. E ainda alertou: “Bastante seja a comida e nenhuma bebida 

de licores.” 267 A preocupação, em primeiro lugar, era com os que não tinham o que comer. A 

                                                           
266 DAUDT FILHO, op. cit., p. 203 
267 AGOSTINI, doc. cit. In: SILVEIRA, op. cit., p. 463 
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negativa das bebidas alcoólicas, por outro lado, visava balizar o profano, ou seja, o “monge”  

deteve a mesma opinião que defendeu o clero a partir do início do século XX, com a diferença 

de que promovia a dignidade humana e social. Bem, a profecia se realizou no sentido da 

demanda por alimentos. Mas o caráter profano e as bebidas alcoólicas nunca deixaram de 

existir (Figura 19). 

Para Durkheim, “ (...) o mundo sagrado parece tender, por sua própria natureza, a se 

propagar nesse mesmo mundo profano (...)” ,268 sendo que o inverso também é verdadeiro. Isto 

vale para qualquer movimento religioso de massas. 

Neste sentido, a Igreja tem clara a noção de que a festa e o profano constituem 

elemento importante do fenômeno religioso, ao mesmo tempo em que teme quando as 

manifestações populares extrapolam certos limites tidos como cabíveis. Na década de 30, 

optou-se por conter o caráter profano da Romaria, e se conseguiu fazê-lo minimamente. A 

partir de então, busca-se efetivar uma política de acolhimento da religiosidade das massas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
268 DURKHEIM, op. cit., p. 384 

Figura 19 – O sagrado e o profano na Romaria de Santo Antão, partes integrantes de um mesmo sentimento 
religioso. Desde a época de João Maria, as bebedeiras, entre outros, foram uma constante no evento. A 
fotografia é do lado de baixo da estrada da Caturrita. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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Por sua vez, para o romeiro, o profano representa a resistência velada a qualquer forma 

estruturada de se promover a religiosidade. O profano constitui a garantia e a certeza de que o 

romeiro não correspondeu à dominação do clero. Fazendo-se o que os dirigentes institucionais 

não recomendam, se está impondo o que o romeiro entende por fundamental ou essencial do 

sentimento social e religioso. O mesmo se pode dizer daquele devoto que se vê vazio e apto a 

voltar a pecar. O real descontentamento do fiel, em última instância, reside no fato de a Igreja 

não estar preocupada com as questões sociais que permeiam a Romaria. Em outras palavras, a 

religião institucional não consegue contemplar todas as necessidades da população devota.269 

A estrada da Caturrita, que divide em partes menor e maior o sítio da Romaria, foi 

desde cedo a responsável culpada, e não a natureza humana, pelo caráter profano da Romaria. 

O território ganhou uma nomenclatura dualística: o lado da estrada em que fica a Capela, bem 

maior e mais alto, ficou conhecido como Livramento ou Santana do Livramento (Figura 20); 

enquanto que o lado menor e mais baixo foi chamado Rivera ou Rivera Chica (Figura 21). Os 

nomes fazem alusão metafórica às cidades da fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul, entre 

Brasil e Uruguai. 

 

 

A população do Campestre, nestes nove dias, centuplica-se. A polícia, ciosa da 
moralidade pública, já estabeleceu uma linha divisória entre o lugar destinado ás 
famílias e aquelle em que é permitido os jogos de azar, as casas de bebidas 
improvisadas e os perigosos bailes publicos. A esta parte do arraial o populacho 
denominou Rivera. Ahi impéra, afoutamente, o vicio e o deboche. Raro é o anno, 
rarissimo mesmo, em que não há na Rivera um homicidio, que, entretanto, não altera 
o programa dos festejos nem a alegria dos convivas. Há apenas um pequeno 
intervallo para que a policia faça as indagações necessarias e remova o cadaver. 
Do outro lado [Livramento], as familias divertem-se, honestamente, sem ligar 
importância ao que se passa alem da linha divisoria. Churrasqueia-se á vontade; as 
gallinhas assadas e os leitões que enchem as toscas mesas vão desapparecendo 
pouco a pouco, entre as risadas alacres das moças, os gritos infernaes da meninada e 
os ralhos impertinentes das cuidadosas mães. 
Aqui, debaixo de uma ramada, sobre o capim queimado pelo sol de Janeiro, baila-se 
gostosamente. Ali, á porta de uma barraca, rodeados de ouvintes, dois trovadores 
empenham-se num delicioso duello em que não espadana o sangue dos contendores 
mas, como fagulha divina, brilha a vérve encantadora daquellas intelligencias 
incultas.270 

                                                           
269 Steil, op. cit., p. 88, afirma “que ‘a religião da elite’  não consegue responder às demandas das massas.”  
270 BELÉM, op. cit., 1925, p. 221 
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Figura 20 – O lado de cima da estrada, onde fica a Capela, maior e mais alto, conhecido metaforicamente 
como Livramento ou Santana do Livramento. As pessoas distribuídas em grupos dão a noção de verdadeiro 
piquenique. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 

Figura 21 – O lado menor que fica abaixo da estrada, foi chamado Rivera ou Rivera Chica. 
Fonte: Robinson Fernando Alves, Santa Maria, 21 jan. 2007. 
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Algumas considerações serão feitas. Belém divide a população em famílias honestas e 

desonestas, conforme o lado da estrada em que se encontra cada indivíduo. A classificação é 

tão grave, quanto aquela que separa os mesmos grupos entre religioso e não religioso. É tão 

precipitada como aquela que confere à humanidade dois eixos (política) ou essências (Igreja 

Católica): bem e mal. Belém ignora que Rivera tenha suas formas próprias de manifestar sua 

religiosidade (parágrafo 1) e tampouco aceita que os eventos do Livramento também têm seu 

caráter profano (parágrafos 2 e 3) – como se viu, os bailes, as bebedeiras, os jogos, entre 

outros, acontecem em ambos os lados. 

Será que não se trata de uma divisão de classes corroborada pelo autor? Para responder 

esta pergunta, bem como, a fim de entender o que Belém quer dizer por “vícios” , recorremos 

a Beltrão. 

 

 

Foi o tempo áureo de um apêndice de libertinagem, que se prendeu à festa do 
Campestre, campeando as bebedeiras, o jogo e a prostituição num recanto do arraial, 
pitorescamente chamado de Rivera Chica, isto é, Rivera em ponto menor. Ficava 
defronte ao Campestre, do outro lado da estrada geral e junto a um arroio. Alí 
armava suas tendas, durante os dez dias de festa, o que de mais baixo existia em 
Santa Maria a rafuagem dos botequins e prostíbulos. Era um libar permanente, com 
bebida correndo à vontade, jogatina livre e a presença de “mariposas” . As brigas 
eram quase contínuas, dando muito trabalho à polícia e não passava ano que a 
Rivera não tivesse os seus feridos e até mortos. Perdurou essa situação por muitos 
anos, até conseguirem as autoridades eclesiásticas reconduzir a festa do Campestre 
ao seu primitivo espírito religioso, o que aconteceu quase em nossos dias.271 

 

 

Aqui fica claro que se trata de uma divisão entre o povo pobre e o povo miserável. 

Mas como podem estes excluídos representar sua fé senão através de gestos também 

marginais? Esta é uma questão sociológica profunda. Todavia, não é pondo o grupo a parte 

que se resolve o problema. As respostas provavelmente carecem de medidas que zelem pela 

promoção da dignidade humana em todos os sentidos. 

Seu João, pelo que se interpreta, nos auxilia na idéia de provar que há sagrado e 

profano dos dois lados do evento: 

 

 

Aqui tu pode observar que a gente vê de tudo um pouco no comportamento das 
pessoas aqui. É só a pessoa ter um pouquinho de senso crítico e analisar. Se ficar 
sentado na frente da igreja ali tu já vai analisar. Te digo o que acontece. Tem 
pessoas que vêm única e exclusivamente só pra ver como é que é o movimento, 
conversar, comer, beber e ir embora. Pelo ato de fé não. (João Alberi Saldanha de 
Souza Filho) 

                                                           
271 BELTRÃO, op. cit., 1975, p. 2 
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O entrevistado está certo. Seu João não divide o terreno, mas ainda classifica 

distintamente as pessoas entre si. O que se quer dizer agora é que o sagrado e o profano são 

inerentes a cada indivíduo, não se podendo separar entre aqueles que têm mais fé e outros que 

tenham menor religiosidade. A fé não se mede, ela tem causas e manifestações diversas em 

qualquer cristão. 

De fato, é hipocrisia negar que Rivera causa espanto. Mas o romeiro informado não 

deve ter dificuldade em admitir que compartilha de um mesmo sentimento religioso que todos 

os demais concorrentes da romaria. Entrevistou-se um morador que disse nunca ter ido ao 

lado da Rivera: “Finado meu pai dizia: ‘Não desce da estrada pra baixo’ . Eu nunca desci. Eu 

obedecia meu pai.”  (Fausto Borin) Provavelmente, aqui se tem um caso em que a memória é 

herdeira não somente da história e das idéias, mas também dos sentimentos. Entretanto, 

apesar de seu Fausto nunca ter descido até o lado de baixo da estrada nos dias de festa, o autor 

deste trabalho entrevistou, do lado de cima, um romeiro que manifestou o seguinte: 

 

 

No meu caso é a festa, no caso né. A missa, eu assisto a primeira missa de manhã, 
quando eu chego a tempo. Sempre subo o cerro. No caso é um dia que tu... Um lazer 
até, no meu ponto de vista né. É um momento do ano que pra não vim só por 
doença. Eu gosto de vim aqui. Eu me sinto, assim, um dia de lazer, uma festa, que tu 
aproveita o dia intero. (Valdoir de Quevedo) 

 

 

Não é possível dizer que o entrevistado não vem pela fé, mas é possível dizer que ele 

vem pela festa. Seu Valdoir assiste a missa e sobe o cerro. Isto feito, desfruta do lazer que o 

lugar proporciona; festeja. 

A Romaria do senhor Valdoir representa o tradicional evento do Campestre. Como se 

tentou evidenciar, a prática da coletividade ou das relações sociais grupais desenvolve tanto 

um aprofundamento no sentido religioso ou dos aspectos espirituais, através da união em 

torno da fé; quanto promove a idéia de festa ao reunir parentes e amigos para a 

confraternização e diversão. Viu-se também que o segundo domingo da Romaria constitui o 

auge do movimento, pois aí têm espaço todas as manifestações humanas, coletivas, sagradas e 

profanas. 

Inserir-se coletivamente, fazer parte de um grupo social (no sentido das relações 

humanas), criar e manter redes de interação, desenvolver um sentimento de identidade e 

pertencimento são motivações para qualquer romeiro, de qualquer situação financeira ou faixa 

etária. 
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Para entender de fato o que constitui o movimento romeiro, entretanto, não basta 

somente saber que fé e festa concorrem em conjunto. É necessário se ter em mente que a 

religião e o social (agora no sentido político) mantêm laços de proximidade muito profundos. 

Por sua vez, os aspectos econômicos e de classe também encontram saliência na coletividade 

e têm seu espaço de efetividade durante a Romaria. Não é à toa que a religiosidade é um 

componente para a transformação social, pois que o social passa impreterivelmente pelo 

religioso. Depois das motivações existenciais/escatológicas e completamente misturadas com 

estas, se acham os anseios sociais. Como disse Durkheim, a conclusão geral “é que a religião 

é eminentemente social. As representações religiosas são representações coletivas que 

exprimem realidades coletivas.” 272 

Nestes termos, a Romaria de Santo Antão é um espaço polifônico ou de múltiplos 

significados273, onde tem lugar o Livramento e a Rivera (os mais pobres, os menos pobres, os 

remediados e os ricos), o sagrado e o profano, o negro e o branco, a Igreja e o povo. A divisão 

social que se apresenta nos dois lados da rua principal é menosprezada diante da vivência 

romeira, pois todos os freqüentadores apresentam realidade e problemas semelhantes e 

objetivos comuns. A união existe, ainda uma vez, por conta de que cada fiel de igual forma 

possui e manifesta características sagradas e profanas. 

O profano do Livramento é aceito e até incentivado pelos dirigentes; mas os mesmos, 

contrariados, fazem vistas grossas aos acontecimentos de Rivera. 

Por fim, é essa diversidade que faz a Romaria ser o que é. A capacidade que tem o 

evento e o homem de acolher e amparar toda a sorte de manifestações religiosas e políticas 

confere espaço para que o povo oprimido aja coletivamente e se “cure”  de seus males num 

projeto atemporal de mudança.274 É na diversidade que se encontra a ação e o movimento 

social. Na margem e na exceção ao uniforme, o povo surge como fomento da Romaria. É ele 

o responsável pela verdade simbólica e é ele que promove os fatos históricos que acontecem 

na semana do Santo. 

Nesses feitos, “el contenido de todas las «oraciones» normales, incluso en las 

religiones más orientadas al más allá, es alejar el mal externo «en este mundo» e obtener 

ventajas externas «en este mundo».” 275 

                                                           
272 DURKHEIM, op. cit., p. 38 
273 STEIL, op. cit., p. 86, segundo a mesma idéia, usa a expressão sui generis, entre outras. 
274 Segundo STEIL, op. cit., p. 290, o poder de atração dos santuários e romarias “está justamente nesta 
capacidade de incorporar a diversidade do campo católico brasileiro e responder às demandas religiosas que são 
trazidas para esse lugar sagrado.”  
275 WEBER, op. cit., p. 88 
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Pensando para o futuro, se deduz que seria melhor dar lugar antes de tudo ao homem e 

às questões que lhe são inerentes, ao contrário de ir na contra-mão de tudo o que vem do 

povo. O devoto de Santo Antão não representa um perigo social. Ele, por um lado, abranda 

suas mazelas com a pura e simples manifestação do sentimento religioso; por outro, resolve 

seus problemas pessoais e sociais numa caminhada militante e coletiva, porém ainda desleal e 

lenta. A Igreja institucional, contudo, estaria no dever de conscientizar e promover justamente 

uma tomada de posição em relação a algumas necessidades sociais elementares que se 

percebem na Romaria. Não é uma questão, portanto, de se por contra, mas a favor. Da mesma 

forma, poder-se-ia incentivar o crescimento do movimento, no que se refere aos cultos de toda 

a semana, através justamente do incentivo às manifestações populares. A romaria não cresce 

de fora pra dentro, porém de dentro pra fora. A religião deve sair do homem e retornar a ele, 

ou seja, deve satisfazer as necessidades do ser humano em primeiro lugar e as da religião ou 

Igreja em segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 

Por volta de 1848, segundo um contexto messiânico de espera escatológica dirigida 

por um mensageiro de Deus, e conforme a realidade e características dos movimentos rústicos 

sertanejos, teve início em Santa Maria um movimento messiânico encabeçado pelo asceta 

João Maria de Agostinho, o “santo monge” ou “solitário eremita de Botucaraí” . É que o 

desamparo social, político, econômico, religioso e médico massacrava o camponês 

desprovido, negando-lhe até mesmo o direito à dignidade humana, enquanto que a religião lhe 

garantia a possibilidade de construir sua própria identidade e resignificar seu dia-a-dia. 

João Maria foi homem versátil. Sua atuação se encontra a meio caminho entre a 

astúcia tática para empreender e a simplicidade rústica da sua pessoa. Era leigo ermitão e 

caminhante. Trata-se de um profeta pessoal renovador, ou seja, o eremita estimulou o culto a 

sua pessoa e anunciou uma antiga revelação com caráter renovador. Nestes feitos, o “monge”  

torna efetivo um culto especificamente seu, apesar de nunca alheio ao catolicismo. Outrossim, 

o anacoreta praticou uma profecia exemplar, ou melhor, usou de seu exemplo pessoal para 

demonstrar o caminho para a salvação religiosa. Por último, deu andamento a um ascetismo 

orientado ao mundo, ou seja, sua ação se guiou no sentido de transformar o meio em que 

vivia. 

O asceta orientado ao mundo é um racionalista tanto no que se refere a seu modo de 

vida pessoal, quanto no que norteia as atitudes cotidianas práticas e morais dos fiéis. Nestes 

termos, assim que chegou ao Campestre de Santa Maria, João Maria construiu uma ermida no 

alto do Cerro e, em seguida, uma igreja no sopé do morro; posteriormente, pregou cruzes 

monte acima, instituindo a via crucis católica. Aí se podia proceder às procissões, 

peregrinações, orações, sermões, etc. Também sinalizou uma fonte, que deu origem à crença 

da água e do barro “santos” . O anacoreta estabeleceu no local o culto a Santo Antão, tendo 

buscado a imagem do santo católico no território onde haviam se estabelecido as antigas 

missões jesuíticas. Formou-se um arraial no Campestre. 

Outro grande feito foi um documento legado por João Maria, antes do mesmo se 

retirar de Santa Maria, intitulado “Aos do Campestre” . Neste cuidou de escolher os seus 

substitutos para a futura condução do movimento religioso, bem como, instituiu a Romaria ou 

“ festa”  de Santo Antão. 

Após estes acontecimentos, o General Andréa manda examinar a água do Campestre. 

Perseguido pelo presidente da Província, o “monge” se retirou para Botucaraí, onde acabou 

sendo de qualquer forma preso. 
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A partir de então, a memória, essa força coletiva dos grupos que reforça sentimentos 

de pertencimento e fronteiras sociais, passa a conferir movimento ao social. Enquanto a 

memória confere identidade aos fiéis, a história oral privilegia as atitudes dos grupos 

marginalizados em detrimento da memória oficial ou nacional. 

Duas mensagens são centrais nos evangelhos e estão entre as mais representativas da 

memória coletiva e da identidade dos romeiros. Primeiro, o Filho prometeu o Reino de Deus 

aos pobres – “Bem aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o Reino de Deus!” 276 –; 

depois disso, Jesus teria eleito os desfavorecidos em detrimento dos ricos – “Pai, Senhor do 

céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as 

revelastes aos pequeninos.”277 O fiel da Romaria de Santo antão se vê acolhido por Deus e 

pela religião devido a um imaginário de amparo e solidariedade, que provém da promessa do 

Cristo. 

Na busca de alguns elementos que possam dar informação sobre quem são os 

romeiros de Santo Antão, encontra-se o perfil exato, já na época de João Maria, quando se 

constata a existência de população pobre no lugar, sendo que boa parte dos romeiros da época 

eram enfermos. Outrossim, o evento se caracterizou no passado como uma romaria de negros. 

Com o passar dos anos, e desde a criação, continuou sendo uma romaria popular, no sentido 

de que congrega vários personagens, negros e brancos, de diferentes classes sociais, porém 

com uma identidade comum e semelhantes problemas e objetivos. 

Saber por que a população se integra ao culto é intuito pelo qual se procede ao estudo 

da mesma, sendo que desde os primeiros estudos se identificou o fenômeno como um 

problema de ordem antropológico-social a ser respondido. 

Entre as principais razões para se ir à Romaria se encontra a cura pelos milagres. Isto 

porque o milagre reafirma uma relação de proximidade entre o suplicante e o poder supremo, 

e garante a superação das dificuldades. A longa duração das relações com o Santo e Deus, a 

reincidência e constância dos gestos, constituem autonomia, resistência, e culminam em 

transformação da realidade de vida dos devotos. 

Outro fator determinante é a autoconsciência da fé. Diversos romeiros salientam que 

vêm à Romaria porque têm uma enorme fé. Entretanto, também se nota que, geralmente, a 

questão da fé e da graça alcançada fazem parte de um mesmo processo na vida dos fiéis e 

aparecem, da mesma forma, imbricados em um mesmo discurso. 

A graça alcançada apresenta três momentos bem marcados: o pedir a graça; o alcançar 

a graça; e o agradecer/pagar a graça. O líder dos pedidos é a saúde, com mais de 50% das 

intenções. Todos recorrem ao Santo e a Deus nos momentos de doença. A mesma realidade se 
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percebe em outra solicitação muito comum: emprego. Os problemas que envolvem a família 

também estão na lista dos mais freqüentes. 

O romeiro de Antão não é um alienado político; trata-se de uma população que 

reconhece suas mazelas, mas que comporta poucos meios de auto-superação de suas 

adversidades. Por vezes, se percebe uma tentativa de materialização da fé, no intuito de uma 

expectativa de compensação muito calculadora ou de uma noção de verdadeiro toma lá da cá, 

onde o sacrifício deve ser compatível à graça alcançada. 

As razões dos peregr inos se assemelham muito aos motivos pelos quais se vai à 

Romaria através de outros meios de locomoção. O diferencial está na ênfase que se dá ao 

sacrifício. Expiação dos pecados, coação do deus, libertação dos laços que prendem o fiel ao 

meio profano, materialização da fé e do ato de pedir são quesitos que constituem motivos para 

se fazer penitência. Enfim, assim como Jesus sofreu o Calvário e ressuscitou, também o 

romeiro introjeta que pode resolver suas agruras através do sofrimento. 

Por sua vez, a população que reside no Campestre é composta de agricultores e 

pecuaristas. A agricultura é marcada pela pequena propriedade e pela policultura. São, em 

geral, pessoas de uma religiosidade muito profunda, que fazem questão de bendizer a fé 

católica. Também se sentem muito ligados ao lugar (à região, às capelas e ao morro), a Santo 

Antão e aos demais moradores. 

Há duas formas de participar da comunidade: estar na comissão de festeiros e/ou 

ajudar nos trabalhos preparativos para as cerimônias religiosas de Antão. Na união para os 

trabalhos se percebe um sentimento de pertencimento muito ligado à coletividade e à religião. 

Sabe-se como os sentimentos humanos se intensificam quando se afirmam no grupo. 

O pioneiro dir igente do culto foi João Maria. Após os protagonistas do movimento 

passaram a ser os romeiros. Existem também as autoridades públicas (funcionários, políticos 

militares), clero, burguesia urbana (Viação Férrea) e rural (fazendeiros), entre outros, que 

desde muito cedo estiveram presentes. 

A primeira fase da Romaria do Campestre de Santo Antão ocorreu de 1848 a cerca de 

1900 e é marcada pelo enorme aumento quantitativo de devotos. 

Inicialmente, a relação dos poderes governamentais para com o movimento do 

Campestre apresentou-se hostil desde a lei provincial que mandou examinar a água do 

Campestre. Também em 1848, vem a S. Maria o bispo do Rio de Janeiro a fim de monitorar o 

movimento. Uma ressalva deve ser feita: o eremita era até certo ponto “bem visto”  pelo clero. 

Depois destes feitos, dois grupos passaram a administrar diretamente a Romaria: a 

confraria de Santo Antão, instituída por João Maria, responsável pela coleta das doações; e os 

festeiros, em geral grandes pecuaristas, que para manter seu status ofereciam rezes para serem 
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consumidas na “ festa” . Quando a viação-férrea alcançou o interior do Rio Grande do Sul, 

aumentou ainda mais a influência da burguesia santa-mariense sobre o evento. 

A encampação da Romaria por parte da Igreja se deu em 1896, devido à conjuntura de 

crescimento do número de devotos e por conta do desenrolar de características sociais e 

religiosas que inicialmente assustaram por remeter a um evento tipicamente popular. Nesta 

época, a Romaria de Santo Antão já era a maior do Rio Grande do Sul. 

Entre 1900 e 1930 temos a segunda fase da Romaria de Santo Antão. O movimento 

romeiro coordenado pelo clero teve início de fato no período em que Pe. Caetano Pagliuca 

esteve à frente da paróquia. Por iniciativa dos fazendeiros, neste momento se desenvolveu 

uma tradição gauchesca, coronelista, ou caudilhesca, que aproximou a “ festa”  das 

características de um rodeio gaúcho propriamente dito. A Romaria se transforma em 

verdadeira gincana. Ao todo, quatro grupos que participam da direção da Romaria: a confraria 

de Santo Antão; o pároco; os fazendeiros; e a comissão de festeiros. 

O caráter popular, visto como um crescente na Romaria do Campestre, significou uma 

tomada de poder por parte de um grande número de pessoas que unidas não tinham mais o 

que perder, mas muito a ganhar. Por extensão, o caráter profano, que é intrínseco ao 

movimento romeiro, se tornou mais notável. A questão do popular/profano assustou mais pela 

possibilidade de militância e resistência social do que pelas manifestações espirituais 

propriamente ditas. 

Dá-se início à terceira fase da Romaria de Santo Antão, que se estabelece a partir de 

1930 até os dias atuais, e remete a considerável declínio do concurso de romeiros. Neste 

momento, as autoridades eclesiásticas passaram a combater certas práticas, vistas como 

místicas ou mundanas. Outra importante iniciativa foi a ênfase que se deu para o surgimento e 

consolidação da Romaria da Medianeira. Trata-se de um evento urbano, localizado na sede 

santa-mariense, e que se originou por completo dos quadros eclesiásticos. É possível afirmar 

que a fé em torno de Maria contribuiu para a diminuição de fiéis no Campestre. 

Um marco para a Romaria de Santo Antão ocorreu em 21 de abril de 1974, quando 

Dom José Ivo Lorscheiter assumiu a DSM. Ele participou diretamente dos eventos da 

Romaria de 1975 a 2007, ano de sua morte. Finalmente, em dezembro de 2005, assumiu a 

paróquia o Pe. Paulo Fernando Dalla Déa, personagem bastante comprometido com as 

manifestações sociais dos romeiros. Ele preocupou-se em divulgar a Romaria de Antão. 

É dessa conjuntura que emerge o movimento social, pois as tensões na sociedade 

geralmente apontam para uma análise da realidade e esforços no sentido da mudança, que 

implica em formas de ação. João Maria foi o profeta de um grupo que tentou transformar sua 

realidade de exclusão em esperança para o futuro através da implantação da Romaria, do culto 

religioso e das curas. Ele foi o primeiro mediador entre a população e os poderes públicos. A 
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partir daí, se resgata através do movimento da memória a mensagem de “São João Maria” , de 

Santo Antão e do Cristo. O que se vê atualmente é uma resistência ativa e não violenta. 

Sobretudo, é interessante analisar os novos elementos culturais emergentes nos movimentos. 

Ou seja, a partir do “santo monge”, cada romeiro passa a ser ator histórico de sua realidade. 

Não é à toa; afinal, a promessa do Jesus histórico: “Eu vim para que as ovelhas tenham 

vida e que a tenham em abundância.” 278 No momento em que sentem fortalecidos pela fé e 

pela coletividade, os fiéis passam a não somente entender que são os eleitos, mas a requerer 

que se promova a dignidade social da cultura em que se inserem e representam. O sentimento 

de acolhimento religioso tem aí, portanto, base para a ação social. 

O dia do Santo é o auge da Romaria. É no espaço da “ festa”  que acontecem todas as 

manifestações e relações: humanas, coletivas, sagradas e profanas. 

Na Romaria possivelmente se encontra algum parente ou conhecido, se arranja 

namorado e se casa. Por sua vez, os aspectos econômicos e de classe também encontram 

saliência na coletividade e freqüentemente se busca adquirir vantagens ainda neste mundo. O 

evento garante inserção social ao devoto transformando-o em um ator social. 

O mundo sagrado por sua natureza se propaga no mundo profano e vice-versa. Neste 

sentido, o profano constitui a garantia de que o romeiro não corresponde à dominação do 

clero, ou seja, representa a resistência velada a qualquer forma estruturada de se promover a 

religiosidade. O real descontentamento do fiel, em última instância, reside no fato de a Igreja 

não estar preocupada com as questões sociais que permeiam a Romaria. 

Além disso, a romaria coloca os romeiros em contato com os sentidos que sustentam a 

sua cultura. Assim, a descida, a procissão do dia da “ festa” , a subida, e as filas rumo à 

imagem do Santo representam uma tentativa de aproximar a entidade do devoto. O Cerro, a 

água, o barro, demonstram uma tentativa de ligação com a paisagem. Os bailes, shows, 

brinquedos, jogos, lazer, da mesma forma, remetem ao fato de que a religião necessita dar 

espaço a tudo que recreia o homem. 

É na diversidade que se encontra a ação e o movimento social. Na margem e na 

exceção ao uniforme, o povo surge como fomento da Romaria. É ele o responsável pela 

verdade simbólica e é ele que promove os fatos históricos que acontecem na semana do Santo. 

Para entender de fato o que constitui o movimento romeiro, entretanto, é necessário se 

ter em mente que a religiosidade é um componente para a ação social, pois que o social passa 

impreterivelmente pelo religioso. Depois das motivações existenciais e escatológicas – e 

completamente misturadas com estas, – se acham os anseios sociais. 

O fiel que comungou com o seu deus é homem que sente que pode mais. 

                                                           
278 Jo. 10,10 
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Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
BORIN, Elizia Schvam. Elizia Schvam Bor in: depoimento [jan. 2007]. Entrevistador: 
Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 
2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em Integração Latino-
Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
BORIN, Fausto. Fausto Bor in: depoimento [jan. 2007]. Entrevistador: Robinson Fernando 
Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. 
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Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em Integração Latino-Americana/MILA – 
UFSM-SM. 
 
DALLA DÉA, Paulo Fernando. Paulo Fernando Dalla Déa: depoimento [jan. 2007]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
DALLA DÉA, Paulo Fernando. Paulo Fernando Dalla Déa: homilia [jan. 2007]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
FARIAS, Antonieta Rolin. Antonieta Rolin Far ias: depoimento [jan. 2007]. Entrevistador: 
Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 
2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em Integração Latino-
Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
KARSTEN, Berenice Borin. Berenice Bor in Karsten: depoimento [jan. 2007]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
LANGENDOLFF, Catharina de Almeida. Cathar ina de Almeida Langendolff: depoimento 
[jan. 2007]. Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de 
Santa Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de 
Mestrado em Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
LORSCHEITER, Dom Ivo; DALLA DÉA, Paulo Fernando. Dom Ivo Lorscheiter : 
concelebração [jan. 2007]. Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: 
Universidade Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista 
concedida ao Programa de Mestrado em Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
LORSCHEITER, Dom Ivo. Dom Ivo Lorscheiter : depoimento [jan. 2007]. Entrevistador: 
Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 
2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em Integração Latino-
Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
LOBO, Dion Cássio de Aguiar. Dion Cássio de Aguiar  Lobo: depoimento [jan. 2007]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
MANGINI, João Felício. João Felício Mangini: depoimento [jan. 2006]. Entrevistador: 
Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 
2006. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em Integração Latino-
Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
MATIUZI, Paulina Rodrigues. Paulina Rodr igues Matiuzi: depoimento [jan. 2006]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2006. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
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NOGUEIRA, Vera Francisca Razeira. Vera Francisca Razeira Nogueira: depoimento [jan. 
2007]. Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
QUEVEDO, Valdoir de. Valdoir  de Quevedo: depoimento [jan. 2007]. Entrevistador: 
Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 
2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em Integração Latino-
Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
SANTANA, Wilma Maria Braida. Wilma Mar ia Braida Santana: depoimento [jan. 2007]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
SANTOS, Maurício Cardoso dos. Maurício Cardoso dos Santos: depoimento [jan. 2007]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
SANTOS, Servina Cardoso dos. Servina Cardoso dos Santos: depoimento [jan. 2007]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
SEVERINO, Olandir. Olandir  Sever ino: depoimento [jan. 2006]. Entrevistador: Robinson 
Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 2006. 1 
cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em Integração Latino-
Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
SILVA, Márcia Vitória Santos da. Márcia Vitór ia Santos da Silva: depoimento [jan. 2006]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2006. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
SIQUEIRA, Ubaldina Pinto de. Ubaldina Pinto de Siqueira: depoimento [jan. 2006]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2006. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
SOUZA FILHO, João Alberi Saldanha de. João Alber i Saldanha de Souza Filho: 
depoimento [jan. 2007]. Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade 
Federal de Santa Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao 
Programa de Mestrado em Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM. 
 
SOUZA, Maria Luiza Batistela de. Maria Luiza Batistela de Souza: depoimento [jan. 2007]. 
Entrevistador: Robinson Fernando Alves. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 
Maria/UFSM-SM, 2007. 1 cassete sonoro. Entrevista concedida ao Programa de Mestrado em 
Integração Latino-Americana/MILA – UFSM-SM.  
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ANEXO A – Documento “ Aos do Campestre”  

 

Aos do Campestre 

Saúde eterna em Jesus Cristo nosso único Salvador. 

Ei confirmo o Sr. Américo no seu emprego de Procurador do grande Santo Antônio 

Abade. Este grande Santo solitárionos desertos do Egito é protetor dos animais cavalares e 

contra as cobras e animais ferozes, protetor do fogo divino e material. Confirmo ao dito 

procurador em todo o tempo de sua vida, não havendo motivo imposto dele, se deve ter por 

um dos mais dignos. 

Os doze zeladores, já assinalados por mim, tem a faculdade de fazer o mesmo 

procurador com maior voto de todo o povo do Campestre. Assim mesmo podem por outro 

imposto de algum que possam faltar dos doze ou também de 1 dos 2 ajudantes do procurador, 

tendo justo e reto motivo. O superior dos 12 zeladores deve congregar seus companheiros em 

presença do povo em cima do cerro, averiguada a negligência, imperícia ou maldade do 

procurador ou um desses mesmos 12 zeladores ou 1 dos 2 ajudantes, ponham outro em seu 

lugar, o que Deus seja servido em sua misericórdia. O Procurador tem por obrigação de ter 

limpo o lugar do santo e o lugar das águas santas e o caminho da via-sacra, cuidar com 

esmero as esmolas do santo, porque o que sobeja se deve repartir com os mais pobres 

enfermos do lugar e dos mesmos concorrentes, deve vigiar pela maior tranqüilidade e 

santidade do povo, que estiver na ramada (?), como rezar o santo rosário a noite e de 

madrugada, cantar os cânticos àquele Senhor, que faz tantas maravilhas em favor dos pobres e 

arrependidos pecadores. 

O procurador, em caso de necessidade pode tomar para seu sustento uma ou duas 

patacas cada dia, das esmolas do Santo: oxalá que tal necessidade não tivesse de tomar nada, 

porque nenhum Procurador deve ser por interesse, deve trabalhar para ganhar sua vida, porque 

a comida e o Paraíso não é feito para os preguiçosos. Portanto nenhum Procurador deve 

utilizar-se do que tem em depósito do santuário, e é certo que o negligente e mau Procurador 

que procurar para si mesmo e não pelo Santo se faz a si mesmo um tesouro de maldição 

eterna, por haver dissipado o que devia aumentar. Judas também era Procurador infiel e 

injusto, por isso chora e chorará eternamente; e por isso quisera que o Procurador do Santo 

estivesse justo e vigilante e preparando-se para haver glória eterna no Céu, prêmio da sua fiel 

vigilância. A capela se há de fazer em cima do cerro e embaixo de uma ramada para 
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concorrência do povo: na 1a. cruz podem fazer um Cemitério. O Sr. Marafigo ou o Sr. Isidoro 

seja o superior dos 12. cada um dos doze vigilantes deve vigiar por sua parte sobre os 

malviventes, como os vagabundos, os ladrões de cavalos ou outras coisas, etc. também devem 

vigiar sobre malvados fabulosos negociantes da água santa, em lugar desta, dão outra de 

qualquer rio. Oxalá que os magistrados das províncias tomassem a si mesmo e justo encargo 

um severo e público escarmento ao demais. A festa do Santo há de ser a 17 de janeiro com a 

pompa maior possível, com sua Missa e Prática, podendo ser. Podem levar em procissão o 

Santo do Melhor modo possível, no mesmo dia. Se carneará a custa das esmolas para os 

pobres do lugar e concorrentes e devotos empregados no mesmo Santo. 

Bastante seja a comida e nenhuma bebida de licores. Depois dos justos e prudentes 

gastos da festa, há necessidade cuidar da Capela honradamente, prudente e decente do Santo. 

O demais deve-se repartir com os pobres do lugar e concorrentes. Os vigiladores [sic] sejam 

muito exatos em observar os referidos nesta carta, e por isso que o Procurador deve ter três 

chaves do cofre das esmolas, uma para cada um indivíduo, que é uma para o Procurador, as 

outras para cada um dos dois suplentes, abrindo-se o dito cofre devem presenciar os ditos 

suplentes, e que público seja o gasto e a entrada das mesmas esmolas. Portanto em Jesus 

Cristo vos rogo, que executeis o referido fielmente para que Deus vos pague eternamente, e os 

contraventores assim mesmos atribuir deverão o castigo merecido do Céu. 

João Maria de Agostini. Solitário Eremita do cerro do Campestre de Santa Maria da 

Boca do Monte e do cerro do Botucaraí de 1849. [por letra de quem escreveu] 

joannes mã de agostini, Solit. Erem. De botucaraí. [por letra do próprio João Maria] 

 

Fonte: SILVEIRA, Hemeterio José Veloso da. As Missões Or ientaes e seus antigos 
dominios. Porto Alegre: Tipografia da Livraria Universal de Carlos Echenique, 1909. 700 p. 
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ANEXO B – Escr ituração pública das terras em que está a capela do Campestre 

 

MANDATO DE TRANSCRIÇÃO –  

 

O Exmo. Sr. Dr. RUBENS DE OLIVEIRA CAMPOS, Juiz de Direito da Terceira Vara, 

Comarca de Santa Maria, etc. 

 

MANDA ao Sr. Oficial do Registro Geral de Imóveis, desta comarca que, nos autos do 

usucapião requerido por MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA, transcreva nos livros 

respectivos, o imóvel, abaixo descrito, por todo conteúdo da sentença, também transcrita: 

Imóvel:- Uma área de terras situada no atual Campestre de Santo Antão, com a área de 

33.5742 há, ou sejam 335.742,29m2, confrontando ao Norte com Antônio Assunção; ao Sul, 

com sucessão Favarin; Leste com sucessão Batistella e Oeste com a estrada geral que vai para 

Santa Maria, estando dito imóvel, registrado em nome de JESUINO FERREIRA DOS 

PASSOS, transcrito sob nº - 6.857, fls. 145, livro 3-H, em 26 de março de 1938. SENTENÇA: 

- Vistos, etc. A Mitra Diocesana de Santa Maria, inicialmente representada por Dom Luiz 

Victor Sartori e depois por Don ANTONIO DO CARMO GHEUICHE, propôs a presente 

ação de usucapião a fim de obter a declaração de domínio sobre o imóvel rural, integrado por 

uma área de terras situadas na localidade de Campestre de Santo Antão, com a superfície de 

33.5742 hectares ou sejam 335.742.29 m2 (tresentos[sic] e trinta e cinco mil setecentos e 

quarenta e dois metros quadrados e vinte e nove decímetros), com as seguintes confrontações: 

ao norte, com Antonio Assunção; ao Sul, com sucessão Favarin; a Leste, com a sucessão 

Batistella e, ao Oeste, com a estrada geral que vem a Santa Maria. Alega ainda a requerente 

que essa gleba de terras e matos foi objeto de doação por Jesuíno Ferreira dos Passos em favor 

de Santo Antão Abaide[sic], mediante escritura de 28 de março de 1901, transcrita no registro 

de Imóveis, sob nº 6. 857 às folhas 145 do livro 3-H em 26/3/1938; e que, desde a data da 

doação a suplicante tem mantido posse mansa e pacífica e contínua sôbre o referido imóvel, 

quer através do exercício de culto eclesiástico, quer como proprietária, determinando 

limpesa[sic], construindo escola e capela. Seguiu a ação sua tramitação legal. Justificou a 

posse com os requisitos exigidos para o reconhecimento do usucapião. Ninguém contestou o 

pedido. ISTO PÔSTO, julgo procedente a ação e, em conseqüência, DECLARO O DOMÍNIO 

DA AUTÔRA, sobre o prédio rústico descrito na inicial, bem como descrito acima, 
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mandando que seja esta decisão devidamente transcrita, satisfeito o impôsto devido. Custas 

“ex-lege” . Int. Santa Maria, 14 de setembro de 1970. (a) Rubens de Oliveira Campos, Juiz de 

Direito da Terceira Vara. Certifico mais que, em data de 8/outubro/70, foi paga a Guia de 

Recolhimento do Impôsto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Êles Relativos, no 

valor de Cr$136,00, referente ao imóvel retro descrito. CUMPRA-SE: Dado e passado pelo 

Segundo Cartório do Cível e Crime desta cidade e Comarca de Santa Maria, Estado do Rio 

Grande do Sul, aos doze dias do mês de outubro de 1970. O escrivão [assinatura do escrivão] 

 
[assinatura do juiz] 

 
Rubens de Oliveira Campos – 

Juiz da Terceira Vara 
 

EM TEMPO: -O imóvel supra referido foi avaliado em Cr$6.800,00. 
 

[carimbo]: Protocolado no Livro       1-N       
Registrado sob Nº.        62.109     
Fls.    248     Livro         3-BM      
S. Maria,   16   de   outubro   de   1970 
Oficial               [assinatura do oficial] 
 

[carimbo]: REGISTRO DE IMÓVEIS 
Oficial: AQUILES DINIZ 
SANTA MARIA – R.G.S. – Brasil 
 

Fonte: Paróquia Nossa Senhora do Rosário 


