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RESUMO 

0 artigo aborda as peregrinagaes na Capitania das Minas, no-
tadamente aquela destinada ao Santuario de Nossa Senhora Mae 
dos Homens, situado no Caraga. Analisa as origens das romarias e 
o seu desenvolvimento em Portugal e na Capitania das Minas, alem 
de caracteriza-las, demonstrando a violencia a que estavam sujei-
tos os peregrinos. 

ABSTRACT 

This article examines pilgrimages in the Captaincy of Minas 
Gerais, in particular the one which had as its destination the Sanc-
tuary of Our Lady Mother of Men located at Caraga. The origins and 
historical development of pilrimages in Portugal and Minas are anal-
ysed and their various manifestations are characterized in an at-
tempt to demonstrate the violence to which pilgrims were subjected. 

INTRODUCAO 

Nos seculos da Idade Media, as viagens foram aventuras tao 
desgastadoras que o peregrino e o doente se equivaliam. Daf a 
ambivalancia das palavras hosplcio e hospital (hospitale, em latim), 
ambas significando a casa que indiferentemente hospeda viajantes 
e enfermos. 1  Esta sinonfmia permaneceu durante mil anos e so se 
desfez de uns tempos para 

Sendo medieval, a instituigao do hospfcio é tambem eminente-
mente crista, tanto na Igreja Latina como na Oriental. Ela teria sido 
iniciada pelos monges do seculo IV, a comecar pelo abade Pama-
cus, na Roma de Sao Jer6nimo, logo estendida ao Oriente, onde a 
cidade de Cesareia, por seu hospfcio, era chamada por Gregario de 

1. MEAL V. Michel - Dia-
tionnaire etymologique Nth". Pa-
ris. Hachette. std. p. 129. 

Revista do Departamento de 
Historia. 
9 (1989) : 121-129. 
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Nazianza "cidade da caridade", e a punha acima das sete maravi-
Ihas do mundo antigo. 2  A instituigao hospicial vai se tornar geral 
nos mosteiros medievais, depois que Sdo Bento de Nersia estatui, 
em sua Regula, a expressa hospitalidade como obrigagao monasti-
ca (Cap. 43): (Jar nascera o hospitarius, que tern de dar aos hespe-
de cuidados tao delicados como respeitosos, ajoelhando-se diante 
deles, para lavar-lhes as maos e os pos. 0 historiador Beda, o Ve-
neravel, narra a comovente histeria do seu patrfcio britanico Cut-
berto, que foi hospitarius ern sua abadia de Ripon, mas fez questa() 
de continuar a se-lo ao tornar-se bispo de Cantuaria, o primaz da 
I nglaterra. 3  

Em Portugal, ja antes da fundagdo da nacionalidade, sao mui-
tos os hospfcios, para doentes e viajantes, especialmente nos ca-
minhos mais freqiientados de peregrinagao, como o de Santiago de 
Compostela. Mas, a verdadeira institucionalizagao deles se dard 
depois da Primeira Cruzada, quando a intensificagao das romarias 
ira criar serios problemas de alojamento de peregrinos nos Santos 
Lugares. Alias, de acordo corn as tenciOncias da epoca, havers 
uma militarizagao monastica dos servicos de hospedagem. Apare-
cem as Ordens Militares Hospitaldrias, das quais a mais importante 
sera a Ordem dos Hospitalarios de Sao Joao de Jerusalem, que 
surgira all, em 1099, apes a conquista da Cidade Santa, fundada 
pelo peregrino provengal Gerardo Turn, que experimentara as agru-
ras do viajante cristao na Terra Santa. 

Ndo se sabe quando os Hospitalarios chegam a Portugal. Po-
rem, desde o seculo XII, talvez ja em 1128, terao sua casa capitular 
de Lega do Bailio, doada por D. Teresa, mae de D. Afonso Henri-
ques, nao muito longe do Porto. 4  Eles constituirdo corpo militar de 
importancia nas lutas da Reconquista e o seu "priol", D. Alvaro 
Gongalves Camelo, companheiro do her6i nacional portugues 
Nun'Alvares, o Condestavel (alias, Nuno foi filho de urn famoso 
prior do Hospital), sera urn dos inumeraveis e aguerridos cavaleiros 
dali safdos. 0 escritor Amaldo Gama, em seu exato romance hist6- 
rico 0 Balio de Lep, destaca o papel exercido por esses freires 
nos cinco reinos cristdos de Espanha (Portugal, Castela, Ledo, 
Aragao e Navarra), na mobilizagao e na agao militar contra os cali-
fas da mourama. Contudo, ap6s o decllnio das lutas da Recon-
quista, pelo desaparecimento de sua motivagdo principal, sobrevern 
a decadencia da Ordem, mas nao sem antes ter concorrido para 
criar no reino aquela bela tradigao da boa acolhida aos peregrinos e 
do cuidado dos enfermos, muito particularmente nos seculos XIV e 
XV, quando fomes e pestes devastaram a Cristandade, exigindo a 
abertura de "espritais" e gafarias por toda a parte. Esses "espri-
tais", sob a responsabilidade de Arias Ordens Religiosas, chega-
ram a contar mais de quinhentas casas, espalhadas pelos cami-
nhos mais transitados de Portugal. Antero de Figueiredo, escudado 
no trabalho do especialista A.C. Velho de Barbosa (Mem6ria hist6- 
tica da antiguidade do Mosteiro de Lep, chamado de Ballo, Porto, 
1852), afirma que se a Ordem dos Hospitalarios chegou a ter vinte 
e cinco comendas (terras titulares, a frente das quais se colocava a 
bailiagem de Leca, como sede do priorado. 5  Foi a experiencia des-
ses "espritais" que veio abrir caminho a essa notavel instituigao 
portuguesa da "Miseric6rdia", tao particularmente lusitana, pela sua 
nuance de casa ambivalente para tratamento de doentes e lar de 
enfermos desvandos. 

2. "Oratlo XLIII". In Patrologia 
Latina. Editio nova, Turnholti 
(Belgium), Brepols Editores, to-
mus XXXVI, col. 578/9. 

3. BEDA, 0 Veneravel, Sao 
- Vita Cuthberti (Cap. VIII). In 
Patrologia Latina. Parislis, Ed. 
Migne, 1862, t. 94, col. 850 e 
743. 

4. FIGUEIREDO, Jose Anasta-
clo de - Histdria da Ordem do 
Hospital, hoje de Malta. Lisboa. 
Simao Tadeu Ferreira, 1793, p. 
28; Fernao Lopes, em sua Croni-
ca de D. Joao I (Porto, Livr. Civi-
lizacao Edit., 1949, p. 15): "Le-
ca, que hee h0a grande leguoa 
do Porto". 

5. FIGUEIREDO, Antero de 
- Leonor Tales. 31  edicao, Paris-
Lisboa, Aillaud e Bertrand, 
1918. p. 372. 
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6. Ap. Arcas Encoiradas. de 
Aquilino Metro. Usboa, Ber-
trand, 1962, p. 162. 

7. Conf. AZEVEDO, Rui de — 0 
Mosteiro de Lorvao na recon-
quista crista. Usboa, Editorial 
Atica, 1933, Introductio. 

8. BRANCO, Camilo Castelo. 
Mosaico e Silva, Porto, Livr. 
Chardron, s/d, p. 210. 

0 hospfcio passara pelos seculos como uma boa casa portu-
guesa, de que bem poderia ser !agenda urn perdido distico beirao, 
que se likainda nao faz muito anos, inscrito no alto de velho mond.- 
lito, a margem de urn caminho do concelho de Oliveira de Frades, 
perto de Viseu: 

"Peregrino, vinde ao sprital do Reigozo, 
q la vos darey caza, canna, agoa, azeyte e sal". 6  

Esta lindeza epigrafica 6 a pr6pria definigao do hospfcio, da casa 
hospital. (Efetivamente o Reigoso, antiquissimo lugar que remonta 
aos Romanos, foi freguesia famosa pelo seu "sprital", uma notavel 
albergaria do seculo XII.) tambern a definicao do mosteiro portu-
gues, antes de tudo uma casa de hospedagem: uma edificagao de 
vulto, oblonga, sempre bem posta na paisagem, a vista de todos, 
empoleirada no alto, da montanha ou a cavaleiro de urn curso d'a-
gua. Nao ostenta as riquezas artistica ou culturais de suas conga-
neres de outras terras da Europa, mas ganha ern gentileza e hos-
pitalidade. Esses arnaveis casaroes rurais funcionam esplendida-
manta como boas estalagens que sempre foram, generosamente 
abertas para viajantes e peregrinos de toda a sorte. E muito signifi-
cativa a colocagao geografica desses rhosteiros medievais. A 
maioria estara situada do Rio Mondego e da Serra da Estrela para o 
norte, desde que os mouros ainda estarao firmente instalados nas 
demais terras do sul, ate que D. Afonso Henriques, em sua arran-
cada her6ica, os empurre para fora da terra portuguesa. Dales, o 
que fica mais ao meio-dia, a margem direita do Mondego, perto de 
Penacova e dos mugulmanos, 6 o de Lorvao, lendaria casa benedi-
tina do seculo IX, tao prodigiosa ern sua hospitalidade que se impoe 
aos proprios infieis e se transforma num dos centros mais ativos da 
aculturagao mogarabe ern toda a Peninsula. 7  

No decorrer dos seculos, quando arrefeceu a viva fe medieval, 
e diminuiu a presenga dos peregrinos de Compostela, os mosteiros 
do norte de Portugal mantiveram suas tradigoes de hospitalidade, 
como o comprova aquela pitoresca notfcia turfstica transmitida por 
urn anonimo viajante setecentista, visitador monastico de gosto re-
quintado, que Camilo Castelo Branco edita em seu Mosaico e Sil-
va a: o exigente prelado descreve meia d6zia de mosteiros minho-
tos, aonde se chega invariavelmente por urn mau caminho, mas 
onde se refaz o corpo corn bifes de ceboladas, frigideiras de. Braga, 
pastels de Guimaraes e outros regalos, servidos fartamente no re-
feit6rio vasto, e onde se restaura o espfrito, na bem fornecida livra-
ria, corn a leitura das obras mais preciosas e raras, e ainda corn 
a lambujem de tanto lazer ao h6spede, que tend tempo para escre-
ver suas opiparas impress6es de viagem 

AS ROMARIAS AO CARAcA 

Contudo, aquele Hospicio brasileiro, surgido em 1774, no cen-
tro da Capitania de Minas Gerais, na Serra do Caraga, obra do 
misterioso Irma() Lourengo de Nossa Senhora, sera bem diferente 
dessas fartas casas-de-hospitalidade portuguesas do seu tempo. 
Embora vinculado espiritualmente a alas, nao aparecera assim, 
como urn parafso de glutoes, convertido aos prazeres burgueses 
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do Seculo das Luzes, que foi instalar-se especialmente em claus-
tros portugueses. 0 fundador estabelece a sua Capela, bem humil-
de e muito pobre, no pfncaro da Serra, com as suas duas alas resi-
denciais — uma destinada a urn pequeno convento e outra a hospe-
dagem de peregrinos. Lourengo conta que "fes-Ihe no convento 
comodos como para Pessoas Clauzuradas", 9  que ali vivem como 
verdadeiros donatos, isto a leigos revestidos de habito em regime 
de comunidade religiosa, pois sao irmaos professos da Ordem Ter-
ceira de Sao Francisco de'Assis. Quanto a ala dos peregrinos — 
escreve o fundador — "a ella concorrem por suas devogoes e inte-
resses" muitas pessoas, os romeiros, viajantes e ate faiscadores 
de ouro. 10  E, a uma e outra — e este e o destino da obra de Lou-
rengo — "tern hido varios Homens que conhecerao a pouca durageo 
da vida" e que ali "fazem suas Confegoens Geraes, e purificam-
se". 11  

Sera, alias, urn franciscano arrabido, D. Frei Cipriano de Sao 
Jose, Bispo de Mariana — a cuja Ordem a tao peculiar a instituigeo 
do "hospfcio" — o primeiro a referendar o tftulo popular dado a fun-
dagao, em 1805, quando chama a Capela de Lourengo de "Hospf-
cio" e a descreve como "huma pequena Casa regular e Religioza", 
corn "acomodagees suficientes para doze e mais individuos" e ofi-
cinas proporcionadas para os trabalhoS da comunidade. 12  (Cha-
mando-a de hospfcio, o Bispo estard lembrando, certamente, dos 
outros hospfcios mineiros — hospfcios franciscanos da Terra Santa 
—ja existente em Minas desde antes de 1750, tais o de Vila Rica (o 
primeiro, em 1726), de Mariana, de Sabara, de Sao Joao del-Rei e 
do Tijuco, dentre os outros "Pediterios" 13  seraficos de menor im-
portencia.) 

Mas, o Hospfcio do Irmao Lourengo — como o pr6prio fundador 
coloca precipuamente em seu- 1 9  Requerimento ao Principe Re-
gente — ter& antes de tudo, o destino cristao de uma casa-de-hos-
pitalidade, em seu melhor sentido tradicional. A casa de Lourengo 
ira tentar oferecer aquela mesma hospitalidade dos povos n6mades 
—de que sao modelos bfblicos Abrao e L6 — que tratam como Irmao 
todos estranhos que toca nas cordas de suas tendas ou Ihes prova 
os alimentos. 14  Lourengo surge na histeria, como urn verdadeiro 
predestinado da hospitalidade: aparece no Arraial do Tijuco (Dia-
mantina), em 1763, entrando para a Ordem Terceira da Penitencia 
e logo se fazendo esmoler da Terra Santa. Ora, o cargo de esmoler 
—segundo os Estatutos da Veneravel Ordem Terceira da Peniten-
cia, vigorantes em Lisboa e modelo para os sodalfcios mineiros do 
tempo 15  — exige de seus titulares as virtudes da "agilidade, born 
grado, civilidade" e, ao mesmo tempo, que eles "tratem a todos 
com affabilidade e attencao". E o que fait Lourengo igualmente, ao 
fundar seu Hospfcio no alto da Serra do Caraga, como testemu-
nham os viajantes que ate la sobem, Augusto de Saint-Hilaire, Spix 
e Martius e outros. Trabalhando varios anos a servico dos hOspf-
cios franciscanos da Capitania, tornando-se o Errnitao-Mor de sua 
Capela de peregrinageo, levard para ela o espfrito hospitaldrio que 
viu e sentiu nesses hospfcios e "pedit6rios" a que se acolheu tan-
tas vezes, em suas andangas peregrinas. Sera a mesma virtude 
hospital que as casas monasticas exercitaram, a partir do sOculo IV 
de nossa era, como urn verdadeiro apanagio institucional, de que é 
vivo exemplo aquele beato ApolOnio, que dissertava sem parar so-
bre o cuidado da hospitalidade ("studium hospitalitatis") e recomen- 

9. Arquivo do Colegio do Cara-
ca. Caderno n 2  6. (1 2  Requeri-
mento); e Revista do Arquivo  PO- 
blicoMineiro. VI, (1901), p. 508. 

10. Cap. IX, do "Compromisso 
da lrmandade de N. S. Mae dos 
Homens", elaborado pelo Irmao 
Lourengo de Nossa Senhora, 
RAPM,- ano XII (1907): 165. 

11. "1 2  Requerimento", cit. 

12. informagao" do Bispo D. 
Frei Cipriano de Sao Jose, Bispo 
de Mariana, RAPM, VI (1907): 
511. — No Cap. IX, do "Compro-
misso" acima cited°, se fate em 
alojamentos para 25 pessoas, 
em 1806 (RAPM, ano XII (1907): 
165). 

13. ROWER, Basflio — A contri-
buicao tranciscana na lormacao 
religiosa de Minas Gerais. Pe-
tr6polis, Editora Vozes, 1954, p. 
70. 

14. LODS, A. — Israel, desde los 
origenes haste mediados del SI-
glo VIII (a. de C.). Traducao em 
castelhano, Mexico, UTEHA, 
1956, p. 167. 

15. Estatutos da Venertivel Or-
dem Terceira da Pen/Owl& Lis-
boa, Oficina de Simao Tadeu 
Ferreira, 1787, Cap. XVIII p. 23. 
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16. In Patrologla Latina, cit. 
Cap. VII, Colunas 417/8. Rufino 
fol padre da Igreja Latina, na se-
gunda metade do seculo IV. Tra-
dutor da Histdria de Eusebio e 
historiador. 

dava muito atentamente a seus monges que recebessem os irmaos 
viajantes COMO se fossem o prdprio Cristo chegando. 0 histori6- 
grafo Rufino - de quem anotamos, em sua HistOda monachorum, o 
depoimento sobre o beato Apo16nio - acrescenta que quando os 
viajantes e peregrinos se aproximavam da Nftria, tao logo eram 
vistos, os cenobitas safam-lhe alegremente ao encontro, "como se 
fossem urn enxame de abelhas", cada qual irrompendo de sua cela, 
aproximando-se de rosto feliz trazendo nas maos odres de agua 
fresca e cestos de pees e lhos ofertando efusivamente, e depois 
guiando-os, ao som de salmos festivos, ate a igreja, onde seus pas 
eram lavados e enxugados corn alvas toalhas, segundo as tradi-
g6es. 16 

verdade que nao ha toda uma liturgia declarada de hospitali-
dade como essa no Caraga, mas ela subjaz, implfcita, no Compro-
misso da Irmandade de Nossa Senhora Mae dos Homens, destina-
do pelo Irmao Lourengo aOs irmaos e aos peregrinos do seu Hospf-
cio, em 1806. Nao resta dOvida de que o estabelecimento da Ir-
mandade e a obtengao de seu Compromisso tiveram a intengao de 
fomentar as romarias. Como a imensa malaria dos portugueses das 
Minas tern provindo do Minho, do Douro e das Beiras, desde logo 
os romeiros, saudosos dos seus santuarios ultramarinos de Nossa 
Senhora da Lapa, em Sernancelhe, do Senhor Born Jesus, em 
Matosinhos e em Braga, da Senhora do Ca!Arlo, em Gouveia, da 
Senhora das Fontes, em Pinhel, da Senhora dos Remedios, em 
Lamego, de Sao Bartolomeu do Mar, de Santa Marta, de Santo 
Ovfdio, e tambem, da Senhora Mae dos Homens, em Peva, come-
garao a subir a Serra do Caraga, em peregrinagao, bem a moda 
portuguesa, mesmo corn as aculturagOes que as ragas da terra irao 
introduzindo. 

curioso que nao precisemos usar a imaginagao para des-
crever o tipo externo dos romeiros "erimitoens" setecentistas das 
Minas: pelos documentos que dales restam, ve-se que nao sao di-
ferentes dos seus colegas medievais, os palmeiros, que se dirigiam 
a Santiago de Compostela.. E verdade que estes traziam palmas 
atravessadas nos cordOes dos chapeus (daf o nome de "palmei-
ros") e vieiras (figuras de conchas, sfmbolo dos peregrinos) costu-
radas em suas esclavinas (t6nicas) de viagem. Mas, aqueles cha-
peus de copas altas e abas largas, corn as copas cingidas de cor-
dao e mais a barbela para prende-los por debaixo da barba, nao se-
ra° muito diferentes dos usados pelos palmeiros medievais; os Ion-
gos ponchos dos viajantes assemelhar-se-ão corn as esclavinas 
(tambem chamadas murgas ou garnachas) dos palmeiros, en-
quanto as samarras pretas, marrons ou azuis dos "erimitoens" mi-
neiros nao diferira'o essencialmente das peregrinetas talares dos 
devotos de Sao Tiago, umas e outras abotoando-se no peito. Ape-
nas as garnachas medievais exibem as vieiras simbelicas e daf o 
apelido de coquillards, que, em Franca, tinham os romeiros medie-
vais. Umas e outras, porem, serao feitas do mesmo grosso e sti-
co compridas ate o arteiho, abertas na frente para facilitar o 
passo, mas cingidas na cintufa por urn largo cinto de couro esfola-
do. Se os palmeiros de Sao Tiago calgam botas grossas, de forte 
solado a pregos (pelo merios os mais graduados), os peregrinos 
mineiros trazem alpercatas de couro cru ou mais frequentemente 
andam descalgos. Uns e outros se arrimam a bordees de viagem, 
verdadeira arma e amparo, sendo os dos viajantes medievais caja- 
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dos pesados de carvaiho ferrados nas duas pontas, contentando-
se os romeiros setecentistas corn os seus fortes bastoes de ma-
deira de lei, principalmente jacaranda (o Irmao Lourengo tinha urn, 
que ficou famoso). " 

E sao necessarios, mesmo, os bordoes, ja que os caminhos 
das Minas se parecem corn os medievais, nao s6 na ruindade, co-
mo pelos perigos que oferecem a seguranga pessoal dos viajantes 
e dos peregrinos que andam por ales. Tanto nos Iivros da Irmanda-
de do Senhor do Born Jesus de Matosinhos, de Congonhas do 
Campo, como rigs da Irmandade de Nossa Senhora da Mae dos 
Homens, do Hospfcio do Caraga, constam entradas de irmaos yin-
dos do mais distante sertao, "dos centros de Goias, Mato Grosso, 
Sao Paulo, Rio de Janeiro e das matas de Minas", do Registro do 
Rio Paraibuna ate o Termo .das Minas Novas, para cumprirem os 
deveres religiosos dos jubileus e das romarias. "0 fervor que os 
animava e os sacriffcios que faziam" — conta Julio Engracia, ern 
sua "Relagao Cronol6gica" 18  — "medem-se pela viagem, ma e 
cheia de perigos, que o era nessa epoca em que o latrocinio pelas 
estradas era levado a princfpio de exploragao industrial, e nao de 
bandidos comuns." 1st° faz lembrar a mesma iminancia de perigo 
que ameagava os antigos caminhos de Santiago de Compostela, 
de que da pitoresca informagao o Liber Sancti Jacobi, guia de via-
gem do seculo XII: as terras de peregrinagao sao desoladas e 
inospitas, as gentes sao violentas ou trapaceiras e ate as Aguas 
dos rios apresentam-se envenenadas para os bomens e os ani-
mals. 19  No caminho de Compostela ate caes se estripavam, como 
nas brutas Minas Gerais do seculo XVIII: 6 assim que conta urn 
documento do tempo os feitos de uma quadrilha de salteadores, 
que operou em 1783, no Caminho Real, e que foi desfeita por puro 
acaso. Seu valhacouto era a Serra da Mantiqueira, nome que a gfria 
local traduzia por "ladroeira", "manta" ou "trapaga". 0 Caminho 
Real tinha tambern seus samarreiros, padres salteadores, dentre 
os quaffs se destacou urn tal Pe. Arruda, homem rico e bem relacio-
nado na raga:), sempre acompanhado de urn capanga, o temfvel 
Cigano Beiju (Joaquim Alves Saiao Beiju), cuja fama era comparti-
Ihada pela outra quadrilha do Chefe Guimaraes, portugues "alta-
mente respeitavel" em Barbacena, que tinha como seu lugar-te-
nente outro cigano, chamado Pedro Espanhol; esses bandidos 
postavam-se nas picadas mais fechadas e langavam suas vftimas, 
esfolando-as, despojando-as de seus bens e atirando-as depois 
nos fundos abismos da Serra. Conta uma tradigao que urn desses 
crimes foi revelado por uma arvore de crescimento muito rapid°, 
que ostentava no alto da galharia urn selim, como se fosse urn fru- 
to 	20 

As romarias de Minas Gerais nao se arreceiam de violencias 
como essas. Elas se realizam em epocas nao muito diferentes das 
de Portugal: em Antonio Pereira (Ouro Preto) (Nossa Senhora da 
Lapa) e na Serra da Piedade (Vila Nova da Rainha), em 15 de 
agosto; no Caraga (Nossa Senhora Mae dos Homens), em 29 do 
mesmo mos; e no santuario do Senhor Born Jesus de Matosinhos 
de Congonhas do Campo, ern 8 de setembro. Elas se dao em tem-
po de seca e de frio e estamos vendo os romeiros subindo a Serra 
em ranchos, cada urn levando o seu farnel (talvez em cestas de fi-
bras, de asas, como as de Barcelos), cobertas caprichosamente 
de alvIssimas toalhas trabalhadas, caindo dos lados. Talvez nao 

17. LA SERNA, Gaspar Gomez 
de — Del Pirineo a Compostela. 
Madrid, Patronato Nacional del 
Caminho de Santiago, 1965, p. 
16/7; GAMA. Arnaldo — 0 Balio 
de Lega. PORTO, D. Barreira, 
s/d, passim: desenhos de Joao 
Maurfclo Rugendas (Vlagem pito-
resca atraves do Brasil). 

18. RAM& VIII (1903) : p. 48 e 
54. 

19. 0 Llber Sancti Jacobi, tam-
Istim chamado Codex Calisti-
nus (pela carta-prefacio, 

atrlbu(da ao papa Calixto II 
que o abre), a uma heterogOnea 
compliagao de cinco livros, dos 
quaffs o V 6 um verdadeiro "guia" 
do peregrino medieval, sobre as 
rotas, suas etapas e alojamen-
tos, os pafses, as gentes, os 
costumes e os lugares de devo-
otio da ruta jacobea, ate chegar 
a Compostela. A data de sua re-
dna° remonta aos segundo ter-
co do seculo XII, entre 1132 e 
1139, pouco antes do Cardar del 
Cid. Seu autor foi urn cura romel-
ro trances, chamado Almery Pi-
caud, originarlo da regi8o do 
Poitou (Parthenay-le-Vieux), que 
fez a viagem ate a Gaza. Mas, 
para o Wilds/el cura poitevino 0 
caminho de Santiago tot muito 
pior do que aquela "porte 

que Charles Peguy achou 
ser o caminho de Nossa Senhora 
de Chartres. 

20. Offcio do Governador D. 
Rodrigo Jos6 de Menezes 
Corte, em 4 de Julho de 1783, de 
que destacamos os seguintes 
trechos, contando que o Cami-
nho Real "estava infestado de 
hums numeroza Companhia de 
Salteadores", os quaffs, fingindo-
se soldados de patrulha, "faziao 
apear os Viendantes, a condu-
ziao as Mizeraveis victimas q. 
era° objecto de sua Cobiga p. 
o Interior dos Matos, a ali os as-
sassinavao, matando igualmente 
ath6 os Caes deq. alguns Mao 
acompanhados, p. q. de todo  fl-
cassem extintos os Signaes q. 
humanamente os podessem des-
cobrir (fls. 1). E fol o futuro In-
confidante Josti Aires, Tenente-
Coronet do 1 2  Regimento Auxiliar 
do Rio das Modes, quem foi pro-
curar os viajantes desaparecidos 
e 'hes achou as sepuituras (Us 2) 
(AHU. de Lisboa, MG, Calxa n 2 

 56). 
BURTON, Richard F. — Viagens 
aos planaltos do Brasil. Trad. 
brasilelra, Sao Paulo, Comp. 
Editors National (Brasiliana) 
1941. t. I, p. 120. 
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21. Conde d'Aurora — "Romarlas 
de Ribeira Lime. In Estudos e 
Ensaios lolckiricos em homena-
gem a Renato Almeida. Rio de 
Janeiro, Ministerio das Relac8es 
Exteriores, 1960, p. 338/9. 

22. FERREIRA, Lufs Comes 
— Entrio Mineral. Lisboa, na 06- 
c.ina de Miguel Rodrigues, 1735, 
P. 1 . 

23. Sarnellus (pseud. de Pedro 
Sarneel, C. M.) — Guia Senti-
mental do Caraga. Belo Hori-
zonte, Imprensa Oficial, 1953, p. 
60. 

24. ARQUIVO DA AROUIDIOCE-
SE DE MARiANA "Papels de D. 
Fr. Cipriano de Sao Jose. Carta 
a D. Bernardo Jose de Lorena. 
fls. 4. 

fosse tao abundante o vinho nas cabagas, mas deveria abundar a 
cachaga da terra, que os mais abstemios evitariam, usando cane-
cos para se dessedentarem nas boas Aguas do caminho. Como os 
peregrinos de alem-mar seguiriam cantando o tempo todo, talvez 
corn acompanhamento de algum harmonic°, charamela, flauta, 
gaita, cavaquinho, ferrinhos, reque-reque e mais algum instrumento 
de percussao — caixa, adufe, ganza ou berimbau — introduzido no 
conjunto pelos negros; e Mr) faltariam dangarinos, repetindo os "%li-
ras" do Minho nas leiras da estrada. 21  

Decerto fariam "quarter na Checara de Santa Rita, antes de 
escalarem a Serra, a altima etapa da viagem, rezando e entoando, 
no fim do dia, o "tergo cantado", ainda hoje comum em tantos luga-
res de Minas. No dia seguinte (no sebado ou na vespera da festa 
de Nossa Senhora Mae dos Homens), partiriam muito cedo, em 
demanda do Hospfcio. JA de longe os romeiros veriam a Capela 
engalanada corn arcos de folhagens, abrindo-se para o santuario. 
Logo chegariam e a primeira visita seria para a Senhora, colocada 
festivamente la em seu altar, ornado de panejamentos especiais, 
corn bambinelas de cores berrantes, em meio a floras multicolori-
das. E, apes uma fervorosa saudagao a Virgem Padroeira, ao pe 
do altar, comegariam a cumprir as suas promessas. Promessas 
pessoais quase sempre por doengas curadas, as terrfveis "ponta-
das pleurfticas" ("o flagelo que mais tern destrogado os mineiros 
destas minas" — no expressivo depoimento do cirurgiAo Lufs Go-
mes Ferreira, em seu Erario Mineral) 22 , os "enchimentos de est6- 
mago", as "obstrugbes", as lombrigas das criangas, urn mundb de 
achaques, de que os curavam os santos milagreiros. 0 cumpri-
mento das promessas se faria das forrrias mais variadas: rezas de 
infindaveis rosdrios, ao pa das imagens medianeiras, vias-sacras 
no Calved°, voltas de joelhos em tomo da Capela, silencio absoluto 
em toda a romaria, criangas vestidas de anjos, gente amortalhada, 
de cabelos intonsos, corn grilhetas, carregando pedras a cabega, 
etc. Ainda em 1828 — conta o Guia Sentimental do Caraca 23  — urn 
observador viu uma romeira, de bragos abertos, levando uma vela 
acesa em cada mao, subir, de joelhos, a escada exterior do Hospf-
do, atravessar o patamar fronteiro a igreja a toda esta, ate o altar, 
onde, erguendo-se, depositou a sua humilde oferenda, atirando 
imagem de Nossa Senhora repetidos beijos de grata° e de amor. 

Todos os peregrinos levariam suas ofertas a Santa ou ao 
Hosplcio. Nos bons tempos do ouro, elas seriam o preprio metal em 
p6, mas é de crer que depois, cada vez mais, em generos, ate se 
reduzirem a quase nada, nos Oltimos anos da vida do Irma. ° Lou-
rengo de Nossa Senhora. Quern torcia o nariz as romarias do Ca-
raga era o Bispo de Mariana, D. Frei Cipriano de S. Jose. Manifes-
tando-se sobre as romarias da Serra, assim escreve: "Quem, ou 
por devogAo mal entendida, ou por divertimento conhecido vai pas-
sar fres, ou quatro dias naquele sltio volta para sua Casa mui con-
tente, e satisfeito publicando que ganhou muitas indulgencias, que o 
Erma) Lourengo tern alcangado de Roma para corn elas atrair 
mais facilmente os Povos. E 4 para notar que as gentes que sobem 
corn tanto trablho a Serra para lucrar, indulgencias, nem cuidam, 
nem se apressam para entrar nas suas respectivas Freguesias. 
( ) Donde se pode inferir sem escr6pulo que o divertimento, e a 
curiosidade, a romagem, e a mistura de urn, e outro sexo é todo a 
movel de semelhantes devogoes." 24  Acostumado corn o quadro 
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das romagens de Portugal, o severo Bispo imaginaria o Hospfcio 
transformado em verdadeira feira; tendas armadas pela esplanada, 
vendendo bugigangas; tabuleiros de doces, vigiados por mulheres 
acocoradas, a apregoar os seus produtos; mascates a carregar 
seu ba6 de miudezas, traficando no meio da multidao em burburi-
nho. Pala noite, acendiam-se fogueiras e luzes, aqui e ali, entre os 
grupos mais animados, e cantadores, riscando as violas, tocavam 
desafios, que acabavam no "vira" desabalado, em que as mulheres 
davam a nota mais excitante. No dia seguinte, 29 de agosto, festa 
de Nossa Senhora Mae dos Homens, pela alvorada, eram os fieis 
acordados pelo repique dos sinos e pelo troar das bombas e fo-
guetes. Dirigiam-se para a capela, para ouvirem a missa cantada, 
"a Canto-chao, e toque de Orgaos" 25 ; ao evangelho, subia ao 
pito urn born orador, a quern ,se dava a esportula de "doze mil reis 
pelo Sermao" 26 ; a partir do oferterio, punha-se uma salva de prata 
no meio da Capela, para receber as esmolas e os frutos das pro-
messas dos fieis, que eram sempre muito generesos. Durante o 
dia, repetiam-se as visitas piedosas, inclusive ao corpo de Sao Pio 
Martir, em dep6sito no altar do Senhor do Horto. A tarde, safa a 
procissao corn a imagem de Nossa Senhora, rezando-se o terco 
corn canticos, e os festejos se fechavam corn a bencao do Santfs-
simo. JA escurecendo, a multidao comecava a descer a Serra, to-
dos refeitos e alegres. 

Nao obstante a ma vontade da autoridade eclesiastica, os Er-
mitaes-mores, especialmente os de Congonhas e do Camp; cui-
dam de melhorar, "turisticamente", os seus respectivos santuarios, 
para atrair maior n6mero de visitantes. Em Congonhas, o Ermitao 
Vicente Freire de Andrade (seria tambern, como o inconfidente 
Francisco de Paula Freire de Andrade, filho natural do Governador 
Jose Antonio 'Freire de Andrade?), que administrou a Capela de 
1794 a 1807, realizou ali grandes obras, entre as quais o contrato 
dos Profetas do adro da igreja e dos Passos da esplanada, que 
entregou ao "operario" Antonio Francisco Lisboa (o Aleijadinho), e 
as pinturas da igreja e as encarnagoes de varias imagens, que deu 
aos pintores Francisco Xavier Carneiro e Manuel da Costa Atafde, 
e mais os melhoramentos dos servicos .de agua para o santuario 
corn "alcatruzes" de pedra-sabao (talvez a primeira canalizacao 
d'agua que houve no sertao brasileiro), assim como o aumento do 
ediffcio destinado a hospedagem dos romeiros. 27  0 Irmao Louren-
co, no Caraca, tanto p6de receber os peregrinos pobrezinhos, co-
rho os ricos, realizando aquele "congruus honor" medieval, reco-
mendado pelo monge Paulo Diacono, ja desde os velhos tempos de 
786, segundo o espfrito da Regula de Sao Bento, para os mosteiros 
beneditinos da Italia. 28  Eis porque sentiram-se em casa la no Hos-
plcio, viajantes ilustres, que ate la subiram corn propesitos diferen-
tes, tais os cientistas Augusto de Saint-Hilaire, Spix e Martius, que 
se hospedaram naquele "pouso de piedade" nos 6Itimos anos de 
vida de Lourenco. Cego, extremamente doente, o Ermitao ainda 
conseguiu forcas para vir receber os forasteiros e "muito se ale-
grou de poder entreter conversa, nesta remota solidao, corn recem-
chegados da Europa". Disseram-se acolhidos "corn muita amabili-
dada" e se surpreenderam de encontrar ali "abundancia de camas, 
lenc6is asseados e outras comodidades". 29  Urn pouco mais tarde, 
o naturalista gales Charles Bunbury, encantado de achar a Serra 

25. "Compromisso da Irmandade 
de Nossa Senhora Mae dos Ho-
mans", RAPM, XII, p. 166 (Cap. 
122). 

26. "Compromisso", cit., loc. cit. 

27. "Relagao CronolOgica", cit. 
ps. 58, 60 e 62. 

28. WARNEFRIDO, Paolo — In 
Sancta Regula Commentarlum. 
Monte•Cassino, Ed. O.S.B., 
1880, p. 417. 

29. SPIX, J. — B. e Von Mar-
tius,Viagem polo Brasil. Rio de 
Janeiro, 	Imprensa Nacional, 
1938, 3v, t. I, p. 372. 
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30. 'Narrativa de viagem de urn 
naturalista inglas ao Rlo de Ja-
neiro e Minas Gerais". In Anais 
da Biblioteca Nacional. LXII 
(1942) p. 102. 

31. 1..ivro D — Despesas" (Irman-
dada de N.S. Mae dos Homens), 
Arquivo do Colegio do Caraga, 
fis. 3. 

do Caraga muito parecida as suas montanhas do node do Pars de 
Gales 30  — que, na Alta Idade Media, foram paragens procuradas 
pelos monges celtas para alojar seus disearts de ermo e peregrina-
gao — acolheu-se to tambern, ja morto o Irmao Lourengo (em 1819), 
e sendo h6spede dos Lazaristas do Pe. Leandro Peixoto e Castro e 
de sua Irmandade de Nossa Senhora Mae dos Homens, a mesma 
de Lourengo. Ela continuava o seu trabalho em prol das romarias. 
Corn esmolas e mantimentos para sustentar os peregrinos da Ser-
ra, gastaram-se, de 1825 a 1830, muitos milhares de reis. 

Mas, de todas as despesas, nenhuma foi mais bem feita do 
que a encomenda do "Painel da Cea" — assim o nomeia o "Livro D 
das Despesas" do Arquivo do Caraga — feita em 1828 ao gragde 
pintor marianense Manuel da Costa Atafde, para ser colocadeno 
Refeiterio do Hospfcio, onde ainda hoje se encontra: o Mestre Ataf-
de cobrou dos Padres 324$000 pelo Belo trabalho e mais as "guar-
nigOes para o dito", 26$000. 31  Nao era a primeira vez que o pintor 
era convocado para enfeitar o Caraga para os seus romeiros. Foi 
no princfpio do seculo, talvez ali pelos anos de 1807 ou 1808, 
quando se teria valido de alguma facilidade ou temporaria paraliza-
gao nas obras da igreja de Sao Francisco de Assis, em Vila Rica, 
para atender urn pedido do amigo Irma° Lourengo, "em quern reco-
nhego sempre m.ta virtude, consciencia e verdade, pello muito 
conceito que delle fazia e familiaridade que corn elle teve": " 
esteve" — é o seu depoimento em favor do Caraga, num auto judi-
cial de 1827 — "hum anno pouco mais ou menos empregado nas 
obras de pintura e douramento da Capella de N. Sra. May dos Ho-
mens da S. do Carassa por ajuste que tinha feito corn o falecido Ir-
ma° Lourengo fundador da mesma Capella". Fomos a Mariana, em 
1960, e guiado pelo incansavel pesquisador Niquinho Ferreira to-
pamos o precioso C6dice 328 do Arquivo dos Cartorios do 1 2  e 22 

 Offcios de Mariana, aos cuidados da DPHAN, onde se achava o 
Auto n2  7.803, que inclui o depoimento de Atafde. 32  

O fato é que la ficou, na antiga Capela, o trago do seu pincel 
privilegiado, que infelizmente nao existe mais. 0 viajante A. de 
Saint-Hilaire, que la esteve em 1816, encantou-se corn os ornatos 
da igreja e sua magnifica prataria. 33  Mas, os anos passaram e os 
homens eram outros. Os criativos ermitoes haviam-se acabado e 
chegaram os padres lazaristas franceses, que nao entendiam, nem 
a alegre romaria luso-braaeira, nem as tradigOes populares da 
nossa gente. Como num simbolo, o Pe. Alio J. Clavelin, urn frio 
montanhes do Jura, urn dos lugare's mais inospitos da Franca, 
mandou demolir a Capela do Irma° Lourengo e sobre ela ergueu a 
sua nao menos Fria igreja g6tica da Serra do Caraga. 

32. Auto n2  7.803 — Agao Civil, 
de 5 de novembro de 1827. 0 
depoimento de Atafde esta a Hs. 
16-v. 

33. SAINT-14ILAIRE, A. Viagem 
pelas Proancias de Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais. Sao Pau-
lo, Companhia Editora Nacional, 
1938. 2v. t. I, p. 194. 
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