O EREMITA DO NOVO MUNDO: A TRAJETÓRIA DE UM ITALIANO
PELOS SERTÕES BRASILEIROS NO SÉCULO XIX
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Resumo: Este texto tem por objetivo mostrar como determinados procedimentos
metodológicos da micro-história estão servindo para encontrar vestígios de um personagem
que, até então, sabia-se muito pouco: o italiano Giovanni Maria de Agostini (1801-1869) que,
em território brasileiro entre 1844 e 1860, iniciou uma tradição religiosa bastante conhecida: a
dos monges santos no sul do país.
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Abstract: This text has to objective to show how some methodological proceedings of microhistory are serving to find vestiges of the Italian peregrine Giovanni Maria de Agostini (18011869) that, in Brazilian territory between 1844 and 1860, started a religious tradition very
important: the saint hermits in south of the country.
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Sinais, indícios e a montagem do “quebra-cabeça”

O italiano Giovanni Maria de Agostini, conhecido pelos pesquisadores da Guerra do
Contestado (em Santa Catarina, entre 1912-1916) como João Maria de Agostinho, o primeiro
da série de monges eremitas que palmilharam os sertões meridionais do Brasil entre meados
do século XIX e início do XX, foi estudado mais como uma lenda, um santo, do que um
indivíduo de carne e osso. E isso pode ter explicação. Os vestígios de sua passagem pelo
Brasil, de 1844 a 1860, não permitiram que se chegasse a maiores detalhes de sua vida. Os
poucos documentos encontrados eram quase nada esclarecedores sobre sua origem, sua
formação, os motivos que tinha para peregrinar e seu destino após 1860. Ao perderem o seu
rastro, os estudiosos preencheram as lacunas sobre este personagem com hipóteses variadas
baseadas mais em teorias do que em indícios com comprovação empírica. E na falta de
certezas, os pesquisadores foram tomando as afirmações de seus antecessores, acrescentando
sempre um pouco, criando em torno daquele italiano uma “aura de santidade” difícil de
penetrar devido à falta de novas informações. Se entre os populares dos séculos XIX e XX o
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monge João Maria foi considerado um santo, entre os pesquisadores ele foi e é um “santo dos
excluídos”.1
Santo popular e santo dos excluídos, ou um líder religioso que alimentava a
superstição deixando seus seguidores “fanatizados”, o fato é que João Maria de Agostinho
serviu e vem servindo para muitos propósitos. E ainda que se tenha descoberto novas
evidências de sua passagem pelo Brasil do século XIX, ainda sim os estudos sobre aquele
italiano parecem não avançar. Na verdade, este personagem jamais foi tomado em sua
individualidade, isto é, não mereceu, até agora, uma investigação exclusiva, ou algo do
gênero. Se não parece haver dúvidas de que ele foi o iniciador de uma tradição religiosa de
longo prazo no interior de três estados do Brasil – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
–, a tarefa de investigar sua vida ainda está por ser feita.
Embora a qualificação lhe fosse um tanto ilegítima, ficou conhecido como “monge”, e
assim entrou para a história. Após sua passagem pelo sul do Brasil entre 1848 e 1849, deixou
saudosa memória, inspirando pessoas que procuraram imitar seu modo de vida. Se já havia
freis ou frades evangelizando os habitantes do interior brasileiro no século XIX,2 passou a
haver também eremitas vagando por entre os sertões meridionais fazendo todo tipo de
prodígio: curas, bênçãos, “milagres”, pregações, profecias. Eram indivíduos em sua maioria
anônimos que por possuírem atributos similares aos do italiano João Maria de Agostinho
passaram a ser identificados com ele: João Maria de Jesus e José Maria de Santo Agostinho
foram seus “seguidores” mais famosos, ganhando repercussão nacional por causa da Guerra
do Contestado no estado de Santa Catarina, entre 1912 e 1916. Porém, tais “seguidores”,
famosos ou anônimos, basearam suas ações na leitura “distorcida” que fizeram da cultura
religiosa daquele italiano. E essa “distorção”, diga-se de passagem, fruto da cultura religiosa
brasileira formada em mais de três séculos de relacionamento entre portugueses, africanos e

1

Exemplo disso é a obra de José Fraga Fachel (1996): “João Maria: recusa dos excluídos”. Este apresentou
novos documentos para se chegar a um maior esclarecimento sobre o italiano João Maria de Agostinho.
Contudo, tais documentos foram usados para comprovar um modelo construído a priori, ou seja, a idéia de que
aquele eremita veio preencher um espaço vazio deixado pela Igreja Católica e pelo Estado que não prestavam
auxílio aos habitantes do interior do Brasil, estando esses “carentes” de todo tipo de assistência, seja religiosa,
médica ou educacional. Em estudo recente, César Hamilton Brito Góes (2007) investigou como se deu o
processo de santidade em torno dos monges, trabalhando com um recorte temporal extenso, de 1844 até 2003.
Demais autores que abordaram, mesmo que indiretamente, o personagem João Maria de Agostinho estão
mencionados na bibliografia, ao final deste artigo.
2
Sobre a presença de freis itinerantes trabalhando na evangelização dos povos no interior do Brasil, estou
consultando: Torres (1968); Azzi (1975a); Oliveira (2008).
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indígenas,3 resultou em estereótipos de João Maria de Agostinho, surgindo personagens mais
sagrados que humanos.
Atendo-se à documentação que se refere ao eremita italiano, não há dúvidas sobre qual
era o seu público preferido: pobres e doentes. Contudo, jamais se esquivou a receber e a
dialogar com pessoas melhor estabelecidas socialmente, e por vários dos lugares que passou
fez amizade com chefes de famílias importantes, trocando gentilezas, contando sua história ou
deixando presentes como lembrança. As relações que manteve, apesar de temporárias, ficaram
na memória de membros da elite social, fossem proprietários de terras, comerciantes ou
políticos. Tampouco queria provocar reação na hierarquia da Igreja ou nas autoridades leigas,
civis ou militares. Porém, essas afirmações são resultado de análises sobre sinais e indícios
que, até então, eram marginais, ou tomados como tal por outros pesquisadores que
mencionaram o “monge” João Maria de Agostinho em seus trabalhos.4
No princípio de minha pesquisa para o doutorado (2007), não tinha certeza de querer
este eremita italiano como objeto de análise. As informações conhecidas, como mencionado,
eram poucas, esparsas, e já amplamente discutidas por estudiosos. Mesmo não concordando
com a idéia de “santo dos excluídos”, ainda sim não o via além do que já se sabia: ele era o
iniciador de uma longa tradição religiosa que sobrevive até os dias atuais entre os habitantes
do interior do sul do Brasil. Porém, à medida que aprimorava minhas leituras de autores da
micro-história,5 percebi que poderia adotar procedimentos investigativos centrados em análise
detalhada dos documentos, atento a informações consideradas como secundárias que foram
negligenciadas pelos demais pesquisadores. Procurei os documentos conhecidos, já citados
por outros, buscando vestígios que me indicassem caminhos alternativos, ou que pudessem
me levar a diferentes arquivos. Para fins práticos, vejamos um exemplo.
Um dos documentos mais citados sobre a presença do italiano João Maria de
Agostinho no Brasil foi feito na freguesia de Sorocaba, interior paulista, no dia 24 de

3

Assunto dos mais debatidos, a complexidade da religiosidade brasileira ganhou destaque com: Souza (1986;
1993); Vainfas (1995), dentre outros citados na bibliografia.
4
Volto a afirmar que esse italiano jamais foi tomado individualmente como objeto de pesquisa. Os
pesquisadores que menciono (referidos na Bibliografia) tinham como foco chegar aos monges que estiveram
mais próximos aos conflitos da Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916 no estado de Santa Catarina. As
informações que se sabia do italiano só foram usadas para identificá-lo como iniciador de uma tradição (dos
monges santos), situando-o mais como lenda do que como indivíduo dotado de motivações e racionalidade e
capaz de criar estratégias de ação dependendo da situação em que se envolvia.
5
Primeiramente Carlo Ginzburg e seu livro sobre o moleiro Menocchio (1987), depois Giovanni Levi (Herança
Imaterial, 2000) e Edoardo Grendi (Il Cervo e la República, 1993). No entanto, conforme se verá na seqüência
deste artigo, optei em seguir a linha de Carlo Ginzburg por considerar seus estudos mais próximos de meu objeto
e temática, embora o procedimento da microanálise seja compartilhada pelas duas linhas que Henrique Espada
Lima Filho (2005, p. 329-480) chamou de “A dupla alma da micro-história”.
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dezembro de 1844. No Livro de Registros de Estrangeiros,6 o escrivão Procópio Luiz Freire
escreveu ser este indivíduo natural do Piemonte, Itália, de idade 43 anos, estando no Brasil a
serviço de seu ministério. Registrou ainda que “frei João Maria” tinha vindo da província do
Pará, tendo desembarcado no Rio de Janeiro pelo Vapor Imperatriz no dia 19 de agosto de
1844. Além desses dados, o escrivão fez uma descrição física do italiano: “estatura baixa, cor
clara, cabelos grisalhos, olhos pardos, nariz regular, boca dita, barba cerrada, rosto
comprido”, finalizando com o seguinte detalhe: “Aleijado dos três dedos da mão esquerda”.
Adiante comentarei sobre essa “deficiência” física do “frei João Maria”.
Com as informações registradas no Livro de Sorocaba, já se poderia iniciar uma
investigação por caminhos até então inexplorados. Uma vez nos arquivos do Rio de Janeiro,
procurando nos jornais de 1848 algo sobre a presença de João Maria de Agostinho no Rio
Grande do Sul, percebi que na última página de cada edição constava sempre o movimento de
vapores que chegavam ou saíam do porto da capital do Império brasileiro, além da
identificação de muitos de seus passageiros. Não foi difícil chegar ao nome do “italiano
Giovanni Ma de Agostini”, desembarcado no Vapor Imperatriz no dia 18 de agosto de 1844.7
Entretanto, a surpresa maior não foi o fato de ter se confirmado verdadeiro o itinerário
do Pará ao Rio de Janeiro antes de chegar à freguesia de Sorocaba, mas o seu nome italiano.
Pode parecer pouco, até mesmo irrisória tal constatação, ou algo do tipo: “como não pensei
nisto antes?” Mas volto a afirmar que faltava um estudo individualizado para este indivíduo,
alguém que o tomasse como personagem principal, ou próximo a isso, que perseguisse
pequenos detalhes em documentos já conhecidos. Uma vez descobrindo se chamar Giovanni
Ma de Agostini, investi em tentar chegar às suas origens. Contudo, as informações sobre seu
passado anterior ao Brasil não me foram reveladas por seu nome em italiano, antes por seu
nome em espanhol. Mas não adiantemos a história.
A passagem do monge João Maria de Agostinho pelo Rio Grande do Sul e litoral de
Santa Catarina, em 1848 e 1849, repercutiu de modo estrondoso nestas duas províncias.
Acontece que o monge passou a atrair inúmeras pessoas a sua volta por se espalhar a notícia
de que ele estaria realizando “milagres” em uma fonte de água, “dando vista a cegos,
tornando bons os paralíticos e não se sabe o que mais”.8 Jornalistas, médicos, padres,
6

Vários autores trazem uma cópia deste documento: Oswaldo Cabral (1960); Maria Isaura de Queiroz (1955);
Maurício Vinhas de Queiroz (1966); Duglas Monteiro (1974) e outros. O documento está na cidade de Sorocaba,
nos arquivos do Gabinete de Leitura (Góes, 2007, p. 89).
7
Jornal Diário do Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1844, p. 8, Biblioteca Nacional, Setor de Periódicos, edições
micro-filmadas, Rio de Janeiro.
8
Reportagem transcrita no jornal Diário do Rio de Janeiro, 6 de julho de 1848, p. 1. Biblioteca Nacional, Setor
de Periódicos. Edições Micro-filmadas. Rio de Janeiro.
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autoridades policiais e milhares de doentes e curiosos acorreram ao local das tais “águas
santas”, no interior do Rio Grande do Sul, na localidade de Santa Maria. Segundo Hemetério
José Veloso da Silveira (1979), político e pesquisador que viveu no século XIX, os tais
prodígios do monge nas águas santas ganharam destaque não só no sul do país, mas também
no Rio de Janeiro através da imprensa. Como tal historiador citou apenas um jornal em que as
notícias foram veiculadas,9 questionei quais eram os outros periódicos que circulavam na
capital brasileira de meados do século XIX. Foi fácil chegar aos jornais Diário do Rio de
Janeiro, Jornal do Comércio e Correio Mercantil dos anos de 1844 a 1849, localizados na
Biblioteca Nacional.
Foi a partir da leitura que fiz em várias edições dos jornais citados que descobri o
nome italiano Giovanni Ma de Agostini e também artigos de jornalistas sul-rio-grandenses
que estiveram em Santa Maria procurando esclarecimentos sobre o que ocorria no lugar.
Informações relevantes sem sombra de dúvidas, pois os correspondentes relataram o que
presenciaram, com algum espanto é verdade, desconfiados que a “verdadeira religião” ali não
era seguida.10 Porém, em um dos jornais apareceu uma lista de quarenta pessoas que
aceitaram dar seu testemunho atestando o poder de cura daquelas águas santas.11 Uma simples
leitura da lista já torna possível afirmar que não eram somente os pobres e doentes
desenganados ou “abandonados” pelos médicos que se dirigiam para Santa Maria a fim de
buscar curar suas moléstias. Ou ainda, que as ditas águas atraíam somente pessoas do meio
rural e não indivíduos das cidades. Os nomes presentes na lista mostram uma heterogeneidade
social que faz desmoronar a idéia de religiosidade dos “excluídos”. A crença nos poderes
curativos das águas era um elemento comum a todas as categorias culturais e sociais, muito
embora houvesse diferenças entre a concepção popular e a da medicina oficial. Para a
primeira, a cura era por milagre e por interseção do monge; para a segunda, eram os
princípios químicos que levavam à cura de certas doenças.
Nestes mesmos jornais do Rio de Janeiro constatei uma informação que sempre foi
tida como incerta por outros pesquisadores que se interessaram pelo eremita italiano: ele foi
9

Jornal Gazeta dos Tribunaes, de Antônio Manoel Cordeiro, n. 162 de 1848 (Cf. Silveira, 1979, p. 477).
Infelizmente não consegui encontrar este jornal no Rio de Janeiro.
10
O jornalista Felicíssimo de Azevedo foi o que mais escreveu sobre o que presenciou no Cerro do Campestre,
nas proximidades de então vila de Santa Maria, local das águas santas. Quase cinqüenta anos depois, em 1895, o
jornalista voltou a escrever sobre os acontecimentos, relembrando um encontro entre o monge João Maria de
Agostinho e o general presidente do Rio Grande do Sul, Francisco José de Souza Soares de Andréa. Felicíssimo
também narrou sobre as manifestações de fé dos crentes que lá estavam. Cf. Jornal A Federação, de 15 e 18 de
março de 1895. Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, Porto Alegre, RS. No ano de 1848,
Felicíssimo de Azevedo trabalhava no periódico O Porto Alegrense, editado em Porto Alegre.
11
Jornal do Comércio, 21 de novembro de 1848, p. 1; jornal Correio Mercantil, 23 de novembro de 1848, p. 3,
Biblioteca Nacional, Setor de Periódicos, edições micro-filmadas, Rio de Janeiro.
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mandado para o Rio de Janeiro após ser duplamente deportado, primeiro do Rio Grande do
Sul, em dezembro de 1848; depois de Santa Catarina, em maio de 1849, já que os populares
não paravam de segui-lo. Uma vez na capital imperial, foi interrogado pelo médico oficial da
Corte, o então deputado José Martins da Cruz Jobim, natural da vila de Rio Pardo, no Rio
Grande do Sul. Também foi proibido de continuar suas pregações, por ordem do chefe de
polícia do Rio de Janeiro. Colocado provisoriamente no Asilo São Cornélio - na Rua do
Catete -, permaneceu ali por alguns meses, até ser liberado tomando caminho incerto.12
Em meio a novidades, uma carta13 revelou um dado que poderia ser insignificante,
mas na busca por maiores detalhes deste eremita italiano, nada mais poderia ser considerado
como tal. Antes de conhecer a fama no Rio Grande do Sul, João Maria de Agostinho esteve na
Argentina, na cidade de Buenos Aires.14 Ao tomar conhecimento disso, julguei que seu nome
no idioma castelhano poderia ser Juan Maria de Agostini. Uma pessoa, vários nomes e
designações religiosas distintas: na Itália, Giovanni Maria de Agostini; no Brasil, frei e monge
João Maria de Agostinho (com variações no sobrenome); na Argentina, Juan Maria de
Agostini, missionário. E ainda havia a assinatura em dois documentos feitos no Brasil: uma no
Livro de Registros de Sorocaba, e outra em uma carta-testamento deixada no Rio Grande do
Sul para seus devotos. E em ambos os documentos constava seu nome acrescido por
“solitário eremita”.
As pesquisas continuaram no Rio Grande do Sul, no Arquivo Histórico em Porto
Alegre. Muitos documentos já tinham sido publicados por Fachel (1996), porém, todos eles
serviram para comprovar que João Maria de Agostinho foi um personagem perseguido pelas
“elites dominantes” da província e do Brasil. Com auxílio de historiadores,15 cheguei a novos
registros, cartas e ofícios policiais e militares a respeito daquele estrangeiro. Cruzando com
reportagens de jornais do Rio de Janeiro, foi possível demarcar com maior precisão seu
itinerário pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre janeiro de 1848 e maio de 1849, e
12

Essas informações foram dadas pelo médico e senador José Martins da Cruz Jobim, em um discurso no
Senado em junho de 1874. Cf. Anais do Senado, fala do conselheiro senador José Martins da Cruz Jobim, 15 de
junho de 1874, p. 261, Biblioteca Nacional, Setor de Periódicos, Rio de Janeiro.
13
Carta escrita na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, pelo jornalista Telêmaco Bouliech, e enviada para o Rio
de Janeiro. Uma cópia deste documento está no Arquivo Público de Santa Catarina, em Florianópolis, e foi
publicada em anexo na tese de doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul por
César Hamilton Góes (2007).
14
Frei João Maria de Agostinho foi visto em Buenos Aires no palácio do presidente Juan Manoel Rosas, sendo
requisitado por esse para trabalhar como catequizador de índios Charruas. Saiu em missão, mas, meses depois,
voltou a Buenos Aires declarando não ter tido sucesso entre os indígenas. Acabou detido a mando do próprio
presidente, permanecendo aprisionado por alguns meses e, ao ser solto, afirmou ter ido à Corrientes e dali
entrado no Brasil. Cf. Carta do jornalista Telêmaco Bouliech (In: Góes, 2007).
15
Agradeço a José Iran Ribeiro, doutorando pela UFRJ, e Luiz Augusto Farinatti, doutor pela mesma
Universidade.
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perceber que o monge era um indivíduo dotado de racionalidade, ativo quanto às suas
escolhas, mobilizando certos recursos culturais para superar as dificuldades que se
apresentavam. Como exemplo disso, posso citar o momento de sua prisão, no dia 17 de
outubro de 1848,16 aos pés do Cerro Botucaraí, nas proximidades da vila de Rio Pardo, no
interior do Rio Grande do Sul.
Os detalhes deste episódio foram narrados, quase 30 anos depois, por um membro da
elite política imperial, o médico e senador sul-rio-grandense José Martins da Cruz Jobim. Em
discurso proferido no Senado Imperial em junho de 1874, em meio a Questão Religiosa,17
falava a respeito da necessidade de instruir o povo brasileiro dentro das normas da
“verdadeira religião” e, como exemplo de “fanatismo”, relembrou um caso ocorrido em 1848
na sua vila natal, a freguesia de Rio Pardo, narrando o momento da prisão de um
“estrangeiro” conhecido como “monge João Maria de Agostinho” no Cerro Botucaraí:
(...) quando a guarda lá chegou era de noite, e obrigou o monge a descer, e pela manhã,
[ainda] de madrugada, o povo, como era de costume, afluiu ao lugar. Reuniram-se em roda
do tal monge mais de 3.000 pessoas, e a mim me disse ele [o monge] mesmo que, se tivesse
querido que o povo resistisse a 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 deixasse
partir para aquele martírio, a fim de voltar depois para eles mais santo e mais milagroso.
Partiu para Porto Alegre preso (...).18 (grifos meus).

Se tal fato foi lembrado por um membro da elite intelectual e política do Império, é de
se acreditar que o episódio também tenha marcado as pessoas de outras categorias sociais, e
que lá estavam no dia da prisão do monge. Pelo trecho acima, temos indícios para afirmar que
o eremita, já visto como monge santo pelo povo que o seguia, foi encaminhado à categoria de
mártir, uma vez que sua prisão representava um sofrimento pelo qual teria que passar para
aumentar sua força.19 Deixou-se prender. Estratégia simples, tirada de seu sistema de valores
que tinha por base uma cultura religiosa inspirada na vida dos grandes mártires da Igreja,
como o próprio Cristo, e que sensibilizou os que presenciaram tal cena. Seus seguidores,

16

A data de sua prisão está no Jornal do Comércio, 21 de novembro de 1848, p. 1, Biblioteca Nacional, Setor de
Periódicos, edições micro-filmadas, Rio de Janeiro.
17
Questão Religiosa que envolveu políticos, maçons, o Imperador Dom Pedro II e os bispos dom Macedo Costa
e dom Vital de Oliveira, entre 1872 e 1875.
18
Anais do Senado, fala do conselheiro senador José Martins da Cruz Jobim, 15 de junho de 1874, p. 261,
Biblioteca Nacional, Setor de Periódicos, Rio de Janeiro.
19
O martírio, pelo fato de ser infligido pelas autoridades públicas, que eram, naquele contexto de repressão aos
Quilombos, a própria encarnação do mal, apareceu como uma “fórmula” adequada para o monge João Maria de
Agostinho: portando-se como vítima, consentiu e abandonou aos “carrascos” o seu corpo para ser “destruído”, e
tudo acompanhado por uma multidão de fiéis! Segundo Jacques Gélis (2008, p. 53-54), os cristãos,
principalmente os pertencentes às ordens religiosas, procuravam situações onde pudessem sofrer martírio público
a fim de serem colocados entre os “eleitos”, reconhecidos como pessoas que partilhavam dos sofrimentos de
Cristo.
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provavelmente, eram um misto de indignação e esperança, prevalecendo esse último
sentimento após algum tempo: realmente passaram a esperar pela volta de seu monge santo.
Ao profetizar seu retorno em meio ao martírio, o eremita fez movimentar uma crença
existente entre todos cristãos católicos que habitavam o sul do Brasil. Ele não pregava em
terreno infértil, antes o contrário. Seu modo de vida, suas palavras e ações, se não entendidas
do modo que esperava, germinaram e frutificaram no solo da vasta e complexa cultura
religiosa brasileira, de secular formação.20 As histórias do monge foram transmitidas pela
tradição oral através dos intermediários de sempre: viajantes, tropeiros, carroceiros e,
principalmente, famílias de migrantes em diáspora constante atrás de condições mínimas de
sobrevivência. Esses grupos, seguidos por seus descendentes, difundiram os prodígios e a
profecia do monge por regiões não percorridas por ele, como o interior de Santa Catarina.21
Poderia me estender mais sobre os resultados da pesquisa empírica, enumerando
documentos de arquivos variados que estão auxiliando a investigação,22 mas acredito que está
mais do que comprovado de que o trabalho de campo (field-work), com bem fazem os
antropólogos, tem mostrado o seu valor. Quero chamar a atenção, agora, para o uso de um
recurso importante para a pesquisa: a internet.
Ao digitar o nome “João Maria de Agostinho” em qualquer site de busca, surgem
centenas de páginas. Seu nome, como dito, vem servindo a inúmeros propósitos, de “Centro
Espírita” a homenagens de políticos que estão explorando o potencial turístico que o monge
do Contestado carrega, em Santa Catarina e Paraná. Porém, nenhuma novidade encontrei. Ao
saber que o italiano peregrino esteve em Buenos Aires, possivelmente entre 1845 e 1847,
portanto, depois de ter passado por Sorocaba e antes de conhecer a fama no Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, digitei em um site de busca o nome Juan Maria de Agostini, supondo ter
sido este seu nome castelhano. Quando esperava encontrar alguma informação de sua estada
no país vizinho, eis que surgiram sites em inglês, todos mencionando que Juan Maria de
Agostini (ou Agostiniani), conhecido por “El Eremita” ou “The Hermit” (dependendo do site),

20

São vários os estudiosos da formação do catolicismo brasileiro, porém, não foram muitos que conseguiram
perceber a complexidade e diversidade de tal religiosidade. Como exemplo, cito: Bastide (1971); Queiroz
(1973); Souza (1986; 1993); Vainfas (1995); Priore (1994); Abreu (1999); Oliveira (2008); Azzi (1993);
Hoornaert (1974).
21
Esta afirmação ainda carece de bases empíricas. Contudo, a partir de autores que estudaram o processo de
ocupação dos sertões meridionais do Brasil, desde o século XVII até o XIX, concluo que é totalmente procedente
acreditar que a crença no monge santo foi sendo transmitida juntamente a todo sistema de valores que
acompanhavam essas famílias de migrantes. Sobre a formação social do sul do Brasil me baseio,
fundamentalmente, em: Bandeira (1995), Farinatti (1999; 2007), Barroso (2006) e Osório (2006; 2008).
22
Paralelamente às pesquisas nos jornais, dediquei tempo aos documentos presentes no Arquivo da Cúria
Metropolitana do Rio de Janeiro. Também tive acesso a diversos artigos da Revista do IHGB (Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro) referentes a temas relacionados ao meu objeto.
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nascido em 1801,23 de família nobre da província de Novara, no Piemonte, Itália, havia
habitado cerros e grutas entre 1860 e 1869, na fronteira entre o México e Estados Unidos.24
Nesse lugar, o eremita ergueu cruzeiros que logo viravam centro de devoção, realizou curas
variadas, deu bênçãos, andou por várias milhas, alimentou-se de raízes, frutos e o que mais
lhe ofertassem (menos carne).
Muito se falou e se escreveu sobre o paradeiro do monge após ter saído do Rio de
Janeiro, em 1849 ou 1850. O mais provável é que tenha voltado à Sorocaba, mas não
permaneceu ali por muito tempo, já que há notícias da presença de um monge nas vilas da
Lapa, Castro e Mafra, entre o norte de Santa Catarina e sul do Paraná, dos anos de 1850 a
1860.25 Diz-se ter falecido em 1870 no próprio Morro do Ipanema, em Sorocaba. Contudo,
seu corpo jamais foi encontrado. Outros pesquisadores afirmaram que João Maria teria
morrido em 1906, na cidade de Araraquara, com 106 anos. Todas são hipóteses sem
fundamentação empírica.
Depois de ter estado em Sorocaba (2ª vez) e na Lapa, na década de 1850, o eremita
deixou o Brasil continuando suas peregrinações pelo continente Americano. Segundo
pesquisadores norte-americanos,26 o eremita Juan Maria de Agostini peregrinou e curou
diversas pessoas nos estados do Novo México e no Texas, na década de 1860. Morador do
“Cerro Tecolote” (mais tarde tal Cerro passou a se chamar “Hermit’s Peak), atraiu centenas
que buscavam bênçãos, conselhos e curas, realizando inúmeros prodígios com uma fonte de
água localizada em uma gruta (La Cueva) em que também residiu. Somando-se às águas,
passou a curar com ervas encontradas na região. Naquele Cerro foi encontrado morto por um
grupo de moradores locais, a maior parte ilustres proprietário de terras que eram seus devotos.
Seu corpo foi enterrado em um antigo cemitério da cidade de Mesilla, no estado do Novo
México, Estados Unidos, e sua lápide continha a seguinte inscrição: “John Mary Agostiniani
23

Alguns colocam a data de nascimento 1799, outros 1800, ou ainda 1801. Acredita-se que o mais correto seja
mesmo 1801.
24
Sites que trazem informações sobre o eremita, com detalhes sobre a vida anterior à sua chegada ao Brasil:
http://www.washburn.edu/cas/art/cyoho/archive/KStravel/CouncilGrove/index.html, acessado em 30 de agosto
de 2008; http://pagesperso-orange.fr/rancho.pancho/Hermit.htm, acessado em 30 de agosto de 2008.
25
Cf. Almeida (1942), Cabral (1960) e Sebastião Paraná (1889).
26
Região de origem deste italiano era a província de Novara, no Piemonte. Consta ter começado seus estudos em
colégio franciscano com objetivo de ser padre. Perto de completar 20 anos de idade (provavelmente no ano de
1820) disse ter tido uma visão de Nossa Senhora o aconselhando a sair pelo mundo para pregar as palavras de
Deus, e que deveria viver como um eremita. Abandonou a carreira eclesiástica, iniciando a vida de eremita
peregrino na própria Europa, nos Pirineus espanhóis. Rumou, em 1837, para a América, vivendo na Venezuela,
Peru, Brasil, Argentina, Brasil novamente, Cuba, México e, finalmente, Estados Unidos, nos estados do Texas e
Novo México, aonde veio a falecer em 17 de abril de 1869. Por todos os lugares habitou alto de Cerros ou
grutas. Cf. Phill T. Archuletta, Sharyl S. Holden (2003); Arthur L. Campa (1994); Elba C. De Baca (198-). Os
pesquisadores brasileiros não sabem que o eremita foi aos Estados Unidos após sair do Brasil na década de 1850;
por outro lado, os pesquisadores norte-americanos não conhecem os detalhes da estada deste italiano na América
do Sul.
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– Justiniani, Hermit of the Old and New World. He died the 17th of April, 1869, at 69 years
and 49 years a hermit” (Cf. Archuletta, Holden, 2003, p. 285).
Após comparar esses e outros dados com o que foi escrito a seu respeito no Brasil, é
possível afirmar se tratar do mesmo indivíduo. Seria muita coincidência ter existido dois
italianos, nascidos no mesmo ano e região, vivendo de modo similar e usando nomes iguais. E
ainda, caso reste alguma dúvida disso, há uma prova que pode ser considerada definitiva: uma
fotografia do eremita tirada nos Estados Unidos.
Na descrição física do frei João Maria de Agostinho feita pelo escrivão em Sorocaba,
em dezembro de 1844, está registrado: “sinais particulares: Aleijado de três dedos na mão
esquerda”. O escrivão Procópio Luis Freire escreveu “aleijado”, e isso não quer dizer que lhe
faltassem três dedos da mão esquerda como se poderia pensar.

Fonte: http://pagesperso-orange.fr/rancho.pancho/Hermit.htm.

O italiano, com se vê na foto, tinha seus dedos atrofiados, o que deixava sua mão
esquerda com pouca mobilidade. Detalhe insignificante? Com certeza não, pois, além de
critério de identificação, algo que era sua “marca exclusiva” (tal como as impressões digitais
de hoje), sua “deficiência” física pode ter sido um motivo a mais para que o povo se
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identificasse com o monge penitente. Com esses e outros dados, que estão dando novas
direções à pesquisa, não deveriam restar dúvidas: o eremita italiano que passou pelo Brasil,
convulsionando as províncias meridionais entre 1848 e 1849, continuou sua vida de peregrino
e penitente por outros sertões da América.
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