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Este artigo é fruto das pesquisas que estão sendo feitas junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual se 

pretende estudar o Santuário da Santa Montanha com base na concepção de Peter 

Berger e Thomas Luckmann sobre o fenômeno da religião, abordando-a como um 

processo da atividade humana que permite desenvolver e construir um mundo, 

mantendo-o em funcionamento.  

O recorte pretendido é tentar descobrir, através deste estudo sócio-antropológico, o 

processo que vem garantindo às aparições marianas ocorridas na Santa Montanha a sua 

persistência no tempo, e que veio a permitir que fosse mantido este mundo 

subjetivamente plausível através do processo chamado por Berger de “legitimação”, que 

“se entende o „saber‟ socialmente objetivado que serve para explicar e justificar a ordem 

social”. 
i
 O estudo pretende ser uma análise da construção social do fenômeno que deu 

origem ao Santuário da Santa Montanha: aparições, legitimação, criação de uma 

comunidade, construção do Santuário e criação de um “mundo/cosmos” no qual se 

inserem indivíduos, grupo e sociedade. 

Com base no pensamento de Durkheim, que considera os fatos sociais como 

coisas, e de Weber, para quem o “objeto de conhecimento é o complexo de significados 

subjetivo da ação”
ii
, Berger e Luckmann compreendem o processo da atividade humana, 

que desenvolve e constrói um mundo que se mantém, como algo construído com 

facticidade objetiva que se expressa em um significado subjetivo. 

Estudos sobre aparições marianas confirmam que, embora numerosas, poucas 

deram origem a santuários e garantiram sua permanência no tempo, tendo, entre outros 

fatores as alterações produzidas pelo Concílio Vaticano II. Conforme Carlos Alberto 

Steil 
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Embora as aparições marianas tenham sido freqüentes nas últimas 

décadas, relativamente poucas deram origem a santuários, 

constituindo-se em focos efetivos e duradouros de atração de 

peregrinos. Ao contrário, esses eventos, na sua grande maioria, 

tendem a se apresentar como momentos efêmeros na vida das 

comunidades... 
iii
 

 

O Santuário da Santa Montanha é o resultado de um processo de construção de 

uma realidade que foi criada a partir dos relatos de diversas aparições de Nossa Senhora 

neste local, nos anos 1960, e que teve sua gênese na exteriorização das visões de 

algumas pessoas, especialmente da vidente Levina. Através da transmissão reiterada 

deste fenômeno no processo de institucionalização, reforçado pela chegada de várias 

religiosas que se instalaram na montanha e passaram a morar na pequena comunidade 

formada também por pessoas do local, um mundo/cosmo pode ser criado e reconhecido 

como algo objetivo e específico, real e exterior à vontade humana, passando a ser 

percebido pelos indivíduos em toda sua subjetividade, pelo processo descrito por Berger 

e Luckmann como interiorização.  

Uma santa na montanha 

A notícia que passou a correr entre as pessoas nos municípios de Guiricema e 

Visconde do Rio Branco em meados dos anos 1960 era a de que uma “santa” estava 

aparecendo a várias pessoas.  O local era na zona rural de Guiricema, Minas Gerais, de 

difícil acesso, na Serra da Mutuca, cidade constituída, em sua quase totalidade, por 

pessoas de religião católica, com a maioria da população residente na área rural. O 

caminho era uma estrada pedregosa montanha acima e a maioria das pessoas só 

conseguia chegar a cavalo.  

Uma das versões das primeiras aparições conta que estas foram antecedidas pela 

constatação, por um morador local, trabalhador rural, de que, de maneira inexplicável, 

escorria óleo de um cipó agarrado a uma das árvores. As pessoas acorriam ao local, a 

maioria por curiosidade, e às vezes, inesperadamente, a “santa” fazia-se presente a uma 

das pessoas que lá se encontravam, trajando um manto azul ou marrom.  

Outra versão, publicada sob a autoria dos Apóstolos da Virgem Maria
iv

, narra 

que duas crianças, Geralda dos Reis Ferreira, hoje Irmã Maria do Espírito Santo, com 9 

anos de idade e sua irmã, Maria Ferreira de Carvalho, que reside atualmente na Santa 

Montanha, foram levar café para o pai e o irmão que trabalhavam na roça e, na volta, 

foram gangorrar nos cipós que havia no local. Foram então surpreendidas com a visão 
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de uma bela senhora, vestida de marrom e azul, usando uma coroa na cabeça e trazendo 

um terço nas mãos. Assustadas, correram a chamar a mãe, Levina Sérgia da Silva 

Ferreira, que, desde esta data, 2 de fevereiro de 1966, até  o seu falecimento em março 

de 2002, passou a ter visões da “santa”, que veio a se identificar como Nossa Senhora 

da Conceição Aparecida. Durante a primeira visão, Nossa Senhora perguntou a Levina 

se desejava alguma coisa. Levina pediu para ser curada de uma doença de que padecia 

há 15 anos. Passou a noite muito perturbada, sem conseguir conciliar o sono e de manhã 

viu-se curada. A partir de então, a notícia espalhou-se pelo local e cidades vizinhas, 

começando aí a missão da vidente Levina de propagação das mensagens e 

aparecimentos de Nossa Senhora. Neste trabalho de divulgação, várias pessoas se 

estabeleceram no local, dando origem a um pequeno povoado. Para Berger, “a 

exteriorização é uma necessidade antropológica. O ser humano, como o conhecemos 

empiricamente, não pode ser concebido independente da contínua efusão de si mesmo 

sobre o mundo em que ele se encontra”.
v
  A partir de seu nascimento, em decorrência de 

sua constituição biológica dirigida a um mundo ao qual não se encontra adaptado por 

não possuir instintos especializados que permitam uma perfeita relação 

animal/ambiente,  passa a se exprimir em um mundo físico aberto, que necessita ser 

moldado através de uma contínua relação homem/mundo em um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

processo dialético de construção deste mundo.  

Como o ser humano não pode existir a não ser que esteja inserido dentro da 

sociedade, participando de seus processos sociais, é neste meio social que vem a 

adquirir uma personalidade. O ser humano produz o mundo e é, ao mesmo tempo, 

produto deste mundo que passou a existir como criação sua, ele exterioriza-se em um 

processo constante que origina a criação das regras pelas quais apreende o mundo. O 

homem e o mundo atuam continuamente um sobre o outro.  

O processo de construção da sociedade se verifica em uma dialética em que os 

momentos de exteriorização, objetivação e interiorização se dão de maneira simultânea, 

quando o ser humano externaliza a si próprio no mundo social e apreende este mundo 

como real, em toda a sua objetividade. As visões de Nossa Senhora, relatadas 

principalmente pela vidente Levina, iniciou o processo de conhecimento que veio a 

permitir que, entre a população local e vizinhanças, se estabelecesse o entendimento de 
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que, em um determinado local no município de Guricema, havia uma “santa” na 

montanha.                      

A montanha da santa 

A sociologia do conhecimento, tal como concebida por Berger e Luckmann, 

procura compreender o “processo pelo qual qualquer corpo de „conhecimento‟ chega a 

ser estabelecido como „realidade‟”, melhor dizendo, como “o conhecimento humano 

transmite-se e mantém-se em situações sociais de forma que a realidade construída 

solidifica-se para o homem da rua”.
vi

 Para Berger, são as instituições que estruturam a 

atividade humana, mantendo a realidade. A institucionalização, que se dá através de um 

conjunto de ações habituais reciprocamente tipificadas pelo hábito, mantém o mundo 

social se expandindo, fazendo com que a objetividade do mundo institucional se 

solidifique, não somente a quem este mundo foi transmitido, mas também, em um efeito 

reflexo, ao próprio transmissor, em um processo que permite às instituições uma 

aparência de inalterabilidade, uma aparente inevitabilidade de seus imperativos. O 

mundo exterior, produzido pelo homem através do processo de exteriorização, se 

apresenta a ele como algo fora de si mesmo, como realidade objetiva. 

Em outras palavras, as instituições proporcionam métodos pelos quais 

a conduta humana é padronizada, obrigada a seguir por caminhos 

considerados desejáveis pela sociedade. E o truque é executado ao se 

fazer com que esses caminhos pareçam ao indivíduo como os únicos 

possíveis. 
vii

 

 

 As primeiras mensagens de Nossa Senhora são constituídas de pedidos de reza 

do terço, celebrações de missas, orações, penitências pela salvação dos pecadores e 

respeito aos costumes e alertas sobre catástrofes naturais e guerras. Algumas pessoas se 

reuniram em torno da vidente Levina, atendendo ao pedido de Nossa Senhora de se 

tornarem seus apóstolos.  

No início de 1976, Levina passou também a presenciar aparições do Menino 

Jesus após a vidente receber uma imagem sua, na qual se disse encarnado. Chamado 

Menino Jesus Celeste, manifestava-se à vidente como uma criança que brincava entre os 

moradores do povoado e visitantes transmitindo a mensagem: “Quem não se tornar 

como criança não entrará no Reino dos Céus”.  

Para Berger, a legitimação de um universo simbólico institucionalizado é um 

mecanismo de manutenção deste universo.  
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As aparições de Nossa Senhora pela vidente Levina, foram sendo 

institucionalizadas em “uma tipificação recíproca por tipos de atores”, papeis que foram 

sendo assumidos e tipificados por estes em torno da vidente: a mensageira de Nossa 

Senhora, os apóstolos em seu auxílio, as religiosas que se estabeleceram no local, os 

romeiros, os devotos constituídos pela população local, ao ponto em que já não se 

falava mais das aparições de uma “santa” na montanha mas todo o processo foi sendo 

objetivado e interiorizado de maneira tal que, ao falar sobre o fenômeno, a população 

referia-se não mais a uma montanha onde uma santa aparecia, mas à montanha da santa.  

A Santa Montanha 

  “Para que a ordem institucional seja aceita como certa em sua totalidade na 

medida em que forma um todo dotado de sentido, precisa ser legitimada pela 

„localização‟ em um universo simbólico.” 
viii

 O universo simbólico, para Berger, se 

origina “em processos de reflexão subjetiva, os quais, depois da objetivação social 

conduzem ao estabelecimento de ligações explícitas entre os temas significativos que 

têm suas raízes nas várias instituições”. 
ix

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

As legitimações são definições da realidade, explicam o mundo social, “são 

parte do saber objetivado da sociedade” 
x
. Ao mesmo tempo, servem para definir a 

realidade subjetiva. Para que se efetivem, é necessário que este “saber”, que existe 

externamente em seu aspecto objetivo, também seja subjetivado pelo processo de 

interiorização.   

Em suas mensagens, a partir de 1976, Nossa Senhora pede a construção de um 

Santuário e de um convento de Irmãs Carmelitas, passando a referir-se à montanha das 

aparições como Santa Montanha: 

Mensagem de 02/10/1976: “Quando eu apareci pela primeira vez aqui, chamei 

este lugar de SANTA MONTANHA.” 

Mensagem de 05/10/1976: “Estou aqui sempre pedindo muita atenção, confiança 

e obediência. Peço aqui um sacrário permanente.” “Filhos, peço que façam o Convento 

das Irmãs Carmelitas e o Convento dos Padres também.” 

Mensagem de 15/10/1976: “Peço, meus filhos, hoje, 15 de outubro, a construção 

do Santuário e do Convento das Irmãs”. 

Mensagem de 07/11/1976: “Eu aviso, meus filhos, espero aqui o Santuário e o 

Convento das Irmãs e dos Padres.” 
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Mensagem de 15/11/1976: “Qual é a luz que ilumina a verdade deste mundo? É 

a luz da fé. É pela fé que vocês vêm à Santa Montanha”. 
xi

 

A objetividade da sociedade confere ao homem um conjunto de identidades, 

instituições e papeis que são apreendidos por ele e pelos outros membros do conjunto 

social como interpretações da existência individual, com tal força coercitiva que os leva 

não só a aprendê-los mas a uma identificação que vem a modelá-los. “Como realidade 

objetiva, a sociedade pode fornecer ao homem um mundo para habitar”. 
xii

 “O indivíduo 

é socializado para ser uma determinada pessoa e habitar um determinado mundo. 
xiii

 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, um grupo de religiosas, formado 

por pessoas vindas de diversas congregações, se reuniu sob a direção da Mãe e a partir 

da criação da Associação de Irmãs Carmelitas de Nossa Senhora da Misericórdia e do 

Menino Jesus, um movimento de intenso turismo religioso se processou no local, 

permitindo a criação de uma igreja, um convento, uma capela dedicada ao Menino Jesus 

Celeste e outra a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. As mensagens de Nossa 

Senhora foram sendo transmitidas à população local e cidades vizinhas através do 

trabalho de divulgação sistemático das religiosas, reforçando a compreensão da 

existência de um mundo simbólico absolutamente real, estabelecendo-o definitivamente 

na consciência dos indivíduos.  

Para Berger, “A atividade que o homem desenvolve de construir um mundo é 

sempre um empreendimento coletivo. A apropriação interna do mundo por parte do 

homem também deve ocorrer numa coletividade.”
xiv

 A conversão religiosa, para ele, 

possui grande capacidade de conservar e manter o sentimento de plausibilidade por 

fornecer estrutura para a nova realidade ao exigir vida comunitária e filiação a uma 

comunidade. 

Para Berger e Luckmann, a “realidade subjetiva depende assim sempre de 

estruturas específicas de plausibilidade, isto é, da base social específica e dos processos 

exigidos para sua conservação.”
xv

 A estrutura de plausibilidade que permite uma 

identificação afetiva consistente permite a transformação radical da realidade subjetiva.  

Quando toda uma sociedade serve de estrutura de plausibilidade para 

um mundo religiosamente legitimado, todos os processos sociais 

importantes dentro dela servem para confirmar e reconfirmar a 

realidade deste mundo. 
xvi
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Os mundos socialmente construídos são precários, necessitando de discursos 

legitimadores para que possam se manter de maneira eficaz. Para Berger, a religião 

possui o mais eficaz discurso que fundamenta a ordem social na história do homem por 

possuir respostas estruturadas de maneira a fazer sentido.  

[...] a religião foi historicamente o instrumento mais amplo e efetivo 

de legitimação. Toda legitimação mantém a realidade socialmente 

definida. A religião legitima de modo tão eficaz porque relaciona com 

a realidade suprema as precárias construções da realidade erguida 

pelas sociedades empíricas. 
xvii

  

 

A construção social da realidade hoje presente na Santa Montanha dependeu de 

processos específicos que se desenvolveram entre a população de Guiricema e cidades 

vizinhas. A Santa Montanha é considerada, por seus moradores como um lugar sagrado, 

local da morada de Nossa Senhora e do Menino Jesus. O falecimento da vidente Levina 

no início de 2002 provocou a diminuição do turismo religioso que ocorria no local, mas 

não impediu as manifestações populares de devoção aos dois, como não comprometeu a 

compreensão de ser este um lugar de manifestação de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida e do Menino Jesus Celeste.  

Considerações finais 

O estudo da criação do Santuário da Santa Montanha demanda intenso trabalho 

de campo em decorrência da complexidade dos processos que permitiram sua criação. 

Para Carlos Alberto Steil,  

quando se comparam as histórias dos diversos santuários marianos até 

o início da Idade Moderna, percebe-se que há um esquema 

estereotipado que serve de padrão para organizar a experiência do 

sagrado. Nesse esquema, uma das chaves da mensagem da Virgem era 

a localização do santuário, de modo que as aparições vinham dirimir 

essa questão, uma vez que era a própria santa que indicava o lugar. 

Outra era a escolha da comunidade como objeto do amor divino, e a 

apresentação da Virgem como advogada e padroeira do povo junto a 

um Deus que se colocava muitas vezes como juiz implacável, 

manifestando sua ira através de pestes e fomes que ameaçavam 

dizimar a população. 
xviii

 

 

 Segundo este autor, neste período os videntes são pessoas de classe social 

inferior, sem um conhecimento formal da religião. É Maria quem escolhe a comunidade 

onde se manifesta, sendo sua relação com os habitantes do local sempre direta, sem a 

mediação das autoridades eclesiais e civis. O contexto das aparições é sempre 

apocalíptico, em que 3 elementos se repetem: alerta sobre as punições divinas, o 
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chamado à conversão dos pecadores e descentralização do poder de Roma e Jerusalém. 

A revelação de um segredo, a atualização das profecias do Apocalipse, a anunciação de 

catástrofes e guerras que antecederão “um tempo de felicidade e paz para aqueles que se 

converterem e resistirem às tentações do Demônio com orações, penitências e a prática 

dos ensinamentos de Jesus e da Igreja” são “tipos ideais” encontrados em Lourdes e 

Fátima e que se repete nas aparições na Santa Montanha. 
xix

 

 As mensagens da Nossa Senhora da Santa Montanha, também reconhecida como 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, revelam um conteúdo que se aproxima da 

descrição das aparições marianas consideradas como pré-modernas: a indicação de um 

local determinado para o Santuário feita através de sinais naturais; pedidos de 

penitências para esmagar a cabeça de satanás (mensagem de 20/12/1968); orações para 

a paz no mundo (mensagem de 30/11/1970); a proximidade do castigo de Deus 

(mensagem de 02/02/1072 – 02/11/1974 – 15/03/1975 – 31/05/1975 – 02/02/1977); 

catástrofes naturais como doenças, fome, terremotos, alagamentos (15/03/1975 -  

01/01/1976 – 16/06/1976 – 17/07/1976); visões do inferno à vidente (18/09/1976); 

revelações de segredos (08/12/1976).    

A resistência às mudanças instituídas pelo Concílio Vaticano II são relatadas em 

diversas mensagens ao longo de décadas, sendo exigência de Nossa Senhora que as 

missas sejam realizadas na Santa Montanha em latim, com uso de véu e saias compridas 

pelas mulheres, comunhão de joelhos e diretamente das mãos do padre, obrigatoriedade 

do uso de batinas pelos padres fora da igreja e confissão somente auricular. Também é a 

pedido de Nossa Senhora que as religiosas que se reuniram atendendo a seu chamado se 

vestem como carmelitas, mesmo não sendo filiadas a nenhum Carmelo. As tentativas 

sempre frustradas junto ao padre da cidade, ao bispo de Leopoldina e de Mariana para o 

reconhecimento oficial das aparições pela Igreja Católica também constam de diversas 

mensagens publicadas sob a autoria de seus apóstolos.     

Segundo Berger,  

Algumas instituições religiosas perderam poder e influência em 

muitas sociedades, mas crenças e práticas religiosas antigas ou novas 

permaneceram na vida das pessoas, às vezes assumindo novas formas 

institucionais e às vezes levando a grandes explosões de fervor 

religioso. 
xx
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Para ele, “quanto mais firme a estrutura de plausibilidade, mais firme o mundo 

„baseado‟ nela”, e menor a necessidade de legitimação para a manutenção deste 

mundo.
xxi

 

O processo que permitiu que a Santa Montanha, apesar de ter seu início em uma 

época desfavorável a demonstrações de religiosidade popular por parte da Igreja 

Católica e permanecesse no tempo, fixando-se como algo real e significativo é o que se 

pretende conhecer através da análise sócio-antropológica da realidade presente na Santa 

Montanha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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