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RESUMO 
 
Nesse trabalho apresento dois rituais inter-religiosos e ecológicos, a Romaria das Águas e 
o Caminho de Sepé Tiaraju, que ocorrem no Rio Grande do Sul e se constituem como 
formas de expressividade e reivindicação de direitos sociais, territoriais e políticos. São 
compostos por instituições religiosas, poder público e organizações sociais. A Romaria 
das Águas tem como focos principais a questão inter-religiosa e ecológica, é organizada 
por católicos e umbandistas e tem como padroeira e Mãe, Nossa Senhora das Águas e 
Oxum. Já a peregrinação ciclística Caminho de Sepé Tiaraju tem foco no encontro entre 
diferentes grupos de excluídos, especialmente jovens da periferia urbana e grupos rurais 
empobrecidos e na proposta de percorrer de bicicleta a última rota de Sepé Tiaraju. A 
partir do trabalho de campo, entrevistas e análise de materiais produzidos por esses 
grupos, foi possível concluir que a Romaria das Águas e o Caminho de Sepé apresentam 
formas territorializantes a partir da questão fundiária e de outros temas – políticos, sociais 
e ambientais. A luta pela terra e a possibilidade de existir no mundo impulsionadas por 
esses diferentes grupos passam a ser atualizadas nesses momentos. Nossa Senhora das 
Águas e Sepé Tiaraju agenciam outros modos de acionar políticas públicas e, ainda, de 
promover reivindicação social, permitindo que esses grupos possam agir em conjunto, 
mas como diferentes e com práticas divergentes. Portanto, a partir de uma ação 
cosmopolítica compõem rituais que aliam diferentes pautas que não se unificam, mas 
apresentam como forma de composição de mundos. 
 
Palavras chave: rituais, inter-religiosidade, composição de mundos, cosmopolítica. 
 
1. Introdução 
 
 Nesse texto busco analisar as possibilidades de composição de mundos 

conformadas em dois rituais que envolvem religiosidade, ecologia e política, no intuito de 

construir relações entre grupos e indivíduos que convergem pautas e ações comuns. Tais 

rituais constituem-se como formas de expressividade e reivindicação de direitos sociais, 

territoriais e políticos e minha principal questão é evidenciar de que maneira, a partir de 

pautas diferenciadas, múltiplas e ao mesmo tempo aliadas, a Romaria das Águas e o 

Caminho de Sepé Tiaraju estabelecem relações cosmopolíticas entre questões políticas e 

divindades – Nossa Senhora das Águas, Oxum e Sepé Tiaraju. 

 Rituais podem ser entendidos como sistemas de comunicação simbólica, 

culturalmente construídos e constituídos por cosmologias – códigos, convenções e 

relações –, são criações coletivas que diferem do comportamento ordinário – direto e 

espontâneo –, pois expressam “um ensaio disciplinado de atitudes” (TAmbiah, 1985 63 



apud Peirano, 2002). Todavia, embora   constituídos de sequência organizada e 

padronizada, podem variar em performance, de modo que novos ordenamentos, naquele 

momento, podem ser lançados no intuito de formar um corpo comum, rítmico e contínuo 

por um desejo em comum (Chaves, 2000).  

 A Romaria das Águas e o Caminho de Sepé Tiaraju enquanto rituais inter-

religiosos, ecológicos e políticos foram criados e são organizados como um espaço de 

expressão de questões múltiplas e contíguas e de diversos participantes, propondo uma 

composição de mundos comuns (Oro E Anjos, 2009). Dessa maneira, nesses rituais, 

católicos, umbandistas, ecologistas, indígenas, agricultores, quilombolas e jovens têm a 

possibilidade de interação, de maneira que a discussão política acaba tendo como 

referência diferentes mundos, além de comprometer a política com o cosmos (Pimentel, 

2012). Nossa Senhora das Águas, Oxum e Sepé Tiraju são aliados e inspiram os 

participantes dos eventos. 

 Esse estudo foi construído com base na pesquisa etnográfica e observação 

participante da Romaria das Águas e Caminho de Sepé Tiaraju entre 2010 e 2014, mas 

também ao longo de conversas informais e entrevistas semiestruturadas com 

organizadores, realizadores e participantes desses eventos fora dos rituais, no intuito de 

acompanhar a performance dos eventos e entender as concepções desses romeiros 

acerca da proposta contígua de construção desses momentos rituais. 

 Ao acompanhar e participar desses eventos e conhecer seus integrantes, pude 

inferir que esses rituais são criações coletivas que abarcam questões, perspectivas e 

devoções diversas, mas iguais em essência, possibilitando uma composição de mundos 

comuns. Assim, embora eles tenham criado espaços nos quais causas comuns são 

evidenciadas, eles também possibilitaram a expressão de diferenças, uma vez que 

permitem composições. Cabe salientar que a expressão de diferenças, nesse contexto, 

na maioria das vezes não acontece de forma dialética, tampouco ausente de hegemonia. 

Não obstante, são essas divergências que apontam as razões da permanência dos rituais 

no tempo e nos espaços que ambos percorrem. 

 Pude notar também que as agências dos corpos e das coisas no ritual pautavam-

se em relações cosmopolíticas, pois a capacidade de organização política desses grupos 

dava-se a partir da religiosidade e da ecologia, bem como de divindades e da natureza, 

apontando que “nos jogos entre mundos, as coisas são mais importantes do que as 

palavras, na medida em que são regimes de existência que estão em jogo, isto é 

cosmopolítica” (Oro e Anjos, 2009, p.48). 

 



2. Considerações acerca do trabalho de campo 
 
 A primeira proposta dessa pesquisa era acompanhar movimentos e práticas 

ecológicas na instituição católica, sob o tema da ambientalização da religião1, tendo como 

campo de pesquisa a Romaria das Águas e o grupo católico como interlocutor 

privilegiado. Porém, ao iniciar o trabalho de campo, deparei-me com as diferentes visões 

de mundo que coexistem nesses rituais, bem como com as diversas formas de 

participação e relações estabelecidas entre Nossa Senhora das Águas, Oxum, Sepé 

Tiaraju e os principais temas dos eventos – ecologia, inter religiosidade, terra e território, 

justiça social. 

 Dessa maneira, passei a considerar demais grupos participantes dos eventos, 

como católicos, umbandistas, indígenas, jovens, moradores das Ilhas2, dentre outros, mas 

mesmo assim, cabe ressaltar o protagonismo católico, uma vez que esses são criadores 

dos rituais e de parte das devoções. 

 Desse modo, a pesquisa começou entre o grupo católico e no último dos três ritos 

que compõem a Romaria das Águas, a procissão fluvial no Lago Guaíba. Em seguida 

passei a acompanhar o Rito das Águas e por fim, cheguei às “Ilhas”3, onde tudo começou. 

Da Romaria das Águas cheguei ao Caminho de Sepé Tiaraju, “a peregrinação ciclística e 

popular” que me foi apresentada como um ritual complementar à Romaria das Águas, 

tanto no nível político quanto no nível do cosmos. Nessa caminhada, percebi que o lugar, 

ou melhor, os lugares percorridos durante esses rituais dão forma e identidade ao evento, 

assim como têm importância direta na organização social dos seus participantes. 
 
3. Contexto e realização dos rituais 
 
 A Romaria das Águas teve início no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, a partir da 

organização da reciclagem do lixo entre seus moradores. E ao longo de suas várias 

edições, foram surgindo ritos que compõem a romaria até hoje – peregrinações entre as 

Ilhas, peregrinações pelo Estado e uma procissão fluvial. A Romaria das Águas tem como 

                                                             
1  A proposta era pesquisar a reconfiguração de questões, práticas e lutas tradicionais que se 
transformam ao incorporar aspectos ambientais, apontando questões e práticas ambientais como um novo 
fenômeno na esfera social, no âmbito do projeto Ambientalização Social e Religião (Steil, 2010). 
2  Cabe ressaltar aqui que esses grupos não são fechados, mas coexistentes. Os moradores das 
Ilhas, por exemplo, além de ali residirem e serem aqui categorizados como tal, são em sua maioria, 
umbandistas. 
3  “Ilhas” é como frequentemente os moradores da cidade de Porto Alegre referem-se ao bairro 
Arquipélago, formado por 16 Ilhas, sendo 4 as que têm maior densidade populacional: Ilha da Pintada, Ilha 
das Flores, Ilha do Pavão e Ilha Grande dos Marinheiros. O Santuário de Nossa Senhora das Águas 
encontra-se na Ilha Grande dos Marinheiros. 



foco principal duas questões: inter-religiosidade e ecologia e, atualmente, é organizada, 

principalmente, por católicos e umbandistas e tem como padroeira e Mãe, Nossa Senhora 

das Águas, em consonância com Oxum, o Orixá das Águas Doces. 

 Nossa Senhora das Águas foi criada a partir de uma imagem de Nossa Senhora 

Aparecida quebrada, que foi encontrada no lixo durante o trabalho de reciclagem. As 

mulheres que a encontraram colaram a imagem, que, poucos anos depois, foi 

transformada em Nossa Senhora das Águas, com base no Livro do Apocalipse 12, da 

Bíblia Sagrada. Nossa Senhora das Águas peregrina entre as Ilhas do bairro Arquipélago, 

a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), acompanhando o Rito das Águas e a 

Procissão Fluvial. 

 O Rito das Águas consiste em buscar fontes de águas limpas, arroios, rios e 

nascentes, nas cidades por onde a Romaria passa. Encontrados esses locais, é 

preparada uma celebração inter-religiosa na qual uma pequena amostra dessa água será 

coletada. As águas coletadas são trazidas para o encerramento da festa, no dia 12 de 

outubro, quando serão misturadas, abençoadas e lançadas às águas poluídas do Lago 

Guaíba. Nesse mesmo dia, acontece a Procissão Fluvial pelo Lago Guaíba, e o 

encerramento do ritual. 

 Já a peregrinação ciclística, no Caminho de Sepé Tiaraju, tem foco no encontro 

entre diferentes grupos de excluídos. Sepé Tiaraju foi um dos indígenas assassinado na 

Guerra Guaranítica contra o exército Luso-Hispânico, em 1756, na região das 

Missões/RS. Na mesma batalha, mais 1500 Guaranis foram mortos em combate. A 

proposta é percorrer de bicicleta (nem todos os participantes pedalam, e nem sempre se 

pedala todo o tempo. Um ônibus e, por vezes, carros de apoio acompanham ciclistas e 

levam os participantes que não pedalam), entre os dias 1 a 7 de fevereiro, a última rota de 

Sepé Tiaraju, que vai das atuais cidades de Rio Pardo a São Gabriel.  

 Durante esse percurso, os bicicleteiros podem conhecer a realidade rural, trocar 

experiências com seus moradores, saber sobre suas necessidades e demandas assim 

como mostrar a bicicleta como um meio de transporte não poluente. São visitados locais 

que fazem referência histórica à Guerra Guaranítica (1750-1756), além de quilombos, 

casas de umbanda, associações comunitárias, comunidades rurais, entre outros.  

 Nos últimos dias da pedalada, os bicicleteiros encontram-se com os Guarani, em 

São Gabriel/RS. Esses Guarani ali reúnem-se, todos os anos, para discutir políticas 

públicas destinadas a eles e homenagear os companheiros mortos na batalha do 

Caiboaté – atualmente, o Caiboaté é uma localidade do município de São Gabriel/RS –, a 

última batalha entre Guaranis e exército luso-hispânico, na qual resultaram 1500 guaranis 



mortos. Com os indígenas, participamos do ritual de lamento aos seus antepassados 

mortos no dia 7 de fevereiro. A pedalada é desenvolvida em parceria com a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), prefeituras das 

cidades visitadas e organizações sociais.  

 Sepé Tiaraju é considerado um santo popular – “não canonizado pela Igreja, mas 

canonizado pelo povo” (Antônio, 2012) – e é identificado com São Miguel, nomeado 

Miguel Nativo. Ao questionar sobre a possibilidade de promover a Romaria das Águas e o 

Caminho de Sepé Tiraju como eventos contíguos, o argumento parte de uma lógica 

católica que segue o capítulo 12 do Apocalipse, mas também de uma lógica de 

complementaridade.  

 Retomando o livro de Apocalipse, capítulo 12 (7-9) do Novo Testamento da Bíblia 

Sagrada, Miguel é o anjo que lidera o “exército” de Deus contra o Diabo, ou Satanás, que 

ali aparece, mais uma vez, em forma de dragão. Expulso do céu, o dragão continua o 

combate na terra contra o resto dos descendentes da mulher – a humanidade, 

descendente de Maria. Nesse contexto, tanto Miguel quanto Maria tomam a defesa, do 

céu e da humanidade, contra o dragão, que nos rituais em questão evidenciam as 

dificuldades vencidas. Dragão que aparece em ambas imagens, está aos pés de Nossa 

Senhora das Águas, bem como aos pés São Sepé Tiaraju, Miguel Nativo. 

 Outra lógica que acompanha a proximidade entre os rituais é a lógica de 

complementaridade entre as energias femininas e o masculinas, pois são as mesmas 

forças que deram início ao Universo: o caos e o cosmos. Nesse contexto, a vida, assim 

como o Universo e a história de cada um, é realizada dentro de um jogo dual: tenso e 

criativo, feminino e masculino, interior e exterior, de modo que a humanidade está em 

constante gênese (Cecchin e Cecchin, 2015). Dessa maneira, Nossa Senhora das Águas 

e Sepé Tiraju – Romaria das Águas e Caminho de Sepé – são as forças cósmicas que 

permitem criações, são forças generativas e que espalham de amor. 

 

4. Romaria das Águas e Caminho de Sepé Tiaraju: os rituais e as possibilidades de 
composição de mundos comuns 

 

 Tanto a Romaria das Águas como o Caminho de Sepé Tiaraju foram criados e são 

organizados pela Associação Caminho das Águas4, uma Organização Não 

                                                             
4  A Associação Caminho das Águas é uma ONG criada em 1994, com o propósito de reunir pessoas 
de inspiração ecológica, desenvolver trabalhos de caráter cultural, educativo e comunitário e defender os 
direitos humanos fundamentados na dignidade da pessoa humana, especialmente das mais pobres (Com. 
Pes., Porto Alegre, RS, 2014). Fundada com o nome de Devoção Nossa Senhora Aparecida, seu início 



Governamental (ONG) com foco na organização de catadores de materiais recicláveis 

que atua em Porto Alegre e Região Metropolitana do estado. Atuando desde a década de 

1980, todo o trabalho dessa ONG tem como base a Teologia da Libertação, a “opção 

pelos pobres”5 e, consequentemente, pauta ações de justiça social e opta pelo trabalho 

com os excluídos. Sendo assim, o grupo católico assume um protagonismo na 

organização e promoção desses rituais. 

 De acordo com Isabelle Stengers (2010, p.996), a proposta cosmopolítica tem foco 

na produção de interstícios, no sentido de desacelerar nossas certezas acerca do que 

vivemos – técnicas, práticas, conhecimentos. A proposta cosmopolítica propõe 

coletividade nas reuniões criadas em volta de uma questão política, porém ninguém sabe 

como agir ou que lugar dar a essa questão insistente. Cosmos, na palavra cosmopolítica 

refere-se ao desconhecido, àquilo que é constituído por mundos múltiplos, diferentes e 

articulados de acordo com o que são capazes, e a política é uma arte que deve criar 

maneiras que a possibilite de lidar com o que ela deve lidar. 

 Nesse contexto, os protagonistas do evento não tomam as decisões, mas 

comprometem-se com a possibilidade de gerar pensamento, um pensamento que não 

pertence a ninguém e no qual ninguém está certo (Stengers, 2010). Como veremos no 

decorrer desse texto, a busca de protagonismo católico, ultrapassa o sentido de 

comprometimento sugerido por Stengers (2010), todavia, essa hegemonia católica é 

“forçada” a voltar atrás, uma vez que não cumpre o objetivo dos rituais sem a presença ou 

ação dos segmentos umbandistas no evento. 

 Na Romaria das Águas, uma série de convergências e divergências são 

negociadas e encadeadas pelos organizadores e participantes da festa, ao longo do ritual 

– nos espaços que a santa percorre, nos elementos que compõem a imagem da santa, 

nos seus ritos. Tanto que, uma de minhas interlocutoras, definiu o evento como uma 

“união de diferenças” (Beatriz, 2014), um momento no qual existe a possibilidade de 

encadear diferentes lógicas e não a sobreposição delas. Tais negociações não são 

estabelecidas sem oposições e disputas, de modo que em devidos momentos a Festa do 

dia 12 de outubro chegou a ser segmentada, como aconteceu em 2012, quando a 19a 

Romaria teve início em diferentes locais – Ilha Grande dos Marinheiros e Vila Santa 

Teresinha – festas que foram integradas na Procissão Fluvial e na Usina do Gasômetro. 
                                                                                                                                                                                                          
coincide com a Festa de Nossa Senhora das Águas e com o começo dos trabalhos de organização popular 
nas Ilhas do Guaíba, que é pautado na reciclagem de lixo e no cuidado com as águas. 
5  De acordo com Leonardo Boff (2014), a Teologia da Libertação “apresenta um novo modo de fazer 
teologia, a partir dos pobres e contra a sua pobreza, profética e com um apelo à consciência ética da 
humanidade, por colocar no centro de sua preocupação a sorte das grandes maiorias condenadas à miséria 
e à exclusão por causa das minorias nacionais e internacionais insensíveis, cruéis e sem piedade”. 
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=26. Acesso em: agosto de 2014. 



 A disputa criada em torno do lugar no qual a Festa ocuparia, chegou a criar um 

conflito de como esses mundos se estabelecem no ritual. Para a Associação Caminho 

das Águas a romaria na cidade dá visibilidade a um evento local, para o “povo das Ilhas” a 

Romaria  intensifica as identidades de ilheiros e ilhéus – respectivamente aqueles que 

residem nas Ilhas e aqueles que nasceram nas Ilhas – e seu papel, além de reunir os 

moradores das Ilhas, é chamar a atenção para o território Ilhas e suas demandas. Nesse 

contexto, os lugares da Festa e os espaço por onde a Santa transita são fundamentais.  

 A solução para o caso foi, em um primeiro momento, manter celebrações 

separadas. Porém, a Festa não tem o mesmo efeito sem ilheiros e ilhéus e a imagem de 

Nossa Senhora das Águas precisaria retornar às Ilhas. Tais situações motivaram novos 

arranjos entre as partes, a de pedir a participação do “povo das Ilhas” no encerramento da 

Festa e de se fazer presente no centro da cidade enquanto morador do bairro 

Arquipélago. Ao questionar tal motivação, a resposta tem como ponto central a Santa, “a 

gente pode dizer não para as pessoas, mas não podemos dizer não para Nossa Senhora 

das Águas” (Beatriz, 2012), indicando que o que mantém e dá continuidade ao evento são 

as forças cósmicas no seu entorno. 

  A imagem e as narrativas que se desenrolam no entorno da Santa, bem como as 

relações que Ela permite – Mãe Oxum – tornam possível a conjunção de uma série de 

diferenças em uma única Santa: Nossa Senhora das Águas. A partir dela, é possível tecer 

a história das Ilhas, pautar questões sociais – catadores, negros, mulheres, pescadores, 

excluídos –, conectar uma série de ações práticas de ecologia e pôr em diálogo diferentes 

religiões, seja através da curiosidade por sua imagem, seja por meio de tudo o que 

converge nessa imagem – intensidades católicas, afro-brasileiras e políticas. Nesse 

contexto, Nossa Senhora das Águas insiste em trazer o cosmos à política, onde, 

simultaneamente, humanos e não humanos marcam uma luta social e ecológica. 

 Cabe ainda destacar, que a procissão fluvial de Nossa Senhora das Águas, além 

de carregar Mãe Oxum, retoma a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes e 

de Iemanjá, proibida na cidade de Porto Alegre no final da década de 1980. Sendo assim, 

nas águas do Lago Guaíba se dá o ponto máximo do evento: o encontro entre as 

devoções de matriz africana, nas intensidades dos Orixás das Águas Doce e Salgada; as 

devoções marianas, na imagem de Nossa Senhora das Águas e na homenagem à Nossa 

Senhora dos Navegantes e as pautas políticas, para as quais essas divindades são 

mobilizadas. Nesse contexto, o elemento água e Nossa Senhora das Águas convergem 

em si diversas possibilidades: permitem arranjos, sequências e encadeamentos não 

necessariamente conjuntos, mas pertinentes e que fazem sentido ao todo.  



 No âmbito do Caminho de Sepé Tiaraju, também pude notar convergências e 

divergências que dão forma ao ritual. O evento articula movimentos, romarias e grupos 

sociais de “excluídos”, em dois níveis. O primeiro deles conecta os diferentes grupos: 

catadores, participantes das comunidades eclesiais de base, romeiros, mulheres, ilheiros 

e ilhéus, mediadores de lutas populares e movimentos sociais. Em um segundo nível, 

estão conectadas as minorias: agricultores, indígenas e quilombolas, que se encontram 

ao longo do percurso dos ciclistas. A bicicletada nos Caminhos de Sepé Tiaraju 

estabelece uma trama que agrega participantes de eventos contíguos, unindo causas e 

segmentos em um único evento. Porém, o evento também reúne diferenças que não se 

unem por completo, aliando tensões, ligações, rompimentos e conexões sob o mesmo 

tema, a luta pela terra, que não deixa de ser específica para cada segmento. 

 Nesse ritual, os lugares percorridos pela bicicletada têm destaque. Pedalamos por 

seis municípios da região, passamos por cinco comunidades rurais, e em quatro delas, 

chegamos à zona urbana e a uma escola. São Gabriel, o ponto final dos ciclistas, está no 

centro-sul do estado do Rio Grande do Sul – dista 326 quilômetros de Porto Alegre. É o 

lugar de memória das Missões6. É ali que se inicia a “devoção popular indígena” 

direcionada à luta pela terra no seio da própria Igreja, uma luta passada, reatualizada 

pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e ritualizada na Romaria da Terra7, que se 

apropria da identidade de Sepé aos interesses dos despossuídos (Brum, 2006; Aydos, 

2004). 

 Mas, mais do que um local de memória das Missões, é um local no qual a luta pela 

terra se atualiza, pois é nessa mesma terra que os expropriados e os senhores de grande 

propriedade rural “voltam ao combate”. O município de São Gabriel imprime em seu 

território histórias de luta: os Sete Povos das Missões (1750), a Revolução Farroupilha 

(1840), já que foi sede do governo da República Rio-Grandense, e as atuais disputas pela 

terra, como a ocupação e a marcha do MST na Fazenda Southall (2003). 

  Nesse cenário, Elton Brum (1965-2009), integrante do MST, 253 anos depois da 

Guerra Guaranítica, assim como Sepé, foi assassinado durante uma reintegração de 

posse na referida fazenda. Lutando contra a expropriação e a favor da reforma agrária, 

Elton foi baleado pelas costas, com um tiro de calibre 12 que partiu da Polícia Militar, 

crime até hoje impune, mesmo com a confissão do autor do disparo. É nesse sentido que 
                                                             
6  As Missões foram povoados indígenas criados e administrados por padres jesuítas no Brasil 
Colônia, entre os séculos XVI e XVIII, que tinham como objetivo catequizar os indígenas. 
7  A Romaria da Terra é uma manifestação religiosa que acontece desde 1978, tendo sido oficializada 
pela Igreja em1979. Atualmente, tal manifestações acontece em todo o país, a maioria delas organizadas 
pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). De acordo com meus interlocutores, seu principal objetivo era 
celebrar a luta pela terra, mas, com o tempo, outros valores foram sendo inseridos pela CPT: 
confraternização dos romeiros; falar, declamar e cantar a fé; mobilizar a Igreja. 



a Romaria da Terra, a celebração dos 250 anos da morte de Sepé e a bicicletada no 

Caminho de Sepé ritualizam a romaria dos excluídos ao “coração do latifúndio”, 

prosseguindo a luta dos Guarani e atualizando a luta dos movimentos sociais por reforma 

agrária. 

 Ao longo do trabalho de campo, pude perceber múltiplas formas de agenciamento 

de Sepé: para o Movimento Tradicionalista, ele é considerado um caudilho; para a Igreja 

Católica Libertadora, um mártir; para o Estado, um herói, e; para os Guarani, mais um 

indígena expropriado e assassinado. E no contexto da bicicletada: um santo popular. 

 Ali, Sepé Tiaraju é um “empoderador da luta popular” tornando-se um santo que 

invoca, empodera e compromete seus devotos com a luta pela terra, “sua, por direito e 

por profecia”. Tal posicionamento não comporta as visões de mundo do Movimento 

Tradicionalista, adeptos da propriedade privada e do latifúndio e opositores direto ao 

Movimento Sem Terra (MST) e à Reforma Agrária. Nesse sentido, há um rompimento 

entre estes grupos no evento que dá o mote para a bicicletada, a homenagem aos 250 

anos da morte de Sepé Tiaraju. O Caminho de Sepé expõe uma situação na qual não é 

possível a composição entre esses mundos, pois a mística de Sepé gira em torno da luta 

pela terra. Os vários grupos que se encontram na bicicletada se identificam com essa luta 

e a ressignificam a partir das suas concepções do que vem a ser o território.  

 Ao idealizarem e proporem a bicicletada no “Caminho de Sepé Tiaraju” como 

“união das espiritualidades dos movimentos” (Antônio, 2012), os realizadores do ritual 

sugerem que este seja o evento central em que todas as representações de luta popular 

se encontrem – Comunidades Eclesiais de Base, Romaria da Terra, Romaria das Águas, 

Indígenas, Quilombolas, católicos, umbandistas.  A proposta é de que todas essas 

realidades de exclusão social, de luta pela terra, se conectem na identidade comum de 

“pobres”, por meio da qual esses grupos dariam forma a um movimento de massa, com 

uma identidade comum que atualiza o mito da luta dos excluídos pela terra, na figura de 

Sepé Tiaraju. 

 Tanto a bicicletada quanto o encontro entre os Guarani surgem numa perspectiva 

de pensar “o que vamos fazer além disto que está acontecendo?” (Roberto, 2014), no 

intuito de manter a mística de Sepé e de propor um espaço no qual se reúnem diferentes 

segmentos – indígenas, quilombolas, agricultores, bicicleteiros, pastorais, CIMI – para 

refletir sobre as suas questões: demarcação de terras, políticas públicas, preservação do 

meio ambiente, justiça social. “Cada segmento tem sua especificidade, sua política, sua 

luta e a ideia é de, nesses espaços, estar integrando e somando forças para que não 

sejam lutas isoladas, que elas estejam dentro de um contexto que pensa justiça social 



para todos” (Roberto, 2014). 

 O momento de encontro abre espaço para uma articulação política e fortalecimento 

do grupo, como aconteceu com os Charrua, que, depois desses eventos começaram a 

lutar por reconhecimento étnico junto à Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 2009: 

“então essa mobilização em torno do Sepé propiciou para que eles [Charrua] hoje tenham 

seu lugar, uma terra pequena, mas garantida. E foram reconhecidos como um grupo 

indígena” (Roberto, 2014). 

 Todavia, nem todos participam da mesma maneira. Os Guarani preferem acolher 

os ciclistas, ao invés de se envolver na pedalada, como o fazem os Kaingang: “são dois 

modos de ser e de se relacionar com a gente (juruás8)” (Roberto, 2014). Tal acolhida 

acontece porque, para os Guarani, existe a necessidade de se manterem os vínculos, 

mesmo com os diferentes. De acordo com os representantes do CIMI, os Guarani “nos 

veem como apoiadores da causa, mas não pertencentes ao modo de ser deles”. Eles não 

querem deixar de ser Guarani, tanto que suas lutas estão pautadas na construção de 

políticas públicas que acolham suas dinâmicas e seus diferentes modos de vida. “E com a 

gente é a mesma coisa: eles não querem se transformar em bicicleteiros e nem que a 

gente se transforme em Guarani, mas que, em momentos como estes, se juntem as 

forças; depois cada um vai para o seu mundo. Mas tem que haver essa relação” (op.cit.).. 

 Essa distância entre as visões de mundo indígena e não indígena ficou evidente 

em uma atividade em que dialogaram publicamente o prefeito de São Gabriel, o 

idealizador da bicicletada e os Guarani. Enquanto a luta dos Guarani e suas atualizações 

foi reconhecida em nível simbólico por esses juruás, os Guarani a trouxeram para o nível 

do cotidiano. O fato do prefeito direcionar o primeiro ato de seu governo à desapropriação 

da área da Sanga da Bica – onde o monumento aos Sete Povos das Missões foi 

derrubado e onde se deu início a construção de uma propriedade privada – assumiu ali 

um status de compromisso desse governo com a causa indígena, tal ato contribui para 

“transformar São Gabriel em terra de Sepé, e não de fazendeiros” (Com. pes., São 

Gabriel, RS, 2014). 

 Os Guarani – depois de agradecerem a presença do prefeito – alertaram sobre a 

importância e a consideração que devemos endereçar à data histórica na qual “perdemos 

nosso grande líder Sepé”, mas continuou em tom de apelo e denúncia: “ que o povo 

guarani também seja lembrado hoje, pois, até hoje, o Governo Federal não cumpre 

nossos direitos de terra seja no Paraná, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina” (Maurício, 

2014). Finalizaram suas considerações com um pedido, que repensássemos o Brasil todo 

                                                             
8  Juruá é o termo que os Guarani usam para definir os não indígenas, “branco”. 



e que comunicássemos a todos os “juruás” “que os indígenas precisam de tudo, mas, 

mais que tudo, respeito pelo povo indígena” (Santiago, 2014). 

 Nesse contexto, é Sepé Tiaraju quem possibilita a relação entre esses diferentes 

mundos – ciclistas, poder público, indígenas –, pois todos ali se reúnem em nome de 

Sepé e não deixam de lado o principal objetivo da pedalada, homenageá-lo e recordar o 

histórico de luta pela terra. Entretanto, é a partir desse mesmo Sepé que é aberta a 

possibilidade aos indígenas de ir além, homenageando a luta Guarani, denunciando a 

perda de seus direitos, mas, mais que isso, provocando os interlocutores desses diálogos 

a observarem suas cosmologias sobre o mundo, particularmente no que diz respeito à 

expressão de seus territórios e reconhecimento enquanto povo Guarani. 

 Ao seguir o Caminho de Sepé, o que pude notar é que o ritual reúne eventos 

contíguos em um único ritual, sob a mística da Luta pela Terra. Porém, para além da 

identidade de “pobre” ou da luta por reforma agrária como causa única, a bicicletada no 

Caminho de Sepé abre um espaço de diálogo, criação e troca entre os diversos 

segmentos envolvidos e suas pautas de reivindicação, acenando diferentes perspectivas 

do que vem a ser a luta pela terra, na medida em que tais grupos põem em jogo as 

singularidades do que vem a ser território em suas diferentes concepções. É nesse 

sentido que, agenciados por Sepé, todos os segmentos aqui envolvidos podem, ao 

mesmo tempo, participar de uma série de discussões nas quais outras perspectivas da 

mesma luta lhe são apresentadas. Ao invés de manter uma perspectiva única, as 

múltiplas agências de Sepé acabam por levar os bicicleteiros a conhecerem outros 

mundos. 

 Pedalar em romaria ou peregrinação pelos caminhos que Sepé traçou, há mais de 

250 anos, e vai retraçando o território indígena expropriado, vai trazendo de volta a luta 

pela terra desde Sepé, passando pelos processos de escravidão, de pobreza rural e de 

constituição de uma região de latifúndios. É nesse sentido que a peregrinação de corpos, 

bicicletas, espíritos e demais formas do cosmos por esses caminhos conectam essas 

diferentes relações transformando o território num mapa, e a peregrinação ciclística em 

um veículo de territorialização de um grupo de marginalizados e de reterritorialização dos 

indígenas, dos negros e dos expropriados rurais 

 Nessa perspectiva, o que liga os grupos participantes dos rituais aqui apresentados 

é a condição de vulnerabilidade social na qual se encontram as pessoas que compõem 

tais grupos e as possibilidades de reivindicação daquilo que lhes é necessário – direito à 

terra, ao território, à moradia, à manifestação religiosa e a pautas socioambientais – a 

partir de uma ação cosmopolítica, ou seja, uma relação que evidencie uma interação 



entre as divindades e o regime de político sob o qual convivem e ainda a possibilidade de 

compor um ritual que apresente diferentes pautas que se aliem, mas não se unifiquem, 

mobilizando uma forma de composição de mundos. 

 Ambos os rituais são compostos de uma sequência organizada e padronizada – 

ritos, romarias e peregrinações –, mas variam em performance. Ou seja, os dois rituais 

têm o objetivo reunir aqueles que reivindicam direitos políticos e territoriais, mas 

dependem de todos os segmentos que o compõem para combinar formas de expressão. 

Ainda, é evidente a busca de hegemonia católica, o que por vezes produz um conflito que 

acaba sendo dissolvido na presença de Nossa Senhora das Águas e na luta pela terra 

“encabeçada” por Sepé Tiaraju. 

 Nesse sentido, a proposta cosmopolítica aqui evidenciada não coloca seus 

participantes em comum acordo, mas cria possibilidades de lidar com a mesma causa a 

partir de diferentes formas de expressão, acentuando particularidades e 

comprometimentos diferenciados, como sugere Stengers (2010).  

 

5. Considerações Finais 

 

 O que pude notar acompanhando a Romaria das Águas e o Caminho de Sepé 

Tiaraju é que, embora eles tenham sido idealizados por um grupo católico com o objetivo 

de formar um polo unificador das massas – pois as romarias são “ferramentas de 

organização das massas” (Antônio, 2010) – e unir vários grupos de "pobres” existentes no 

Rio Grande do Sul sob a proteção de uma divindade em uma perspectiva ecológica, 

social e política, os rituais acabam por convergir em suas propostas e divergências. Pois, 

ao serem dispostos no mundo acabam sendo criados e compartilhados pordiversos 

grupos com pautas contíguas, mas não uniformizadas. 

 Cabe destacar que, nesse contexto, a questão ambiental não toma a frente de uma 

luta social, mas compõe uma frente de lutas, da mesma maneira que a possibilidade de 

expressar diferentes religiosidades e permitir a coexistência de intensidades católicas e 

afro-religiosas é uma das principais propostas do ritual. O propósito dessa ecologia não é 

apenas salvar o planeta, mas apontar possíveis relações entre a preservação da natureza 

e a manutenção da dignidade da vida. 

 No âmbito desses rituais, Nossa Senhora das Águas e Sepé Tiaraju agenciam 

outros modos de acionar políticas públicas e, ainda, de promover reivindicação social, 

permitindo que os múltiplos grupos aqui evidenciados possam agir em conjunto, mas 

como grupos diferentes, com práticas divergentes. 



 Dessa forma, possível concluir que a Romaria das Águas e o Caminho de Sepé 

apresentam formas territorializantes, nas quais a questão fundiária é inserida numa pauta 

a ser compartilhada e que passa a ser permeada por diversas outras pautas – políticas, 

sociais e ambientais. A luta pela terra e a possibilidade de existir no mundo, 

impulsionadas por diferentes grupos passam a ser atualizadas nesses momentos.  

 Ademais, as questões pautadas por esses rituais – seja pelo viés ecológico, social, 

político ou religioso – não deixam de ser “velhas” questões – a terra e o território –, porém 

a possibilidade de atualizar essa luta a partir de rituais que aproximam causas 

compartilhadas, mas divergentes em suas essências, proporcionam a criação de novas 

possibilidades. E é justamente a construção desses contrastes que proporcionam a 

possibilidade do vir a ser, daquilo que não pode ser pautado nas uniformidades ou na 

uniformização da luta pela terra, mas nos direitos das minorias, em todas as suas 

potencialidades. 
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