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“A Capela de Três Vendas de Catuípe” tem atrás de si uma longa 
história. Mas contarei apenas sua parte mais recente, com cerca de 
vinte anos. 

Era 1989. Já então há duas décadas professor do Instituto de Le-
tras da UFRGS, eu estava concluindo o Mestrado em Literatura Brasi-
leira e disposto a defender minha tese, redigida pela metade, quando 
ocorreu estranho episódio, não provocado por mim nem comigo rela-

cionado – pelo menos não diretamente. Fosse como fosse, o mesmo 
colocou-me diante de três alternativas, que, como o próprio episódio, 
não interessa referir. O certo é que optei por sair à francesa,  
abandonando o Mestrado e a tese. E esqueci completamente o assunto. 
Mais de dez anos depois – sabe-se lá por que! – resolvi pedir revali-
dação dos créditos/disciplinas que eu cursara e reingresso para defesa 
de tese. O processo consumiu cerca de dois anos mas, ao final, o pedi-
do foi deferido favoravelmente. 

Logo em seguida, o professor Luís A. Fischer – que fora meu alu-
no e que eu escolhera como Orientador, para não complicar! –, ampa-
rado em quadro legal, apresentou-me duas alternativas. A primeira 
me concedia o título de Mestre, com a única exigência de me submeter 

a uma Banca Examinadora para defender minha já extensa produção 
ensaística sobre Literatura Brasileira. A segunda, caso eu desejasse 
obter o título de Doutor, exigia complementação de créditos, projeto 
de tese, redação da mesma e respectiva defesa. 
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Eu tinha tudo a ganhar, e nada a fazer, optando pela primeira al-
ternativa. Mas – de novo, sei lá por que, talvez por destino – cometi a 
tolice de dizer que não, que eu queria ser doutor. “Então – me disse 
ele, apoiado por outro ex-aluno sádico –, o sr. deve fazer a comple-
mentação de créditos e redigir uma tese. O tema desta será A gênese 

intelectual de “A epopeia de Riobaldo”. 
A complementação dos créditos – exigida por lei – não seria, nem 

foi, problema. Disciplinado, faço o que tem que ser feito. Mas julguei 
o tema da tese, praticamente imposto, uma imbecilidade, um absurdo, 
um despropósito. Não pela imposição. Pelo tema. Explico. 

“A epopeia de Riobaldo” era/é um ensaio de 100 páginas escrito 
em janeiro de 1971, em Três Vendas de Catuípe, à luz de uma lampa-

rina a querosene, logo que eu voltara da Europa. Tendo por tema 
central Grande sertão: veredas, de J. G. Rosa, o ensaio passara prati-
camente despercebido ao ser publicado em 1973. Mas, com o passar 
das décadas, fora se tornando famoso, particularmente pela visão 
histórico-antropológica que o embasa – considerada por alguns como 
profética. Não é nada disso, mas não vem ao caso. Meu problema, com 
o Orientador e comigo mesmo, era outro: por que, diabos!, eu teria 
que escrever uma tese sobre um texto meu, sobre mim próprio?!  
Outros que escrevessem! Não eu! 

E aí percebi: eu dissera que queria ser doutor! Eu caíra em uma 
armadilha por mim próprio montada! Eu não podia voltar atrás diante 
de meus ex-alunos! Seria uma humilhação! Eu não tinha saída. Era 

uma questão de honra executar o que me fora imposto. Mesmo assim 
resisti, entrei em crise e ao longo de seis meses fiquei sem ação.  
E pensei em abandonar tudo mais uma vez. Mas um dia encontrei a 
solução. Queriam um Narciso? Pois o teriam! Tão gigantesco que 
nenhum espelho seria suficiente para refleti-lo por inteiro! Então, sob 
o mote “Eu não era eu. Eu era um processo histórico”, escrevi Rio-

baldo e eu – a roça imigrante e o sertão mineiro. E comparando-me – 
modestamente sempre em terceiro lugar, é claro... – a Sófocles e a 
Guimarães Rosa, construí o Narciso da periferia europeia. 

“A Capela de Três Vendas de Catuípe” é a primeira parte da  
obra. E para mim é a melhor parte: porque não falo de mim e porque 
através dela Três Vendas de Catuípe entrou para a História. O destino 

assim o quis. Devo agradecer a meus ex-alunos... 
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ABERTURA 

Em busca do passado 

Quem desce, rumo a leste, o topo da suave colina em que  

se localizava, no século XVIII, a redução de Santo Ângelo 

Custódio passa, algumas centenas de metros abaixo, o arroio 

Itaquarichim. Ali, quebrando a nordeste e seguindo o traçado 

da antiga estrada que levava aos campos de Cruz Alta, atra-

vessa, cerca de sete quilômetros adiante, o arroio Santa Bár-

bara. Subindo e descendo coxilhas de relevo mais ou menos 

acentuado, outros tantos quilômetros adiante na desde sempre 

tortuosa e hoje encascalhada via o viandante encontra, mais 

ou menos a meio caminho de sua jornada, o arroio das Pom-

bas, um filete d’água a correr, por sobre um lajeado basáltico, 

rumo a seu destino – o mesmo de seus iguais –, a margem 

direita do Ijuí-Grande. 

Continuando adiante, por aclives e declives, mais uns dez 

quilômetros, o viandante atravessa o curso do arroio Santa 

Teresa e segue, sempre no rumo nordeste, até chegar ao topo 

de uma coxilha, de onde avista, a leste, uma pequena cidade, 

na qual sobressai ainda a alta torre de uma igreja. Para conti-

nuar, dois caminhos se abrem à sua frente: à direita, a estrada 

velha, tortuosa, enrugada, impregnada de lembranças e esque-

cida pelo tempo; à esquerda, a nova, que, rápida e reta, rasga 

os antigos campos de barba-de-bode. Ambas, algumas cente-

nas de metros abaixo, cruzam por sobre o arroio Santo Antô-

nio e chegam comigo, o peregrino da memória, a Catuípe. 
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E então, já inquieto e ansioso por encerrar esta jornada 

simbólica e poder dar início ao texto real, deixo a praça da  

igreja e desço apressado a av. Rio Branco, rumo ao norte. No 

sopé da coxilha e no limite da zona urbana atravesso mais 

uma vez o arroio Santo Antônio e sigo, pela estrada velha, por 

cerca de quatro quilômetros, até encontrar, à direita, um gran-

de campo-santo. 

Localizado diante e quase no centro da testada leste dos 

dois lotes coloniais que foram um dia de meus avós e de meus 

pais, ele, com sua rústica monumentalidade e com seu simbo-

lismo universal, memora, respectivamente, o brevíssimo ful-

gor de uma civilização agrária, ali nascida e formada, e seu 

intempestivo desaparecimento, duas gerações depois, ceifada 

impiedosamente pelo tempo, como é o comum destino de toda 

vida sobre a Terra. 

Nele, única e muda testemunha – que até a velha igreja foi 

arrasada! – de um passado tão vivo em mim quanto sepultado 

pela História, dormem seu sono eterno os fundadores da Ca-

pela de Três Vendas de Catuípe. Dela, ao término desta Pri-

meira Parte, tenho a razoável pretensão de ser o primeiro e a 

íntima certeza de que serei o último cronista. 
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I 

O CONCEITO DE CAPELA 

O verbete capela, nos dicionários e nas enciclopédias de 

Língua Portuguesa, apresenta em torno de uma dezena de 

sentidos para o termo.1 Entre estes sentidos, no entanto, não se 

encontra, como será demonstrado a seguir, aquele que o 

mesmo terá no contexto deste trabalho. Seguindo, portanto, a 

lição de Aristóteles,2 o termo capela será aqui definido univo-

camente tanto como conceito teórico quanto, em seguida, 

como conceito prático. 

Para elidir, de um lado, digressões inúteis e, de outro, 

desvios em relação ao foco, a amplitude semântica do termo 

em questão será, neste trabalho e a partir deste momento, 

restrita à que ele possui ou, por extensão, pode vir a possuir 

quando referido à sociedade colonial-imigrante clássica de 

origem peninsular no Rio Grande do Sul, cuja existência 

efetiva abrange um arco cronológico que vai, aproximada-

                         
1
  V., por exemplo, Grande enciclopédia Larousse cultural. São Paulo: Nova Cultural, 

1999. 
2
  Lógica, categorias, 1. 
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mente, de meados do último quartel do século XIX até quase 

o final do terceiro quartel do século XX. 

Neste contexto específico o termo capela possui, na bi-

bliografia que aborda o tema,3 três sentidos perfeitamente 

explicitados e definidos. Estes três sentidos são: 1 – edifica-

ção ou prédio destinado ao culto religioso; 2 – circunscrição 

administrativa da Igreja romana; 3 – conjunto de famílias de  

agricultores. 

1 – Edificação ou prédio, de madeira e/ou alvenaria, le-

vantado por uma determinada comunidade de agricultores 

com o objetivo específico de servir de local de culto religio-

so desta mesma comunidade. 

Deste sentido original e cristalino, decorrem, por anáfo-

ra, os outros abordados neste capítulo. 

2 – Circunscrição administrativa paraoficial da Igreja 

romana,4 cuja estrutura possuía oficialmente, e ainda possui,  

apenas três instâncias, ou níveis, assim estabelecidos, por 

gradação descendente: Cúria romana, Cúrias diocesanas e 

Paróquias. 

Esta estrutura administrativa, herança do período crepus-

cular do Império Romano, consolidou-se e universalizou-se 

na Cristandade ocidental a partir da Contra-Reforma triden-

tina. E adquiriu, no âmbito da sociedade colonial-imigrante 

clássica no Rio Grande do Sul, dimensão e dinâmica especí-

ficas, delas resultando, como fica claro na bibliografia já 

acima referida, a criação desta quarta instância denominada 

capela. 

3 – Conjunto de famílias de agricultores delimitado geo-

graficamente e definido pelo pertencimento a um grupo com 

um local comum de culto religioso. Menos óbvio e, ao mes-

mo tempo, mais fluido e mais complexo do que os dois ante-

                         
3
  Destacam-se, nesta bibliografia, De Boni, Batistel, Manfroi, Barea e Galioto. 

4
  V. De Boni, 1980. 
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riores, este sentido é o limite semântico explícito que está 

presente na bibliografia que faz referência ao tema. É fato, 

como acima já foi mencionado, que incidentalmente5 aflora 

cá e lá a percepção de que a capela é algo mais do que o 

simples somatório de famílias de agricultores de religião 

católica que possuem um local de culto comum. Este algo 

mais, porém, nunca adquire clareza semântica nem objetivi-

dade conceitual superiores à noção de comunidade religiosa 

– para a qual capela, no sentido 1, é local de culto e secun-

dariamente ponto de encontro e local de convivência social. 

Ultrapassar este limite de percepção intuitiva deste algo 

mais que caracteriza a capela e dar ao conceito a clareza de 

uma definição científica – no âmbito das ciências humanas – é 

o objetivo buscado a seguir ao propor o estabelecimento de 

um quarto sentido para o termo. Este quarto sentido é o de 

formação sócio-histórica. 

4 – Formação sócio-histórica. A expressão formação só-

cio-histórica tem aqui o sentido de estrutura civilizatória6 

com características próprias suficientemente definidas e espe-

cíficas para poder ser qualificada como única, considerados 

em conjunto todos os elementos organizacionais de que é 

composta. 

Uma formação sócio-histórica pode, portanto, possuir 

componentes próprias de outras formações sócio-históricas e 

pode com estas relacionar-se em nível maior ou menor de 

intensidade, sem que tal afete a própria especificidade. Isto 

porque esta especificidade não é dada apenas pela natureza 

das componentes que a formam mas também pelo número 

delas, pela forma como elas se relacionam entre si e pela ex-

clusividade de sua coexistência. 

                         
5
  Particularmente em De Boni, Galioto e Manfroi. 

6
  No sentido de forma de vida característica de um grupo humano específico. 
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Supondo que os conceitos de número e forma sejam, em 

princípio, suficientemente claros, basta expor sucintamente o 

que se entende pelo de exclusividade de coexistência. Para 

tanto um exemplo, relacionado ao tema, é muito adequado. 

Como se sabe, os imigrantes italianos originários do norte 

da Península eram, em sua esmagadora maioria, agricultores. 

E assim eles continuaram em sua nova pátria. Contudo, o fato 

de nesta passarem à condição de proprietários autônomos e 

iguais alterou radicalmente sua função de agricultores, pois 

tais componentes não coexistiam em sua pátria de origem. 

Situação semelhante ocorre, como se verá adiante, no que diz 

respeito à família – a monogamia adquire nova função –, ao 

espaço – que é selvático e não urbano-industrial –, à religião – 

que passa a fundamento civilizatório primeiro da sociedade. 

Isto posto e retornando ao início deste capítulo e o con-

cluindo, o termo capela, seja quando utilizado como conceito 

genérico, seja quando aplicado a Três Vendas de Catuípe, terá 

aqui sempre – salvo restrição específica – o sentido de forma-

ção sócio-histórica. 

Assim, a partir do conceito de estrutura civilizatória apli-

cado a priori à forma de vida característica do grupo humano 

que viveu em Três Vendas de Catuípe no período, aproxima-

damente, de meio século (1920-1970) e a partir do registro 

memorialístico e da análise de suas componentes, nesta pri-

meira parte busca-se, por extensão, apresentar um conceito 

tão rigoroso quanto possível da formação sócio-histórica pró-

pria do sul do Brasil e conhecida genericamente como capela. 


