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RESUMO 
 

O mundo rural brasileiro foi historicamente marcado pela eclosão de inúmeros 
movimentos sociais como resposta à sistemática exclusão e exploração das 
populações camponesas por parte das elites locais. Um conjunto relevante desses 
movimentos apresentaram características sociorreligiosas. Nesse sentido, a tradição 
religiosa de São João Maria, no sul do Brasil, foi um importante elemento integrador 
de distintas populações camponesas e atingiu seu clímax durante a Guerra do 
Contestado (1912-1916), aglutinando os rebeldes. Essa tradição permanece vigente 
nas regiões por onde os monges passaram, ou tiveram atuação relevante, de modo 
que houve a organização de movimentos com características ligadas à respectiva 
tradição em período posterior ao Contestado. Com base nessa constatação, esta 
pesquisa buscou identificar os movimentos sociorreligiosos que foram influenciados 
pela tradição religiosa de São João Maria no sul do Brasil, em período posterior à 
Guerra do Contestado e investigar o movimento cronologicamente mais recente no 
âmbito dessa tradição: o Movimento do Timbó. A proposta de pesquisa justificou-se 
pela necessidade de aprofundar conhecimentos locais e regionais. Contribuindo para 
aspectos da história nacional, regional e local. Em vista de alcançar esse objetivo 
central, optou-se por realizar uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental, a 
qual debruçou-se sobre as principais produções acadêmicas relacionados ao tema e 
material documental de fontes primárias, como jornais da época, relatórios oficiais e 
um processo judicial. A partir do levantamento efetuado, identificou-se seis 
movimentos posteriores ao Contestado (Jordão 1920, Cruzeiro 1921, Papudo-Papuan 
1923, Pitanga 1923, Monges Barbudos 1935 e Timbó 1942). O movimento do Timbó 
desenvolveu-se em um curto lapso temporal e teve como líder Elias Mota, que era 
reconhecido por integrantes da comunidade como enviado do monge São João Maria. 
O início da instalação dos acampamentos se deu em fevereiro de 1942 e foi 
rapidamente suprimido pelas autoridades policiais em 1º de abril daquele ano. O 
argumento central para a legitimação da ação policial fundamentava-se no temor de 
furtos em abstrato. Embora Elias não tenha sido condenado, ficou evidente o esforço 
empregado na tentativa de criminalizar a liderança. Conclui-se que a tradição religiosa 
de São João Maria possui atuação relevante, especialmente nas comunidades 
constituídas por descendentes dos envolvidos na Guerra do Contestado, assim como 
dos descendentes dos integrantes dos movimentos sociorreligiosos deflagrados a 
partir dos ideais vinculados à essa tradição. 
Palavras-Chave: Movimento do Timbó.  Movimentos Sociorreligiosos. Tradição 
Religiosa de São João Maria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The Brazilian rural world was historically marked by the outbreak of numerous social 
movements in response to the systematic exclusion and exploitation of peasant 
populations by local elites. A relevant set of these movements presented socio-
religious characteristics. In this sense, the religious tradition of São João Maria, in 
southern Brazil, was an important integrating element of different peasant populations 
and reached its climax during the Contestado War (1912-1916), bringing together the 
rebels. This tradition remains in force in the regions through which the monks passed, 
or had relevant action, so that there was the organization of movements with 
characteristics linked to the respective tradition in the period after the Contestado. 
Based on this finding, this research sought to identify the socio-religious movements 
that were influenced by the religious tradition of São João Maria in southern Brazil, 
after the War of the Contested and investigate the most recent chronological 
movement in the context of this tradition: the Timbó Movement. The research proposal 
was justified by the need to deepen local and regional knowledge. Contributing to 
aspects of national, regional and local history. In order to achieve this central objective, 
it was decided to conduct a bibliographic and documentary research, which focused 
on the main academic productions related to the theme and documentary material from 
primary sources, such as newspapers of the time, official reports and a court case. 
From the survey made, we identified six movements after the Contestado (Jordão 
1920, Cruzeiro 1921, Papudo-Papuan 1923, Pitanga 1923, Monks Bearded 1935 and 
Timbó 1942). The movement of Timbó developed in a short time lapse and was led by 
Elias Mota, who was recognized by members of the community as the envoy of the 
monk São João Maria. The installation of the camps began in February 1942 and was 
quickly suppressed by police authorities on April 1 of that year. The central argument 
for the legitimization of police action was based on the fear of theft in the abstract. 
Although Elias was not convicted, the effort employed in the attempt to criminalize the 
leadership was evident. It is concluded that the religious tradition of São João Maria 
has a relevant role, especially in the communities constituted by descendants of those 
involved in the Contested War, as well as the descendants of the members of the socio-
religious movements triggered from the ideals linked to this tradition. 
Keywords: Movement of Timbo. Religious tradition of Saint John Mary. Socio-religious 
movements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa se propôs a investigar o Movimento do Timbó, um movimento 

ocorrido no Planalto Norte Catarinense no ano de 1942, assim como, a identificar os 

movimentos deflagrados em período posterior à Guerra do Contestado (1912-1916). 

Nessa direção, a Guerra do Contestado atuou como eixo temporal desta pesquisa, na 

medida que os movimentos foram analisados em período posterior ao seu término. 

O Movimento Sertanejo do Contestado, deflagrado na região do Planalto 

Catarinense e Sul do Paraná entre os anos de 1912 e 1916, consistiu num complexo 

e multifacetado movimento social, no qual a população enfrentou soldados do exército 

brasileiro e capangas armados pelos coronéis da região e pelo capital estrangeiro1 

(TOMPOROSKI; BUENO, 2018). Dentre a pluralidade de motivações do movimento, 

encontrava-se a luta pela terra e a busca pelo direito de manutenção de suas práticas 

culturais. 

Considerando que dentre os aspectos que motivaram os rebeldes na Guerra 

do Contestado, estavam presentes elementos vinculados à disputa fundiária e à 

tradição religiosa, o projeto de pesquisa que direcionou esta dissertação, partiu 

inicialmente da premissa de que o Movimento do Timbó (1942) seguia o mesmo cerne 

fundamental, isto é: conflitos fundiários, manifestações religiosas e culturais. Nessa 

direção, o objetivo inicial desta pesquisa era investigar os Movimentos Pós-

Contestado, em específico o Movimento do Timbó, sob o viés do conflito fundiário e 

desigualdade no acesso à terra. 

Todavia, ao obter acesso à fonte documental judiciária, representada pelo 

processo-crime n. 2.3482, no qual Elias Mota, apontado como principal liderança do 

Movimento do Timbó, é acusado de crimes contra a segurança nacional. Embora não 

se descarte o viés fundiário, as fontes não apresentaram o problema agrário como 

cerne da organização. No entanto, os boatos iniciais que motivariam o agrupamento 

de pessoas às margens do rio Timbó, relaciona-se com um suposto ataque indígena 

                                             

1Representado pela ferrovia construída pela Brazil Railwail Company e sua subsidiária, a empresa de 
serraria e colonização Lumber Company. 

2A fonte localizada possui caráter inédito na historiografia do Contestado. Foi identificada a partir do 
rastreamento prévio de notícia publicada no periódico “O Jornal (RJ) 1942, ed. 7205” e localizada no 
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, na ala de processos do Tribunal de Segurança Nacional. Para 
futuras utilizações por pesquisadores, a fonte judicial foi disponibilizada no anexo 2 desta dissertação. 
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na localidade de Rio Bonito, o que permite a identificação de uma questão sensível 

sobre a posse da terra entre caboclos e indígenas. 

Outro ponto importante a ser destacado é em relação aos aspectos geográficos 

do movimento. O Movimento de Timbó, deflagrado no ano de 1942, situou-se no então 

município de Porto União/SC. O espaço territorial que pertencia ao município naquele 

ano, não corresponde com a mesma área na atualidade. O município sofreu dois 

desmembramentos: o primeiro em 1962, que deu origem ao município de 

Irineópolis/SC e outro em 1989, originando o município de Timbó Grande/SC. 

O projeto de pesquisa, assim como alguns textos publicados anteriormente, 

referia-se ao Movimento de Timbó como situado no município de Timbó Grande/SC. 

No entanto, ao buscar a localização geográfica aproximada do local do evento, 

constatou-se que o Movimento de Timbó ocorreu no atual território de Irineópolis/SC, 

conforme observa-se do mapa de Figura 5. 

A partir das questões anteriormente apresentadas, constituiu-se o seguinte 

problema: quais as características que marcaram o surgimento e o desenvolvimento 

do movimento do Timbó – Porto União, 1942? A hipótese levantada considera que o 

Movimento do Timbó consistiu em um episódio que teve como elementos a tradição 

de São João Maria e a permanência de marcas sociais oriundas da Guerra do 

Contestado. 

Para tal, o texto que apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida 

estruturou-se em três capítulos. O primeiro analisa brevemente o movimento sertanejo 

do Contestado, a tradição religiosa de São João Maria e os movimentos que estão 

compreendidos no período posterior à Guerra do Contestado, com o primeiro evento 

ocorrido no ano de 1920 e o último no ano de 1942. 

Diante do contexto político em que o movimento do Timbó estava inserido, o 

segundo capítulo analisa o recorte cronológico representado pelo Estado Novo (1937-

1945), em especial os órgãos e instrumentos de censura e a concepção e estratégias 

de Desenvolvimento Nacional daquele cenário. Ademais, realizou-se análise das 

transformações da visão estatal de desenvolvimento e estabeleceu-se aproximações 

com a concepção de Desenvolvimento Regional na atualidade. 

Por fim, o terceiro capítulo objetiva investigar o Movimento do Timbó – 1942, 

foco central desta dissertação, deflagrado no atual município de Irineópolis/SC. Com 

este intuito foram rastreadas e analisadas as seguintes fontes: periódicos de 

circulação nacional daquele contexto e o processo-crime n. 2.348 de 1942 que 
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tramitou perante o Tribunal de Segurança Nacional3 e o Relatório do Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda de Santa Catarina. Importa mencionar os 

esforços empregados na localização do processo-crime n. 2.348 de 1942, que 

consiste em fonte inédita na historiografia da região. 

Especificamente em relação ao processo-crime, a análise preliminar permitiu 

vislumbrar alguns aspectos daquele movimento. Dentre eles, pode-se destacar: a 

constatação de uma sensibilidade fundiária entre caboclos e indígenas; aspectos 

relacionados com a organização e estrutura do movimento; a identificação da 

liderança e integrantes do movimento; o medo de uma possível vinculação desse 

movimento com o Contestado e a tensão social decorrente da vigência do Estado 

Novo (1937-1945).  

Em relação a investigação dissertativa, o intento inicial dos esforços da 

pesquisa, compreendia a realização de ida à campo para a consecução de entrevistas 

com a comunidade de Porto União/SC, Irineópolis/SC e Timbó Grande/SC. No 

entanto, diante da pandemia e do isolamento social inerente à preservação da saúde 

coletiva, não foi possível contemplar a realização de entrevistas nesta dissertação. 

Em que pese o obstáculo sanitário, os resultados em potenciais conferidos pela 

história oral impactarão significativamente futuras pesquisas sobre o Movimento do 

Timbó. Assim como, o levantamento de novos acervos documentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

3 O fato do processo-crime ter sido processado perante o Tribunal de Segurança Nacional diz muito 
sobre a maneira que se enxergam os processos conflituosos no Brasil, mesmo aqueles que não 
necessariamente estão ligados à posse de terras.  
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2 METODOLOGIA 

 

Esta proposta de investigação justifica-se pela necessidade de ampliar o 

conhecimento produzido, e, contribuir para o avanço da produção científico-

acadêmica sobre os movimentos que se relacionaram com o a Guerra do Contestado. 

Especialmente os estudos que se vinculam ao período posterior à deflagração 

sertaneja do Contestado, contribuindo para o aprofundamento de aspectos da história 

nacional, regional e local. 

Para atingir esse intento de investigação o objetivo geral desta pesquisa 

consistiu em investigar o Movimento do Timbó – Porto União, 1942 – e os movimentos 

ocorridos em período posterior ao término da Guerra do Contestado. Para contemplar 

este objetivo geral, constituíram-se os seguintes objetivos específicos, quais sejam: 

identificar os movimentos ocorridos no sul do Brasil em período posterior à Guerra do 

Contestado; analisar os aspectos que caracterizaram o Movimento do Timbó e 

investigar os elementos convergentes e divergentes entre a Guerra do Contestado e 

os demais movimentos analisados; Compreender de que maneira estes movimentos 

se apresentam como indicadores para o debate do Desenvolvimento, por 

representarem permanência de marcas sociais oriundas do movimento sertanejo do 

Contestado. 

A proposta de pesquisa justifica-se pela necessidade da ampliação das 

investigações no âmbito do Pós-Contestado. O Movimento do Timbó foi escolhido 

como objeto principal de investigação considerando a proximidade com a região de 

Canoinhas/SC, município que sedia o Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado – UnC, assim como, pela 

pouca produção acadêmica sobre o tema. 

Esta pesquisa teve como aporte metodológico uma abordagem qualitativa, 

articulando três procedimentos: investigação, interpretação, análise e produção 

escrita dos resultados da pesquisa. Realizou-se levantamento histórico para identificar 

os eventos pós-Contestado, especialmente o ocorrido na localidade de Porto 

União/SC, no ano de 1942. 

Em relação ao procedimento de coleta de dados foram utilizados os 

instrumentos pertencentes a categoria da pesquisa bibliográfica e documental, e se 

apoiou em fontes consolidadas e não consolidadas, como periódicos, relatórios e 

documentos oficiais do recorte cronológico previamente estabelecido. 
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Para a consecução da pesquisa foram acessados diferentes acervos estaduais 

e nacionais. Entre eles a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (BN); a 

Hemeroteca Digital Catarinense na Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPESC); o 

Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC); o Arquivo Nacional 

do Rio de Janeiro (AN); o Arquivo Público do Estado de Santa Catarina (APESC), bem 

como por intermédio da revisão da literatura disponível. 

A primeira etapa constituiu-se no rastreamento de fontes vinculadas ao 

Movimento do Timbó junto aos acervos digitais da Biblioteca Nacional e da Biblioteca 

Estadual. Foram realizadas buscas a partir de uma série de termos e palavras-chave 

que fossem suficientes para cobrir o período pesquisado. Esta etapa de rastreamento 

durou aproximadamente cinco meses. A partir dos periódicos acessados, foi uma 

surpresa a constatação da repercussão do Movimento do Timbó em âmbito nacional. 

Foram localizadas notícias em periódicos de diversos estados da federação, entre 

eles: Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco e Mato Grosso. 

A partir do levantamento dos periódicos foi possível observar alguns aspectos 

da organização, especialmente a composição da liderança, que era representada por 

Elias Mota. Cabe destacar que foi nesta etapa que se identificou a notícia do 

arquivamento do processo-crime n. 2.348, cujo acusado era Elias Mota. A existência 

de um processo-crime foi essencial para traçar novas estratégias de coleta de dados. 

A segunda etapa da pesquisa direcionou esforços na tentativa de localizar o 

paradeiro do processo-crime 2.348, a fim de elucidar novos fatos sobre o movimento. 

Inicialmente realizou-se a diligência junto ao arquivo judicial da Comarca de Porto 

União. Em contato com a equipe, foi informado que o acervo documental da comarca 

havia sido encaminhado para o Arquivo Central do Tribunal de Justiça. Desse modo, 

às diligências foram direcionadas ao Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, onde obteve-se a informação acerca da não localização do referido processo 

naquele arquivo. Esta etapa de pesquisa durou aproximadamente três meses. 

A partir da sugestão do professor Paulo Pinheiro Machado, constatou-se a 

possibilidade de o processo estar arquivado no acervo físico do Arquivo Nacional, 

considerando a remessa do mesmo para julgamento perante o Tribunal de Segurança. 

Nessa direção, a terceira etapa da pesquisa esteve ainda vinculada aos esforços em 

localizar o referido processo. Ao realizar consulta junto ao Arquivo Nacional, 

constatou-se que o processo-crime 2.348 estava arquivado naquele acervo. Contudo, 

em razão do advento da pandemia, não foi possível o acesso presencial à 
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documentação, sendo necessário solicitar a digitalização e encaminhamento da fonte 

pelos servidores daquele órgão. Cabe destacar a incerteza da disponibilização da 

fonte em tempo de concluir a pesquisa, especialmente ao considerar a redução de 

funcionários, o regime híbrido e o alto volume de solicitações de pesquisadores de 

todo Brasil. Felizmente, obteve-se acesso à fonte em julho de 2021. Esta etapa da 

pesquisa durou sete meses. 

Em geral a revisão bibliográfica é o ponto de partida e perpassa todo o trabalho 

de pesquisa. Esta etapa ocorreu mediante leitura e fichamento de artigos científicos, 

dissertações e teses. Cabe destacar que em relação aos movimentos deflagrados em 

período posterior ao Contestado, as fontes são escassas. Desse modo, para 

identificar a existência de novos movimentos, adotou-se o mesmo processo 

metodológico utilizado na primeira etapa, que consistiu no rastreamento de fontes 

junto aos acervos digitais da Biblioteca Nacional e da Biblioteca Estadual. Nesta fase 

também foram realizadas buscas a partir de uma série de termos e palavras-chave 

que fossem aptas a cobrir todo o período pesquisado. O levantamento de fontes foi 

positivo. Localizou-se a existência de novos movimentos, que contribuíram com 

informações inéditas na construção desta pesquisa. Dentre eles, cita-se: o Movimento 

do Monge de Jordão, ocorrido em 1920; o Movimento de Cruzeiro, ocorrido em 1921, 

assim como o Movimento de Bonifácio Papudo e Monge de Papuan, ocorrido no ano 

de 1923. Esta etapa foi executada durante o período de espera pelo envio do processo 

por parte do Arquivo Nacional. 

Esse amplo corpo documental elevou o potencial da pesquisa e favoreceu a 

consecução dos trabalhos ao possibilitar a organização de um significativo banco de 

dados, o qual mostrou-se fundamental para contemplar o problema proposto e os 

objetivos, geral e específicos. A partir da análise das fontes anteriormente citadas, 

realizou-se a quinta etapa do procedimento metodológico, que consistiu na redação 

do presente trabalho dissertativo, que está estruturado em três capítulos. 

Quanto às estratégias científicas, esta pesquisa caracteriza-se em sua 

natureza como básica pura e implementou o materialismo histórico dialético como 

método. Uma vez que o mesmo possui significativa proximidade com a realidade 

social, especialmente com processos históricos de mudança, pois toda formação 

histórica está sempre em transição, o que supõe uma visão intrinsecamente dinâmica 

da realidade social. Assim a dialética é um fenômeno tipicamente histórico, que se 

caracteriza pela trilogia da tese, antítese e síntese (DEMO, 1995). 
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Com o objetivo de ampliar o conhecimento a respeito do Movimento do Timbó 

(1942), a pesquisa adotou em relação aos objetivos, a abordagem exploratória, na 

medida em que busca proporcionar maior familiaridade com o tema, com vistas a 

torná-lo explícito (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 35). A abordagem selecionada para 

reger os aspectos da pesquisa foi a qualitativa, pois almeja elucidar aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, concentrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 31). 

Considerando que a pesquisa de dissertação consistiu na investigação de 

acontecimentos passados, buscando compreender os aspectos dos fatos e 

acontecimentos, o tipo de pesquisa adotado foi o histórico. A pesquisa histórica parte 

do princípio de que as atuais formas de vida social e costumes têm origem no 

passado, logo é importante pesquisar suas raízes, para compreender sua natureza e 

função (MARCONI; LAKATOS, 2003). 
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3 REBELIÕES E INSURGÊNCIAS POSTERIORES AO CONTESTADO NO SUL DO 

BRASIL 

 

3.1 A GUERRA DO CONTESTADO 

 

O primeiro dos anos do movimento sertanejo do Contestado, teve como marco 

o combate em Irani/SC, ocorrido na região, à época, disputada pelos estados do 

Paraná e Santa Catarina. O ano de 1916 marcou o fim dos conflitos, por conta da 

assinatura do Acordo de Limites entre os dois estados. No entanto, os eventos que 

antecederam o ano de 1912 contribuíram de forma significativa para a eclosão do 

conflito e, muitos eventos após 1916, consistiram em reminiscências do período 

bélico. Dentre eles, pode-se destacar a construção da Estrada de Ferro São Paulo – 

Rio Grande, o início da atividade da Southern Brazil Lumber and Colonization 

Company e a expropriação de terras. 

Ademais, a tradição de São João Maria, conferiu aos indivíduos que atuavam 

como monges, grande prestígio frente à população regional. Ainda nessa direção, a 

atividade ervateira, a qual era alvo de interesse dos dois estados e de indivíduos 

poderosos ligados ora ao Paraná ora a Santa Catarina, entre tantos outros eventos 

que se amalgamavam em um mesmo espaço territorial (GUDAS, 2021). 

Os conflitos que se vinculavam à disputa de limites entre os dois estados 

datavam de antes de 1912. Em um cenário marcado por outros vetores de 

instabilidade regional, a atuação do curandeiro José Maria seria decisiva. No combate 

do Irani José Maria e João Gualberto, líder da expedição paranaense, foram mortos. 

Esse evento se torna emblemático devido à peculiaridade de terem morrido os dois 

líderes: João Gualberto e José Maria. 

Com a crença de que José Maria ressuscitaria, seu corpo foi deixado em uma 

cova rasa, coberto apenas por tábuas (KUNRATH, 2020, p. 131). Após o combate, os 

caboclos se dispersam pelos sertões contestados. A região ficou por 

aproximadamente 1 (um) ano sem que houvesse movimentação. No entanto, 

mantinha-se firme a crença de que José Maria ressuscitaria incorporado ao Exército 

Encantado de São Sebastião, liderado pelo próprio santo, a fim de dar início à Guerra 

Santa. 

Nessa guerra, seriam exterminados os inimigos dos caboclos e restabelecida a 

Monarquia, sendo esta a lei de Deus, em oposição à República, lei do diabo (AURAS, 
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2001, p. 157). Essa noção de Monarquia levada a efeito pelos sertanejos não condizia 

com o conceito político do termo. Estava mais a indicar o saudosismo de um tempo 

em que os sertanejos tinham acesso facilitado às terras, em contraposição à 

República, cujo “governo entregara as terras ocupadas pelos nacionais a uma 

companhia estrangeira que os expulsara” (CABRAL, 1987, p. 304). 

Além disso, a Monarquia seria para os sertanejos a única alternativa que 

conheciam frente à República, conforme fora observado por Monteiro (2011, p. 125): 

Entre os rebeldes, a ideia monárquica era antes de mais nada, um símbolo que 

exprimia, primeiramente, a única alternativa política formal que conheciam, em face 

da República. 

Os sertanejos aguardavam a vinda de José Maria, o qual retornaria juntamente 

com o exército encantado de São Sebastião, essa é a fase que marca o aparecimento 

de indivíduos com poderes sobrenaturais na condução dos sertanejos. O primeiro 

desses personagens foi Teodora, menina de onze anos de idade, neta de Euzébio. 

Teodora dizia receber ordens diretamente do curandeiro falecido, as quais eram 

transmitidas aos caboclos (QUEIROZ, 1981). 

Assim que principiara a comunicação com José Maria, Teodora teria recebido 

por meio de sonhos e visões a ordem de que os sertanejos deveriam seguir para 

Taquaruçu, abandonando bens e haveres, para formarem uma “Cidade Santa”. No 

mês de dezembro de 1913, os sertanejos então peregrinam para Taquaruçu, a fim de 

construir a “Cidade Santa”. Mal havia sido inaugurada, sob a liderança espiritual de 

Teodora, logo perde a função de vidente-comandante do reduto. Mesmo que tivesse 

dado início às profecias, Teodora não era suficientemente persuasiva. Parte dos 

sertanejos mantinha-se incrédula. Em meados de dezembro de 1913, Teodora é 

substituída por Manoel, filho de Euzébio, que passou a afirmar ver o monge no meio 

do mato e trazer ordens diretamente a seu pai (MACHADO, 2004). 

Inesperadamente, um pedido atípico de Manoel causou estranheza aos 

sertanejos. Ao informá-los de que recebera ordem de José Maria para dormir com 

duas virgens, foi “destronado”. Manoel deixou de ser o enviado de Deus. Substituiu-o 

em todas as honras um neto de Euzébio, de nome Joaquim, menino de seus onze ou 

doze anos de idade, a quem intitularam o Menino-Deus (QUEIROZ, 1981). 

O reduto então passou a ser comandado por Joaquim. Foi durante o seu 

comando que, no dia 29 de dezembro de 1913, um contingente formado por militares 

do Exército e da Força Pública catarinense atacou o reduto. No entanto, o contingente 
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militar foi batido e os sertanejos conseguiram repeli-lo. Com a vitória sobre as forças 

legais, os sertanejos ganharam confiança. “A debandada geral da tropa era segura 

prova do atendimento das orações realizadas com incansável frequência pelos 

habitantes do reduto” (AURAS, 2001, p. 82). 

Logo após o ataque, os rebeldes iniciaram a criação de um novo reduto, o de 

Caraguatá. Consta que a razão disso foi porque teria o vidente Joaquim assegurado 

que os adeptos de José Maria perderiam a batalha caso Taquaruçu fosse de novo 

atacada. Por isso, muitos se transportaram para outra parte. 

Em princípios do mês de fevereiro de 1914, é enviado novo contingente militar 

à região com vistas a atacar Taquaruçu. A tropa permaneceu nos preparativos e no 

descanso por alguns dias, sendo que, aos 8 de fevereiro de 1914, Taquaruçu 

novamente foi atacada. O resultado deste embate foi dramático. Muitos foram mortos, 

mulheres, crianças, animais, casas queimadas, foi um episódio terrível. Conforme 

destaca Peixoto (1920), para os rebeldes, o ataque de Taquaruçu foi o evento que 

“ateou fogo à Guerra no Contestado”. 

Os sertanejos remanescentes de Taquaruçu se deslocaram para Caraguatá e 

o movimento sertanejo passou a se alastrar para diversos locais do Contestado. A 

destruição de Taquaruçu, longe de persuadir os sertanejos a debandar, acabou por se 

tornar o elemento aglutinador das ações de resistência por parte dos caboclos. Estes 

adotaram uma postura ofensiva em detrimento das estratégias quase que 

exclusivamente defensivas empregadas até aquele momento (GUDAS, 2021). 

Passaram a adotar novas táticas de combate, usando com mais proveito o relevo a 

seu favor, bem como preparando emboscadas, a fim de repelir a tropa. É também 

nesse período que o comando de cunho religioso e místico dos sertanejos passa a 

ceder espaço aos chamados “comandantes de briga” (MACHADO, 2004). 

Inicialmente, o comando do reduto de Caraguatá estava a cargo da vidente 

Maria Rosa, filha de Elias de Souza, vulgo Eliasinho, lavrador da Serra da Boa 

Esperança. Isso se dava, mesmo com a presença de Euzébio e Joaquim, os quais 

não puderam se impor em Caraguatá, por não terem mais a mesma força perante a 

comunidade (QUEIROZ, 1981). 

A partir de Caraguatá, o movimento alastrou-se, vindo a abranger integralmente 

a área sob litígio entre os dois estados. Agora, a região envolvia os vales dos rios 

Iguaçu, Negro, Canoinhas, Paciência, Timbó, Tamanduá, Timbozinho e Santa Maria. 

É a partir desse contexto que várias “cidades santas” foram erigidas, algumas das 
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quais deixaram cemitérios como resquícios, e uma série de municípios foram 

abarcados pelo movimento rebelde, dentre elas: Porto União da Vitória, Canoinhas, 

Lages, Rio Negro, Itaiópolis e seus respectivos distritos e localidades (GUDAS, 2021). 

O reduto de Caraguatá é dissolvido pelos sertanejos no final de março, quando 

uma epidemia de tifo passou a dizimar sua população (MACHADO, 2004). As novas 

lideranças ganharam destaque e empregaram um contorno diferente à guerra. Uma 

dessas lideranças é Francisco Alonso de Souza, mais conhecido como Chiquinho 

Alonso. Por volta de junho de 1914, quando decaiu o poder de Maria Rosa, Chiquinho 

Alonso foi guindado ao comando geral por uma proclamação de Elias de Moraes. 

Chiquinho Alonso inicia uma fase ofensiva dos rebeldes. 

A expansão do movimento teria chegado ao seu auge. Nesse ponto, segundo 

Vinhas de Queiroz (1981, p. 177) “o território ocupado pelo jaguncismo compreendia 

28.000 quilômetros quadrados”. É nesse período que a campanha toma uma nova 

fase, relativamente às forças legais, a qual é representada pela chegada do general 

Fernando Setembrino de Carvalho para comandar as operações. 

Nomeado para comandar a ação contra os rebeldes em 12 de setembro de 

1914, estabeleceu seu quartel general em Curitiba/PR. Setembrino de Carvalho tomou 

como estratégia, dividir o contingente do Exército em quatro grandes colunas. Essas 

foram nomeadas de acordo com o ponto cardeal ao qual estava localizada a sede de 

seu comando. Desta forma, criou-se a Coluna Norte, sediada em Canoinhas/SC; a 

Coluna Sul, em Curitibanos/SC; a Coluna Leste em Rio Negro/PR e a do Oeste, em 

Porto União da Vitória/SC (POYER, 2018). 

Dentre os objetivos da estratégia, um deles era cortar os suprimentos de 

produtos essenciais aos sertanejos, fazendo com que, aos poucos, fossem minadas 

as suas forças. Ao mesmo tempo, o plano previa a atuação de colunas móveis, que 

pouco a pouco penetrariam nos sertões (AURAS, 2001, p. 115). Também como parte 

da estratégia, já nos primeiros dias da Grande Expedição, Setembrino de Carvalho 

realiza a divulgação e a distribuição de “apelos” à população rebelada para que 

depusesse armas e se entregasse, com a promessa de que o Governo lhes daria 

terras. No entanto, aqueles que não o fizessem, tornar-se-iam inimigos e tratados com 

todos os rigores das leis da guerra. Enquanto o plano desenvolvido por Setembrino 

era posto em ação Chiquinho Alonso morre. Sua morte oportunizou a ascensão do 

que foi considerado o último líder rebelde, Adeodato Manoel Ramos (QUEIROZ, 

1981). 
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Os ataques rebeldes continuariam em diversos municípios, havendo ação por 

parte de todas as colunas da Grande Expedição. Adeodato mudou o reduto-mor em 

dezembro de 1914 para Santa Maria, local privilegiado como posição defensiva. Os 

rebeldes acreditavam que Santa Maria era um ribeiro de água santa, onde começou-

se a levantar um acampamento sagrado (MACHADO, 2004). 

Setembrino fez novo apelo à população, ao contrário do que fez logo no início 

das operações, não promete terras aos sertanejos, promete-lhes trabalho. Enquanto 

continuava com a estratégia do cerco. Em janeiro de 1915 o cerco estava firmemente 

estabelecido em torno da vasta área dos redutos, a falta de alimentos e munições 

intensificava-se entre os rebeldes. Nesse mês houve rendições em massa em várias 

localidades, especialmente na coluna Norte. Bonifácio Papudo4, um dos líderes 

rebeldes entregou-se por aqueles dias (QUEIROZ, 1981). 

Aqueles que não tinham sido aprisionados ou se entregado, concentravam-se 

no reduto de Santa Maria, os quais estavam com as entradas tomadas. O cerco e a 

concentração de pessoas produziram um cenário de fome aguda.  O reduto-mor de 

Santa Maria foi atacado, após intenso combate foi saqueado e incendiado. Muitos dos 

rebeldes fugiram e instalaram-se em São Miguel. Após este evento a imprensa 

aclamava a vitória das forças armadas. Oficialmente foi dada por finda a Campanha e 

dissolvida a Expedição (QUEIROZ, 1981). 

Apenas algumas reduzidas tropas do Exército permaneceram em Canoinhas, 

União da Vitória e outras cidades. A Força policial do Paraná se encarregaria de 

guarnecer determinados trechos, enquanto outros ficariam a cargo da polícia militar 

de Santa Catarina ou de coronéis e vaqueanos (MACHADO, 2004). 

São Miguel ficava num lugar de tão difícil acesso que, devido a pressa, durante 

a fuga no ataque à Santa Maria, ocorreram acidentes. Em poucos dias construiu-se 

novo reduto, e nele a vida voltou a ser o que era antes. Mal se retirou dos arredores 

de Santa Maria o grosso das tropas legais, que os rebeldes foram buscar provisões. 

Adeodato e seus homens regressaram ao reduto de São Miguel levando gado e 

grande quantidade de mantimentos. Havia agora recursos para continuar a guerra 

(QUEIROZ, 1981). 

                                             

4O reduto de Bonifácio Papudo é facilmente localizado no município de Canoinhas. O local corresponde 
atualmente com a rotatória da Estrada Dona Francisca, no bairro Piedade, próximo ao restaurante e 
pesque e pague Suchara. 
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Passados alguns meses, Adeodato ordenou que o reduto mudasse para junto 

do rio Timbó. Foi então edificada a cidade santa de São Pedro. Paralelamente havia 

o reduto de Pedra Branca. Após a ocupação do reduto de Pedra Branca em outubro 

de 1915, os sobreviventes passaram a viver em São Pedro (QUEIROZ, 1981). Importa 

mencionar que havia certa animosidade entre as lideranças de Pedra Branca e de 

São Pedro. A convivência entre as pessoas após a reunião em um único reduto não 

foi descomplicada (MACHADO, 2004). 

Com a chegada de novos moradores em São Pedro, sobretudo após a perda 

de Pedra Branca, tornou-se praticamente impossível conseguir mantimentos na parte 

norte. Apenas a rota sul continuava aberta, mas a fome surgia novamente entre os 

rebeldes. Dois meses após a tomada de Pedra Branca, foi atacada a cidade Santa de 

São Pedro. A força penetrou São Pedro de surpresa, pouco depois de uma procissão 

por uma rua que não tinha guarda. O pânico atingia a todos. Entre mortes e fugas, 

Adeodato conseguiu fugir. O reduto foi queimado. A partir deste evento, “cada um ficou 

por si” (QUEIROZ, 1981, p. 241). 

Vencidos pela fome5, a Guerra do Contestado encaminha-se para o seu final. 

Em situação de desnutrição extrema, mais de mil rebeldes se apresentaram na vila 

de Canoinhas. Nunca se viu miséria igual. Houve homens e mulheres que nem 

puderam atingir a vila, deixaram-se cair no caminho e ficaram aguardando a morte por 

inanição. “Daqueles que se apresentaram em Canoinhas, grande parte foi depois 

enviada serra abaixo, ganharam os fazendeiros no litoral novos trabalhadores” 

(QUEIROZ, 1981, p. 243). 

A última liderança, Adeodato, permaneceu fugindo durante algum tempo, até 

que cansado permitiu-se ser preso. Após sua prisão foi submetido a julgamento sendo 

condenado a trinta anos de prisão. Inicialmente deveria cumprir a pena em 

Curitibanos/SC, mas as autoridades consideraram que a prisão não possuía a 

segurança necessária para encarcerá-lo. Cumpriu o início da pena em Lages/SC, 

intentou fuga, mas fora novamente preso. Após enviaram-no para cumprir o resto da 

pena em Florianópolis/SC, onde permaneceu os próximos sete anos (QUEIROZ, 

1981). Adeodato supostamente intentou nova fuga e acabou sendo morto pelo diretor 

da penitenciária, que lhe desfechou dois tiros (MACHADO, 2004). 

                                             

5Relatos de pesquisadores indicam que no ápice do cerco pessoas ficavam seis dias sem comer. Os 
animais de caça eram muito disputados, chegaram a alimentar-se de cavalos e cachorros. A fome foi 
tão intensa que para saciar o estômago vazio alguns sertanejos comeram couros e cintos.  
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3.2 OS MONGES JOÃO MARIA 

 

A Guerra do Contestado foi o movimento mais importante relacionado à 

tradição de São João Maria, foi nesse período em que houve a reelaboração mística 

da divindade João Maria. Tradição que atuou como elemento aglutinador nas 

motivações da luta camponesa e que sustentou as fileiras rebeldes durante o 

movimento. Ao longo do movimento do Contestado surgiu a Santa Religião, que se 

expressa para além do campo religioso, pois, possui como elemento central a 

expressão cultural e social do sertanejo. 

A tradição religiosa de São João Maria fundamenta-se na memória dos três 

monges que deambularam na região Sul do Brasil: João Maria de Agostini, João Maria 

de Jesus e José Maria de Santo Agostinho, todos curandeiros e anunciantes da fé e 

da religiosidade. Embora grande parcela da população considerasse a existência de 

apenas um personagem, prolongada no tempo, no decorrer dos séculos XIX e XX, 

houve a presença de três monges na região6. 

O primeiro deles foi o italiano Giovanni Ma de Agostini7 (João Maria de 

Agostini8), nascido no Piemonte em 1801 e que atuou como missionário religioso nos 

sertões brasileiros entre 1844 e 1852. Chegou no Brasil em 1844, no vapor Imperatriz. 

Em sua chegada no Rio de Janeiro apresentou-se como “solitário eremita” e que 

exercia trabalhos religiosos (KARSBURG, 2013). A partir do Rio de Janeiro adentrou 

o território brasileiro, e no final do ano de 1844, sua presença é registrada na cidade 

de Sorocaba, interior de São Paulo. No final da década de 1840 deixou Sorocaba e 

desceu pelo caminho de tropas, que fazia ligação entre o Sul e Sudeste brasileiro, 

chegou na província do Rio Grande do Sul, instalando-se no cerro do Campestre 

(MACHADO, 2004). 

João Maria levava uma vida simples e penitente, eventualmente começou a 

ganhar repercussão na crença popular que lhe atribuiu o dom de tornar águas 

milagrosas com poderes curativos. A crença popular teve rápida difusão na região do 

                                             

6A presença destes três personagens é amplamente reconhecida, no entanto, pesquisadores remetem 
a possibilidade da existência de mais sujeitos que representaram a figura do monge. A exemplo disso, 
tem-se a obra “O último Jagunço” de autoria de Euclides José Felippe (1995) que indica a presença 
de pelo menos cinco pessoas intituladas “João Maria” na região. 

7Grafia original, constante do passaporte de João Maria, localizada por Karsburg (2014). Para referir-
se ao personagem em nome italiano, a partir de agora utilizar-se-á a grafia Giovanni Maria de Agostini. 

8Ou Agostinho, a depender do autor. 
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Contestado, quando as pessoas passaram a reunir-se ao redor do monge, o qual, por 

mais de uma vez teve que percorrer outros caminhos para evitar a aglomeração de 

fiéis (MACHADO, 2013). 

Em meados da década de 1850, o monge João Maria de Agostini não foi mais 

visto por seus devotos no interior de Santa Catarina e do Paraná. Cabe destacar que 

João Maria de Agostini possuía dois dedos aleijados9, característica física que permitiu 

que o historiador Karsburg, confirmasse que este era o mesmo Juan Maria de Agostini 

que faleceu na cidade de Mesilla no Novo México, Estados Unidos, no ano de 1869. 

Karsburg (2012; 2013; 2014) afirma que Juan Maria de Agostini, havia 

peregrinado por desertos e montanhas no sul dos Estados Unidos, entre 1863 e 1869, 

tendo percorrido até então, vários países da América Latina, dentre eles Brasil, 

Argentina, Peru e México. No Brasil, constatou-se a presença de Giovani no planalto 

meridional, em específico nas províncias de Rio Grande do Sul e interior de São Paulo, 

não havendo evidências de sua passagem por Santa Catarina (KARSBURG, 2013, p. 

256-7). 

 

Ao deixar Porto Alegre, em fevereiro de 1852, o eremita encaminhou-se para 
o noroeste do Rio Grande do Sul, atravessou a fronteira e estabeleceu-se no 
Monte Palma. Hoje conhecido como “Cerro del Monje” e pertencente à 
província argentina de Misiones, em 1852 era um morro isolado em meio às 
arruinadas reduções jesuíticas do Paraguai. O italiano nunca mais retornou 
ao Brasil, pois deu prosseguimento às suas peregrinações por outros países 
da América (KARSBURG, 2013, p. 115). 
 

Após sua estada em Missiones, partiu para Buenos Aires, de onde “tomou 

barco e subiu o rio Paraná até a cidade de Rosário. Depois, galgou a Cordilheira dos 

Andes para chegar ao Chile, onde permaneceu de 1855 a 1858” (KARSBURG, 2013, 

p. 116). Giovanni Maria de Agostini também passou pela Bolívia (1858), Peru (1859), 

México (1861), Cuba (1861) e Canadá (1862). Em todos os locais atraiu grande 

número de seguidores, causando desconfiança nas autoridades. Em 1862 o eremita 

“entrou no país que seria a sua última morada, tomando o caminho do oeste dos 

Estados Unidos” (KARSBURG, 2013, p. 116). 

Durante toda a sua trajetória o italiano manteve seus hábitos, morava em 

montanhas e grutas, e mantinha suas rotinas de rezas e curas. 

 

                                             

9João Maria de Agostini tinha todos os dedos mas era aleijado, dois dedos possuíam grande inchaço. 
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No início de 1869, dirigiu-se a uma gruta em cerro próximo à vila de Las 
Cruces. Alertado por moradores de que era perigoso viver sozinho por causa 
da presença de índios selvagens, o idoso eremita deu a seguinte resposta: 
“Toda sexta-feira acenderei uma fogueira para avisar que continuo vivo e 
orando por vocês”. E assim foi durante alguns meses. Nesse tempo, Agostini 
descia ao povoado para catequizar crianças, pregar e tratar enfermos. Em 
abril de 1869, uma sexta-feira, a fogueira no alto do cerro não se acendeu. O 
eremita tinha o costume de se deslocar ao povoado aos domingos, mas não 
o fez naquele fim de semana, preocupando os moradores da vila, que 
subiram até a caverna. Encontraram-no estendido, de bruços e segurando 
firmemente seu rosário. Havia sido assassinado, crime jamais solucionado. 
(KARSBURG, 2013, p. 116). 

 

João Maria de Agostini foi o iniciador da crença nos “monges santos” no sul do 

Brasil, embora Karsburg tenha identificado o ano e local de sua morte, o seu sumiço 

dos solos brasileiros, sobretudo no planalto meridional, acabou sendo suprido através 

das peregrinações de um outro sujeito, que teria aparecido na região no final do século 

XIX e preenchido a lacuna deixada por Agostini (QUEIROZ, 1981) que ficou conhecido 

como João Maria de Jesus. 

Anastás Marcaf foi o peregrino que preencheu a lacuna mencionada 

anteriormente. Grego, de origem síria, assumiu a identidade de João Maria de Jesus 

e, nas décadas finais do século XIX e na primeira década do século XX, passou a 

trilhar os mesmos caminhos do antigo monge, “aumentando a sua área de 

abrangência mais para o oeste, para os Campos de Palmas” (MACHADO, 2013, p. 

74). 

João Maria de Jesus peregrinou pela região do planalto catarinense entre 1893 

a 1908, afirmando que estava pagando uma penitência (MACHADO, 2004). Em sua 

trajetória no planalto meridional, este segundo monge passou pelos campos de 

Palmas, pelo vale do rio do Peixe, e pelo interior de vilas dos municípios de Campos 

Novos, Lages, Curitibanos, Porto União, Rio Negro e Canoinhas (MACHADO, 2004, 

p. 168). 

Em especial no município de Canoinhas/SC, sua presença influenciou de forma 

significativa os líderes da comunidade, notadamente ao Sr. Francisco de Paula 

Pereira, o chefe político local. Após conhecer o monge, Francisco de Paula Pereira 

passou a adotar um conjunto de práticas religiosas e incorporá-las ao cotidiano da 

povoação (TOMPOROSKI, et al, 2019, p. 131). Diante desta nova convicção religiosa, 

Pereira levantou no alto de um morro em que João Maria dormia uma grande cruz, e 

Joaquim Brasil, ergueu uma capela. Dessa capela veio chamar-se a Vila Santa Cruz 

de Canoinhas (QUEIROZ, 1981, p. 41), nome que seria adotado a partir de 03 de julho 
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de 1902, quando a povoação se transformou em distrito de Curitibanos com o nome 

de Santa Cruz de Canoinhas (TOMPOROSKI, et al, 2019, p. 133). 

Em razão de suas semelhanças físicas e da adoção de diversas práticas do 

antecessor pelo sucessor, para seus devotos os dois indivíduos tornaram-se um – a 

entidade São João Maria (WELTER, 2007). 

 

Segundo muitos depoentes da região do planalto de Santa Catarina, este 
segundo João Maria, a quem também chamavam de João Maria de Jesus, é 
o indivíduo que aparece em milhares de gravuras que são recopiadas, como 
vulgata, a partir de uma fotografia original, de autor desconhecido 
(MACHADO, 2004, p. 74). 

 

João Maria de Jesus pregava sobre a defesa das fontes de águas, o respeito 

aos animais e à natureza, palavras que ainda sobrevivem na memória da população. 

Para João Maria, “planta é quase bicho e bicho é quase gente”. Além disso, as 

pessoas deveriam evitar queimadas, e evitar maus tratos a qualquer ser vivo. Também 

dizia que “quem não sabe ler a natureza é analfabeto de Deus” (MACHADO, 2004; 

QUEIROZ, 1981). 

 

Na tradição popular, o monge também era conhecido por determinadas 
propriedades extranaturais, tais como as atribuídas a Cristo – como a 
capacidade de caminhar sobre as águas, de adivinhar o pensamento das 
pessoas e de multiplicar alimentos. João Maria recomendava a todos que 
plantassem cruzeiros em frente das suas casas. As pessoas que assim 
procedessem estariam protegidas no momento em que aconteceria de o Sol 
não nascer no período de três dias (MACHADO, 2013, p. 75; MACHADO, 
2004, p. 168). 

 

Esse João Maria, assim como o primeiro, também evitava a aglomeração de 

fiéis, ficando pouco tempo em cada região que passava – “ele dormia e não 

amanhecia”. Além disso, a principal atividade de João Maria de Jesus era conversar 

com as pessoas, indicar medicamentos, batizar crianças e transmitir seus 

mandamentos (MACHADO, 2004, p. 167-168). 

Cabe destacar que, diferentemente do primeiro João Maria, que teve relação 

amistosa com o clero, João Maria de Jesus teve alguns atritos com sacerdotes 

católicos.  Aparentemente, a principal razão dos conflitos era o fato de ele batizar 

crianças10. O fato de ministrar este sacramento era visto pelos padres como uma 

                                             

10Essa relação entre clero católico e a tradição religiosa de João Maria vem sendo marcada por 
ambiguidades. Se, por um lado, ao longo das últimas décadas o clero vem tecendo relação mais 
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brutal intromissão de um leigo em atividades reservadas apenas aos membros 

ordenados do clero (MACHADO, 2004, p. 169). 

Por volta de 1908 ou 1910, João Maria não foi mais visto. Não há informações 

concretas que noticiam sua morte, como ocorreu com Giovanni Maria de Agostini 

(João Maria) e Miguel Lucena da Boaventura (José Maria). 

Segundo Queiroz (1981, p. 52), uns disseram que morreu no hospital de Ponta 

Grossa no Paraná; outros que a sua sepultura fora cavada em Lagoa Vermelha, no 

Rio Grande do Sul. De todo modo, tanto Queiroz (1981) quanto Machado (2004) 

demonstram que para a população sertaneja, o monge havia apenas se retirado, que 

havia se recolhido no morro do Taió11, onde até hoje vive “encantado”, com mais de 

200 anos. 

Por fim, houve o terceiro personagem que colaborou para a concretização da 

fé aos monges entre os sertanejos do Contestado, trata-se de Miguel Lucena de 

Boaventura, denominado José Maria de Santo Agostinho. 

Miguel Lucena de Boaventura fez a primeira aparição no território do 

Contestado em 1911, em Palmas, onde foi preso, acusado de raptar uma jovem e 

deflorá-la. A jovem, supostamente raptada, era filha de João Alemão. Algum tempo 

depois, em novembro daquele ano, o casal reapareceu na casa dos genitores da 

jovem. Oportunidade em que o monge foi preso. Ocorre que na delegacia, ao 

interrogarem sua companheira, afirmou que acompanhara José Maria de livre e 

espontânea vontade, que, inclusive, tinham planos de se casarem. Após o 

depoimento, o juiz de direito não viu motivo para levar adiante o processo de 

defloramento e mandou soltar imediatamente José Maria (QUEIROZ, 1981, p. 79-

80)12. 

                                             

tolerante no que tange as práticas religiosas ligadas à tradição de São João Maria, ou até mesmo 
apropriando-se da popularidade desta tradição, por outro, ainda é possível observar a manutenção de 
uma atitude excludente e preconceituosa da Igreja Católica, conforme a experiência que a autora 
presenciou em 2019. No município de Três Barras (SC) existe a Gruta Santa Emídia, local considerado 
santo por ter servido de pouso para o monge e que recebe muitas visitas da população, seja para 
rezar, batizar crianças ou até mesmo para coletar a água santa daquele local e utilizar em outros ritos. 
A tradição do batismo de crianças naquelas águas é ainda muito presente na comunidade. Mas, ao 
participar de um “curso de batismo”, ministrado pela Igreja Católica para amadrinhar uma criança em 
outubro de 2019, os responsáveis pelo curso reiteradamente diziam que após batizar a criança na 
Igreja, “não era para ir batizar na Gruta, pois aquele batizado não vale nada, que apenas o batismo 
com o óleo ungido da Igreja é que tem validade”, além de outros deboches e desqualificações 
manifestadas pela tradição do batismo nas águas do monge.  

11Localidade situada entre os municípios Curitibanos/SC e Rio do Sul/SC (MACHADO, 2004, p. 169). 
12Cabe destacar que, apesar de não ter sido condenado, após o esclarecimento da questão, os 

detratores do monge utilizaram essa história com intuito de macular sua trajetória. Aliás, esse 
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Após ter sido solto, o primeiro registro de sua presença em território catarinense 

teria sido em 1912 no município de Campos Novos/SC, onde ganhou notoriedade 

como curandeiro, especialmente porque, suas peregrinações ocorreram em “um 

território com uma tradição cultural, religiosa e de sociabilidade muito bem ajustada à 

presença de peregrinos e curandeiros” (KUNRATH, 2020, p. 64). 

A hipótese sustentada por Kunrath (2020) é de que a incursão de Miguel 

Lucena de Boaventura no território do Contestado, tenha sido durante a Guerra 

Federalista, que, com o findar do conflito, decidiu permanecer na região. E, entre seus 

aparecimentos e desaparecimentos o historiador aventa a possibilidade que a 

trajetória de Miguel Lucena de Boaventura tenha sido iniciada, pelo menos, em 1903 

(KUNRATH, 2020, p. 71). 

Um dos episódios marcantes na trajetória de José Maria, foi o seu 

aparecimento nas terras de Francisco de Almeida em Campos Novos/SC, em meados 

de setembro de 1911 (QUEIROZ 1981). Encontro que gerou laço de amizade entre 

ambos, especialmente após José Maria ter curado a sua esposa que estava 

adoentada. Após este episódio, José Maria ganhou destaque na região, notadamente 

porque “naqueles tempos a medicina ainda não estava consolidada como a principal 

arte de curar, foi só no transcorrer do século XX que ela atingiu o status do qual 

desfruta atualmente” (KUNRATH, 2020, p. 72). 

Desse modo, na região do Contestado, os atos de curar eram realizados, 

sobretudo, por benzedores e curandeiros. A notícia de sua presença na região levava 

incontáveis pessoas à sua procura. Algum tempo depois: 

 

José Maria foi a Taquaruçu, à convite de alguns moradores para participar da 
festa do Senhor Bom Jesus. Após o fim dos festejos, permaneceu na região. 
Diferentemente dos personagens que o antecederam, que evitavam ficar 
muito tempo em cada lugar, José Maria, por outro lado, só resolvia migrar se 
perseguido ou por convite, como o que o levou para Taquaruçu (KUNRATH, 
2020, p. 75). 

 

Ocorre que o convite feito a José Maria para participar da festa do Senhor Bom 

Jesus foi realizado por pessoas que compunham o grupo da oposição política do 

Coronel Albuquerque na região. Embora o monge não tenha tido vinculação política 

com qualquer dos grupos, a presença de José Maria naquela festa, fez com que 

                                             

constituiu modus operandi das elites e setores do Estado brasileiro em sua perseguição às lideranças 
populares ao longo da história do Brasil. 
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Albuquerque considerasse-o como aliado de seus opositores, situação que contribuiu 

para cultivar a inimizade entre ambos (QUEIROZ, 1981, p. 83-84). A permanência de 

José Maria na localidade não agradou ao Coronel Albuquerque, que muito fez para 

livrar-se dele. 

Entre as atitudes tomadas por Albuquerque, destaca-se o envio de telegramas 

para autoridades, solicitando que fossem adotadas medidas enérgicas na localidade, 

especialmente ao atribuir a José Maria a defesa da monarquia13, representando, 

portanto, perigo à República. Após uma séria de eventos José Maria decidiu deixar 

Taquaruçu na tentativa de evitar um conflito, quando foi buscar refúgio nos campos de 

Palmas, mais precisamente na localidade do Irani/PR, onde viria a falecer naquele 

mesmo ano, na Batalha do Irani (KUNRATH, 2020, p. 83). 

Contudo, a região de Palmas/PR vivia grande tensão em decorrência das 

disputas territoriais entre Brasil e Argentina e posteriormente entre Paraná e Santa 

Catarina. 

 

O governo paranaense já tinha em mente mandar algumas tropas do 
Regimento de Segurança para a região antes de saber que José Maria estava 
em território sob sua jurisdição. Entretanto, após ter recebido a informação 
de que o monge José Maria, acompanhado de um bando armado de 30 
homens, constituindo guarda avançada de suas tropas de fanáticos, 
atravessaram a linha da Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande e penetrara 
no território de Palmas, o então governador paranaense determinou que as 
tropas do Regimento de Segurança marchassem imediatamente, marcha 
liderada por João Gualberto (KUNRATH, 2020, p. 86). 

 

Após tentativas de resolução pacífica, o capitão João Gualberto, em atitude 

intransigente, atacou o acampamento de José Maria em 22 de outubro de 1912, 

episódio marcante na historiografia do Contestado, evento em que onze sertanejos e 

dez militares foram mortos, inclusive João Gualberto e o monge José Maria 

(QUEIROZ, 1981). 

                                             

13A monarquia para os sertanejos do Contestado não possuía ligação com o regime político que havia 
cessado no Brasil. A Monarquia sertaneja é vista como bondosa para os pobres. Isso porque, com a 
instauração da República, as ações que sobrevieram do palco político causaram muito sofrimento aos 
sertanejos, como por exemplo a privatização da terra. Desse modo os reflexos da República na 
população pobre transformaram-se em um evento traumático, sendo considerada a “lei do diabo”, 
enquanto antes do seu advento, viviam com maior tranquilidade, mas, destaca-se, não há apreço por 
aquele regime, apenas o desprezo pelos reflexos, e sofrimento que as primeiras décadas da República 
infligiram aos pobres do sertão. 
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Desse modo, o curandeiro José Maria, foi o único dos três monges que 

participou da Guerra do Contestado. Após a morte de José Maria ocorreu um processo 

de “reelaboração mística”, quando as trajetórias de José Maria (mártir) e João Maria 

(santo) fundiram-se constituindo um tecido religioso e sociocultural que sustentou o 

movimento, sendo a Santa Religião do Contestado o elemento aglutinador dos 

distintos objetivos que motivaram os revoltosos, na Guerra do Contestado (1912-

1916). 

Na Figura 1, temos algumas imagens atribuídas ao monge João Maria, da 

esquerda para a direita, João Maria de Agostini, João Maria de Jesus e José Maria14.  

 

Figura 1 - Da esquerda para a direita: João Maria de Agostini, João Maria de Jesus e José Maria 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Essa tradição religiosa permanece vigente nas regiões por onde os monges 

passaram, ou tiveram atuação relevante, seja na região Sul do Brasil, ou em outros 

países da América Latina. Dessa forma, a trajetória dos monges perpetuou profundos 

laços de fé e religiosidade. Essa tradição religiosa está especialmente presente nas 

comunidades constituídas por descendentes dos envolvidos na Guerra do 

Contestado, assim como dos descendentes dos integrantes dos movimentos 

sociorreligiosos deflagrados a partir dos ideais vinculados à essa tradição. 

                                             

14 A terceira fotografia da esquerda para a direita, que foi atribuída à José Maria, é questionável. 
Pesquisadores como Euclides Filipe não a reconhecem como sendo do monge. Euclides Filipe em 
suas idas à campo a partir de 1939 conversou com várias pessoas que não reconheciam José Maria 
naquela foto. Cogita-se a hipótese do governo do Paraná, à época, ter tirado a foto de uma pessoa 
comum, com barbas longas e tê-la feito passar como José Maria 
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Cabe destacar que o discurso da religiosidade vinculada à memória dos 

monges, respalda-se em alguns elementos centrais, como o aspecto humanitário, 

ambiental e anticapitalista. O aspecto humanitário é perceptível, por exemplo, nos 

conselhos de relação amistosa com os povos indígenas. O aspecto ambiental 

relaciona-se com a preservação de fontes de água, conselhos sobre evitar queimadas 

e não causar sofrimento a qualquer forma de vida, seja humana, animal ou vegetal, 

traduzida na frase “planta é quase bicho e bicho é quase gente” e “quem não sabe ler 

a natureza é analfabeto de Deus” (MACHADO, 2013, p. 75), que retrata a inexistência 

de hierarquia entre seres vivos. Assim como, sob o aspecto anticapitalista, tem-se a 

crítica a lógica material e a troca fiduciária entre pessoas, assim como a prática de 

acumular bens. Tais elementos foram identificados ao longo do tempo, através das 

memórias das pessoas que tiveram contato com tal tradição. 

Desse modo, o respectivo discurso religioso, que mobiliza as pessoas em um 

sentimento de solidariedade e em laços fraternos com o ambiente e com a 

comunidade e transcende aspectos mágicos e sobrenaturais. Há uma racionalidade 

nesta tradição, que foi elemento central para tecer a tradição religiosa de São João 

Maria. 

Os devotos contemporâneos de São João Maria foram denominados por Welter 

(2007) de “joaninos”. Os joaninos são indivíduos que possuem laços estreitos de 

religiosidade em torno do Monge João Maria, sendo eles sujeitos que reconhecem o 

monge a partir de referenciais culturais, históricos, religiosos, políticos, comerciais, 

entre outros. 

A principal característica desta comunidade é a hierarquia, de modo que o todo 

é mais importante que a individualidade, na medida que estão articuladas em torno de 

algo mais amplo, como a família e a comunidade, e o todo é incorporado a partir de 

sua participação nos espaços de sociabilidade (WELTER, 2007). 

Os joaninos carregam crenças que foram transmitidas oralmente entre 

gerações de devotos de João Maria. A presença da fé ao monge situa-se em diversos 

aspectos, em especial os rituais coletivos. Além do aspecto religioso o personagem 

se faz presente nos procedimentos de cura em razão do seu profundo conhecimento 

de ervas medicinais. Esses conhecimentos foram apropriados pelos joaninos e 

adaptados às situações contemporâneas. Tais influências remetem ao 

reconhecimento de João Maria de muitas formas pelos joaninos, como divindade, 

santo e profeta (WELTER, 2007). 
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Cabe destacar que o monge também representa a luta pela justiça social, na 

qual aparece como símbolo dos “excluídos”, discurso legitimado por lideranças de 

movimentos sociais que buscam nele o fortalecimento de lutas políticas, 

especialmente a luta pela terra (WELTER, 2013). Além dessa apropriação por parte 

das lideranças, existe uma identificação dos membros dos movimentos sociais com a 

devoção ao monge João Maria, sendo que em alguns acampamentos e 

assentamentos, não é raro haver pequenos quadros com a imagem do mesmo. 

Com base nas constatações realizadas por Karsburg (2014) e Welter (2007), 

observa-se a significativa importância da presença de João Maria de Agostini, João 

Maria de Jesus e José Maria na construção de uma nova perspectiva de mundo para 

a população camponesa, ao passo que seu discurso sobrevive no presente, 

transmitido entre gerações. Esse discurso subsidiou o surgimento de novo credo 

religioso, uma nova forma de organização social, e até mesmo na união de pessoas 

que se reconhecem como uma classe social, pautada na solidariedade e pela primazia 

do bem-estar da comunidade sobre a individualidade. 

Conforme destacado por Machado (2013) existe conexão entre os movimentos 

sociais ligados à tradição de São João Maria, sendo que num período de 

aproximadamente cem anos (1848-1942) ocorreram concentrações camponesas no 

Sul do Brasil em torno dessa figura. Em especial, em relação dos movimentos 

ocorridos após o término da Guerra do Contestado (1916), foram identificados até 

então, seis movimentos. 

 

3.3 MOVIMENTOS PÓS-CONTESTADO 

 

Embora o fim da Guerra do Contestado tenha sido oficializado no ano de 1916, 

outros movimentos surgiram no decorrer do tempo. Tais movimentos tinham 

expressões sociais e elementos convergentes entre si. 

Entre os movimentos denominados Pós-Contestado, pode-se incluir seis 

movimentos sociais até o momento identificados, quais sejam: o Movimento do Monge 

do Jordão (1920), o Movimento de Cruzeiro (1921), ocorrido na localidade de Pinheiro 

Grande, atualmente pertencente ao município de Joaçaba/SC; Movimento 

encabeçado pelo ex-chefe rebelde Bonifácio Papudo (1923), situado entre os 

municípios de Rio Negro/PR e Mafra/SC; o Movimento protagonizado por indígenas 

do grupo Kaingang de Pitanga/PR (1923); o Movimento dos Monges Barbudos de 
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Soledade (RS) (1935-1938) e o Movimento do Timbó (1942), deflagrado no atual 

município de Irineópolis/SC. Nas páginas seguintes esses movimentos serão 

analisados, de modo a rastrear e compreender as permanências das tradições e 

características vinculadas à Guerra do Contestado (1912-1916). 

Os movimentos anteriormente indicados localizaram-se nos três estados do Sul 

do Brasil, conforme mapa a seguir: 
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Figura 2 - Mapa Movimentos Pós-Contestado 

 
Mapa: Maikon Waskiewick (2022). 
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A descoberta da existência de um monge no Jordão no ano de 1920, ligado à 

religiosidade de São João Maria, foi uma surpresa durante a etapa de levantamento 

de dados desta pesquisa. Embora tenha caráter inédito na historiografia do 

Contestado, foi possível rastrear, até o momento, um periódico que noticiou o evento. 

Trata-se do jornal “O Estado”, em notícia publicada em 21 de outubro de 1920, que 

segue transcrita: 

 

Recebemos a seguinte carta: Sr. Redator do “O Estado”. Um indivíduo por 
nome Estevão, natural não sei de onde, apareceu aqui no Jordão. Metendo-
se à profeta, tem feito maravilhas, daquelas que fazem os charlatães, para 
ganharem a vida sem trabalho. Deitou seus penates em casa de um Sr. Pouco 
escrupuloso e ignorante por nome Satyro, cuja casa acha-se situada num 
alto, onde o povo está subindo para ouvir o personagem. Os mortos falam, o 
demônio aparece e outras coisas fazem-se com sucesso: mas a paz dos 
habitantes já desapareceu. E para que o aludido indivíduo não dê o mesmo 
trabalho que deu o célebre José Maria lá no Contestado, chamamos a 
atenção do M. D. Dr. Chefe de Polícia, para tratar do caso enquanto cedo: 
enquanto os adeptos ainda são poucos e não estão muito fanatizados. Jordão 
18/10/1920. Fernando Nunes da Sant’Anna. Presbítero da Igreja Evangélica 
(O ESTADO, 21/10/1920). 

 

A carta publicada no jornal refere-se à localidade de Jordão, mas não há 

indicativo do município em que se situava. Embora não seja possível afirmar com 

segurança, pressupõe-se que a localidade se situa, na atualidade, no município de 

Siderópolis/SC15. Este município foi fundado em 1958, mas, antes da sua constituição 

em município, era composto por uma colônia de imigrantes italianos, que estava 

estruturada em vários núcleos, dentre eles Nova Veneza, Belluno, Treviso, Belvedere 

e Jordão. 

É intrigante que a carta enviada ao jornal em que é apresentada a denúncia 

contra o monge do Jordão, sujeito de nome Estevão, é assinada por Fernando Nunes 

da Sant’Anna, então presbítero da Igreja Evangélica. A delação assinada por líder de 

outro credo religioso sugere que a intenção era não permitir a propagação de outra 

forma de religiosidade, além daquela que ele mesmo professava. 

Por outro lado, cabe destacar alguns elementos relevantes no texto constante 

da notícia jornalística, notadamente ao retratar o sujeito de nome Estevão como 

charlatão, além da indicação de suposta artimanha para “ganhar a vida sem trabalho”. 

A referência a José Maria, oportunidade em que solicitam intervenção policial para 

                                             

15O município de Siderópolis situa-se no sul de Santa Catarina e faz divisa com os municípios de 
Urussanga, Cocal do Sul e Criciúma.  
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evitar “o mesmo trabalho que deu o célebre José Maria lá no Contestado” e, ainda, a 

adoção do termo “fanatizados”, reproduzido de forma pejorativa e desqualificadora. 

Embora a denúncia informe o primeiro nome do monge, assim como o indivíduo 

que lhe fornecia abrigo, denominado Satyro, não foi possível localizar novas 

informações aptas a fornecer pistas sobre o desdobramento do movimento e 

tampouco as razões de sua organização. 

Desse modo, a partir da análise da fonte acima transcrita, foi possível constatar 

algumas características do movimento do Jordão, dentre elas: a presença de um 

monge que “faz maravilhas”; a desqualificação do monge ao considerá-lo charlatão; o 

argumento de que buscava ganhar a vida sem trabalho; a desqualificação das 

pessoas que lhe seguiam e forneciam auxílio; a demonização dos personagens 

qualificando-os como sujeitos que acabavam com a paz; a referência à José Maria e 

a utilização terminológica de “fanáticos” para referir-se aos devotos. 

Além das características identificadas, é notável a vinculação com as tradições 

religiosas havidas no Contestado, na medida em que os termos constantes da notícia 

publicada no jornal “O Estado”, possuem elementos convergentes com aquele evento. 

Isto é, a referência à um monge, assim como a tentativa de desprestigiar o movimento. 

No ano imediatamente posterior ao movimento do monge do Jordão, outro 

evento vinculado com características do Contestado eclodiu na região do meio-oeste 

catarinense. O Movimento de Cruzeiro ocorreu em 1921 na localidade de Pinheiro 

Grande, município de Cruzeiro e distrito de Bella Vista, atualmente pertencente ao 

município de Joaçaba/SC. Não há até o momento pesquisa específica sobre o 

Movimento de Cruzeiro, sendo que a única fonte encontrada até então é a notícia 

publicada no jornal “A Razão” de São Francisco do Sul/SC, em 16 de abril de 1921, 

rastreada por Tomporoski (2013) durante sua pesquisa de doutorado, cujo trecho 

segue transcrito abaixo: 

 

O fanatismo no município do Cruzeiro. Sob esta epígrafe, publica a “Época”, 
de Passo Fundo, a seguinte notícia com relação às anormalidades do ex-
contestado. “No lugar denominado Pinheiro Grande, município do Cruzeiro e 
distrito de Bella Vista, há mais de dois meses, formou-se um reduto de mais 
de 200 pessoas, inclusive mulheres e crianças, que, guiados por Antônio 
Palhano, entregaram-se à idolatria de uma santa de carne e osso, a mulata 
Maria das Neves, esposa de Salvador das Neves, que dizem inspirada por 
Deus, operando milagres surpreendentes. Os fanáticos, em seu culto por esta 
pseudo santa, que cognominaram “Santa Maria Virgem”, erigiram-lhe trono 
do altar do alto do qual, tendo a fronte uma coroa de contas de vidro e 
bugigangas, ela preside diárias cerimonias ou penitências, como eles 
chamam, e que consiste de rezas e ladainhas, entoadas, em voz alta, pelo 
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grupo de fanáticos, sob acompanhamento de violas. Oficiam nestes atos, os 
“monges” Antônio Congo e Donato de Tal [...] (A RAZÃO, 16/04/1921). 

 

Do trecho que compõe a notícia acima transcrita, há a menção da constituição 

de um reduto com mais de duzentas pessoas, no qual havia uma santa de carne e 

osso, a mulata Maria das Neves, que cognominaram como Santa Maria Virgem, que 

usava uma coroa de contas de vidro. Também se relata a presença dos monges 

Antônio Congo e Donato de Tal. A partir da referência fenotípica à Maria das Neves 

como ‘mulata’ e ao observar o nome Congo do Monge Antônio, é possível levantar a 

hipótese de que esse movimento foi composto por afrodescendentes. Além disso, a 

menção referente a utilização de coroa de contas pela Santa Maria Virgem, remete a 

tradições africanas, as quais são reproduzidas atualmente em cultos de Candomblé e 

Umbanda, onde os Orixás – divindades que representam elementos e forças da 

natureza – podem utilizar objetos ornados com contas, popularmente conhecidas por 

miçangas. 

Neste movimento também é possível realizar algumas aproximações com o 

Movimento do Contestado. Notadamente a partir da informação da realização de 

celebrações diárias de cerimônias ou penitências, as quais eram guiadas pela Santa 

Maria Virgem e pelos monges Antônio Congo e Donato de Tal. No Movimento do 

Contestado era comum a celebração frequente de rituais coletivos, denominados 

“formas”. Os rituais tinham por finalidade cultuar suas tradições religiosas assim como 

fortalecer laços entre os integrantes do movimento. 

Informação pertinente na análise deste movimento é que, geograficamente, 

Cruzeiro era muito próximo à Irani. Situado há aproximadamente 60 quilômetros de 

distância do município que protagonizou a Batalha do Irani em 1912, onde José Maria 

faleceu. Essa aproximação possui relevância ao considerar que a notícia do jornal “A 

Razão” menciona o envolvimento de Maria das Neves, Salvador das Neves e Antônio 

Palhano, pessoas que talvez pudessem ter algum vínculo com a família Palhano e 

com a família Fabrício das Neves daquela região. Cabe destacar que foi um membro 

da família Fabrício das Neves que acolheu José Maria no Irani, especificamente 

Thomaz Fabrício das Neves (QUEIROZ, 1981, p. 92). 

Desse modo, esse suposto parentesco entre os integrantes do movimento de 

Cruzeiro com as famílias que possuíam afinidade com José Maria no Irani, poderá 

constituir-se em uma valiosa ligação entre os eventos do Contestado e o movimento 

que ora se analisa. 
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Conforme observa-se da continuidade da notícia, constata-se que os 

integrantes do reduto levavam vida simples, alimentavam-se com recursos próprios, 

assim como da agricultura de subsistência. E, com o desenvolvimento da tradição 

religiosa, muitos dos devotos deixaram seus trabalhos para dedicarem-se 

exclusivamente à religião. Ainda de acordo com a fonte: 

 

[...] Fora das penitências, os adeptos de Santa Maria Virgem, conhecem-se e 
distinguem-se por diversos sinais particulares ou senhas, promovendo tenaz 
perseguição, tropelias e espancamentos aos que se negam submeter à sua 
seita. Santa Maria Virgem, quando sai do templo em procissão, tem como 
andar os membros de um dos fanáticos, que carregando-a sem descanso, 
em caminhadas de cerca de uma légua, é perdoado pela santa de todos os 
pecados que tiver. Os fanáticos de Santa Maria Virgem, tem início de sua 
organização em reduto, alimentavam-se com recursos próprios, mas, 
ultimamente, escasseando gêneros, por terem completo abandonado o 
trabalho para se entregarem exclusivamente às práticas da religião, 
passaram a assaltar as casas dos hereges, como eles dizem, para convertê-
los a seu culto, e obrigá-los a fornecer-lhes alimentos, em verdadeiros saques 
e roubos, que segundo a Virgem, não constituem pecados por se tratar de 
hereges. Entre as casas assaltadas conta-se o estabelecimento comercial 
dos Srs. Brostolin e Irmão, sendo nessa ocasião preso e obrigado a seguir 
para o reduto principal o proprietário da firma que só com muita habilidade, 
fingindo-se “adepto” conseguiu dias após escapar das mãos dos fanáticos, 
levando, então, o fato ao conhecimento das autoridades do município de 
Cruzeiro. O nosso informante promete enviar-nos, em breve, mais 
informações sobre o caso (A RAZÃO, 16/04/1921). 

 

A partir da análise deste trecho da fonte transcrita, surgem novas informações 

sobre a suposta rotina e atuação do grupo. Além da realização de procissões, atribui-

se ao movimento a convocação compulsória de indivíduos. A fonte aponta para a 

organização em redutos, o abandono ao trabalho para dedicação à devoção religiosa 

e, acusações de furtos às casas vizinhas, particularmente daqueles considerados 

hereges. 

Consta também a informação de assalto ao estabelecimento comercial dos Sr. 

Brostolin e Irmão16, ocasião em que foram “presos e obrigados a seguir para o reduto 

principal”. Cabe destacar que a prática do recrutamento compulsório, conforme 

narrado em relação aos Srs. Brostolin, era uma prática comum durante o Movimento 

do Contestado, realizada tanto pelos rebeldes quanto pelas forças oficiais.  

Após acusação de furto ao estabelecimento comercial dos irmãos Brostolin, as 

autoridades do município de Cruzeiro foram notificadas, porém, até o momento não 

                                             

16Foram empregados esforços na tentativa de localizar informações relacionadas ao estabelecimento 
Brostolin e Irmão, mas não foram localizadas fontes relacionadas ao respectivo empreendimento 
comercial. 
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foram localizadas fontes aptas a relatar o desfecho de tal movimento17, abrindo-se 

campo para futuras pesquisas. 

Em relação aos indivíduos Antônio Congo e Donato de Tal, supõe-se que 

tinham função de liderança no referido movimento, conforme constata-se da notícia 

publicada e anteriormente transcrita. A pesquisa foi ampliada na tentativa de localizar 

novas informações relacionadas a eles, destaca-se em especial as buscas na 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e na Hemeroteca Catarinense, as quais 

não obtiveram resultado positivo. Também foi solicitado diligências junto ao arquivo 

histórico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, igualmente sem resultado positivo. 

Desse modo, ainda é obscuro o papel desempenhado na comunidade por Antônio 

Congo e Donato de Tal. 

A partir da análise da fonte foi possível constatar algumas características do 

Movimento de Cruzeiro, dentre elas: a menção a “anormalidade do ex-contestado”, 

tratando-se de uma referência direta ao Movimento do Contestado; menciona-se 

também a existência de um reduto com mais de duzentas pessoas; a idolatria a uma 

santa; a presença de lideranças de nome Palhano e Das Neves; realização de 

milagres (provavelmente vinculados à saúde); a utilização pela imprensa do terno 

“fanáticos” para referir-se aos integrantes do Movimento de Cruzeiro; a devoção a uma 

santa viva, com características vinculadas a tradições africanas, a celebração diária 

de cerimonias e penitências; a presença de monges (Antônio Congo e Donato de Tal); 

a liderança exercida por uma mulher; a realização de procissões, assim como a prática 

do recrutamento compulsório. Cabe destacar também, a reiterada acusação de furtos, 

alegação que aparece com frequência nos eventos pós-Contestado. 

Além dos elementos identificados, é notável a vinculação com características 

do Contestado, na medida que possuem aspectos convergentes com aquele evento. 

                                             

17Em consulta ao acervo da Biblioteca Digital Catarinense foi localizada a existência dos demais 
periódicos do jornal “A Razão” de São Francisco/SC em versão física. Após solicitação da 
digitalização, foram disponibilizados para acesso os exemplares publicados nos anos de 1919, 1920 
e 1921, último ano da circulação do jornal. A partir da análise dos periódicos, não foram encontradas 
novas informações que retratassem o Movimento do Cruzeiro. Cabe destacar que a Biblioteca 
Catarinense não possuía todos os exemplares, que, por razões diversas foram extraviados, como foi 
o caso das edições de n. 110, 114, 115, 118 e 126, todas correspondentes ao ano de publicação de 
1921. Por outro lado, insta destacar que dentre os jornais analisados foi localizada, na edição n. 107, 
datada de 7 de maio de 1921, a seguinte notícia: “Correio de Papanduva: Acham-se recolhidos à 
cadeia pública desta cidade, 29 bandoleiros, inclusive uma mulher, presos ultimamente pela força 
policial que opera na zona do ex-contestado”. Apesar de não ser possível vincular essa notícia à 
existência de um movimento organizado, consiste em um sólido indício da intensa agitação que 
marcou toda aquela região nos anos subsequentes ao Movimento do Contestado.  
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A organização do movimento em redutos, a utilização do termo depreciativo 

“fanáticos” para desqualificar os integrantes do movimento. A presença de monges, 

contudo, neste evento não foram representados pelo nome de João e/ou José Maria, 

mas de todo modo foram reconhecidos como monges. A celebração de rituais 

coletivos, assim como o exercício da prática do recrutamento compulsório. Cabe 

destacar também a liderança feminina, que se aproxima da situação de Maria Rosa 

durante o Movimento do Contestado. 

Os quatro primeiros movimentos pós-Contestado situaram-se em um espaço 

de tempo relativamente curto. Os Movimentos de Jordão e Cruzeiro ocorreram no 

intervalo de um ano (1920-1921), enquanto o Movimento de Bonifácio Papudo/Papuan 

e o Movimento dos Índios Kaingang de Pitanga ocorreram em 1923, que serão 

analisados a seguir. 

Dois anos após o Movimento de Cruzeiro, têm-se notícias do Movimento de 

Bonifácio Papudo. Cabe destacar que, realizar-se-á a aproximação entre este 

movimento e o Movimento do Monge de Papuan, na tentativa de evidenciar as 

semelhanças entre eles e tecer a análise de que foram o mesmo evento. 

O terceiro movimento pós-Contestado foi liderado por Bonifácio Papudo18, ex-

integrante do movimento sertanejo do Contestado, situado no município de Rio 

Negro/PR, município limítrofe de Mafra/SC. Embora o movimento tenha sido 

suprimido no ano de 1923, não há informações exatas sobre a data de início do 

movimento, tampouco sobre as atividades desenvolvidas pelos integrantes. 

Com apoio na fonte rastreada do jornal “A Noite” do Rio de Janeiro/RJ, 

publicada em 15 de janeiro de 1923, que também foi reproduzida no jornal “O Estado” 

de Florianópolis/SC, em 18 de janeiro de 1923, identificou-se a informação de que em 

janeiro daquele ano, um acampamento foi atacado pela força policial, ocasião em que 

aproximadamente 30 integrantes foram capturados no município de Mafra/SC, 

                                             

18Bonifácio Papudo foi uma das principais lideranças rebeldes na região de Canoinhas durante a Guerra 
do Contestado. Bonifácio José dos Santos era pequeno sitiante e portador de bócio, ocasionado pelo 
aumento do volume da glândula tireoide, daí a alcunha de “Papudo” (QUEIROZ, 1981, p. 164). Até 
julho de 1914, Papudo era suplente de delegado de polícia em Canoinhas/SC, quando foi exonerado 
deste posto por ter aderido ao movimento rebelde (MACHADO, 2004, p. 253). Em setembro de 1914 
o jornal “Diário da Tarde” publicou uma notícia no qual trazia a descrição de Bonifácio José dos Santos, 
qualificando-o com aproximadamente 60 anos de idade, casado, possuindo dois ou três filhos. Com 
um “tipo de botocudo puro sangue e ostenta um monstruoso papo” (O DIÁRIO DA TARDE, 
17/09/1914, apud WIIK; SIMONETTI, 2017, p. 89). Após a rendição de Bonifácio Papudo na Guerra 
do Contestado (1915), Queiroz (1981, p. 218) indica que Papudo morreu em Catanduvas. 
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durante a tentativa de fuga. Bonifácio Papudo obteve êxito ao refugiar-se nas matas 

e continuou foragido das autoridades locais. 

 

A polícia desbarata mais um antro de fanatismo. A polícia daqui lavrou um 
tento desbaratando o antro de fanatismo dirigido por Bonifácio Papudo, que 
fugiu. Esse movimento de propaganda supersticiosa que agora recebeu um 
golpe mortal vinha se alastrando perigosamente, encontrando adeptos nos 
meios menos avisados da sociedade. Cerca de trinta fanáticos deram entrada 
na vizinha cidade de Mafra, onde foram capturados pelas autoridades. A 
frente vinha o caboclo monge-chefe João Maria, ao qual os outros ouvem 
como autoridade usando véu. Logo após ao monge vinham quatro virgens. E 
assim, numa ordem de procedência indicada, vinham os demais. A essas 
horas, sem véus, nem barbas, nem cabeleiras, estão na cadeia. Espera-se a 
próxima prisão de Papudo (O ESTADO, 18/01/1923). 

 

Assim como nos movimentos antecedentes, a partir da análise da fonte acima 

transcrita, é possível constatar o emprego pela imprensa de termos que visavam 

marginalizar o movimento. Inicialmente com a atribuição aos integrantes da 

organização a nomenclatura de “fanáticos” e, ao atribuir ao evento a característica de 

“propaganda supersticiosa”, que pode ser comparada com o charlatanismo, termos 

que operam de forma a desqualificar o movimento. Por outro lado, cabe destacar 

também, a menção de que iam “encontrando adeptos nos meios menos avisados da 

sociedade”, desqualificando aqueles que de alguma forma apoiaram a organização, 

taxando-os como pessoas menos esclarecidas e até mesmo ignorantes. 

Embora a notícia transcrita, apresente o grupo com tom pejorativo, é possível 

perceber traços da ligação com a tradição religiosa de São João Maria. No cenário, a 

memória do Santo Monge encontra-se fundida em um caboclo que se apresentava 

como Monge João Maria. Destaca-se também a presença de “meninas virgens”. 

Em buscas no acervo digital da Biblioteca Nacional, com a pesquisa vinculada 

ao nome de “Bonifácio”, “Papudo”, “Bonifácio Papudo” e “Bonifácio José dos Santos” 

no período correspondente de 1920 a 1930, foram encontrados apenas as duas 

notícias, que foram acima mencionadas. A notícia publicada no Jornal “A Noite” (RJ) 

e posteriormente no jornal “O Estado” (SC), com títulos de “Desbarataram o antro de 

João Papudo” e “A polícia desbarata mais um antro de fanatismo”, respectivamente. 

Em ambos periódicos consta a informação de que a polícia prendeu cerca de 

30 integrantes do movimento, do qual “a frente vinha o caboclo monge-chefe João 

Maria” (A NOITE; O ESTADO, 1923). Desse modo, além da presença de Bonifácio 

Papudo, apontado como uma das lideranças do movimento, havia também a 

participação de outro sujeito, que era denominado e reconhecido como João Maria. 
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Cabe destacar que Eurich (2019), ao estudar o Movimento de Pitanga/PR 

(1923) expõe o aparecimento naquele mesmo ano, na região rural da cidade de 

Mafra/SC, denominada Papuan, estado de Santa Catarina, na região de fronteira com 

o Paraná19, de um novo monge João Maria, concentração camponesa que foi 

reprimida pela polícia em janeiro de 1923, mesmo mês, ano e local de repressão do 

Movimento de Bonifácio Papudo e que, também, fora o ano do conflito de Pitanga/PR. 

A autora rastreou notícias em periódicos do Paraná – Jornal Commercio, 

23/01/1923 e Gazeta do Povo, 16/01/1923, que relatam que “de tempos em tempos 

surgiam na região do ex-Contestado manifestações supersticiosas atreladas a João e 

José Maria que dominavam uma parcela da população (...) que ameaçavam a 

estabilidade, a harmonia e a paz na região” (EURICH, 2019, p. 132). E como medida 

de segurança, o jornal diz que o fanatismo foi combatido pelo governo “enviando 

forças para combater esses brasileiros empolgados pela mais dolorosa das 

ignorâncias” (EURICH, 2019, p. 132). 

Cabe destacar que o jornal Gazeta do Povo de 16 de janeiro de 1923 enviou 

ao local um correspondente que narrou “sobre a prisão de cerca de 50 “fanáticos” com 

o seu chefe: “Homens simples de nossas matas, fanatizados por um espertalhão, que 

se diz Jesus, Padre Eterno e S. João Maria, ao mesmo tempo, já estavam formando 

um inexpugnável reduto no lugar Papuan” (EURICH, 2019, p. 132). 

O então anunciado Monge João Maria, também conhecido como Monge de 

Papuan, chamava-se José Victorino do Espírito Santo e reuniu cerca de 300 caboclos 

em seu reduto. 

 

José Victorino planejava iniciar a destruição do mundo quando conseguisse 
reunir mais “caboclos” que chegassem ao reduto. Naquela altura, eram 
esperados cerca de mais 200 “fiéis”. Ainda de acordo com a narrativa do 
correspondente, São João Maria tinha um sócio. Tratava-se de um abastado 
“caboclo”, conhecido por agiotagem e uma fortuna “amontoada com lágrima 
de viúvas e órfãos”. Ele era chamado de José Bino de Andrade. O sócio teria 
entregue a própria filha para servir como uma das virgens do monge [...] Havia 
no reduto de Papuan uma mulher chamada de Nossa Senhora da Conceição 
e mais cinco mulheres que ocupavam a posição de “virgens” que 
acompanhavam o São João Maria e eram consideradas santas. O 
correspondente entrevistou três das moças que figuravam como as “virgens” 
do monge e que foram presas durante a ação da polícia. Duas delas, 
inclusive, acreditavam que eram santas por terem sido fecundadas pelo 
monge que se dizia santo e Jesus Cristo (EURICH, 2019, p. 133). 

 

                                             

19Referência ao município de Rio Negro/PR que faz fronteira com o município de Mafra/SC. 
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A filha de José Bino, que era uma das virgens, chamava-se Júlia Soares de 

Andrade, que contava com 13 anos e informou que “foi seu próprio pai que lhe havia 

entregue a São João Maria, porque ficaria santa como Nossa Senhora. Disse-lhe que 

iria um dia morar no céu em um palácio de ouro e prata, no qual São João Maria 

apareceria formoso e moço. O correspondente do jornal também fez a descrição do 

monge, descrevendo-o como sujeito de aparência repugnante, com barbas caídas 

(GAZETA DO POVO, 16/01/1923, apud EURICH, 2019, p. 134-5). 

 

Figura 3 - Monge João Maria de Papuan – José Victorino do Espírito Santo 

 
Fonte: Gazeta do Povo (1923). 

 

Por outro lado, o Jornal Correio do Povo, de circulação no município de Jaraguá 

do Sul/SC, em manchete publicada em 27 de janeiro de 1923, edição n. 195, sob o 

título “Ex-Contestado” anunciou a prisão pelo delegado de Mafra/SC, de cerca de 30 

caboclos, o referido periódico também destaca que a diligência foi feita apenas pelo 

delegado e mais seis companheiros, “os quais, além de prenderam os 30 caboclos, 

puseram em debanda mais de duzentos”. Embora não tenha sido possível relacionar 

diretamente os nomes de Bonifácio Papudo e com o Monge de Papuan, nesta notícia 

foi identificado a referência à José Bino de Andrade, que atuou ao lado de José 

Victorino do Espírito Santo no movimento de Papuan. A menção à seu nome, 

relacionando ao evento de Mafra/SC e, com a indicação da quantidade de presos, 

permite a identificação de elementos convergentes com o movimento de Papuan e de 
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Papudo. Ambos os movimentos possuíram a mesma expressão numérica de presos, 

isto é, aproximadamente 30 indivíduos, assim como a indicação de mais de duzentos 

integrantes no reduto (CORREIO DO POVO, 27/01/1923). 

Importa salientar também a notícia trazida pelo jornal A República (SC), em 

edição de 18 de janeiro de 1923, n. 1253, que relata que o reduto de José Victorino 

se chamava “Boa Vista”, que a ação policial foi realizada durante a noite e que 

conseguiu penetrar o acampamento “onde logrou de prender a maior parte dos 

fanáticos”, que Victorino tentou resistir a prisão, sendo, entretanto, “rapidamente posto 

em condições de não poder reagir”. Destacando ao final da manchete que o delegado 

Monteiro conseguiu extinguir o reduto sem derrame de sangue (A República, 

18/01/1923, p. 1-2). 

Além disso, Eurich rastreou no periódico Gazeta do Povo (22/01/1923), 

informações relevantes sobre o nascimento e municípios em que João Victorino 

deambulou: 

 

O dito monge era natural de Santo Antônio dos Índios, São Paulo, mas já 
tinha morado no Pinhão, perto da Colônia Cruz Machado e em União da 
Vitória, estado do Paraná. José Victorino teria estado também em Campos 
Novos e Cruzeiro [atualmente Joaçaba, ambas cidades do oeste 
catarinense] tendo feito nestas localidades novos seguidores “fanáticos” 
(GAZETA DO POVO, 22/01/1923 apud EURICH, 2019, p. 135) (grifo nosso). 

 

Destaca-se em especial a menção ao município de Cruzeiro, atual município 

de Joaçaba/SC, onde também ocorreu a concentração de fiéis em torno à memória 

de São João Maria (1921). Desse modo é possível também estabelecer a 

aproximação de João Victorino do Espírito Santo com o respectivo movimento, mas 

que necessitará de novas pesquisas que possam afirmar a hipótese levantada. 

Além das conjecturas elaboradas nesta pesquisa, embora não se possa afirmar 

com segurança, Eurich também relacionou José Victorino como possível interprete do 

monge João Maria no conflito de Pitanga. 

 

[...] Não podemos afirmar que o “monge” de Papuan, José Victorino, preso 
em Mafra, Santa Catarina, em janeiro de 1923, seja o mesmo que aparecerá 
no conflito da Vila da Pitanga em abril do mesmo ano. Não encontramos mais 
nos jornais menção ao monge, se continuava preso ou se havia sido solto 
pela polícia. Contudo, o surgimento de um movimento reunindo cerca de 200 
pessoas em Papuan e as concentrações em nome do monge [...] indicam 
como era forte a crença no monge entre as populações rurais, inclusive entre 
povos e populações indígenas ou descendentes de indígenas, e como era 
igualmente recorrente o aparecimento de indivíduos intitulando-se monge 
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João Maria. Em outras palavras, e para resumir nosso argumento, o 
aparecimento de um monge no conflito entre índios e colonos na Vila da 
Pitanga não era um fenômeno estranho àquela realidade sociocultural 
(EURICH, 2019, p. 137). 

 

Caso a hipótese levantada por Eurich (2019) de que José Victorino seria o 

personagem a quem atribuíam o nome de Monge João Maria no conflito de Pitanga 

(1923), assim como a hipótese levantada nesta pesquisa, de que o personagem 

também esteve relacionado com o movimento de Cruzeiro (1921) e o movimento de 

Bonifácio Papudo (1923), José Victorino do Espírito Santo teria assumido para si a 

representação do monge João Maria em três movimentos pós-Contestado, sendo o 

indivíduo que mais atuou nos movimentos estudados até o momento pela 

historiografia. 

Em relação ao Movimento de Cruzeiro, trata-se da articulação de uma possível 

conjectura, a partir da publicação do jornal Gazeta do Povo de 22/01/1923, rastreado 

por Eurich (2019, p. 135), em que consta que José Victorino esteve no município de 

Cruzeiro, tendo feito na localidade novos seguidores “fanáticos”. 

Por outro lado, em relação à aproximação do Movimento de Bonifácio Papudo 

com o Monge de Papuan, os cruzamentos das fontes anteriormente analisadas 

corroboram para a concretização da hipótese aventada, pois há vários fatores em 

comum: inicialmente destaca-se a repressão do movimento ocorrida no município de 

Mafra/SC em janeiro de 1923, isto é, em mesmo local e período; o número de pessoas 

presas que foram avaliadas em aproximadamente 3020 indivíduos; a indicação 

numérica de fiéis que ficou entre 200 a 300 indivíduos; a presença de um sujeito que 

se nomeava como monge João Maria, assim como a presença de virgens. São 

elementos que se apresentaram tanto nas notícias referentes ao Monge de Papuan, 

como no Movimento de Bonifácio Papudo, e, embora não haja referência expressa 

entre os nomes de José Victorino e Bonifácio Papudo, os elementos convergentes nos 

periódicos, levam a conclusão de que se tratava do mesmo evento. 

Em relação à Bonifácio Papudo, após a notícia da prisão do grupo, não foram 

localizadas fontes aptas a evidenciar o desfecho dos integrantes do movimento. 

                                             

20 Embora os periódicos localizados por Eurich tenham indicado a prisão de 50 pessoas, foi rastreado 
o jornal Correio do Povo de 27/01/1923 que relata que na localidade de Papuan foram presas 30 
pessoas.  
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O Movimento de Bonifácio Papudo permite a intensificação de pesquisas, de 

modo a localizar eventuais processos dos integrantes presos, para que a historiografia 

possa compreender quais foram os fundamentos de suas prisões, assim como o 

desfecho dos integrantes. 

Desse modo, a partir da análise das fontes, foi possível constatar algumas 

características do movimento de Bonifácio Papudo, dentre elas: a organização do 

movimento em redutos, que contava com mais de duzentos integrantes; a presença 

de um monge e de virgens; a tentativa de desqualificação do movimento pela imprensa 

ao chamá-los de fanáticos, ignorantes e charlatães; a localização do movimento em 

Mafra/SC, com a prisão de aproximadamente 30 pessoas. 

Em relação ao Movimento do Monge de Papuan, os elementos identificados 

são semelhantes ao de Papudo: a organização em redutos, que contava com mais de 

duzentos integrantes; a presença de monge e virgens; a tentativa de desqualificação 

do movimento pela imprensa; a supressão do movimento em Mafra/SC, com a prisão 

de aproximada de 30 a 50 pessoas. 

Além dos elementos identificados, é notável a vinculação com as 

características do Movimento do Contestado, na medida em que naquele evento 

também houve a organização em redutos, a presença de monge e virgens, assim 

como a reiterada desqualificação dos integrantes do movimento pela imprensa, 

nomeando-os pejorativamente de fanáticos, entre outros termos. 

Com a supressão do Movimento Papudo-Papuan em janeiro de 1923, embora 

distantes geograficamente, em um curto lapso temporal, especificamente três meses 

mais tarde, eclode o conflito de Pitanga, no Paraná. Conflito que tece a conjectura de 

que o Monge de Papuan exercia liderança entre os indígenas de Pitanga, movimento 

que será analisado a seguir. 

Entre os movimentos pós-Contestado, o que teve intervalo mais breve entre 

eles foi o Movimento de Bonifácio Papudo-Monge de Papuan com o Movimento de 

Pitanga. Ambos foram deflagrados no mesmo ano, com o intervalo de apenas três 

meses entre a supressão do anterior e a eclosão deste conflito. 

Especificamente em abril de 1923, eclodia o Movimento de Pitanga/PR, 

protagonizado pela comunidade indígena Kaingang. O início do conflito originou-se 

pela disputa de terras, embate que culminou na morte de três colonos e oitenta e cinco 

indígenas (EURICH, 2019).  Naquele período, a marginalização dos não bancos era 



50 
 

uma política de Estado, essencialmente marcada pela finalidade de legitimar a 

ideologia do branqueamento: 

 

[...] O Estado tratava as terras indígenas como terras de ninguém, um local 
onde havia um vazio demográfico, um local que não proporcionava lucros, 
criando-se, dessa forma, políticas que incentivaram o processo de 
povoamento da região com objetivo de dar um uso capitalista a ela, e também 
almejando branquear a população local, inserindo-a na política nacional de 
branqueamento populacional (GONÇALVES; FRAGA; CAVATORTA, 2015, p. 
82). 

 

Observa-se que as populações indígenas foram preteridas pelo Estado 

brasileiro, inclusive no processo de ocupação territorial, com o favorecimento dos 

imigrantes recém-chegados em detrimento daqueles que ocupavam a terra 

previamente (TOMPOROSKI; BUENO, 2021). No caso específico do Movimento de 

Pitanga, o principal motivo que desencadeou a revolta dos índios e o conflito entre 

eles e os colonos foi o Decreto n. 294 de 1913, por meio do qual os índios Kaingang 

foram forçados a deixar a reserva localizada à margem direita do Rio Ivaí, concedida 

a eles em 09 de setembro de 1901, de modo que se mudaram para a margem 

esquerda daquele Rio. Cabe destacar que o novo território ocupado pelos Kaingang 

não foi demarcado, causando insegurança na comunidade indígena. A expropriação 

orquestrada pelo Governo do Paraná, deu-se com o objetivo de colonização, sob a 

alegação de necessidade de povoação daquele “vazio demográfico”, uma vez que não 

consideravam as populações indígenas que ali viviam. Desse modo, os índios foram 

prejudicados ao perderem suas terras, pois estavam acostumados com o seu modo 

de vida, tinham uma relação de subsistência com a terra, seu principal meio de 

produção (EURICH, 2010, p. 79). 

Além das desapropriações que ocorriam com frequência, os colonos 

começaram a reduzir a reserva dos Kaingang, e estes passaram a vasculhar sítios 

vizinhos, furtando animais para alimentação, pois lhes faltavam caça, diante da 

redução de suas reservas. Este foi o principal motivo para o início dos 

desentendimentos entre índios e não-índios. Quando flagrados praticando furto, os 

índios eram maltratados ou mortos. As lideranças indígenas optaram pela revolta 

como única forma de recuperar suas terras e pôr fim às crueldades cometidas pelos 

não-índios (EURICH, 2015). 

Ao analisar do processo criminal que tramitou na comarca de Guarapuava/PR, 

Eurich constatou, por intermédio do depoimento de Cezario Vaz de Oliveira, que antes 
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do conflito, em atitude pacífica, um grupo de índios pediu aos moradores que 

desocupassem o terreno, que era de sua propriedade. Informação que foi confirmada 

por outro depoente, João Eleutério dos Santos, o qual relatou que, quinze dias antes 

do ataque, os índios foram à sua casa, avisando-o para “sair do lugar, a fim de salvar 

os residentes, pois em breve seria atacada a Serra da Pitanga pelos índios e pela sua 

divindade João Maria” [...] de modo que os índios avisaram “aos moradores da Serra 

da Pitanga que haviam de vir ali, afim de que a população se retirasse daquele local” 

(EURICH, 2019, p. 148). 

Após os avisos, em 1º de abril de 1923, os índios invadiram a sede da Vila de 

Pitanga e saquearam casas comerciais e estabeleceram-se por certo período no local. 

Alguns moradores da vila permaneceram no povoado como sinal de resistência. 

Durante reunião religiosa da comunidade indígena, tradição ligada a memória do 

monge João Maria, que ocorria na capela da cidade, os moradores que ali 

permaneciam, entraram na capela e abriram fogo contra os índios que lá estavam, 

conflito que resultou em inúmeras mortes. Após esse ataque, os índios decidiram 

recolher seus mortos e retornar para a mata. Somente após o conflito, em 1924 os 

limites da Terra Indígena do Ivaí foram demarcadas pelo Serviço de Proteção ao Índio 

– SPI (EURICH, 2019). 

Atualmente, os Kaingang encontram-se assentados na terra indígena 

Marrecas, situada à margem direita do rio Marrecas, entre os municípios de Turvo e 

Guarapuava, a aproximadamente 70 km de Pitanga (GONÇALVES; FRAGA; 

CAVATORTA, 2015, p. 91). 

Em algumas fontes que relataram o ocorrido, aparece a menção de João Maria 

como participante, e até mesmo como comandante da invasão. Eurich e Sebrian 

relatam que a primeira notícia do conflito entre índios e colonos na Vila de Pitanga, foi 

intitulada “Banditismo na Pitanga”, no jornal guarapuavano “O Pharol”, o qual afirmava 

que havia um agrupamento de índios chefiados por dois indivíduos fantasiados de 

padres, “tornando o movimento com caráter de fanatismo” (EURICH; SEBRIAN, 2010, 

p. 29-30). 

Importa salientar que, considerando que em 1923 os sujeitos que 

representaram a trajetória do monge João Maria já estavam mortos há muito. Diante 

do consenso dos depoentes em relatar a existência física de um monge, Eurich, em 

sua tese de doutorado, levanta a hipótese de que o indivíduo que representava a 
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entidade João Maria no período pudesse ser o Monge de Papuan, de nome José 

Victorino do Espírito Santo, conforme abordado anteriormente. 

Desse modo, é importante observar a presença da tradição de São João Maria 

na comunidade indígena. Cabe destacar a existência de olhos d’água benta de São 

João Maria por toda a região central do estado do Paraná, o historiador José Iurkiv 

(1999) considera que parte dos colonizadores da região de Pitanga/PR poderiam ser 

egressos das áreas do Contestado e ter trazido consigo a crença no monge (apud 

EURICH, 2019, p. 123). 

 

[...] Antigos moradores e pioneiros da cidade de Pitanga contam que um 
monge messiânico, conhecido como São João Maria, andava pela região 
pregando a palavra de Deus. No local onde ele passava as noites, no dia 
seguinte formava-se uma mina de água, “olho d’água”, que tinha o poder de 
curar. Segundo o relato, as pessoas que tomavam da água ou molhavam 
algum lugar ferido com ela obtinham a cura. O olho d’água passou a se 
chamar “olho d’água de São João Maria” e em alguns lugares foram 
construídas grutas em homenagem à figura do monge (EURICH, 2019, p. 
124). 

 

Os olhos d’água e grutas dedicados à São João Maria no município de 

Pitanga/PR, ainda são preservados e frequentados pela comunidade, local onde é 

comum a prática de rezas e batismos de crianças. 

 

Figura 4 - Gruta e olho d’água de São João Maria na localidade rural de Rio Batista, Pitanga/PR 

 
Fotos: EURICH (2019). 
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A foto acima, foi registrada em 2018 e é possível perceber a manutenção da 

crença no monge pela comunidade, onde, além de rezas e orações, são depositadas 

imagens de outros santos católicos (EURICH, 2019). Este fenômeno também ocorre 

em demais grutas no Sul do Brasil santificadas pela passagem do monge, como os 

casos das Grutas localizadas em Três Barras/SC, Porto União/SC, Irineópolis/SC, 

Fraiburgo/SC e Lapa/ PR. Tais monumentos mantêm presentes a tradição vinculada 

à memória de São João Maria. 

Em relação aos indígenas, há a identificação entre suas crenças e a tradição 

religiosa de São João Maria, especialmente ao considerar a forte relação de 

reciprocidade entre o monge e os seres vivos, como animais e plantas e a associação 

dele aos elementos da natureza. Pode-se afirmar que tais características convergem 

com rituais associados ao xamanismo (EURICH, 2019, p. 140). 

Em decorrência do conflito ocorrido na Vila de Pitanga, houve mortos e feridos 

de ambos os lados, sendo mortos oitenta e cinco índios e três residentes da 

localidade. Em relação às mortes dos indígenas, não há notícias de processo-crime 

que investigou os homicídios. Por outro lado, diante da morte de três colonos, os 

índios sobreviventes foram detidos e processados por crime de homicídio (EURICH, 

2019, p. 113). 

A partir da análise do processo judicial, especialmente da denúncia ministerial 

e dos depoimentos colhidos, Eurich (2019) constatou ser unânime a menção ao 

monge João Maria21 como líder da invasão da vila. Além disso, na denúncia consta a 

indicação de dois homens que se diziam padres, que inclusive usavam batina, os 

quais foram considerados como farsantes pelo órgão ministerial (EURICH, 2019, p. 

114). 

Cabe destacar o desfecho do processo, no qual o juiz que presidiu o julgamento 

do conflito, que foi a júri popular, relatou não ter ficado provado de qual parte foi 

iniciada a luta armada, havendo mortos de ambos os lados. No julgamento popular, a 

defesa dos índios obteve êxito, e os réus foram absolvidos do crime de homicídio em 

15 de setembro de 1923 (EURICH, p. 179-181). 

Desse modo, foi possível constatar algumas características do movimento do 

dos índios de Pitanga/PR, dentre elas: a presença de um monge, que embora não 

tenha entrado em combate, representou papel de liderança; o desrespeito à tradições 

                                             

21Supostamente representado por José Victorino do Espírito Santo. 
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e modo de viver indígena; a desqualificação do movimento pela imprensa, ao nomeá-

los como fanáticos; alegação de furtos e a marginalização destes povos pelo aparato 

estatal com o objetivo de usurpação da terra. Ademais, neste movimento a violência 

foi mais evidente, evento em que mais de oitenta indígenas foram mortos. 

Diferente dos demais movimentos este foi o único deflagrado no estado do 

Paraná. Também foi o único protagonizado por indígenas. Cabe destacar que neste 

evento a disputa fundiária foi elemento decisivo para a eclosão do conflito. Elemento 

que não foi identificado nos demais movimentos, mas que possui convergência com 

o Movimento do Contestado, que, além outros aspectos, consistiu em um conflito de 

disputa pela terra. 

Desse modo, da análise do conflito, é possível constatar que a resistência 

indígena de Pitanga/PR, expressa-se na luta pela terra e pela não aceitação da 

colonização, que vinha gradativamente lhes expropriando território. Podendo, a 

resistência indígena ser relacionada com as memórias do Contestado, na medida que 

há a presença de um monge, a desqualificação do movimento pela imprensa, assim 

como a usurpação da terra. Destaca-se que a religião, em especial a figura de João 

Maria é por eles ressignificada, fortalecendo suas crenças e luta. 

Após o Movimento de Pitanga, houve significativo lapso temporal até a 

insurgência de novo evento com vinculação à tradição religiosa de São João Maria, 

que ocorrera, inclusive, em outro estado. Trata-se do Movimento dos Monges 

Barbudos de Soledade, deflagrado no Rio Grande do Sul, e que consiste no penúltimo 

movimento pós-Contestado até o momento identificado. 

Após doze anos do Conflito de Pitanga é que se tem notícia de novo movimento 

relacionado à São João Maria. Deflagrado em território sul-rio-grandense, na região 

de Lagoão e Soledade, entre os anos de 1935 e 1938 ocorreu o denominado 

Movimento dos Monges Barbudos de Soledade. Sabe-se que um indivíduo chamado 

Deca França relata ter recebido uma visita de João Maria, que lhe atribuiu a missão 

de liderar uma nova religião, que se tornou posteriormente a religião dos Monges 

Barbudos. Eram assim denominados por não cortarem os cabelos e barbas e por 

serem devotos do monge João Maria (MACHADO, 2013). 

Deca França receou a incumbência que lhe fora conferida pelo monge, pois era 

pessoa simples e analfabeto, mas há relatos na comunidade de que após a profecia 

de João Maria, Deca passou da condição de analfabeto para pessoa esclarecida e de 

grande sabedoria, passando a realizar curas e rezas em auxílio dos fiéis. Em poucos 
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meses cresce na localidade a comunidade de devotos de João Maria (FILATOW, 

2002). 

A tradição celebrada entre os Monges Barbudos ligava-se à natureza e a terra. 

Grande parte dos integrantes do grupo eram camponeses e agricultores. Levavam 

vida simples, e todas as representações religiosas encontravam-se associadas com a 

natureza. Na localidade a principal economia era a plantação e o tratamento de fumo, 

que depois de secos eram trocadas por outras mercadorias nas casas comerciais da 

região, conhecidas como bodegas. Deca, teria sido alertado pelo monge na sua visita, 

que a atividade de manejo do fumo era prejudicial à saúde, incentivando os devotos 

do grupo a abandonarem-na, situação que causou descontentamento nos 

comerciantes da região, haja vista que o tabaco era de grande importância para a 

economia local (FILATOW, 2002). 

Além disso, Deca divulgava que a vinda de Jesus Cristo estava prevista para 

ocorrer na Semana Santa do ano de 1938, e que apenas os fiéis de seu grupo 

poderiam ser salvos. Em preparação ao retorno de Cristo os adeptos passaram a 

dedicar-se exclusivamente à religião, cultivavam o suficiente para sua sobrevivência, 

mas reservavam o restante do tempo para orações. A respectiva conduta era mal vista 

pelos não-adeptos que viviam nas redondezas, que os viam a partir de uma imagem 

pejorativa, de preguiçosos e fanáticos. Os Monges Barbudos sofreram diversas 

acusações, especialmente a de que eram comunistas (FILATOW, 2002; MACHADO, 

2013). 

Cabe destacar que na década de 1930, todo movimento que apresentasse 

ações divergentes da ordem nacional era qualificado como forte ameaça à nação. 

Deste modo criou-se a imagem dos monges como agentes da desagregação nacional. 

Com a aproximação da Semana Santa de 1938, foi instalada uma capela no 6º 

distrito de Soledade, dedicada a Santa Catarina. Os devotos direcionaram-se para a 

capela para realizar suas preces e tradições religiosas. Com a crescente concentração 

de pessoas no local, os moradores da região não-devotos, especialmente os 

comerciantes, acionaram a força policial da localidade. Em razão do pequeno 

contingente da força policial local, esta recebeu auxilio das tropas de Porto Alegre/RS, 

Santa Maria/RS e Passo Fundo/RS. Essas forças estavam cientes da existência do 

grupo dos Monges Barbudos, os quais consideravam fanáticos de ideias subversivas, 

que representavam ameaça à ordem instaurada, devendo ser combatidos (FILATOW, 

2002). 



56 
 

Desse modo, em uma rápida ação na Sexta-Feira Santa de 1938, foram 

atacados pelo agrupamento da força policial na capela da Santa Catarina, momento 

em que muitos foram mortos, inclusive as lideranças do movimento Deca França e 

Anastácio Fiuza. Inúmeros devotos foram presos e espancados. Após o massacre 

realizado contra a comunidade, e com a dispersão dos sobreviventes, foram os 

sertanejos, proibidos de reunirem-se novamente para praticar suas crenças 

(FILATOW, 2002). 

Os Monges Barbudos não portavam armas, apenas reuniam-se nos finais de 

semana na capela da localidade para realizar suas orações, nada de anormal para 

uma comunidade com tradições religiosas. Porém, o movimento teve fim de forma 

trágica e violenta. Foram vítimas de um cenário no qual divergências políticas e 

interesses econômicos eram motivos suficientes para a geração de conflitos. 

Desse modo, foi possível constatar alguns aspectos do Movimento dos Monges 

Barbudos de Soledade, dentre elas: a incumbência e habilidades atribuídas a Deca 

por João Maria para realizar curas; o culto de uma religião ligada a natureza e a terra, 

com abolição de práticas que fossem prejudiciais à saúde; a profecia do retorno de 

Cristo na Semana Santa de 1938; a desqualificação por parte da imprensa e de 

comerciantes da região ao nomeá-los como fanáticos e preguiçosos; o abandono de 

atividades laborais para dedicação exclusiva à religião. Importa mencionar que o 

Movimento dos Monges Barbudos estava inserido no cenário político do Estado Novo, 

quando a vigilância estatal estava atenta a qualquer agrupamento de pessoas, 

situação que levou os integrantes do movimento a serem acusados de comunistas e 

agentes de desagregação nacional. 

Além dos elementos identificados, é possível a vinculação com o Movimento 

do Contestado. Notadamente em relação a tradição religiosa de São João Maria, 

respaldada na liderança de Deca França, na religião com princípios e valores ligados 

à natureza, assim como a desqualificação reiterada do movimento e de seus 

integrantes pela imprensa e comerciantes locais. 

O Movimento dos Monges Barbudos de Soledade foi o penúltimo movimento 

pós-Contestado, mas o último sediado em território sul-rio-grandense. Após cinco 

anos, e ainda no cenário político do Estado Novo, emergiu o último movimento pós-

Contestado, até o momento localizado e que é objeto central desta pesquisa. Trata-

se do Movimento do Timbó, deflagrado no Estado de Santa Catarina. 
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A partir da análise dos movimentos pós-Contestado abordados neste capítulo, 

embora apresentem características específicas e motivações regionais diversas, ao 

promover o entrecruzamento das fontes, constatam-se elementos semelhantes. Nos 

Movimentos de Jordão, Cruzeiro, Papudo-Papuan, Pitanga e Monges Barbudos, há a 

presença de elementos que ocorreram no Contestado. Cabe destacar que em todos 

os movimentos houve a presença de monges, mesmo que em alguns casos não fosse 

assumida a representatividade de João Maria, como o caso de Cruzeiro e Monges 

Barbudos, que eram representados por pessoas comuns que não assumiram o nome 

João ou José Maria. 

Ademais, todos os movimentos pós-Contestado são igualmente 

desqualificados pela imprensa, comerciantes e políticos das respectivas regiões, 

sendo chamados de “fanáticos”, “vagabundos”, entre outros termos pejorativos. É 

também recorrente a imputação de crimes de furto e roubo aos integrantes dos 

movimentos. Parece-nos que tais alegações infundadas serviam de subsídio para o 

ataque armado pela repressão estatal. 

Desse modo, constata-se que todos os movimentos citados tiveram fim com o 

tratamento comum imposto pelo Estado e pelas elites aos movimentos sociais de 

caráter religioso e fundiário organizados no Brasil: por intermédio do emprego de 

violência e mediante repressão e negação de sua cultura e tradições. Tais atos foram 

fomentados por motivos políticos, econômicos e fundiários, atitudes legitimadas pelo 

medo e pelos interesses das elites e de frações do Estado. 

Em relação ao Movimento dos Monges Barbudos de Soledade e o Movimento 

do Timbó, é necessário compreender o cenário político do período em que estavam 

inseridos, haja vista que ambos os movimentos foram suprimidos durante da vigência 

do Estado Novo. 

Portanto, o capítulo a seguir, busca estabelecer análises sobre as estratégias 

e atitudes do regime de governo daquela época. Especialmente no que tange os 

regulamentos que estavam à disposição da “segurança nacional”, assim como, 

demais instrumentos de monitoramento, vigilância, censura e repressão da 

população. 
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4 A ERA VARGAS E O ESTADO NOVO (1937-1945) 

  

4.1 A REVOLUÇÃO DE 1930 E O ESTADO NOVO 

 

Inicialmente destaca-se que o recorte cronológico do Estado Novo se justificou 

pela necessidade da compreensão dos processos internos e instrumentos externos 

de atuação do Estado no período autoritário em que estava inserido. Tal abordagem 

é indispensável para elucidar o desfecho do movimento do Timbó, diante do contexto 

em que foi deflagrado. 

O Estado Novo foi antecedido pela ascensão de Vargas através da Revolução 

de 30. O regime que pôs fim à cultura política do período oligárquico da Primeira 

República (ou República Velha, 1889-1930), que se caracterizava por ser um sistema 

federativo sob o qual os estados mais ricos dirigiam o país, sem se importar com as 

necessidades das unidades mais pobres da federação. 

A aliança de forças que chegou ao poder, com o movimento armado de 1930, 

compunha-se, de um lado, dos setores oligárquicos insatisfeitos que procuravam 

salvaguardar seus interesses através de uma política impositiva, e, de outro lado, as 

amplas camadas médias emergentes, que encontraram sua expressão de poder na 

rebeldia militar do movimento chamado de “tenentismo” 22(SANTOS, 1994, p. 55-6). 

O processo que resultou na derrocada da primeira república foi marcado pela 

atuação de Vargas, que se candidatou às eleições pela Aliança Liberal e concorreu 

contra Júlio Prestes, entretanto, em 1º de março de 1930, a chapa da Aliança Liberal 

foi declarada derrotada. A contagem de votos oficial afirmava que Vargas recebera 

700 mil votos, contra 1 milhão para Júlio Prestes. Insatisfeitos com o resultado e após 

intenso embate político, por meio da “Revolução de 30”23, instala-se o governo 

provisório, e Vargas assume a liderança nacional. Vargas, ele próprio nascido numa 

família oligárquica, embora procedente da periferia geográfica, acreditava que o Brasil 

                                             

22O programa dos tenentes foi, em grande parte, recolhido pela Aliança Liberal. Fundamentalmente 
procurava abrir o velho sistema político oligárquico à participação das classes médias: o instrumento 
que lhes parecia mais adequado era o voto universal secreto, sem as restrições anteriores. Ao mesmo 
tempo, este programa incluía um vago sentimento sobre a importância da “questão social”, que exigia 
a intervenção estatal (SANTOS, 1994, p. 56). 

23 Esta nomenclatura não é fiel ao processo, que consistiu em um golpe de estado, como outros 
anteriores e posteriores a esse evento. 
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podia modernizar-se rapidamente por meio da industrialização e de um esforço de 

engenharia social (LEVINE, 2001). 

Vargas havia obtido apoio dos governadores de Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais sob a promessa de encerrar o governo provisório e convocar uma assembleia 

constituinte. No entanto, o governo provisório foi estendido. Apenas em 3 de maio de 

1933 Vargas decretou a realização de eleições para uma nova Assembleia 

Constituinte, o que forneceu à Getúlio uma possibilidade de legitimar seu controle. 

Getúlio confirmou que, uma vez terminada a tarefa da Assembleia Constituinte, seria 

conveniente eleger um presidente, o que evitaria eleições diretas, mas teria a 

aparência de uma escolha democrática. A nova Constituição foi ratificada em 16 de 

julho de 1934. Um dia depois, a Assembleia Constituinte elegeu Vargas presidente do 

Brasil para um mandato de quatro anos, por 175 votos a 59 (LEVINE, 2001, p. 65-66). 

Com a aproximação do término de seu mandato, Getúlio aquiesceu à exigência 

de que houvesse eleição presidencial em 1938, e no ano anterior pusera a máquina 

em movimento. A campanha eleitoral, no entanto, não estava a seu favor. José 

Américo de Almeida e Armando de Sales Oliveira, ambos candidatos à presidência, 

iniciaram suas campanhas. José Américo atacava ditaduras tanto de esquerda quanto 

de direita e Sales fez da falta de democracia durante o governo Vargas seu principal 

argumento (LEVINE, 2001). 

Com o temor de deixar o poder, Getúlio usa a suposta ameaça da subversão 

comunista para, em novembro de 1937, com apoio dos militares, derrubar o próprio 

governo e impor o Estado Novo. Cabe destacar que meses antes do golpe, uma das 

músicas compostas para o carnaval de 1937 comentava o cenário político:  

 

Será seu Manduca [Sales]?  
Ou será seu Vavá [José Américo]? 
“Entre les deux” 
Meu coração balança. 
Porque, 
Na hora H 
Quem vai ficar 
É seu Gegê (PEIXOTO, 2017, p. 308). 

 

Do trecho carnavalesco anteriormente transcrito, constata-se que a população 

estava ciente da possível, e talvez, iminente, resistência de Vargas em deixar o 

comando nacional. 
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Getúlio optou pelo golpe por ser a única maneira de permanecer na presidência 

além do prazo legal de sua gestão, que expiraria em alguns meses. Estava firmemente 

convicto de que apenas ele poderia conduzir o Brasil à integração nacional (LEVINE, 

2001, p. 83). Às dez da manhã de 10 de novembro de 1937 os ministros foram 

convocados para assinar a nova constituição. Às oito da noite, a nação foi informada 

por Vargas do golpe (PEIXOTO, 2017). 

 

Vargas explicou, tal qual um professor, que um levante comunista era 
iminente [...]. Ele, Vargas, e sua guarda pretoriana estariam nos vigiando. 
Daquele momento em diante, os cidadãos brasileiros, trabalhadores do 
Brasil, podiam descansar tranquilos (LEVINE, 2001, p. 81). 

 

As eleições presidenciais foram canceladas e a Constituição de 1934 foi 

revogada em favor da Constituição de 1937. Carta que conferia todo o poder ao Chefe 

de Estado (BRASIL, 1937). 

Dentre as medidas estabelecidas no Estado Novo, havia a defesa da 

independência econômica e o progresso advindo pela unidade nacional. Vargas baniu 

o uso de línguas estrangeiras nas escolas e proibiram-se jornais e revistas em outro 

idioma. Conforme destaca Levine (2001, p. 88): “essa campanha pela ‘brasilidade’ foi 

tão eficaz que pessoas que não falavam português passaram a ser publicamente 

repudiadas em suas comunidades, mesmo em lugares de densa população 

imigrante”. 

Houve a intensificação da vigilância pelos serviços de informações das forças 

armadas e por agentes da polícia. Funcionários do governo violavam o sigilo de 

correspondências. Além disso, Vargas possuía inúmeros informantes infiltrados na 

sociedade, os quais eram intitulados como “polícia secreta”. 

O primeiro “governo” de Vargas dura quinze anos e se encerra em 1945, com 

o fim do Estado Novo e sua consequente deposição. 

 

4.2 O ESTADO NOVO E O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

No Estado Novo, Getúlio Vargas implementa iniciativas nacionalistas para 

promover a inserção do Brasil no contexto da industrialização de base, fundamental à 
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um projeto de desenvolvimento nacional. O nacional-desenvolvimentismo24 tinha uma 

conotação anti-imperialista e emancipatória. Construído como uma forma política para 

lutar contra o subdesenvolvimento, contra a dominação imperial, com uma identidade 

nacional, por autonomia nacional, associando os temas da modernização e 

industrialização do país (VIANNA, 2012). 

O projeto de desenvolvimento no Estado Novo, abordou especificamente três 

perspectivas: a concepção pessoal de desenvolvimento de Vargas – pautada na 

defesa da industrialização e de um projeto nacional; os mecanismos do aparelho 

estatal por ele criados – conselhos e departamentos; e as políticas econômicas 

realizadas (JESUS; MENDONÇA; KIRSTEN, 2019, p. 6). 

Desse modo, a performance do governo se concentrou no desenvolvimento 

sustentado sobre as bases da industrialização, do mercado interno, vislumbrando a 

autonomia nacional. O Estado novo implementou sua estratégia respaldado em quatro 

pontos: 

 

1) um programa de industrialização que criasse as bases de um capitalismo 
avançado; 2) um programa de participação operária controlada, da 
regulamentação das relações de trabalho e de estabelecimento de uma 
previsão social, que atraísse os trabalhadores à cidade e os disciplinasse 
num contexto de lealdade ao governo; 3) um programa de reformas 
administrativas que fortalecessem o poder central, moralizasse o serviço 
público, instituindo o concurso público e a carreira de servidor público e 
tecnificassem a administração, eliminando em parte o controle “clientelístico” 
estabelecido pelos políticos tradicionais sobre os cargos públicos; 4) uma 
garantia de conduzir o país a uma política externa independente e de 
afirmação nacional, fortalecendo a participação do exército na administração 
pública de maneira que garantisse os interesses nacionais e o fortalecimento 
das classes médias dentro do Estado (SANTOS, 1994, p. 62). 

 

Importa mencionar que o Estado Novo só foi capaz de construir e seguir um 

programa de desenvolvimento industrializante porque tinha o importante apoio de 

setores das classes dominantes. Além do mais, a noção de desenvolvimento de 

Vargas se ancorava muito mais na justificativa de unidade nacional do que na questão 

de distribuição do crescimento e justiça social (JESUS; MENDONÇA; KIRSTEN, 

2019). 

                                             

24No Brasil, o nacional-desenvolvimentismo foi a estratégia dominante entre 1930 e 1980, e teve êxito 
em promover a industrialização ou, mais amplamente, a revolução capitalista do país (BRESSER-
PEREIRA, 2012, p. 9). 
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Por outro lado, as estratégias do Governo Vargas como ligadas ao pensamento 

desenvolvimentista apresentam problemas já em sua fase inicial. Problemas estes 

que consideram movimentos populares como aspectos que ameaçam a Segurança 

Nacional. Nessa direção, os projetos de desenvolvimento não contemplavam as 

populações rurais e privilegiavam setores específicos e seletos da sociedade.  

 

4.3 PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS DO DESENVOLVIMENTO 

 

Na atualidade, o desenvolvimento é pensado e implementado num contexto de 

globalização. Ou seja, se ainda é possível falar de uma proposta de desenvolvimento 

nacional ela se apresenta circunstanciada pela dinâmica local e regional. 

Nessa direção, a perspectiva do desenvolvimento nacional no período político 

do Estado Novo, aproximava-se com a noção de crescimento econômico e 

independência nacional. No entanto, a execução da pesquisa no âmbito do Programa 

de Mestrado em Desenvolvimento Regional, da Universidade do Contestado – 

PMDR/UnC, viabilizou o contato com um conjunto de autores e textos, com distintas 

perspectivas. 

De maneira geral, essa literatura aponta para uma concepção de 

desenvolvimento que busca afastar-se da perspectiva em que desenvolvimento e 

crescimento econômico eram tomados como sinônimos. No entanto, esse 

afastamento nem sempre consegue efetivar-se, pois a crença de que a 

industrialização é etapa fundamental do processo de desenvolvimento não parece 

estar superada. Ademais, a industrialização demanda, necessariamente, a 

acumulação de capital, o que, por sua vez, pressupõe e justifica a desigualdade de 

acesso à riqueza de uma sociedade. Como resultado, constitui-se uma concepção de 

desenvolvimento que não consegue se afastar do dogma do mercado. 

A dificuldade em definir um conceito de desenvolvimento suficiente resulta em 

sua adjetivação, que pode variar de acordo com a perspectiva do autor, a sociedade 

ou o período. Alguns autores, que buscam evitar as armadilhas da adjetivação da 

definição de desenvolvimento e que optam por enfrentar os limites dessa concepção, 

apresentam críticas bastante contundentes, caso de Sachs (2002), que define 

desenvolvimento como “um conceito cheio de vazio”. 

A análise é corroborada por Ferreira e Raposo (2017), que realizam uma leitura 

crítica do conceito e apresentam seus limites. As autoras demonstram, inclusive, que 
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o desenvolvimento pode ser interpretado como um discurso produzido e disseminado 

a partir dos países do Norte, como estratégia de manutenção de sua hegemonia. 

Ademais, esse discurso estabelece como o ideal a ser atingido pelas demais 

sociedades a concepção de bem-estar dos países considerados desenvolvidos, 

basicamente uma sociedade pautada na produção e consumo. Nesse sentido, torna-

se imperativo entender o desenvolvimento “como uma elaboração social 

historicamente situada e ideologicamente comprometida com os estágios relativos à 

reprodução do capital” (SANTOS; CARNIELLO, 2014, p. 85). 

Ademais, o discurso proferido pelos países hegemônicos resulta na imposição 

de políticas financeiras que jamais foram adotadas por esses mesmos países, por 

exemplo, a austeridade, as privatizações, abdicação de políticas protecionistas, etc., 

o que demonstra sua intenção em “chutar a escada”, ou seja, em impedir que os 

países em desenvolvimento empreguem os mesmos métodos, amplamente utilizados 

pelos países desenvolvidos no passado (CHANG, 2004). 

De todo o exposto anteriormente, pode-se observar que a concepção de 

desenvolvimento possui, de forma inerente, uma noção vinculada a algum processo 

de mercantilização da vida. A proposta de pesquisa que originou esta dissertação não 

dialogava com essa concepção de desenvolvimento, pelo contrário, partia do 

pressuposto de que uma determinada sociedade tem direito de conhecer as 

características do processo que a configurou. 

Nesse sentido, a esforço de identificar os movimentos pós-Contestado no Sul 

do Brasil e, em especial, investigar aspectos que comporiam o Movimento do Timbó, 

demandou uma perspectiva alternativa de desenvolvimento. Esta perspectiva está 

atrelada à concepção denominada “Desenvolvimento Local”, conforme definido por 

Ferreira e Raposo (2017) “(...) o desenvolvimento comunitário/local assenta em 

processos de mudança protagonizados por atores locais, com vista a melhorar as 

suas condições de vida” (p. 124). Nessa direção, os grupos locais organizam 

respostas locais, mobilizam sua solidariedade e desejo de autonomia. A respeito desta 

perspectiva, é razoável supor que a reunião de sertanejos às margens do rio Timbó, 

especialmente a partir da dinâmica em coletividade, pretendia contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida do grupo. 

 

4.4 O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E PROPAGANDA – DIP 
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A perspectiva de desenvolvimento de Vargas estava ancorada em uma 

estratégia autoritária, por meio do controle social e da censura da imprensa. Nessa 

direção, o Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, foi o mecanismo de 

propaganda dos ministérios e departamentos do governo, e serviu como instrumento 

de promoção do chefe de Estado e das autoridades como um todo. Ele também tinha 

outro viés, o de órgão coercitivo da liberdade de expressão. Entre suas medidas 

estavam a censura e restrição dos materiais de comunicação social, constituindo-se 

como traço autoritário do governo. No entanto, a criação do DIP foi precedida por 

outros órgãos de propaganda durante a gestão Vargas. 

Vargas assumiu o poder em 24 de outubro de 1930, e foram dados os primeiros 

passos em direção à organização da propaganda política no cenário nacional, com a 

criação do Departamento Oficial de Publicidade – DOP em 1931 (PASCHOAL, 2007). 

Em 1934, em pleno regime constitucional, o então ministro da Educação e 

Saúde, Gustavo Capanema, encaminha um relatório à Vargas contendo as 

necessidades de seu Ministério. Dentre elas citou criação um Departamento de 

Propaganda no Ministério da Educação e Saúde, justificado pela necessidade de 

aperfeiçoar física, intelectual e moralmente o povo brasileiro. Ademais, considerando 

que os recursos públicos aprovados para a Educação e a Saúde eram limitados, o 

departamento de propaganda teria por finalidade “transpor os limites apertados das 

instituições existentes, buscando atingir, com a sua influência cultural, à todas as 

camadas populares” o qual “deverá tornar-se um aparelho vivaz, de grande alcance, 

dotado de um forte poder de irradiação e infiltração, tendo por função (...) “a cultura 

das massas” (NUNES, 1996, p. 73). 

Importa mencionar que já em 1934, falava-se em cultura das massas. Nota-se 

que o processo de criação de aparelho de propaganda se inicia três anos antes de se 

efetivar a ditadura estado-novista. Tratou-se de um “patrulhamento ideológico 

destinado a preparar o terreno para 1937” (NUNES, 1996, p. 73). 

A pedido do Ministro da Educação, e no intuito de sistematizar e organizar o 

uso e a veiculação da propaganda oficial, foi criado o Departamento de Propaganda 

e Difusão Cultural – DPDC. Vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 

provocando a extinção do DOP. O Decreto-Lei n. 24.651 regulamentou o 



65 
 

funcionamento do DPDC, que teve a direção geral atribuída à Lourival Fontes25, que 

assumiria posteriormente o controle do DIP (PASCHOAL, 2007). 

Após o golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, o fechamento do 

Congresso e a nova Carta Constitucional, novas atividades foram incorporadas ao 

DPDC, que culminaram na sua transformação em um novo órgão, criado em 1938: o 

Departamento Nacional de Propaganda – DNP. Com o DNP, todos os campos 

relacionados com a educação nacional, censura e o controle dos meios de 

comunicação passaram para o controle de Lourival Fontes, que foi mantido no cargo 

de diretoria. O DNP26 também se manteve subordinado ao Ministério da Justiça, como 

o antecessor DPDC (PASCHOAL, 2007). 

Com o objetivo de difundir a ideologia do Estado Novo junto às camadas 

populares, em dezembro de 1939, por intermédio do Decreto n. 1.915 foi criado o 

Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP. O artigo 1º do decreto estabelece a 

subordinação do Departamento, sendo exclusivamente vinculado ao Presidente da 

República e, no artigo 2º anuncia suas finalidades, entre elas:  

 

Art. 2º O D. I. P. tem por fim: a) centralizar, coordenar, orientar e superintender 
a propaganda nacional, interna ou externa [...] ; b) superintender, organizar e 
fiscalizar os serviços de turismo interno e externo; c) fazer a censura do 
Teatro, do Cinema, de funções recreativas e esportivas de qualquer natureza, 
de rádio-difusão, da literatura social e política, e da imprensa, quando a estas 
forem cominadas as penalidades previstas por lei; [...] h) coordenar e 
incentivar as relações da imprensa com os Poderes Públicos ao sentido de 
maior aproximação da mesma com fatos que se liguem aos interesses 
nacionais; i) colaborar com a imprensa estrangeira no sentido de evitar que 
se divulguem informações nocivas ao crédito e à cultura do país; [...] n) proibir 
a entrada no Brasil de publicações estrangeiras nocivas aos interesses 
brasileiros, e interditar, dentro do território nacional, a edição de quaisquer 
publicações que ofendam ou prejudiquem o crédito do país e suas instituições 
ou a moral; [...] p) organizar e dirigir o programa de rádio-difusão oficial do 
Governo [...] (BRASIL, 1939). 

 

Para a execução de suas amplas atribuições, o departamento recém-criado foi 

estruturado em cinco divisões: divulgação, radiodifusão, cinema e teatro, turismo e 

imprensa. 

À divisão de divulgação cabia as atividades de esclarecimento da opinião 

pública nacional sobre as diretrizes doutrinárias do regime, bem como, o combate à 

                                             

25Jornalista e escritor sergipano e manifesto admirados dos regimes fascistas (PACHOAL, 2007, p. 4) 
26O DNP, no setor de radiofusão, foi o responsável pelo programa “Hora do Brasil” transmitido 

diariamente por todas as estações de rádio, com duração de uma hora, visando a divulgação dos 
principais acontecimentos da vida nacional (PASCHOAL, 2007, p. 5). 
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disseminação de quaisquer ideias que pudessem perturbar a unidade nacional. Cabia 

também à divisão de divulgação, a promoção e divulgação dos pensadores, cantores, 

compositores, escritores e poetas brasileiros.  A divisão de radiodifusão tinha por 

função supervisionar os serviços de radiodifusão do país, norteando as rádios 

brasileiras em suas atividades culturais, sociais e políticas.  À divisão de teatro e 

cinema cabia a função de censurar, autorizar ou interditar todos os filmes e 

apresentações teatrais em território nacional. À divisão de imprensa, e possivelmente 

era a maior de todas, cabia o papel de organizar o serviço de censura e controle da 

imprensa nacional. Por fim, à divisão de turismo cabia a divulgação do Brasil, da sua 

cultura, das suas belezas e do seu potencial, no exterior, com a finalidade de estimular 

o turismo e de divulgar “boas informações” sobre o país (SCHEMES, 2008). 

A estrutura do DIP contava, ainda, com onze serviços auxiliares. Com uma 

estrutura tão complexa, a eficácia do DIP na realização de seus objetivos se fez sentir 

rapidamente. Durante toda a sua existência o DIP exerceu um grande poder no 

estabelecimento das diretrizes políticas do Estado Novo (SCHEMES, 2008). 

No entanto, a preocupação fundamental do DIP era a elucidação da opinião 

nacional sobre as diretrizes doutrinárias do regime. Ficou evidente que no “âmbito da 

ditadura, significaria censura e repressão” (NUNES, 1996, p. 73). 

Ainda em 1940, o DIP teve seu poder ampliado com a instalação, em cada 

estado do país, de um Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda – DEIP, 

com atribuições semelhantes às suas. Além disso, eles reproduziriam, em cada 

estado, a mesma estrutura com cinco divisões existente no nível federal. 

 

Essa estrutura altamente centralizada permitia ao governo exercer o controle 
da informação, assegurando-lhe o domínio da vida cultural do país. Para 
garantir o monopólio e a uniformização das notícias e dos serviços de 
propaganda e publicidade dos ministérios, departamentos e 
estabelecimentos da administração pública federal e entidades autárquicas, 
tudo era produzido e distribuído pela Agência Nacional. Sua distribuição era 
gratuita, saindo muitas vezes como matérias subvencionadas, dificultando 
assim o trabalho das empresas particulares que possuíam pontos de vistas 
contrários ao regime governamental (PACHOAL, 2007, p. 6). 

 

Para as imprensas particulares que não se aliaram ao posicionamento político 

do Estado Novo, o governo impôs uma série de implicações tributárias e burocráticas. 

Com esse recurso o governo passou a controlar diretamente a imprensa através de 

“bloqueios financeiros” e concedendo as benesses fiscais apenas àqueles jornais que 

seguissem a orientação política governamental. O DIP acabou por transformar-se em 
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um “superministério”27, considerando que respondia apenas ao próprio presidente 

(PASCHOAL, 2007). 

A criação dos DEIP nos estados permitiu a intensificação da vigilância, censura 

e repressão em todos os cantos do Brasil. No Movimento do Timbó essa atuação é 

evidente, notadamente atuação do DEIP/SC para articular na imprensa a 

desqualificação da organização e de seus integrantes. 

A propaganda e a doutrinação promovida pelo DIP e DEIP seguiram no 

caminho de despersonalização do indivíduo, não através da dominação de uma ou 

mais classes sociais, mas da personificação do governo em forma de sociedade. Isto 

é, “da transformação do regime em sinônimo de Estado, deste em sinônimo de 

sociedade, e da sociedade em sinônimo do líder e da sua vontade” (CANCELLI, 1994, 

p. 36). 

O DIP tomou rumos escancaradamente político-repressivos e se transformou 

no principal órgão de ideologização e repressão política no Estado Novo e “articulou 

uma dupla estratégia de atuação na área cultural, voltada tanto para as elites 

intelectuais como para as camadas populares: a busca de apoio dos últimos e o 

“silêncio” dos primeiros” (PASCHOAL, 2007, p. 10). 

Em 1945, o DIP foi crescentemente perdendo espaço. A crise final que resultou 

na sua extinção teve início em 23 de maio, quando o seu então diretor, Amilcar Dutra, 

que substituíra Lourival Fontes, autorizou a irradiação do discurso do líder comunista, 

Luís Carlos Prestes, feito no comício do estádio do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. 

Essa decisão foi severamente criticada pelo Ministro da Guerra, general Eurico 

Gaspar Dutra, que determinou que a transmissão não fosse realizada. Esse conflito 

resultou na demissão de Amilcar Dutra e na extinção do DIP, pelo Decreto-Lei, nº. 

7.582, em 25 de maio de 1945, substituído pelo Departamento Nacional de 

Informações – DNI (SCHEMES, 2008). 

 

4.5 O TRIBUNAL DE SEGURANÇA NACIONAL 

 

                                             

27Por volta do final de 1938, 60% de todos os artigos em jornais e revistas eram matéria que o DIP 
distribuía. O DIP não só censurava a imprensa, como “sugeria” que editores publicassem a matéria 
produzida pelo departamento. Os que se recusavam à fazê-lo corriam o risco de ver tiragens inteiras 
de seus jornais apreendidas ou queimadas (LEVINE, 2001, p. 94). 
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O Tribunal de Segurança Nacional – TSN constituiu em um tribunal de exceção, 

inicialmente subordinado à Justiça Militar, criado em setembro de 1936, pela lei n. 244 

de 11 de setembro de 1936, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. 

A criação do TSN esteve ligada à repressão aos envolvidos no levante 

comunista em novembro de 1935, quando membros da Aliança Nacional Libertadora 

– ANL28 se insurgiram contra o governo de Getúlio, nas cidades de Natal, Recife e Rio 

de Janeiro. Em contraposição, o governo incentivava o fechamento da ANL, a 

participação dos militares na manutenção da ordem interna, levou o governo a atuar 

na elaboração de leis e nos tribunais de exceção. Foi nessa direção que a Lei de 

Segurança Nacional, aprovada pelo Congresso, determinaria como primeiro ato, o 

fechamento da ANL, em 11 de julho de 1935 (PINTO, 2019, p. 127). 

 

A Intentona Comunista foi o nome dado aos levantes ocorridos em Natal, 
Recife e Rio de Janeiro, em novembro de 1935. Fechada a ANL, muitos que 
dela participavam resolveram se afastar da política, mas, aqueles que 
ficariam apostariam na alternativa insurrecional e a colocariam em prática 
com os levantes em que os militares, especialmente, se destacavam [...] A 
Intentona Comunista seria severamente abafada e reprimida pelo governo, 
através das Forças Armadas, dando início a uma luta desenfreada contra o 
comunismo (PINTO, 2019, p. 128). 

 

A criação do TSN facilitou a ingerência na justiça. Havia o receio de que a 

justiça não punisse devidamente os autores da revolução de 35, então, à vista disso, 

o governo resolveu criar um tribunal especial. “Como uma criação que visava 

efetivamente manter o governo no poder dos atos policiais de terrorismo e repressão, 

a existência do Tribunal de Segurança começava a preencher uma lacuna na 

estratégia totalitária de poder” (CANCELLI, 1994, p. 102). 

O Tribunal de Segurança Nacional era composto por juízes civis e militares, 

escolhidos diretamente pelo presidente da República, e tinha como função processar 

e julgar pessoas acusadas de promover atividades contra a segurança externa do país 

e contra as instituições militares, políticas e sociais (LOWENSTEIN, 1942). 

Com a instalação do Estado Novo, em novembro de 1937, o TSN assumiu sua 

forma permanente. Desvinculou-se da subordinação da Justiça Militar e tornou-se um 

órgão com jurisdição autônoma, subordinado ao poder executivo e composto por seis 

                                             

28A Aliança Nacional Libertadora (ANL) surgiu em 23 de março de 1935, movimento antifascista que 
congregaria o influxo proveniente das classes médias e de militares insatisfeitos com o rumo do 
governo Vargas, que, com sua adesão popular, levaria o governo à conclusão de que estaria sendo 
desenvolvido um golpe, para implantação de um regime comunista (PINTO, 2019, p. 126) 
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membros: dois juízes civis, um militar representante do exército, um militar 

representante da marinha, um representante do tribunal militar e um advogado. 

O Tribunal de Segurança Nacional representava o poder judiciário paralelo que 

o governo resolvera instalar, e seu funcionamento tornava-se essencial para dar à 

sociedade a certeza de haver atividade, movimento, vigilância e punição (CANCELLI, 

1994, p. 107). Desse modo, o TSN baseou-se na ideia do inimigo interno, atuou como 

tribunal de exceção entre 1936 e 1945 e passou por algumas fases de atuação. 

Inicialmente criado com o objetivo de punir os responsáveis pela Intentona Comunista 

de 1935 e, na segunda fase, especialmente a partir de 1937, passou a julgar suspeitos 

de dissidência do regime vigente e, na terceira fase, os crimes contra a economia 

popular assim como os crimes de espionagem (PINTO, 2019; CANCELI, 1994). 

Importa mencionar que nas investigações relacionadas à casos políticos, os 

juízes podiam decidir por livre opinião, isso significa que, na prática, os juízes não 

necessariamente tinham que valorar as provas apresentadas. Interpretavam-nas 

como queriam, sem estarem vinculados a critério de qualquer regra precedente 

(LOWEINSTEIN, 1942).  Ademais, o TSN não ficava adstrito no julgamento à 

qualificação do crime feito na denúncia, ou seja, o réu poderia ser surpreendido com 

a condenação de um crime do qual não havia se defendido, atuando com desrespeito 

ao devido processo legal. 

Ao final de 1937, o TSN já havia julgado todos os supostamente responsáveis 

e cúmplices da Intentona. Ano que encerrou a primeira fase de atuação do tribunal, 

no entanto, a segunda fase estava prestes a começar. Apesar de toda a propaganda 

criada contra os comunistas, era preciso que ocorresse um evento capaz de estimular 

e legitimar definitivamente uma ditadura. Em 10 de novembro de 1937, deu-se início 

ao Estado Novo, o qual utilizou o Tribunal de Segurança como cúpula do governo para 

acabar com o comunismo (PINTO, 2019). 

Em 1942, após a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial, o Decreto-Lei n. 2.766 

de 1º de outubro entrou em vigor e tinha por objetivo a atuação dos militares. Dentre 

os crimes, previstos no Decreto-Lei, pretendiam abordar situações em um país em 

guerra, expandindo a competência do TSN para incluir os crimes de espionagem. Em 

1944, com a aproximação do fim da guerra, o Estado Novo começou a enfraquecer, 

especialmente com o movimento pela anistia dos presos políticos. Em 29 de outubro 

de 1945 Vargas foi deposto, e quase um mês após, o Tribunal de Segurança Nacional 

foi extinto, por intermédio da lei n. 14 de 17 de novembro de 1945. Durante os quase 
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nove anos de atuação do Tribunal, julgou 6.998 processos, que envolviam mais de 

10.000 mil pessoas, das quais, 4.099 foram condenadas a penas que variavam entre 

multa, até 60 anos de prisão (PINTO, 2019, p. 139-140). 

O Tribunal de Segurança Nacional protagonizou um cenário político dramático, 

em que perseguição e repressão marcaram sua atuação. O TSN representou o 

instrumento que serviu ao combate aos inimigos de todas as correntes dissidentes do 

governo.   

 

4.6 LEI DE SEGURANÇA NACIONAL 

 

A Lei de Segurança Nacional em vigor no período em que ocorreu o Movimento 

do Timbó era o Decreto-Lei n. 431 de 18 de maio de 1938. No entanto, a primeira lei 

de Segurança Nacional datava de três anos antes. Trata-se da Lei n. 38 de 4 de abril 

de 1935, que regulamentou dispositivos da Constituição de 1934 e inaugurou no 

âmbito jurídico legislação que sobre crimes contra a ordem política e social. 

A lei n. 38 de 1935 assinalava inúmeras restrições de direitos. Oito meses da 

sua entrada em vigor, foi editada a lei n. 136 de 14 de dezembro de 1935, que 

modificava vários dispositivos da lei n. 38 de 1935 e definia novos crimes contra a 

ordem político-social. A competência para julgar os crimes contra a segurança 

nacional pertencia a Justiça Federal e, as leis de segurança nacional previam penas 

de reclusão e restritivas de direitos, no entanto, não havia a previsão de pena de morte 

(BRASIL, 1935). 

Importa mencionar que no Brasil as penas perpétuas, cruéis e de morte foram 

vedadas já na primeira Carta do Império. A Constituição de 1891 previa 

expressamente no título IV, seção II, artigo 72 §21: “fica abolida a pena de morte, 

reservadas as disposições da legislação militar em tempo de guerra” (BRASIL, 1891). 

A segunda constituição brasileira e a primeira da República seguiu a mesma 

orientação. No Capítulo dos direitos e garantias individuais, especificamente no artigo 

113, inciso 29 a Constituição de 1934 determinou que “não haverá pena de banimento, 

morte, confisco ou de caráter perpétuo, ressalvadas, quanto à pena de morte, as 

disposições da legislação militar, em tempo de guerra com país estrangeiro” (BRASIL, 
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1934). Nessa direção, a legislação atinente à segurança nacional teve que observar 

os preceitos da Carta Constitucional e absteve-se da penalidade de morte29. 

Por outro lado, com a instituição do Estado Novo e com a edição da Carta 

Constitucional de 1937 que foi outorgada30 por Vargas houve mudança na previsão 

constitucional sobre a pena de morte, conforme observa-se do artigo 122, inciso 13: 

 

Art. 122 [..] 13) não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas 
estabelecidas ou agravadas na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores. 
Além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a lei 
poderá prescrever a pena de morte para os seguintes crimes: a) tentar 
submeter o território da Nação ou parte dele à soberania de Estado 
estrangeiro; b) tentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou 
organização de caráter internacional, contra a unidade da Nação, procurando 
desmembrar o território sujeito à sua soberania;  c) tentar por meio de 
movimento armado o desmembramento do território nacional, desde que para 
reprimi-lo se torne necessário proceder a operações de guerra;  d) tentar, com 
auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou organização de caráter 
internacional, a mudança da ordem política ou social estabelecida na 
Constituição;  e) tentar subverter por meios violentos a ordem política e 
social, com o fim de apoderar-se do Estado para o estabelecimento da 
ditadura de uma classe social (BRASIL, 1937). 

 

A Constituição de 1937 seguiu direção diametralmente oposta às cartas 

antecessoras. Diferente das cartas de 1891 e 1934 que tinham a pena de morte como 

exceção para casos de guerra, a Constituição de 1937 abriu alas à normalização da 

pena de morte, autorizando expressamente sua aplicação para aqueles que 

atentassem contra a soberania do Estado, a ordem política e social, ou seja, aqueles 

que fossem dissidentes do regime estado-novista. 

Com as recentes alterações na dinâmica jurídico-política-governamental, em 

18 de maio de 1938 editou-se o Decreto-Lei n. 431: a nova lei de segurança nacional, 

sob o argumento de que os “trabalhadores estariam protegidos pela Lei de Segurança 

Nacional, que livraria o país dos subversivos” (LEVINE, 2001, p. 98). 

Com o Decreto-Lei n. 431 Vargas alterou a prerrogativa e a competência de 

processamento dos crimes contra a segurança nacional, que era, até então, atribuição 

da Justiça Federal. A partir do referido decreto, a competência para apurar supostos 

                                             

29No Brasil a pena de morte em tempo de paz é vedada. No entanto, esta não é uma regra absoluta. 
As cartas constitucionais brasileiras, inclusive a atual Constituição de 1988 permitem a pena de morte 
como medida de exceção para casos de guerra declarada.  

30As Cartas Constitucionais no decorres da história político-jurídica do Brasil foram sempre 
promulgadas ou outorgadas. A promulgação consiste em ato democrático observado o legislativo 
adequado. A outorga consiste em ato unilateral, impositivo e autoritário. As constituições de períodos 
ditatoriais foram outorgadas, como o caso da Constituição de 1937. 
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crimes foi atribuída com exclusividade ao Tribunal de Segurança Nacional31. É em 

decorrência desta alteração que a liderança do Movimento do Timbó foi acusada e 

processada pelo Tribunal de Segurança e não pela justiça comum. 

Ademais, o decreto anteriormente mencionado foi o mais rigoroso das leis de 

segurança nacional havidas naquele período histórico. Aproveitando a abertura 

trazida pela Constituição de 1937, o decreto previu expressamente penas de morte, 

em especial aquelas arroladas no artigo 2º32. 

Pautado na nova lei de segurança nacional, fez-se um verdadeiro caça às 

bruxas. Os processos autuados junto ao tribunal de segurança tinham julgamento em 

tempo recorde. A celeridade processual era justificada pelos prazos exíguos previstos 

pelo Decreto n. 428 de 193833, assim como, pelo anseio governamental em suprimir 

qualquer ação ou atividade que oferecesse risco à estabilidade do governo, mesmo 

que às custas dos direitos fundamentais individuais e coletivos. 

A legislação estado-novista apresentou inúmeras normatizações contra 

supostos subversivos do regime, os quais eram compreendidos em diversos grupos. 

O alvo mais frequente era aqueles que apresentavam ideologias anti-capitalistas, 

                                             

31Art. 23. Todos os crimes definidos nesta lei serão processados e julgados pelo Tribunal de Segurança 
Nacional, na forma prescrita no Decreto-Lei n. 428, de 16 de maio de 1938 (BRASIL, 1938). 

32Art. 2º Caberá pena de morte nos seguintes crimes: 1) tentar submeter o território da Nação, ou parte 
dele, à soberania de Estado estrangeiro; 2) atentar, com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou 
organização de caráter internacional, contra a unidade da Nação, procurando desmembrar o território 
sujeito à sua soberania; 3) tentar por meio de movimento armado o desmembramento do território 
nacional, desde que para reprimi-lo se torne necessário proceder a operações de guerra; 4) tentar, 
com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional, a mudança da 
ordem política ou social estabelecida na Constituição; 5) tentar subverter por meios violentos a ordem 
política e social, com o fim de apoderar-se do Estado para o estabelecimento da ditadura de uma 
classe social; 6) insurreição armada contra os poderes do Estado, assim considerada ainda que as 
armas se encontrem em depósito; 7) praticar atos destinados a provocar a guerra civil, si esta 
sobrevêm em virtude deles; 8) praticar devastação, saque, incêndio, depredação ou quaisquer atos 
destinados a suscitar terror, com o fim de atentar contra a segurança do Estado e a estrutura das 
instituições; 9) atentar contra a vida, a incolumidade ou a liberdade do Presidente da República. § 1º 
A pena de morte, nos casos dos incisos 1º a 7º, será aplicada aos cabeças; aos demais, pena de 
prisão por trinta anos. § 2º Nos casos dos incisos 8º e 9º, a pena de morte será aplicada aos autores 
como aos cúmplices. § 3º A pena de morte será executada por fuzilamento em uma das prisões do 
Estado, designada pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores. A menos que este determine o 
contrário, a execução não será pública (texto original Dec. 431 de 1938). 

33O Decreto n. 428 de 1938 regulamentava o procedimento a ser adotado pelo TSN na condução dos 
processos de sua competência e contava com prazos excessivamente curtos para manifestações. O 
Ministério Público deveria promover a classificação do crime em 24 horas e o réu tinha 48 horas para 
apresentar defesa. Na prática, a redução significativa dos prazos em comparação com aqueles do 
Código Penal consistia em grande prejuízo ao direito de defesa. Por outro lado, o breve prazo do 
Ministério Público para classificar o crime, acabava por transformar o órgão ministerial em uma 
‘máquina de denúncias’.  
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como fora o caso do movimento do Timbó. Movimento em que um pequeno grupo de 

pessoas buscava levar a vida em coletividade. 

Nessa direção, constata-se que o aparato estatal se manteve vigilante. A 

supressão do Movimento do Timbó no âmbito do Estado Novo, possui aspectos 

severos. Notadamente ao considerar a postura e as condutas do período ditatorial. 

Além desse fator, a memória referente aos movimentos pós-Contestado e movimentos 

populares em geral desencadeava dura repressão, o que foi ainda mais explícito 

nesse contexto. 
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5 O MOVIMENTO DO TIMBÓ – PORTO UNIÃO, 1942 

 

Graças à serena atuação das autoridades catarinenses acha-se 
restabelecida a normalidade nas zonas marginais do rio Tamanduá, no 
município de Porto União, onde vários grupos de fanáticos, chefiados pelo 
monge Elias Mota, provocaram pânico, levando os caboclos a abandonarem 
suas casas e seus afazeres. A escolta da força policial, sob o comando do 
tenente Otaviano Raimundo Colônia, atacou o reduto principal estabelecido 
no lugar denominado Saltinho prendendo todos os fanáticos, inclusive o 
monge Elias. Em seguida o Tenente Otaviano fez destruir todos os 
acampamentos. A polícia apurou que Elias Mota antes de ser monge, foi 
palhaço de circo e vagabundo. Dissolvidos os grupos, presos os seus 
componentes e destruídos os acampamentos, o Tenente Colônia procurou as 
famílias fugitivas, reconduzindo-as às suas propriedades. Entre os fanáticos 
presos, acha-se Júlio Alonso, que em 1914 foi um dos mais audaciosos e 
sanguinários adeptos do monge João Maria (GAZETA DE NOTÍCIAS 
12/05/1942; O DIA 13/05/1942; A NOITE, 12/05/1942; DEIP 1942). 

 

O Movimento do Timbó (1942) consistiu em um movimento pós-Contestado 

ocorrido no Planalto Catarinense e que se desencadeou nas margens do rio Timbó, 

então município de Porto União/SC34. O excerto acima transcrito foi publicado em 

vários periódicos nacionais, entre eles: Gazeta de Notícias (SC), A Noite (RJ), O Dia 

(PR), assim como em nota emitida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda de 

Santa Catarina. 

Importa mencionar que os periódicos localizados apenas retrataram notícias 

vinculadas à supressão do movimento pela força policial. Não foi localizado nenhuma 

publicação que retratasse o início do agrupamento. Também merece destaque o fato 

de as notícias terem sido publicadas na primeira quinzena de maio. Mais de um mês 

após a ação policial, ocorrida em 1º de abril de 1942. 

Nessa direção, as principais características do movimento foram acessadas a 

partir da fonte judicial representada pelo processo-crime n. 2.348 de 1942, na medida 

em que os periódicos pouco noticiaram sobre o movimento. 

 As principais notícias relatam o ataque das forças policiais ao acampamento, 

em que retratam a existência de certo grupo de pessoas, nas margens do rio Timbó, 

localidade de Tamanduá, situado em frente a um paiol de propriedade de Pedro 

Honorato Portela, em que se organizavam sob a liderança de Elias Mota, que 

supostamente, dizia-se enviado do monge João Maria. Consta que Elias, 

                                             

34 O Município de Porto União/SC teve dois desmembramentos, inicialmente com a criação do 
município de Irineópolis/SC em 1962 e com a criação do município de Timbó Grande/SC em 1989. A 
alteração da geografia política atual do território foi um obstáculo a ser superado na identificação 
aproximada do local de ocorrência do movimento. 
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acompanhado de seu grupo, vinham causando terror na localidade do Timbó, criando 

o pânico na população e levando os moradores, receosos, a abandonarem suas 

residências e plantações, indo procurar noutras paragens os necessários meios de 

vida (A NOTÍCIA, 24/04/1942, ed. 3.750). 

Sobre a estrutura física, assim como o número de integrantes do 

acampamento, as informações são dúbias. O periódico Correio do Paraná (ed. 4331 

30/04/1942) relata a organização do acampamento em cinco ranchos, indicando uma 

pequena estrutura. Em sentido contrário, o periódico A Noite (RJ, ed. 10.890 de 

06/06/1942) relata que “Elias Mota conseguiu arregimentar várias dezenas de 

criminosos que andavam a monte, formando diversos grupos que se estabeleceram 

na região do ex-Contestado”. As informações contidas nas notícias mencionadas não 

foram suficientes para identificar a formação física do acampamento e, tampouco, a 

quantificação do número de integrantes, haja vista que se apresentam em dimensões 

diametralmente opostas. É pouco provável que várias dezenas de “criminosos” 

vivessem em apenas cinco ranchos35. 

Por outro lado, considerando o curto espaço de tempo entre o início do 

agrupamento na localidade, ocorrido em janeiro de 1942 (conforme constatou-se da 

análise da documentação judicial), e a rápida ação policial em abril do mesmo ano, 

pressupõe-se a dimensão reduzida da estrutura do movimento, seja em espaço físico 

ou em relação aos integrantes. 

Embora não tenha sido apresentado como liderança, as informações que 

circularam nos jornais da época conferem especial destaque para Júlio José dos 

Santos, vulgo Júlio Alonso, a quem a imprensa atribuiu a característica de ter sido “um 

dos mais audaciosos e sanguinários adeptos do monge João Maria” (A NOTÍCIA, 

12/05/1942; A NOITE, 12/05/1942; DIÁRIO DA TARDE 13/05/1942). Além de Elias 

Mota e Júlio Alonso, os periódicos indicam outros membros que compunham o grupo, 

entre eles Gonçalo José dos Santos, Jorge José dos Santos, Euclides José dos 

Santos e Oliveira Gonçalo36. 

Em que pese os jornais da época não terem noticiado as motivações do início 

do agrupamento de pessoas no Timbó, destacaram de forma incisiva algumas ações 

                                             

35 A associação de integrantes de movimentos como esse com atividades criminosas era uma prática 
comum. 

36A indicação da imprensa dos indivíduos Euclides José dos Santos e Oliveira Gonçalo como membros 
do movimento não possui correspondência com os sujeitos investigados no Inquérito Policial. Os 
respectivos indivíduos são citados uma única vez pelo depoimento de João Ferreira. 
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supostamente realizadas por Elias, como mandar erguer em meio as roças várias 

cruzes pintadas com caruru37, a pregação profética de que em breve aconteceria uma 

revolta e que só se salvariam aqueles que estivessem unidos ao grupo, além de 

indicar a possibilidade de furtos em abstrato, ao assinalar que era “propósito de Elias 

assaltar os estabelecimentos comerciais das localidades e as residências dos 

fazendeiros mais abastados” (A NOTÍCIA, 24/04/1942; CORREIO DO PARANÁ 

30/04/1942). Supostamente apavorados com as prédicas do novo monge, numerosos 

foram os caboclos que abandonaram o que era seu, entre os quais Germano Grosperg 

e Henrique Manoel Eufrásio (A NOTÍCIA, 24/04/1942; CORREIO DO PARANÁ 

30/04/1942). 

Após notificação da existência do agrupamento às autoridades locais, 

desencadeou-se em 1º de abril de 1942 ação policial sob comando do Tenente 

Colônia, ocasião em que foram aprisionadas as pessoas que ali se encontravam e 

destruídos os acampamentos. Ademais, os jornais retrataram a insurgência do 

pequeno agrupamento como obra dos quinta colunistas, no sentido de criar uma 

atmosfera de intranquilidade no Brasil. 

Todo o grupo foi apresentado de forma desqualificadora pela imprensa do 

período, nomeando-lhes como “fanáticos”, “espertalhões”, “ingênuos caboclos” e 

atribuindo-lhes acusação de crimes em abstrato. Elias Mota foi especialmente 

desqualificado, pois, além das alegações anteriormente expressas, foi ele equiparado 

a palhaço de circo e vagabundo (A NOTÍCIA, 24/04/1942, ed. 3.750). 

O fim do movimento foi retratado pela imprensa com a indicação do 

restabelecimento da normalização nas zonas marginais do Rio Tamanduá38, no 

município de Porto União/SC, conforme relatado: 

 

[...] graças a serena atuação das autoridades catarinenses acha-se 
restabelecida a normalização nas zonas marginais do Rio Tamanduá, [...] 
onde vários grupos de fanáticos, chefiados pelo monge Elias Mota, 
provocaram pânico, levando caboclos a abandonarem suas casas e seus 
afazeres (A NOITE, 12/05/1942; GAZETA DE NOTÍCIAS 12/05/1942). 
 
 

                                             

37Caruru é a designação comum a certas plantas do gênero Amaranthus, da família das amarantáceas, 
algumas de folhas comestíveis, bastante utilizada em culinária. 

38As fontes jornalísticas apresentam a deflagração do movimento ora às margens do rio Tamanduá, 
ora às margens do rio Timbó. A fonte judicial, em que consta os depoimentos dos integrantes do 
movimento relatam que o acampamento estava situado às margens do rio Timbó. Desse modo, o 
mapa apresentado à figura 5, segue a geografia indicada pelos ex-residentes do acampamento. 
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Ocasião em que a “a escolta da força policial atacou o reduto principal 

estabelecido em Saltinho, retendo os fanáticos, inclusive o monge Elias, e destruindo 

todos os acampamentos” (O DIA, 13/05/1942; O ESTADO DE MATO GROSSO, 

12/05/1942). 

Até aqui os jornais analisados indicaram a existência de um agrupamento no 

Timbó, com características que remetem ao Contestado e que foi rapidamente 

suprimido. O posicionamento adotado pela imprensa deu-se no sentido de 

desqualificar o evento e seus integrantes, atribuindo elogios à força repressiva. No 

entanto, não consta informações que revelassem a motivação do agrupamento, o 

destino dos integrantes e tampouco a conclusão das investigações. 

Por outro lado, foi localizado o processo criminal n. 2.348 de 1942 em que 

consta como acusado o indivíduo Elias Mota, documento que consistiu em precioso 

instrumento para a reconstrução do evento, e que se apresenta como o cerne da 

análise deste capítulo. 

 

5.1 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O MOVIMENTO DO TIMBÓ 

 

O Movimento do Timbó (1942) foi o mais tardio movimento pós-Contestado de 

que se têm conhecimento. A respeito da produção acadêmica sobre o evento, importa 

mencionar o levantamento de fontes realizado por Natália Ferronatto da Silva em 

2009, sob orientação do professor doutor Paulo Pinheiro Machado, que tinha por 

objetivo localizar fontes sobre movimentos messiânicos ocorridos no litoral norte de 

Santa Catarina entre 1920 e 1945. Ao longo da investigação a pesquisa localizou 

periódicos que relatavam a ocorrência de um agrupamento de “fanáticos” em Porto 

União/SC, no ano de 1942. 

Apesar de a pesquisadora ter encontrado no acervo de documentos do 

Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda – DEIP referência à “fanáticos em 

Joinville/SC”, gerando divergências sobre o local em que o movimento foi deflagrado, 

a incongruência não passou de um mal-entendido. O movimento ocorreu em Porto 

União/SC, próximo ao rio Timbó. A nomenclatura referente à Joinville/SC se deu pelo 

fato de a maior parte das notícias terem sido veiculadas em jornais daquele município. 

Ferronatto da Silva apresenta hipótese em relação ao integrante do movimento 

Júlio Alonso. Chamando a atenção ao sobrenome, que é análogo ao de Francisco 
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Alonso de Souza, vulgo Chiquinho Alonso39, que participou do movimento sertanejo 

do Contestado exercendo papel de liderança junto às fileiras rebeldes. 

O suposto parentesco entre eles não foi, até o momento, confirmado. Cabe 

destacar que, Alonso não era o sobrenome natural de Júlio, o qual chamava-se Júlio 

José dos Santos. Alonso era o apelido da família. Desse modo, embora não seja 

possível refutar a hipótese levantada por Ferronatto da Silva (2009), parece-nos 

improvável a existência de parentesco entre os indivíduos anteriormente 

mencionados. 

O Movimento do Timbó permaneceu por longo tempo obscuro na produção 

acadêmica, destacando-se o texto publicado por Machado (2013), a partir do 

levantamento de fontes realizado por Ferronatto da Silva (2009), que ao retratar os 

movimentos relacionados à memória de João Maria no Sul do Brasil, referencia o 

movimento do Timbó. Machado rastreou fontes jornalísticas e o relatório do 

Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda de Santa Catarina – DEIP-SC, em 

que consta a notícia: 

 

[...] alguns fazendeiros do planalto catarinense chamaram a polícia para 
desbaratar e prender um núcleo de caboclos que voltava a se reunir em nome 
de João Maria [...] provocaram pânico, levando vários caboclos a 
abandonarem suas casas e seus afazeres [...] e estavam a serviço de 
agentes de potências estrangeiras […] que as autoridades acham-se 
empenhadas em averiguar se a constituição de tais grupos é ou não obra de 
quinta-colunistas no sentido de criar uma atmosfera de intranquilidade [...] 
contra o Brasil (MACHADO, 2013, p. 83-84). 

 

Apesar de Machado (2013) informar que o movimento foi denunciado por 

fazendeiros do planalto catarinense, o que leva a supor que o conflito apresentava 

características de disputa fundiária, nesta pesquisa não foi possível confirmar a 

informação nas fontes acessadas. Também não foi possível confirmar quem foi o 

denunciante do movimento. 

Nos periódicos rastreados por Machado, consta apenas notícia da supressão 

dos acampamentos pela polícia, sob o comando do Tenente Colônia, não sendo 

possível avaliar “os laços comunitários e os projetos sertanejos do Timbó” 

                                             

39 Sob a chefia de Chiquinho Alonso houve a expansão do movimento do Contestado por pare dos 
rebeldes, muitas vezes realizada mediante a prática do recrutamento compulsório. Chiquinho Alonso 
morreu no combate do rio das Antas em novembro de 1914, liderança que é então assumida por 
Adeodato Manoel Ramos (MACHADO, 2018). 
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(MACHADO, 2013, p. 85). Desse modo, o movimento não conseguiu atingir sua 

maturidade, na medida em que foi rapidamente suprimido pelas autoridades locais. 

A partir dos indícios localizados na produção acadêmica anterior e diante do 

mistério que envolveu tal movimento, esta pesquisa empenhou-se em investigar 

novos fatos, capazes de revelar mais informações sobre o evento e dedicou-se à 

tarefa de identificar novos elementos que fossem aptos a reconstruir o Movimento do 

Timbó.  

 

5.2 LOCALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DO TIMBÓ 

 

O rio Timbó é um afluente do rio Iguaçu que corre entre os distritos de Santa 

Cruz e Poço Preto. No período dos fatos estudados todo o perímetro pertencia ao 

município de Porto União. Em 1962 foi criado o município de Irineópolis, de modo que 

a localidade Santa Cruz continuou pertencendo à Porto União, enquanto a localidade 

de Poço Preto foi incorporada ao novo município. O rio Timbó marca a fronteira entre 

os municípios.  

Nas notícias jornalísticas localizadas, ora referencia-se o movimento como 

ocorrido às margens do rio Tamanduá, e ora às margens do rio Timbó. No processo 

crime, em oportunidades de manifestação das autoridades há a reprodução dessa 

incongruência. Porém, no depoimento dos integrantes do movimento, todos relataram 

viver às margens do rio Timbó. Nessa direção, optou-se por seguir a descrição dos 

moradores do acampamento. 

No processo-crime, também foi mencionado (uma única vez) que o 

acampamento se situava na localidade do saltinho do rio Timbó. No entanto, não foi 

possível identificar na atualidade o local do respectivo saltinho40. 

 Embora tenha-se avançado consideravelmente no esforço em mapear o local 

do movimento, foi possível apenas indicar um provável perímetro em que o 

acampamento de Elias foi estabelecido, conforme ilustrado no mapa de figura 5. 

                                             

40 Ao contatar colegas que vivem(ram) no município de Irineópolis, disseram desconhecer a localidade 
chamada de saltinho do rio Timbó.  Por outro lado, o professor Fernando Tokarski contribuiu com 
algumas hipóteses. Conforme relatado pelo professor, existe um salto na localidade de São Pedro, no 
entanto, o respectivo salto fica no Rio Bonito e não no Rio Timbó 
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Figura 5 - Mapa Movimento do Timbó – Irineópolis/SC41 

 
Mapa: Maikon Waskiewick (2022). 

 

 

O processo-crime n. 2.348 de 1942 indicava com frequência as localidades de 

Rio Bonito42, Poço Preto, Santa Cruz e Tamanduá. Foi identificado que as localidades 

de Rio Bonito e Poço Preto pertencem ao município de Irineópolis/SC e, Santa Cruz 

ao município de Porto União/SC, localidade fronteiriça entre os municípios. 

No entanto, em relação a localidade de Tamanduá as informações obtidas não 

foram conclusivas. Não foi localizada nenhuma localidade denominada Tamanduá nos 

atuais municípios de Porto União/SC, Irineópolis/SC e Timbó Grande/SC. Embora haja 

no município de Irineópolis/SC a Cachoeira do Tamanduá, a respectiva cachoeira 

situa-se na localidade de Poço Preto. Na atualidade existe a localidade de Tamanduá 

no município de Canoinhas/SC, localidade que faz fronteira com o município de Timbó 

                                             

41No mapa é apresentado o perímetro de possível instalação do acampamento. O mapa apresenta com 
a marcação de um triangulo vermelho a localidade de Rio Bonito. Localidade em que a família José 
dos Santos (Alonso) vivia antes de mudarem-se para o acampamento de Elias. Também corresponde 
à localidade que seria supostamente atacada por indígenas. 

42 Rio Bonito é mencionado como a localidade em que vivia a Família Alonso antes de aderirem ao 
movimento e mudarem-se para às margens do rio Timbó. 
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Grande/SC. Município que na época pertencia à Porto União/SC, mas, naquela 

localidade o rio que cruza a região é o rio Tamanduá e não o rio Timbó. 

Nessa direção, não foi possível afirmar se havia uma localidade Tamanduá no 

antigo território de Porto União/SC que era passagem do rio Timbó e a respectiva 

localidade foi rebatizada, ou se localidade de Tamanduá se referia a área de fronteira 

com Canoinhas/SC. 

Embora não tenha sido possível reconstruir os eventos históricos na exata 

geografia mencionada na fonte judicial, foi possível identificar a provável localização 

do acampamento, que se situava nas margens do rio Timbó43, entre as localidades de 

Poço Preto e Santa Cruz. 

 

5.3 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS COMO FONTES DE 

PESQUISA HISTÓRICA 

 

A principal fonte que sustenta esta pesquisa constitui-se na análise de um 

documento judicial, em especial, um processo-crime. O processo criminal é um 

documento que pretende apurar a verdade dos fatos para condenar ou não um crime. 

Contudo, o discurso jurídico constante do documento, aborda manifestações de 

interesses distintos, especialmente no âmbito de investigações preliminares 

institucionalizadas pelo inquérito policial, que, por meio da autoridade policial e da 

transcrição pelo escrivão, filtram os relatos dos envolvidos (FERREIRA, 2005). 

Conforme destaca Tomporoski (2013, p. 34) “evidentemente, a análise destas 

– e de outras fontes judiciais, não objetiva uma suposta descoberta da ‘verdadeira’ 

forma como os fatos sucederam”. Contudo, a grande contribuição desse tipo de fonte 

consiste em possibilitar a compreensão das explicações apresentadas para cada 

caso. 

No procedimento de análise da documentação é importante estar atento aquilo 

que se repete sistematicamente: “versões que se reproduzem muitas vezes, aspectos 

que ficam mal escondidos, mentiras ou contradições que aparecem com frequência” 

(CHALHOUB, 2001, p. 41 apud ROSEMBERG; SOUZA, 2009, p. 162). Logo: 

 

                                             

43A fonte não revela em qual margem o acampamento foi instalado. Considerando que no período 
tratava-se do mesmo município, tal distinção não era relevante.  
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[...] a riqueza das fontes judiciais acentua-se na contradição das inúmeras 
versões do acontecimento suscitadas pelos depoimentos de suspeitos, 
acusados, testemunhas e das consequentes retificações e acareações. Além 
disso, a comparação e o entrecruzamento de todas essas facetas com outras 
fontes permite uma apreciável ampliação da análise (TOMPOROSKI, 2013, 
p. 34). 

 

Um dos desafios dos pesquisadores que analisam arquivos judiciais como fonte 

histórica é não cair na armadilha de confundir a verdade formal, dos autos, com a 

verdade material, presente no mundo objetivo. Por outro lado, outra limitação situa-se 

na transcrição dos procedimentos orais para a forma escrita, que sofre a redução de 

possibilidades expressivas (ROSEMBERG; SOUZA, 2009, p. 166). 

Especialmente pela sua natureza jurídica medieval onde não é permitido o 

contraditório e que segue o modelo de interpretação do depoimento pela autoridade 

policial e transcrição pelo escrivão44. Assim, 

 

[...] no inquérito policial, a polícia, em geral tem posição absoluta e quase 
inquestionável. Um relatório de polícia é tudo menos um documento neutro e 
objetivo. Ao contrário, ele é uma variante original do arquivo fabricado [...] 
informa antes e essencialmente sobre aqueles que o escrevem, sobre o 
poder e o pessoal político que o utiliza [...] [o policial] pode ser vítima de seus 
preconceitos, de sua cultura profissional ou manipulado, instrumentalizado 
por seu informante, abusado por suas fontes (BERLIERE, 1998, p. 300, apud 
ROSEMBERG; SOUZA, 2009, p. 170). 

 

Logo, é preciso entender o lugar de produção do discurso, a quem e ao o que 

ele se destina. De modo que o ofício do pesquisador é fazer a documentação falar, 

fazendo-lhe as perguntas que interessam à investigação científica (EURICH, 2019). 

Conforme destaca Caulfield (2000, p. 39) “é possível encontrar, nas entrelinhas dos 

depoimentos, evidências (...) não somente dos acontecimentos que os levaram à 

Justiça, mas também diversos relacionamentos sociais e condutas que eles 

consideravam corretos ou errados”. 

Assim, o pesquisador “deve fazer com que as vozes existentes ou latentes nos 

processos sejam ouvidas e compreendidas no contexto que foram produzidas, a partir 

de seu olhar do presente” (EURICH, 2019, p. 147). 

                                             

44 Na busca de eliminar a interpretação do depoimento de testemunhas, e, por consequente o 
cerceamento de informações relacionadas aos fatos, está em processo de implementação pelo Poder 
Judiciário a informatização na colheita de depoimentos no âmbito da instrução processual, mediante 
a gravação audiovisual dos depoentes. Porém, importa mencionar, que esta é uma prática inexistente 
na tomada de depoimentos no inquérito policial. 
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O esforço de investigação do presente capítulo na análise do processo-crime 

n. 2.348 de 1942 – em que se apura o suposto crime atribuído à Elias Mota – observa 

as advertências metodológicas na interpretação de fontes documentais judiciárias a 

fim de evitar armadilhas ao tomar como verdade real, aquilo que está situado na fonte 

judicial. 

 

5.4 O PROCESSO-CRIME N. 2.348 DE 1942 

 

O Ministério Público, por seu representante baixo firmado, no uso de suas 
atribuições, vem classificar no inciso 26 do artigo 3º, do Decreto-Lei n. 431, 
de 18 de maio de 1938, o delito praticado por ELIAS DA MOTA, solteiro, 
brasileiro, analfabeto, por ter, em princípios de janeiro do corrente ano, 
propalado entre os moradores das margens do Rio Timbó, Município de Porto 
União, em Santa Catarina, a notícia de que o local seria atacado por índios, 
conseguindo assim, reunir ao redor de sua pessoa um grupo de famílias 
ignorantes que, alarmado, abandonou plantações e lavouras, para seguir o 
indiciado. Este, dizendo-se polícia secreta, passou a viver à custa do bando 
que se foi localizar no outro lado das margens do rio, onde a polícia foi 
encontrar, prendendo todos os seus componentes (PROCESSO-CRIME n. 
2.348, p. 3). 

 

O excerto acima transcrito consiste em trecho da denúncia oferecida pelo 

Procurador do Tribunal de Segurança Nacional contra Elias da Mota. Denúncia em 

que, imputa-lhe crime contra a segurança nacional. 

Cabe destacar o curto lapso temporal entre a atuação policial na localidade de 

Timbó até o fim do processo. O ataque policial à comunidade foi deflagrado no dia 1º 

de abril de 1942 e, o processo-crime foi devidamente arquivado em dezembro daquele 

ano. Ou seja, todos os eventos relacionados à fonte documental sob análise duraram 

8 meses. Período bastante curto, situação que pressupõe a urgência e a preferência 

do Estado em apurar processos que pudessem comprometer a estabilidade política 

do Estado Novo e de lideranças políticas regionais. 

Por outro lado, é importante destacar que o representante do Ministério Público 

no âmbito do Tribunal de Segurança Nacional que atuou no papel de acusação no 

processo-crime em estudo, foi o procurador Clóvis Kruel de Morais. Personagem 

interessante, especialmente ao considerar outros processos e posturas por ele 

adotados na sua trajetória jurídica45. 

                                             

45 Nesse sentido, cabe destacar a postura adotada pelo Procurador do Tribunal de Segurança Nacional 
Clóvis Kruel de Morais que, além de atuar no processo sob análise, acusou várias pessoas naquele 
período sob a alegação de atividade comunista. Exemplo marcante ocorreu com Monteiro Lobato, 
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Em relação a investigação do processo-crime, foi ele articulado nas seguintes 

fases: ação policial na comunidade com a condução de alguns indivíduos à delegacia, 

onde permaneceram presos; a lavratura do auto de apreensão e a instauração do 

inquérito policial; na sequência foram lavrados termos de depoimentos de várias 

pessoas, entre eles depoentes, suspeitos e acusado. Com a conclusão do Inquérito 

Policial houve o encaminhamento ao Juízo Criminal da Comarca de Porto União que, 

posteriormente, foi remetido para julgamento junto ao Tribunal de Segurança 

Nacional, diante do posicionamento ministerial que considerava tratar-se de 

competência daquele órgão. Etapas que serão analisadas na sequência, assim como, 

far-se-á o entrecruzamento com fontes jornalísticas do período. 

 

5.4.1 Inquérito Policial 

 

Embora a ação policial tenha ocorrido no dia 1º de abril de 1942, uma quarta-

feira, o auto de apreensão e o inquérito policial foram lavrados apenas na segunda-

feira seguinte, no dia 6 de abril daquele ano. O inquérito policial foi autuado junto à 9ª 

Delegacia Regional de Polícia de Porto União por intermédio da Portaria de 

Instauração. No decorrer da análise da referida portaria, os motivos que ensejaram a 

atuação policial na localidade não ficaram claros. Não há informações sobre os 

denunciantes, indicação específica dos supostos crimes cometidos, assim como, não 

há indícios da requisição da atuação policial na localidade. 

Da análise dos documentos emitidos no âmbito do inquérito policial, parece que 

foi uma ação de iniciativa da autoridade policial. Inclusive, cabe destacar do texto da 

portaria de instauração do inquérito o redigido pelo escrivão sob ordem do delegado 

“sendo do meu conhecimento que no lugar Tamanduá (...)”, elemento que não deixa 

claro o real motivo da ação policial. Desse modo, questiona-se: qual foi o crime? Quem 

foi o denunciante? Qual a razão para a atuação policial naquela localidade? A razão 

que aparentemente ensejou a atuação policial foi o agrupamento de pessoas, sem 

qualquer outra justificativa. A ausência de fatos que pudessem ser “enquadrados” 

como crime fica evidente durante o processo, quando a acusação efetuada contra 

                                             

quando o procurador Clóvis Kruel de Morais o acusou de comunismo numa tradução do livro Peter 
Pan, obra que foi colocada na lista dos livros proibidos, pois, segundo Clóvis, a obra “criticava o 
governo brasileiro ao mostrar a nossa inferioridade em relação aos ingleses” (CARNEIRO, 1997, p. 
74). 
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Elias Mota foi alterada três vezes: no parecer conclusivo da autoridade policial, na 

manifestação do promotor de justiça local e na denúncia do procurador do Tribunal de 

Segurança. 

Além da prisão de alguns residentes da localidade, foram apreendidos na 

oportunidade algumas armas de fogo, dentre elas espingardas, pistola e munição. O 

auto de apreensão menciona a retenção de objetos que supostamente pertenciam a 

Gregório José dos Santos, Sebastião José dos Santos, João José dos Santos, Pedro 

José Maria, Cecílio Portela, Pedro Honorato Portela, Manoel de Barros, José de 

Barros e Elias da Mota. Contudo, o fato de todos esses indivíduos terem sido 

identificados como proprietários dos bens apreendidos, não significa que todos viviam 

efetivamente no acampamento. Da análise dos depoimentos, constatou-se que 

Sebastião José dos Santos, João José dos Santos e Elias da Mota realmente 

moravam no acampamento. Por outro, lado não ficou claro se os demais sujeitos lá 

residiam. 

Elias Mota não se encontrava no acampamento no momento da ação policial, 

no entanto, sua residência foi igualmente revistada. Da revista policial foram 

apreendidos alguns objetos de ordem religiosa, como imagens de santos, cruz e 

rosário. Também foram apreendidas armas brancas e de fogo, acompanhadas de 

pólvora e chumbo para caça. Os objetos apreendidos permitem-nos identificar o modo 

de vida do sertanejo naquela localidade, que levava uma vida simples, com fortes 

laços de fé e que tinha a caça como alternativa para complementação alimentar. 

Chamou especial atenção a apreensão de uma pequena espada de madeira de 

caraguatá, vulgarmente conhecida por “Espada de par de França”, objeto que foi 

também presente no movimento do Contestado. 

Os “Pares de França”46, constituíam em piquete permanente de elite, sempre 

integrados por vinte e quatro homens (doze pares). Eram armados de garrucha e 

facão, que sempre constituíram, antes mesmo do movimento, as armas dos pobres 

(QUEIROZ, 1981), daí a expressão “Espada de par de França”. 

Os membros dos “Pares de França” eram indivíduos habilidosos no manejo de 

arma branca, prontos a intervir em momentos decisivos. Atuaram como guarda de 

                                             

46Os “Pares de França” supostamente originaram-se de duas inspirações, inicialmente com a história 
de Carlos Magno e com a organização das cavalhadas, festa em que os cristãos se intitulavam Pares 
ou Cavalheiros da Távola Redonda (QUEIROZ, 1981, p. 184).   
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honra da virgem Maria Rosa e, no auge e no fim do movimento dos comandantes 

gerais (QUEIROZ, 1981, p. 185). 

A espada era um símbolo importante na Guerra do Contestado, representava a 

bravura e a coragem do sertanejo. A identificação deste objeto no acampamento de 

Elias consiste em elemento assaz relevante, considerando que trinta anos após o 

término daquele evento, ainda possuía significativa representatividade no cotidiano do 

sertanejo.  Por outro lado, a espada de madeira de caraguatá ter sido identificada pela 

polícia como “Espada de par de França” pode representar a tentativa de relacionar o 

Movimento do Timbó com elementos havidos no Contestado, como estratégia de 

legitimação da ação repressiva. 

Posteriormente, no depoimento prestado por Gonçalo José dos Santos47, o 

mesmo relatara que a espada de madeira encontrada no acampamento pertencia a 

ele, e que a utilizava como bengala, devido sua idade avançada. A atribuição da 

finalidade da espada como objeto de amparo físico permite-nos supor que foi uma 

estratégia utilizada pelo depoente para tentar se afastar do Contestado, considerando 

que a espada era um símbolo importante para os rebeldes. 

Importa mencionar que não foi redigido documento oficial que atestasse quais 

foram as pessoas presas na localidade após a ação policial. De modo que não é 

possível afirmar com exatidão, quais dos depoentes que prestaram declarações no 

inquérito estavam presos, ou apresentaram-se posteriormente para prestar 

esclarecimentos. De todo modo, na referida investigação foram ouvidas 28 pessoas, 

entre elas testemunhas, participantes do movimento e o acusado Elias Mota. 

A etapa de coleta dos depoimentos ocorreu em datas diversas, com o intervalo 

superior de um mês entre o primeiro depoimento e o último. O primeiro depoente 

prestou declarações na data de instauração do inquérito, isto é, em 6 de abril de 1942 

e o último em 8 de maio de 1942. 

Em 6 de abril de 1942 foram ouvidos João Ferreira, Adão José da Conceição, 

Pedro Honorato Portela, Silvestre Francisco de Massaneiro, Henrique Manoel 

Eufrásio, Sebastião José da Silva, Francisco Leite, Pedro José Maria, João José dos 

Santos, Aristides Portela (Tidóca), Gregório José dos Santos, Pedro Francisco de 

Souza, Simão Francisco de Souza. 

                                             

47Irmão de Júlio Alonso. 
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Em 8 de abril de 1942 houve a continuidade dos depoimentos, ocasião em que 

foram ouvidos Manoel Francisco de Souza e Jorge Francisco dos Santos. Em 13 de 

abril daquele ano, foi ouvido Dinarte Gonçalves de Oliveira. Três dias depois, em 16 

de abril de 1942 prestaram depoimento Manoel Moreira, Joaquim Augustinho, Alberto 

Soares de Lima. 

Após o intervalo de duas semanas, os depoimentos foram retomados, 

passando a ser ouvido em 4 de maio de 1942 os senhores Teodoro José dos Santos, 

Gonçalo Gregório dos Santos, Tereza Rodrigues dos Santos, Manoel Eufrásio, Jorge 

José dos Santos, João José dos Santos. 

Por fim, em 8 de maio de 1942 a fase de coleta de depoimentos foi encerrada, 

ocasião em que Elias da Mota, Júlio Alonso e João José dos Santos prestaram suas 

declarações. 

 

5.4.2 Depoimentos 

 

Conquanto os depoimentos abaixo analisados possuam significativa 

importância na investigação do movimento, é necessário estar atento à modalidade 

de coleta do depoimento no Inquérito Policial. Conforme anunciado anteriormente, o 

termo de declaração é redigido pelo escrivão a partir da orientação advinda do 

Delegado de Polícia, termo em que ocorre o filtro da autoridade policial. Logo, o que 

consta dos depoimentos, não possuem correspondência exata com o dito pelos 

depoentes, mas aquilo que foi interpretado pelo delegado e ditado ao escrivão. 

Do que consta dos termos de declaração, foi possível identificar dois grupos de 

depoentes. Os que acusavam Elias e o grupo e os que, embora tenham conhecimento 

do agrupamento de pessoas nas margens do rio Timbó, não sabiam por qual razão e 

finalidade ocorria tal reunião. 

Da análise dos depoimentos identificaram-se alguns argumentos centrais no 

relato das testemunhas. Entre os quais: o aparecimento de cruzes pintadas de caruru 

na região; a ameaça de ataque de índios; Elias como enviado do monge João Maria 

e como agente da polícia secreta; e, o temor de supostos furtos em abstrato. 
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Os depoimentos das testemunhas foram convergentes na direção de indicar a 

existência de um grupo de ‘fanáticos’48 reunidos nas proximidades do salto do rio 

Timbó, na localidade de Tamanduá. No entanto, os depoentes apresentaram razões 

distintas para indicar a finalidade do agrupamento. 

Importa mencionar que, em relação aos depoimentos que indicavam a suposta 

motivação da reunião foram respaldados em boatos. Os argumentos centrais estão 

relacionados com a suposta prática de furto, ao aparecimento de cruzes pintadas de 

caruru na região com a intenção de amedrontar as famílias e a mudança de várias 

famílias que fugiram aterrorizados pelo grupo. A indicação do aparecimento de cruzes 

pintadas de caruru é recorrente em oito depoimentos. Entretanto, três pessoas viram 

as cruzes, os outros cinco depoentes não foram testemunhas fatuais, apenas 

reproduziram o que ouviram falar na comunidade. Além disso, embora suspeitassem, 

não tinham certeza de que Elias era o responsável por tais cruzes. 

Quanto à mudança de várias famílias, que fugiram amedrontadas, tal indicação 

não possui correspondência exata com o constatado nos autos. Foram identificados 

apenas dois indivíduos que fugiram, entre eles Germano Grosperg e Henrique Manoel 

Eufrásio. Germano Grosperg não prestou depoimento, a constatação de sua mudança 

foi observada a partir da indicação do depoimento de Adão José da Conceição. Por 

outro lado, importa mencionar que Henrique Manoel Eufrásio prestou esclarecimentos 

e relatou que: 

 

[…] abandonou sua casa e sua lavoura indo residir noutro local com receio 
de Elias e sua gente. Que outra vez em que houve luta de Jagunços, o 
declarante morava em Rancho Grande e foi por eles obrigado a acompanhar 
durante mais de um mês, sendo que nas proximidades de Moema, 
abandonou-os e se apresentou ao General Setembrino. Que próximo à casa 
do declarante residem dois genros dele, de nome João José dos Santos e 
Theodoro José dos Santos. 

 

Com base no depoimento que justificou a mudança de Henrique Manoel 

Eufrásio, evidencia-se que o depoente teve experiência pregressa no movimento do 

                                             

48O termo fanático aparece inúmeras vezes no decorrer dos depoimentos. No entanto, não é possível 
afirmar se o termo foi reiteradamente utilizado pelos depoentes ou pelo escrivão de polícia. O termo 
fanático no âmbito do movimento sertanejo do Contestado foi utilizado para a criminalização dos 
sertanejos. Além da criminalização, o termo traz sentido intrínseco relacionado a alguém que perdeu 
a razão. A reutilização do termo neste episódio busca remeter ao evento do Contestado. Desse modo, 
houve a vinculação mesmo que indireta entre os movimentos, na medida em que no Timbó ecoavam 
os símbolos do movimento anterior, o que demonstra a permanência da abordagem desqualificadora 
dos caboclos.   
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Contestado. E, portanto, sua fuga deu-se com medo da reprodução do episódio e não 

por medo de Elias e do grupo em específico, de modo que está fazendo uma 

referência à participação naquele movimento de trinta anos antes. Em seu depoimento 

é possível rastrear a presença de uma atmosfera de medo, culpa e vergonha. 

Observa-se que Henrique está se defendendo de antemão, especialmente porque era 

sogro dos irmãos das “cabeças” do movimento49. 

Com exceção dos depoimentos de João Ferreira, Henrique Manoel Eufrásio e 

Alberto Soares, os demais depoimentos apresentaram certa neutralidade, no sentido 

de indicar que possuíam conhecimento da reunião do grupo, mas, em desconhecer 

se possuíam intenção de furtar ou de ter qualquer outra finalidade criminosa. 

Por outro lado, os três depoentes anteriormente mencionados, indicaram que a 

intenção do grupo era cometer furtos. De modo geral, os depoimentos de João 

Henrique e Alberto foram no sentido de criminalizar o agrupamento. Henrique relatou 

que “acha mais ou menos que Elias pretendia amedrontar a população para cometer 

furtos e tropelias” (PROCESSO-CRIME n. 2.348 de 1942, p. 11). João Ferreira “ouviu 

falar sobre um grupo de fanáticos. Ouviu falar que os fanáticos iam cruzar as casas 

comerciais da zona, para tomarem víveres, armas e munições que encontrassem” 

(PROCESSO-CRIME n. 2.348 de 1942, p. 9) e, Alberto “que sabe que um tal de Elias 

andava na zona da barra do rio Timbó assustando pessoas ali residentes e reunindo 

gente para atacar os comerciantes do distrito de Santa Cruz”. (PROCESSO-CRIME 

n. 2.348 de 1942, p. 9-10) 

A partir da análise do depoimento das pessoas que moravam no acampamento, 

assim como de seus parentes, relataram que o grupo se reuniu nas margens do Timbó 

porque Elias havia indicado que haveria uma revolta. Ademais, que os índios estavam 

se preparando para atacar a localidade de Rio Bonito, e, portanto, todos deveriam 

mudar-se para não serem mortos. Além da motivação da fuga do ataque indígena, 

relataram que achavam que Elias reuniu o grupo para ter um meio de viver sem 

trabalhar, considerando que era alimentado pelo trabalho de agricultura dos 

integrantes do acampamento. Elias em seu depoimento confirmou que nada fazia, 

apesar disso não é razoável concluir que o movimento foi organizado pautado nessa 

estratégia. 

                                             

49Júlio José dos Santos, Gonçalo José dos Santos, João José dos Santos e Theodoro José dos Santos 
eram irmãos. Júlio e Gonçalo participaram do movimento. João e Theodoro, genros de Henrique, não 
integraram o acampamento de Elias. 
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Salienta-se que o relato da ameaça de ataque de indígenas à localidade de Rio 

Bonito50, é reveladora de tensões fundiárias por parte de indígenas e sertanejos 

naquele contexto. Desse modo, embora a fonte não indique a disputa fundiária como 

a principal motivação do movimento, o cenário da época estava inserido na questão 

da insegurança da propriedade. Temor que levou os moradores de Rio Bonito a se 

deslocarem. Alguns aderiram ao grupo de Elias, outros mudaram-se para localidades 

diversas. 

Outros dois argumentos foram recorrentes no depoimento dos integrantes do 

movimento: que Elias era polícia secreta e que era enviado pelo Monge São João 

Maria, para levá-los pelo caminho certo. Elias supostamente relatou para João José 

dos Santos, Teodoro José dos Santos, Gonçalo José dos Santos, Manoel Eufrásio, 

Jorge José dos Santos e Júlio José dos Santos (Júlio Alonso), que era polícia 

secreta51. É possível supor que Elias utilizou tal argumento para conferir a ele alguma 

credibilidade na indicação do ataque dos indígenas na localidade. Embora houvesse 

desconfiança quanto a alegação de Elias ser agente da polícia secreta, no que tange 

o argumento de ser enviado pelo Monge João Maria, não se constatou dúvidas. Ao 

contrário, como exemplo menciona-se o depoimento de Sebastião José dos Santos, 

em que relata que “Elias era respeitado como enviado pelo monge” (PROCESSO-

CRIME n. 2.348, p. 11).  Nessa direção é possível realizar nova aproximação com o 

Contestado, particularmente em relação à permanência da tradição da religiosidade 

de São João Maria e da fé do sertanejo. 

Diferente da indicação de polícia secreta, que Elias fez para alguns poucos 

indivíduos, a notícia do ataque de indígenas na região foi anunciada amplamente para 

as pessoas que residiam nas proximidades da localidade de Rio Bonito. Os que 

acreditaram no ataque e confiaram em Elias mudaram-se para as margens do Rio 

Timbó. Aqueles que, embora com desconfiança em Elias ficaram temerosos quanto 

ao suposto ataque, mudaram-se para outra localidade, como foi caso de Teodoro José 

dos Santos, João José dos Santos e Tereza Rodrigues dos Santos, irmãos e cunhada 

de Júlio Alonso, os quais não se juntaram ao agrupamento52. 

                                             

50 A localização de Rio Bonito pode ser verificada no mapa de figura 05. 

51Referência aos informantes de Vargas no Estado Novo, também denominados “polícia secreta”. 
52 Até os anos 1960 ocorriam conflitos entre indígenas e a população local, de modo que a fuga dos 

moradores da localidade justifica-se pelos eventos adversos havidos entre os ocupantes da região. A 
título de exemplo menciona-se o ocorrido com a família de Lídio Karwat, em 1963, durante a festa da 
capela de Serra dos Borges. A família comemorava a festividades e horas depois o bebê de nome 
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Os depoentes que indicavam Elias como pessoa mal-intencionada foram Pedro 

Honorato Portela, Silvestre Francisco de Massaneiro, Jorge Francisco dos Santos, 

Tereza Rodrigues dos Santos e Manoel Eufrásio. Embora os depoentes tenham se 

referido à Elias como pessoa mal-intencionada, não foi possível rastrear animosidade 

entre o acusado e os declarantes. Contudo, em relação à Tereza Rodrigues dos 

Santos, a animosidade havida entre ela e Elias era intensa. Observa-se do seu relato 

o fato de conhecer Elias desde pequeno e que nunca viu Elias trabalhar, pois “é 

vagabundo, tendo o hábito de praticar furtos”, que Elias havia prometido mandar matá-

la, sob a alegação de “ser a pior pessoa daquele lugar e que mandaria matá-la com 

flechas”. Elias e a declarante visivelmente tinham problemas. A animosidade 

constatada resultou na decisão da declarante e de seu marido em não aderirem a 

sugestão de Elias em mudarem-se para a margem do rio Timbó. 

O depoimento de Tereza evidenciou elementos importantes na reconstrução 

dos fatos. Foi o primeiro depoimento que menciona que no acampamento os membros 

viviam acompanhados de suas famílias, assim como, foi o primeiro depoimento que 

afirmou que Elias tinha o hábito de praticar furtos, os demais declarantes apenas 

suspeitavam ou ouviram dizer. Embora não tenha sido possível apurar a origem da 

indisposição entre eles, tal circunstância influenciou o depoimento de Tereza, sendo 

possível ter usado a oportunidade para acerto de contas. 

Foram reiteradamente indicados como integrantes do movimento: Júlio José 

dos Santos (Júlio Alonso), Gonçalo José dos Santos, João José dos Santos, Antônio 

José dos Santos, Jorge José dos Santos e Elias Mota. Sebastião José dos Santos foi 

indicado como residente no acampamento por apenas dois depoimentos, o de Elias e 

o de Júlio. Ao contrário dos demais depoimentos, João Ferreira indicou como também 

residentes no acampamento Euclides José dos Santos e Oliveira Gonçalo, contudo, 

                                             

José foi discretamente raptado por indígenas, reaparecendo após três dias. Conforme esclarecido 
pelo historiador Eloi Giovane Muchalovski em contato pessoal, o pesquisador indicou que na segunda 
metade do século XIX havia três facções Xokleng, sendo uma denominada Laklanõ que percorria a 
região de Ibirama junto ao rio Hercílio, outra conhecida como Angying estabelecida próximo a serra 
do Tabuleiro no litoral sul de Santa Catarina, e a terceira a Ngrokòthi-tõ-prèy, habitando a área de 
fronteira com o Paraná, no atual município de Porto União (seus remanescentes constituem a Terra 
Indígena Rio dos Pardos). O grupo Angying foi exterminada há muito tempo, restaram apenas os 
Laklanõ e os Ngrokòthi-tõ-prèy. Esses dois grupos circulavam a região estudada, inclusive entre uma 
Terra Indígena e outra (fazem isso até hoje). Contudo, desde sempre grupos de Kaingang 
(principalmente de Palmas) também percorriam a região. Nessa direção, os grupos indígenas que 
circulavam na região na década de 1960 pertenciam à etnia Xokleng. 
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não constam outros fatos relacionados a esses sujeitos. Possivelmente tratou-se de 

um equívoco ao nomear os integrantes de que tinha conhecimento. 

Por intermédio dos depoimentos de Pedro Honorato Portela, Sebastião José 

da Silva, João José dos Santos – irmão de Júlio, e João José dos Santos53 – filho de 

Júlio, foi possível reconstruir aspectos da composição do acampamento. Destaca-se, 

em especial os relatos de Sebastião, ao indicar que “construíram cinco ranchos e 

viviam em comum” (PROCESSO-CRIME n. 2.348, p. 11), e o depoimento de João 

José dos Santos, filho de Júlio, o qual relatou “que nas proximidades de sua 

residência, tinha mais seis famílias residindo também ali” (PROCESSO-CRIME n. 

2.348, p. 27). Além da composição do acampamento, há a referência da vivência 

comunitária, sem propriedade privada, onde compartilhavam os víveres. A partir desta 

declaração é possível estabelecer aproximação com a forma de vida nos redutos 

havidos no Contestado, por exemplo. 

É oportuno destacar o depoimento de Dinarte Gonçalves de Oliveira, que no 

período dos fatos era inspetor de quarteirão em Rio dos Pardos. O Depoimento é 

datado de 10 de abril de 1942, dez dias após a primeira ação policial no acampamento. 

Os esclarecimentos prestados por Dinarte permitem estabelecer a hipótese dos 

possíveis denunciantes do movimento, entre eles Jacó Grossmann, que, segundo 

queixa feita a Dinarte, disse que “um dos parentes dos mancos54, além de invadir seu 

terreno, prometeram tirar seu coro, que andavam rondando um moinho de sua 

propriedade”. Apesar de Jacó não nomear quem estava rondando sua propriedade, 

disse ser obra dos ‘fanáticos’. Além de Jacó, também se queixavam Valentin 

Schneider e Walter Grossmann55. 

A partir do que consta do depoimento de Dinarte, ao reportar os fatos ao 

delegado de Porto União/SC, objetivava relatar as suspeitas sobre o grupo acampado 

às margens do Timbó. No entanto, quando prestou esclarecimentos o grupo havia sido 

suprimido há dias. Desse modo, apesar de ser possível estabelecer conjectura dos 

supostos denunciantes, não o é possível afirmar com segurança. Ademais, em que 

pese o depoimento das testemunhas do furto em abstrato, e a indicação de Dinarte, 

                                             

53Três homonímias de João José dos Santos prestaram depoimentos. Um deles é irmão de Júlio, outro 
é filho de Júlio e o terceiro não possui parentesco com a família Alonso. 

54A família Alonso era também conhecida como os mancos.  
55 Todos de sobrenome alemão enquanto os membros do movimento eram caboclos. 
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em toda apuração do processo, não foi comprovada a ocorrência de furto por Elias ou 

pelo grupo. 

Constatou-se também que a ação da polícia no acampamento foi orquestrada 

em duas etapas. A primeira datada de 1º de abril de 1942 e a segunda em 15 de abril 

do mesmo ano. Decorrente da primeira ação policial, várias pessoas foram 

conduzidas à delegacia. Embora tenha-se suspeitas da prisão de grande parte dos 

depoentes, foi possível identificar a prisão efetiva de três indivíduos, Adão José da 

Conceição, Sebastião José da Silva (dos Santos) e Gregório José dos Santos, que 

prestaram depoimento em 6 e 8 de abril. Adão era balseiro na balsa do rio Timbó56. 

Sebastião era filho de Júlio Alonso e Gregório era pai de Júlio, Gonçalo, João e 

Teodoro José dos Santos. Nesta primeira ação os residentes do acampamento não 

foram presos. Alguns se encontravam na lavoura e outros evadiram-se, com medo da 

polícia, conforme consta de inúmeros relatos. 

Na segunda ação policial foram presos Manoel Moreira e Joaquim Augustinho. 

Nesta segunda ação fica evidente a postura policial em aprisionar quaisquer pessoas 

que estavam na localidade, mesmo que não especificamente no acampamento. 

Manoel Moreira estava na casa de seu cunhado na localidade de Tamanduá; Joaquim 

Augustinho estava dormindo em sua casa quando foi preso. Manoel relatou conhecer 

as pessoas que estavam presas como ‘jagunços’, que são seus amigos, e que não 

sabia o motivo da reunião. Joaquim indica igualmente conhecer todas as pessoas 

presas na barra do rio Tamanduá, mas que desconhece existir ‘jagunços’57 nas barras 

do rio Timbó. Cabe destacar fragmento do depoimento de Manoel, quando disse “que 

foi à Perdizes levar uma carta escrita pela mulher de Pedro Honorato Portela, que se 

acha preso na cadeia desta cidade” (PROCESSO-CRIME n. 2.348, p. 19). 

O elemento identificado no depoimento de Manoel permite verificar que na data 

de sua prisão (15/04/1942) Pedro Honorato Portela, que prestou depoimentos em 6 

de abril, ainda se encontrava aprisionado dias depois da primeira ação policial no 

acampamento. Ressalta-se que foi em frente do paiol de Pedro onde o grupo 

investigado se instalou. Tal circunstância é curiosa, especialmente porque Pedro 

Honorato Portela era inspetor de quarteirão de Curitibanos/SC e não possuía 

                                             

56Atualmente denominada como balsa de Santa Cruz do Timbó. Identificada no mapa de figura 05. 
57Tal qual com o uso da expressão fanáticos, o termo jagunço tem um peso negativo para desqualificar 

os sertanejos. 
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vinculação com os residentes no acampamento. Desse modo, é possível supor que a 

maior parte dos depoentes foram presos, independentemente de ter indício mínimo 

de proximidade com o grupo acampado às margens do rio Timbó. Foram inicialmente 

todos presos, para depois ser apurada a relação ou não com o suposto movimento. 

Após duas semanas foram ouvidas as pessoas mais próximas dos fatos. Em 4 

de maio de 1942 foram ouvidos Teodoro José dos Santos, Gonçalo Gregório José dos 

Santos, Tereza Rodrigues dos Santos, Manoel Eufrásio, Jorge José dos Santos e João 

José dos Santos. E, em 8 de maio de 1942 prestaram depoimentos Elias da Mota, 

Júlio Alonso e João José dos Santos. 

O significativo intervalo entre a primeira ação policial e a tomada do último 

depoimento deu-se pelo intenso sentimento de medo pelos sertanejos. Tal 

circunstância constata-se nos depoimentos de Manoel Francisco de Souza, que não 

residia no acampamento, e que relata que “há poucos dias bateu uma escolta policial 

na casa do declarante, que se evadiu indo se apresentar ao inspetor policial em 

Maratá, porque ficou com muito medo” (PROCESSO-CRIME n. 2.348, p. 17). Assim 

como no depoimento de Henrique Manoel Eufrásio que fugiu da localidade temendo 

uma repressão. Conforme anteriormente citado, Henrique havia participado do 

Movimento do Contestado e é possível supor que sua fuga intentava evitar um novo 

processo repressivo, tal qual, aquele vivido cerca de trinta anos antes. O temor é mais 

evidente nos depoimentos das pessoas que faziam parte do grupo, como no caso de 

Gonçalo, em que relatara: 

 

[...] que no dia primeiro de abril, quando a polícia cercou o acampamento, os 
seus componentes fugiram, ficando acampados mais adiante. Que agora, 
quando a segunda escolta comandada pelo Tenente Colônia foi até lá, o 
declarante mandou seu filho falar com o inspetor Pereira, a quem pediram 
garantia de vida e se apresentaram (PROCESSO-CRIME n. 2.348, p. 21). 

 

Nos depoimentos de Elias e Júlio evidencia-se também o temor da repressão 

estatal, representados pelos fragmentos a seguir transcritos: 

 

[...] que não se apresentou a esta autoridade quando da primeira batida ao 
seu acampamento, de medo de ser morto. Que da segunda vez, o declarante 
mandou pedir garantias de vida ao Tenente Colônia, deixando, todavia, de se 
apresentar por se achar adoentado, sendo que, então, apareceram lá, 
elementos da escolta e conduziram o declarante preso, até esta cidade 
(Depoimento de Elias) (PROCESSO-CRIME n. 2.348, p. 25-26). 
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[...] no dia em que a polícia bateu pela primeira vez o declarante não se 
achava lá. Não se apresentou depois de medo da polícia. Que, quando da 
segunda escolta o declarante se apresentou ao Inspetor João Batista Pereira, 
sendo que Elias foi preso mais tarde (Depoimento de Júlio) (PROCESSO-
CRIME n. 2.348, p. 26-27). 

 

O medo observado no depoimento de Gonçalo, Elias e de Júlio, além de 

expressar um histórico temor das populações pobres e rurais em relação ao Estado – 

fruto do modo como essa relação foi conduzida, permite supor a permanência de uma 

atmosfera constante de ameaça por parte do aparato estatal. Ameaça que remete à 

repressão desencadeada ao movimento do Contestado três décadas antes e que 

permanecia presente na memória da população local. 

A justificativa para a repressão era uma suposta ameaça de ações criminosas 

desse grupo na região. O argumento utilizado pelas forças de repressão era que eles 

supostamente fariam um ataque às casas comerciais. Destaca-se que, conforme 

analisado no capítulo primeiro, é recorrente em outros movimentos à ação policial 

visando a repressão de grupos sob a justificativa de furtos em abstrato. Constata-se 

a semelhança no modus operandi do Estado, na medida em que legitimava a sua 

atuação em boatos de supostos crimes. 

Os depoimentos dos integrantes do acampamento são convergentes ao indicar 

que foram residir às margens do rio Timbó, quando Elias Mota apareceu em suas 

residências aconselhando-os a se mudarem, pois rebentaria uma revolta. Contudo, é 

oportuno observar que nos depoimentos de Júlio, Gonçalo e Teodoro os depoentes 

declaram que Elias estava acompanhado de Pedro José Maria, vulgo Pedro Bugre. 

Inclusive, no depoimento de Júlio, o mesmo indica que fora Pedro quem informou 

sobre o ataque futuro dos indígenas e não Elias. No entanto, Pedro José Maria não é 

visto com hostilidade pelas autoridades policiais no inquérito. 

Por sua vez, Elias Mota em seu depoimento relatou que estava ‘parado’58 com 

alguns conhecidos, referindo-se a família Alonso, e após foram todos viver nas 

margens do rio Timbó. Relatou que não foi o responsável pela informação do ataque 

de indígenas, mas ouviu falar por parte de um velho senhor, à quem não referencia o 

nome. O suposto informante havia contado à Elias que a terra onde eles estavam 

morando pertenciam aos indígenas, e por isso mudaram-se para as margens do rio, 

                                             

58O termo “parado” possui característica regional e significa passar algum período em determinada 
localidade. No caso, Elias estava residindo momentaneamente com a família Alonso. 
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onde ficaram acampados em alguns ranchos. Ele ainda relatou que nesse local de 

moradia não desenvolvia atividade laborativa e que estava ‘amigado’59 com Izabel, 

filha de Gonçalo. 

Elias também refuta as acusações de ter dito ser da polícia secreta ou enviado 

do monge João Maria e que nunca mandou ninguém se mudar. Afirmou que todos 

mudaram-se e estavam “reunidos por serem todos velhos conhecidos e porque 

andavam amedrontados”. A conduta de Elias em negar todas as acusações não causa 

surpresa, na medida que tentava eximir-se de qualquer responsabilidade e ficar livre, 

estratégia comumente utilizada em processos judiciais. 

A partir da análise do acervo documental referente aos depoimentos, evidencia-

se que as suspeitas que recaíram sobre o grupo estavam relacionadas ao suposto 

boato de furtos e a representação de Elias como enviado do monge João Maria, 

remetendo ao Movimento do Contestado. 

O agrupamento foi justificado sob o temor de ataque de indígenas na antiga 

residência dos integrantes do movimento. Não foi possível aferir se havia outros 

elementos que justificaram a reunião do grupo, tais como reivindicações sociais. 

Também não foi possível aferir se Elias tinha intenção de tornar-se uma liderança 

religiosa com respaldo na memória de São João Maria. Independentemente das 

conjecturas levantadas, o que consta dos autos é que não houve o cometimento de 

nenhum furto, suposto crime que ensejou a repressão policial. 

Uma das possíveis explicações para o agrupamento, era o desejo de melhorar 

a vida coletiva – e alegaram estar fugindo dos indígenas para não ser caracterizados 

como “comunistas”, especialmente diante do contexto do Estado Novo. Possivelmente 

tinham apenas o desejo de viver juntos, auxiliando-se mutuamente. 

Os depoimentos possibilitaram a reconstrução parcial do evento: inicialmente 

destaca-se a identificação da composição do acampamento; o receio da vinculação 

dos sertanejos com o Movimento do Contestado; a prisão deliberada de pessoas, 

mesmo que não fossem suspeitas; a intensa atmosfera de temor da polícia em 

decorrência da vigência do Estado Novo e da história repressiva da região; o modo 

de vida e o perfil das pessoas que, com exceção do balseiro e dos inspetores de 

quarteirão, eram agricultores, a maioria iletrada, de situação financeira humilde e que 

sobreviviam da agricultura de subsistência e da caça como complemento alimentar. 

                                             

59Sinônimo de união estável informal. 
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Destaca-se a ausência de depoimentos de mulheres. A partir dos depoimentos 

analisados identificou-se que nos acampamentos, os homens da família Alonso 

residiam com suas esposas e família. No entanto, as mulheres que viviam no 

acampamento não foram inquiridas. 

As mulheres estavam inseridas em um contexto de recente conquista de 

direitos, o que nos leva a questionar a razão de terem sido ignoradas. É intrigante que 

a única mulher que foi ouvida era a que tinha problemas com Elias. Parece razoável 

supor a seletividade de depoimentos pelos investigadores. 

Além disso, na condução do Inquérito Policial não fica explícito o papel 

desempenhado por cada uma das pessoas ouvidas na delegacia. Considerando o 

expressivo número de pessoas que prestaram declarações, e, no intuito de reconstruir 

esse aglomerado de eventos, empregou-se o esforço na tentativa de identificar quem 

eram essas pessoas, assim como, a medida de seu protagonismo no movimento. 

 

5.4.2.1 Residentes no Acampamento 

 

O grupo familiar com mais componentes envolvidos nos fatos era a família José 

dos Santos, também conhecida como a família Alonso. 

Gregório José dos Santos é pai de Júlio José dos Santos – Júlio Alonso), 

Gonçalo José dos Santos, Teodoro José dos Santos e João José dos Santos. Cabe 

destacar que Gregório – pai, Teodoro e João não se juntaram ao acampamento de 

Elias, e, diante do não envolvimento deles com o movimento, atuaram no processo 

como testemunhas. Desse modo, os irmãos Alonso que participaram do movimento 

foram apenas Júlio e Gonçalo, assim como seus filhos. 

Eram filhos de Júlio: João José dos Santos – identidade homônima de seu tio 

João José dos Santos que não teve envolvimento com o movimento, e Sebastião José 

dos Santos. 

Eram filhos de Gonçalo: Antônio José dos Santos, Jorge José dos Santos, e 

Izabel dos Santos. Esta última era a companheira de Elias Mota, relacionamento que 

criou vínculo entre ambas famílias. 

 



98 
 

Figura 6 - Fluxograma da Família Alonso – José dos Santos 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

O fluxograma acima apresentado permite a visualização de fração da árvore 

genealógica da família Alonso. 

Cabe destacar que o depoimento de João José dos Santos, o último constante 

do inquérito policial, permitiu, a partir do entrecruzamento dos demais depoimentos, a 

compreensão efetiva da composição do acampamento, quando relatou que “nas 

proximidades de sua residência tinha mais seis famílias, residindo também ali Elias 

Mota” (PROCESSO-CRIME n. 2.348, p. 27), totalizando, portanto, sete famílias 

acampadas. 

O fluxograma acima apresenta quase todos os residentes do acampamento, 

excetuado Elias da Mota. As sete famílias acampadas são, respectivamente: Júlio 

José dos Santos e a companheira Emília Gonçalves60 – família 1, Gonçalo José dos 

Santos e companheira – família 2, João José dos Santos e companheira – família 3, 

Sebastião José dos Santos e companheira – família 4, Antônio José dos Santos e 

companheira – família 5, Jorge José dos Santos e companheira – família 6, Elias Mota 

e Izabel dos Santos – família 761. 

                                             

60Emília e Izabel foram os únicos nomes das esposas/companheiras identificados no processo. As 
demais não foram nominalmente identificadas.  

61Adotou-se a expressão companheira em razão das mulheres não terem seus nomes citados ao longo 
do processo. 
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A partir dessa constatação, depreende-se que do narrado pelo periódico A Noite 

(RJ, ed. 10.890 de 06/06/1942) de que existiam várias dezenas de “criminosos” 

acampados é falsa. Por outro lado, a notícia constante do jornal Correio do Paraná 

(PR, ed. 4.331 de 30/04/1942) possui melhor correspondência com a composição do 

acampamento, quando indicou a constituição aproximada de cinco ranchos. 

O depoimento de Sebastião José da Silva (Santos)62 e Pedro Honorato Portela 

corroboram com a descrição física do acampamento em cinco ranchos. No caso sob 

análise é provável a existência de sete ranchos, para abrigar os respectivos sete 

núcleos familiares, mas, também é possível que as sete famílias se abrigavam em 

apenas cinco ranchos. 

Diferente dos demais integrantes do acampamento, que foram 

incontestavelmente identificados como residentes nas margens do rio Timbó, a 

mesma certeza não se aplica a Sebastião José dos Santos. Em seu depoimento, 

relata que embora tenha sido preso na localidade durante a batida policial, não residia 

no acampamento. Por outro lado, o depoimento de Elias e de seu pai Júlio José dos 

Santos, indicam que Sebastião residia no acampamento. A conjectura articulada nesta 

análise considera que Sebastião fez parte do agrupamento. Reputa-se o seu 

depoimento divergente como a tentativa de isentar-se de qualquer responsabilidade 

e/ou ligação com o grupo, e, portanto, relatou não ter vínculo de moradia naquele 

local. 

Em relação a Gregório José dos Santos, também reside dúvidas sobre sua 

efetiva participação no movimento. Em seu depoimento Gregório relatou que havia 

saído da localidade em uma viagem e quando voltou para casa não encontrou mais 

seus filhos Júlio e Gonçalo, nem seus netos. Quando saiu à procura dos mesmos, foi 

preso pouco além de São Pedro, relatando também não conhecer Elias pessoalmente. 

O fato de Gregório não residir no acampamento é plausível, na medida em que 

em nenhum outro depoimento foi indicado como residente às margens do rio Timbó. 

Entretanto, Gregório mentiu quando disse que não conhecia Elias. Conforme consta 

do depoimento de João José dos Santos – filho de Gregório e irmão de Júlio, a família 

conhece Elias desde pequeno, “que Elias foi crido por João da Mota e mais tarde 

passou a residir na casa do avô do declarante, donde desapareceu” (PROCESSO-

                                             

62No termo de declaração consta nomeado como Sebastião José da Silva. Mas corresponde à 
Sebastião José dos Santos. Inclusive, consta do termo sua filiação, sendo identificado como seu pai 
Júlio José dos Santos. 
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CRIME n. 2.348, p. 13). Logo, a narrativa de Gregório é frágil ao sustentar que não 

conhecia Elias, quando o mesmo foi criado junto com seus filhos. Por outro lado, é 

possível que Gregório tenha mentido por temer ser punido pela relação com Elias, que 

supostamente dizia-se monge. Uma vez mais, é possível perceber a permanência na 

região da criminalização do Contestado. 

Em relação aos demais indivíduos que prestaram depoimentos na delegacia, 

constatou-se que Pedro Honorato Portela era inspetor de quarteirão de 

Curitibanos/SC, pai de Aristides Portela, vulgo Tidóca, que também foi testemunha no 

inquérito. Pedro também era o proprietário do paiol que se situava em frente ao 

acampamento atacado. 

Manoel Eufrásio era filho de Enrique Manoel Eufrásio, família que se mudou da 

localidade.  Adão José da Conceição era balseiro na balsa do rio Timbó e João 

Ferreira era seu funcionário. 

Silvestre Francisco de Massaneiro, Francisco Leite, Pedro Francisco de Souza, 

Simão Francisco de Souza, Manoel Francisco de Souza, Jorge Francisco dos Santos, 

Manuel Moreira, Joaquim Augustinho, Alberto Soares de Lima foram testemunhas 

que, embora alguns foram comprovadamente presos, não tiveram ligação com o 

movimento. Todos moravam ou na localidade do Tamanduá ou nas proximidades, 

como em São Pedro e Maratá. 

Pedro José Maria, vulgo Pedro Bugre teve pouco protagonismo nos 

depoimentos. Inclusive, seu relato fora bastante breve. No entanto, do que consta dos 

depoimentos da família José dos Santos, em especial de Júlio, parece que Pedro 

Bugre era muito próximo de Elias. 

Chama especial atenção que, embora o grupo tenha sido, supostamente, 

apontado como tendo intenções de furtos, apenas Elias foi acusado e processado 

criminalmente. Nessa direção, constata-se que o argumento de suposto furto serviu 

apenas como instrumento de legitimação da ação policial. 

Considerando que Elias foi o único acusado do grupo, a fonte aponta para o 

esforço efetuado pelas autoridades policiais em evitar um novo Contestado, por 

intermédio do extermínio de uma nova liderança social ou religiosa, que no caso do 

Movimento do Timbó, foi agravado pelo contexto político do Estado Novo. Logo, o que 

realmente se objetivou com o ataque ao acampamento, não foi suprimir a ameaça de 

furtos em abstrato, mas evitar o retorno de um possível monge João Maria, caso 

contrário, por certo que os demais integrantes do grupo seriam igualmente acusados. 
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A estratégia da penalidade pelo exemplo remonta o período jurídico romano. 

Conforme sustenta o argumento do jurista italiano Cesare Beccaria que na obra ‘DOS 

DELITOS E DAS PENAS’ indica que a finalidade da pena é “impedir que o réu cause 

novos danos e demover os outros a agir desse modo” e, “por isso, tem de ser feito de 

maneira a causar uma impressão eficaz e duradoura no espírito dos homens” (1999, 

p. 27). Logo, a criminalização individual de Elias teve o intuito de mostrar à sociedade 

que não admitir-se-ia novos eventos com aquelas características. Elias foi o sujeito 

escolhido para ser o exemplo penal daquela localidade. 

 

5.4.3 Pareceres Conclusivos e a Denúncia no Ministério Público do Tribunal de 

Segurança 

 

O caminho natural do Inquérito Policial é o seu encaminhamento ao Ministério 

Público, órgão titular da ação penal, para que analise à partir da investigação 

preliminar realizada no Inquérito, a existência de autoria e materialidade de crime. 

Para que possa, então, decidir pela abertura da ação penal ou o arquivamento do 

Inquérito. 

Com a conclusão da investigação no âmbito do inquérito policial, o delegado 

responsável tradicionalmente emite relatório daquilo que foi apurado na sua jurisdição. 

Ocasião em que, inclusive, indica os supostos acusados, assim como a suposta 

infração cometida. Cabe destacar que tal relatório não é vinculativo, pois o Ministério 

Público, enquanto titular da ação penal pública, é o órgão responsável pelo início do 

processo-crime, o qual é formalizado por intermédio da peça processual denominada 

“denúncia”. 

É curioso observar que no caso sob análise, houve três pareceres com 

classificações penais distintas. Inicialmente com o relatório da autoridade policial, em 

que indicou a ocorrência de crimes previstos no código penal da época. O delegado 

de polícia em exercício no período era o Sr. Vitório Franklin. A respectiva autoridade 

policial atribui a Elias Mota os tipos penais previstos no artigo 197 somado ao artigo 

307 do Código Penal, os quais, na redação original do Código Penal de 1940 

consistiam em crimes contra a organização do trabalho, especificamente na categoria 

de “atentado contra a liberdade de trabalho” (art. 197), cujo teor dispõe: 
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[...] Art. 197 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. I - 
a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou 
não trabalhar durante certo período ou em determinados dias: Pena - 
detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à 
violência; II – a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a 
participar de parede ou paralisação de atividade econômica: Pena – 
detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à 
violência (BRASIL, 1940, art. 197). 

 

Por outro lado, o artigo 307, que também foi atribuído à Elias Mota, está inserido 

no item da falsa identidade, cujo teor dispõe:  (...) “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa 

identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano 

a outrem: pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui 

elemento de crime mais grave” (BRASIL, 1940, art. 307). 

Tais tipificações foram refutadas pelo Ministério Público da Comarca de Porto 

União, ao entender que a investigação não remetia aos crimes previstos no artigo 197, 

na medida que para configurar crime contra a organização do trabalho são 

necessários os elementos de cerceamento do trabalho pela força e/ou intimidação, ou 

a coação para fim de greve ou blackout. E, tampouco enquadrava-se no artigo 307 do 

Código Penal, que tratava a falsa identidade para causar danos a outrem ou para 

obter vantagem em proveito próprio. Mas, no entanto, a falsa identidade atribuída a 

Elias como “polícia secreta” ou como enviado do “monge João Maria” visava incitar ou 

preparar atentado contra pessoas, ou bens, por motivos doutrinários, políticos ou 

religiosos, conforme preceitua o artigo 3º, inciso 1663 da lei 431 de 18 de maio de 

1938. Desse modo, o Ministério Público de Porto União entendeu que não se tratava 

de crime penal comum, mas de crime previsto na Lei de Segurança Nacional. 

Conforme analisado no capítulo anterior, o Decreto-Lei n. 431 de 18 de maio 

de 1938 definia crimes contra a personalidade internacional, estrutura e a segurança 

do Estado e contra a ordem social e consistiu na lei de segurança nacional mais 

severa havida naquele período histórico. 

Embora o referido decreto tenha previsto pena de morte, não é o caso do tipo 

penal pelo qual Elias Mota foi processado. Pois, o crime supostamente cometido 

estava inserido no rol do artigo terceiro, que prevê penalidade de prisão. 

                                             

63Art. 3º São ainda crimes da mesma natureza: 16) incitar ou preparar atentado contra pessoa, ou bens, 
por motivos doutrinários, políticos ou religiosos; Pena: 2 a 5 anos de prisão; se o atentado se verificar, 
a pena do crime incitado, ou preparado (BRASL, 1938, art. 3º, inciso 16). 
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Diante da manifestação do promotor público, em que indiciava Elias Mota como 

acusado de cometer crimes previstos na lei de segurança nacional, houve a alteração 

da competência jurisdicional, de modo que no período político da época, havia tribunal 

específico para julgamentos de infrações ao Decreto-Lei n. 431 de 1938. 

Nessa direção, o juiz da comarca de Porto União Ivo Guilhon Pereira de Mello 

determinou a remessa do processo ao Tribunal de Segurança Nacional. Embora tenha 

havido a declinação da competência jurisdicional, cabe destacar a parcialidade do 

magistrado ao redigir o relatório da decisão em que determinou a remessa do 

processo ao Tribunal de Segurança Nacional, ao equiparar o início do Movimento do 

Timbó à insurgência camponesa do Contestado, especialmente ao fazer alusão de 

forma pejorativa à Guerra do Contestado. Conforme transcrição abaixo: 

 

[...] Do que consta do Inquérito Policial, é que, no lugar “Tamanduá”, desta 
Comarca, um grupo de fanáticos se reuniu sob a chefia do “monge” Elias 
Mota, amedrontando a população, colocando cruzes pelos caminhos e 
preparando atentados contra casas comerciais, fazendo reviver ali, naquela 
zona distante do sertão o mesmo drama pungente de 1914, a época 
sangrenta do fanatismo, em que, não foram poucos os oficiais do Exército 
que pagaram com a vida o dever de combater essa gente inculta e fanática, 
crentes na ressurreição de uma vida melhor depois da morte. Outras seriam 
as consequências se a polícia comandada pelo Tte. Colônia, não dispersasse 
os adeptos do “Monge”, e não tivesse trazido todos presos. A onda de 
fanatismo teria se avolumado, ganhando terreno naquele meio inculto, 
levando a resultados desastrosos.  Porto União, 5 de junho de 1942. Ivo 
Guilhon Pereira de Mello. Juiz de Direito (PROCESSO-CRIME n. 2.348, p. 
34). 

 

Tal redação demonstra a permanência da criminalização da Guerra do 

Contestado, assim como a desqualificação das motivações dos sertanejos, sendo 

retratados como fanáticos, incultos, etc. Além disso, a parcialidade constatada na 

decisão acima transcrita é preocupante. O papel do magistrado no processo penal é 

a de conduzir de forma adequada instrução do feito, que deve ocorrer de forma 

imparcial, pois ele é o receptor dos fatos e quem analisará a ocorrência de crime ou 

não, de acordo com as provas do processo. No caso em tela, o magistrado 

demonstrou postura incompatível com o esperado enquanto julgador, além de ignorar 

o princípio da presunção de inocência, é evidente sua parcialidade em condenar o 

grupo que vinha organizando-se no Timbó, atribuindo, inclusive, elogios à força policial 

pela rápida atuação. 

Por outro lado, embora nos depoimentos anteriormente analisados tenha sido 

mencionada a existência de cruzes pintadas de caruru espalhadas pela localidade, 
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essa atividade não foi confirmada como praticada por Elias. Nessa direção, a redação 

da decisão do magistrado não possui correspondência com os fatos constantes no 

inquérito policial, reforçando a parcialidade anteriormente alegada e o esforço na 

criminalização do grupo. 

Com a recepção e início da tramitação do processo junto ao Tribunal de 

Segurança, os autos foram encaminhados ao Procurador Público daquele órgão para 

que desse seguimento ao rito processual, ocasião em que o Procurador ofereceu 

denúncia contra o acusado Elias Mota, classificando-o como incurso no inciso 26 do 

artigo 3º do Decreto-Lei n. 431 de 18 de maio de 1938. 

Na referida peça acusatória, o Procurador do Tribunal de Segurança Nacional 

atribuiu ao acusado tipificação distinta daquela indicada anteriormente pelo 

Procurador Público de Porto União, haja vista que enquadrou Elias como incurso na 

tipificação do inciso 26 do artigo 3º, enquanto o procurador de Porto União o havia 

tipificado pelo inciso 16 do mesmo artigo. Tal divergência na classificação penal levou-

nos a cogitar um possível equívoco de digitação por parte do procurador do Tribunal 

de Segurança, especialmente porque havia indicado novo tipo penal sem motivar a 

razão de não considerar a imputação do procurador local. Entretanto, a hipótese de 

erro material foi descartada na análise da redação integral da denúncia, pois, naquela 

peça processual o Procurador realiza a transcrição do inteiro teor do inciso 26 do artigo 

3º, o que confirmou a intenção em imputar novo tipo penal ao acusado. 

Desse modo, o procurador Clóvis Kruel de Morais formalizou a denúncia contra 

Elias Mota em 3 de junho de 1942. Denúncia respaldada no artigo 3º, inciso 26 do 

Decreto Lei n. 431 de 1938. 

O inciso 16 do artigo 3º do Decreto-Lei 431 de 1938, conforme anunciado 

anteriormente, previa pena para aquele que “incitar ou preparar atentado contra 

pessoa, ou bens, por motivos doutrinários, políticos ou religiosos”, com pena de 2 a 5 

anos de prisão. Por outro lado, o inciso 26 do referido artigo, penaliza aquele que 

“divulgar por escrito, ou em público, notícias falsas, sabendo ou devendo saber que o 

são, e que possam gerar na população desassossego ou temor”, com pena de 6 

meses a 1 ano de prisão (BRASIL, 1938, art. 3º, inciso 26). 

Embora o Procurador Clóvis não tenha justificado o seu entendimento pela 

classificação em tipo penal diverso do Procurador de Porto União, constata-se que a 

penalidade prevista no inciso 26 é mais branda, considerando quantificação do tempo 
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de prisão, que parte de 6 meses até 1 ano, ou seja, há redução significativa em relação 

a penalidade do inciso 16, que parte de 2 a 5 anos de prisão. 

A partir dos três pareceres apresentados, é oportuno destacar que no decorrer 

do processo foram atribuídas diferentes classificações penais ao acusado Elias. 

Inicialmente o delegado de polícia manifesta-se pela ocorrência dos crimes previstos 

no artigo 197 e 307 do Código Penal, que são refutados pelo procurador público de 

Porto União, que, por sua vez, indica o tipo penal do inciso 16 do artigo 3º do Decreto-

Lei n. 431 de 1938 e, após a denúncia do procurador do Tribunal de Segurança Clóvis 

Kruel de Morais pela tipificação constante do inciso 26 do mesmo artigo e lei. A 

ausência de linearidade assim como a divergência de posicionamento das autoridades 

anteriormente mencionadas, apresenta-se como um esforço em tentar “descobrir” 

como enquadrar e penalizar o acusado. 

O esforço na criminalização de atividades e de pessoas que tinham condutas 

desalinhadas com a perspectiva da “boa conduta” durante o período político do Estado 

Novo era recorrente.  

Por certo, é curioso observar a forma com que as autoridades se interessaram 

por esse movimento, que poderia ter sido tratado como uma mera perturbação local. 

Mas foi levado a sério, porque viu-se ali a porta de uma possível ressurgência 

camponesa. 

 

5.4.4 A Defesa de Elias Mota 

 

Com a apresentação da denúncia pelo Procurador do Tribunal de Segurança 

Nacional em face do acusado Elias Mota, pelo crime descrito no artigo 3º, inciso 26 

do Decreto-Lei n. 431 de 1938, instaurou-se o Processo-Crime n. 2.348, objeto da 

presente análise. 

Diante da formalização da acusação e, seguindo o rito processual-penal, 

determinou-se a citação de Elias para cientificá-lo do processo, assim como para 

apresentar sua defesa. Considerando que o processo estava tramitando no Tribunal 

de Segurança Nacional, sediado no Rio de Janeiro, e Elias sendo residente no interior 

de Porto União/SC, determinou-se a expedição de Carta Precatória64 para aquela 

                                             

64A jurisdição de comarcas e tribunais são limitadas. Quando necessário executar atos processuais fora 
de sua jurisdição, é solicitado ao juízo ou tribunal competente para que preste auxilio. No sistema 
processual vigente existem vários instrumentos de comunicação entre juízos e tribunais, entre eles a 
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comarca, a fim de cientificá-lo. Contudo, Elias Mota não foi mais encontrado na 

localidade, não tendo sido, portanto, pessoalmente citado da existência do processo. 

O desaparecimento de Elias da localidade em que se situava anteriormente, 

demonstra o medo da sua permanência poder ocasionar sua prisão ou ainda a morte. 

Tal temor é evidente em seu depoimento no âmbito do Inquérito Policial, quando 

relatou ter decidido apresentar-se à autoridade competente apenas após ser-lhe dado 

garantia de vida. O temor do sertanejo em relação ao Estado e a sua força de 

repressão apresenta-se em vários depoimentos anteriormente analisados, entre eles 

Henrique Manoel Eufrásio que se mudou da localidade com medo de ser relacionado 

com o grupo emergente e, indiretamente, com a criminalização da Guerra do 

Contestado. 

Diante da necessidade de seguimento do trâmite processual, a autoridade 

judicial de Porto União/SC determinou a citação de Elias por edital. O qual foi afixado 

na porta do edifício do fórum para que apresentasse resposta no prazo de vinte e 

cinco dias, bem como, para que comparecesse à audiência aprazada para 31 de 

agosto daquele ano para ser interrogado e assistir os depoimentos das testemunhas 

de defesa, que porventura apresentasse, sob pena de decretação de revelia65. 

Embora a citação por edital66 seja um recurso processual para cientificar as 

partes processuais da existência do processo, nem sempre é um meio eficiente para 

tal. Especialmente no caso sob análise. Conforme constata-se do dos termos de 

declarações prestados no inquérito policial, Elias era analfabeto, logo não teria aptidão 

para ficar ciente do suposto edital. Além disso, o edital foi unicamente afixado na porta 

do edifício do Fórum, local em que a comunidade não frequentava. Assim, a sua 

cientificação não atingiu a finalidade, pois Elias não tinha meios de saber que estava 

sendo processado. No caso em tela, a decretação de revelia era evidente. 

Diante do paradeiro incerto de Elias, e a fim de evitar a nulidade processual, o 

juiz de direito de Porto União/SC determinou a nomeação de defensor público para 

                                             

Carta Precatória que consiste no instrumento adequado para solicitação de auxílio para cumprimento 
de atos processuais dentro do território nacional. Por outro lado, a Carta Rogatória serve para atos 
internacionais. 

65A revelia resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando o réu é citado e 
deixa de oferecer resposta/defesa. Embora o conceito seja o mesmo no processo civil e no processo 
penal, os efeitos da revelia são distintos nessas diferentes áreas. 

66Em âmbito processual existem duas classes de citação: a citação real e a ficta. Na citação real a 
pessoa é efetivamente citada. Por outro lado, na citação ficta a notificação não é feita pessoalmente, 
de modo que há apenas uma presunção de que o réu teve conhecimento do processo. A citação por 
edital situa-se na categoria de citação ficta. 
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representar o acusado Elias. Inicialmente foi nomeado o advogado Vicente 

Codagnone e foi-lhe conferido o prazo de 48 horas para apresentar a defesa de Elias. 

É nessa fase processual que as violações do direito à ampla defesa são 

evidentes. Isso porque, diante da incompetência jurisdicional de Porto União/SC para 

julgar o processo, o Inquérito Policial, assim como todos os demais documentos que 

lá continham foram encaminhados ao Tribunal de Segurança Nacional para 

julgamento. No entanto, quando o Tribunal de Segurança solicitou o cumprimento de 

diligência à comarca de Porto União/SC para citar Elias, deixou de encaminhar cópia 

dos documentos, provas e depoimentos produzidos e constantes do Inquérito Policial. 

Por certo que a ausência das provas impediria a apresentação da defesa de forma 

adequada. Situação que, inclusive, ensejou a declinação do cargo de defensor pelo 

advogado nomeado, sob a alegação de “faltar ao defensor dativo elementos para 

apresentar ao processo a necessária defesa e rol de testemunhas” (PROCESSO-

CRIME n. 2.348, p. 59). 

Além da ausência das provas produzidas no Inquérito Policial, o que prejudicou 

a análise dos fatos pelo advogado, o exíguo prazo de 48 horas também consiste em 

elemento de cerceamento de defesa, na medida que o prazo impediria qualquer 

diligência do defensor para tentar localizar testemunhas, por exemplo. 

Diante da renúncia apresentada pelo advogado Vicente Codagnone da 

incumbência de defender Elias Mota pela ausência de provas, o magistrado de Porto 

União/SC, por considerar que o acusado não estava “suficientemente defendido com 

as alegações apresentadas”, nomeou o advogado Hortêncio Baptista dos Santos67 

como novo defensor de Elias, concedendo-lhe o prazo de 48 horas para apresentar a 

defesa competente. 

Importa mencionar que, ainda que as diferentes autoridades que atuaram no 

processo de Elias tenham apresentado pareceres distintos sobre o suposto crime por 

ele cometido, Elias foi denunciado e processado pela tipificação penal formalizada 

pela denúncia do Procurador Clóvis Kruel de Morais, isto é, pela incorrência no artigo 

3º, inciso 26 do Decreto-Lei n. 431 de 1938. E, é desta acusação que o advogado 

Hortêncio concentrou-se em refutar. 

Nos primeiros parágrafos da defesa, o defensor nomeado faz alusão a 

dificuldade em realizar diligências para a localização de Elias e de possíveis 

                                             

67Para mais informações sobre Hortêncio, vide GUDAS (2021). 
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testemunhas de defesas diante do pequeno prazo outorgado para tal. Apesar do prazo 

de 48 horas para resposta ser “legalmente” previsto pelo Decreto 474 de 1938, tal 

prazo não é suficiente para a construção de uma defesa com boa qualidade técnica. 

Além disso, o advogado Hortêncio retoma objeção à reclamação que ensejou a 

renúncia do advogado anterior, ao indicar que o inquérito que serviu de base para a 

classificação do crime imputado à Elias não consta do acervo documental constante 

da Carta Precatória. De modo que o advogado nomeado não teve acesso aos 

depoimentos colhidos no inquérito policial. Tal violação processual seria suficiente 

para ensejar a anulação do processo por cerceamento de defesa. 

Por outro lado, mesmo diante dos poucos fatos a que o advogado teve acesso, 

cabe destacar a eficiência da defesa apresentada. A imputação penal atribuída a Elias 

pelo inciso 26 do artigo 3º do Decreto n. 431 de 18 de maio de 1938 consiste em 

“divulgar por escrito, ou em público, notícias falsas (...)”. Portanto, mesmo sem acesso 

aos depoimentos, o argumento central do advogado Hortêncio repousou na condição 

de iletrado do acusado. Tendo como tese de defesa a impossibilidade da ocorrência 

do tipo penal, pois, se o delito consiste em divulgar por escrito notícias falsas e, sendo 

Elias analfabeto, teria ele capacidade para praticar intencionalmente o delito a ele 

atribuído? 

O Advogado foi incisivo ao aludir a constatação do analfabetismo de Elias, e, a 

tal alegação atribuímos o sucesso na absolvição de Elias ao final do processo. Isso 

porque, ao focar a tese defensiva na condição de iletrado do acusado, o advogado 

conseguiu afastar a autoria do crime, haja vista que é improvável que um analfabeto 

seja capaz de “divulgar por escrito (...) notícias falsas (...) que possam gerar na 

população desassossego ou temor”. 

Por outro lado, o advogado foi perspicaz em utilizar os pareceres 

desqualificadores manifestados pelas autoridades em favor de Elias. Da narrativa à 

que o advogado teve acesso, por intermédio dos pareceres das autoridades, consta 

que Elias se dizendo polícia secreta passou a viver à custa do bando que foi residir 

do outro lado da margem do rio, sob a alegação se que os índios podiam atacá-los. O 

posicionamento do advogado consistiu em uma constatação lógica na tentativa de 

desconstituir tal alegação na medida em que, “se os índios podiam atacar uma 

margem do rio Timbó, poderiam atacar a outra também” (PROCESSO-CRIME n. 

2.348, p. 61-64). 
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Com a fundamentação da defesa nos dois pilares centrais que consistiram na 

impossibilidade do enquadramento penal pela condição de analfabeto de Elias e pela 

incongruência do boato de ataque de índios na localidade, o advogado Hortêncio 

encerrou sua manifestação solicitando a absolvição de Elias. 

Com a apresentação da defesa pelo advogado nomeado, o juiz de Porto 

União/SC determinou o retorno da Carta Precatória ao Tribunal de Segurança para 

prosseguimento do julgamento de Elias Mota, que foi recebido pelo Tribunal em 23 de 

outubro de 1942. 

 

5.4.5 Sentença do Tribunal de Segurança 

 

Com o recebimento da Carta Precatória ao Tribunal de Segurança, a mesma 

foi anexada ao Processo-Crime n. 2.348. A audiência de instrução de julgamento foi 

aprazada para 26 de novembro de 1942. Foi nomeado o advogado Pedro de Oliveira 

Braga para acompanhar o processo como defensor do acusado no âmbito do Tribunal 

de Segurança. 

Estavam presentes na audiência o Juiz Antônio Pereira Braga, o Procurador 

Clóvis Kruel de Morais e o advogado de defesa Pedro de Oliveira Braga, além do 

escrivão. O termo de audiência constante do processo-crime sob análise é bastante 

sucinto e apresenta apenas o resumo dos fatos, que foi redigido pelo escrivão. Assim, 

não foi possível acessar o inteiro teor das manifestações orais proferidas pela 

acusação e tampouco pelo advogado de defesa. Não havendo testemunhas de 

acusação e de defesa, e não havendo novas provas a serem produzidas, do termo de 

audiência foi possível aferir que o Procurador se reportou aos termos da denúncia 

solicitando a condenação do acusado e o advogado de defesa solicitou a absolvição 

de Elias por deficiência de provas do delito que lhe foi imputado. A sentença foi 

proferida em audiência, ocasião em que o juiz considerou não haver crime contra a 

Segurança Nacional, julgando-se incompetente para conhecer do processo. Sentença 

que segue transcrita na íntegra: 

 

SENTENÇA. O crime de propalar notícias falsas exige a circunstância de ser 
por escrito ou em público. De outros aspectos do fato criminoso, não havendo 
a conexão com aquele, não compete ao Tribunal de Segurança Nacional 
Conhecer. Vistos e examinados estes autos do processo n. 2.348, em que é 
acusado Elias da Mota: I – Foi acusado Elias da Mota de ter espalhado “o 
terror entre a população local, conseguindo por meio de ameaças e uso de 
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falsa qualidade, reunir alguns adeptos com os quais passou a residir em 
grupo, e prometendo criar alí um foco de fanatismo” [...] (grifo nosso).  

 

Embora o juiz tenha manifestado a incompetência do Tribunal de Segurança 

para o julgamento, a análise do conteúdo exarado na sentença permite a observação 

de algumas incongruências com os depoimentos que constam no processo. 

Inicialmente destaca-se no relatório do magistrado, a citação entre aspas que indica 

que Elias espalhou o ‘terror entre a população local, conseguindo por meio de 

ameaças e uso de falsa qualidade, reunir alguns adeptos com os quais passou a 

residir em grupo, e prometendo criar ali um foco de fanatismo’. A redação da frase 

entre aspas, propõe que tal citação foi apenas copiada de algum depoimento ou 

manifestação constante do processo. Contudo, de todo o material analisado, não há 

correspondência do transcrito anteriormente, especialmente na “promessa” de Elias 

em criar um foco de fanatismo. 

Ainda no âmbito do relatório da sentença, nota-se uma seleção de argumentos 

pelo juiz, de todos os 28 depoimentos analisados, apenas em um deles consta a 

informação de que Elias teria declarado ir ao local “retirar uns bugres residentes 

naquelas redondezas”. Além disso, no relatório consta que era intenção do acusado 

“assaltar as casas comerciais da zona, para tomarem viveres, armas e munições”, 

porém, com exceção de João Ferreira, os depoentes não disseram em suas 

declarações o que se buscava com os supostos assaltos. 

Ademais, em que pese Elias ter sido denunciado exclusivamente como incurso 

no inciso 26 do artigo 3º do Decreto-Lei 431 de 1938, o juiz responsável pelo processo 

no Tribunal de Segurança realizou a análise de forma a extrapolar o delito investigado. 

Além do inciso 26 o magistrado também analisou o suposto enquadramento de Elias 

no inciso 16 do referido artigo. Entretanto, constatou que, mesmo neste inciso não 

houve prova do cometimento da infração. 

Na análise do tipo penal denunciado, alinhado com a defesa apresentada pelo 

advogado Hortêncio, o magistrado conclui que, sendo necessário para configurar o 

crime que a divulgação da notícia se faça por escrito, e considerando a situação de 

analfabeto de Elias não consta prova nos autos da ocorrência do tipo penal e, tendo 

em vista que a notícia do ataque de índios na localidade é a indicação de uma mera 

possibilidade e não uma afirmação positiva, o acusado não enquadra-se em nenhuma 

das duas figuras criminais que lhe foram imputadas – o inciso 16 e o inciso 26 do 

artigo 3º do Decreto-Lei 431 de 1938. 
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Nesta ocasião, diante da constatação da inocorrência dos crimes previstos no 

Decreto n. 431 de 1938 o magistrado deveria ter encerrado o processo e absolvido 

Elias. Contudo, na tentativa de obter a condenação do acusado, o juiz relatou a 

necessidade de retornar o processo ao juízo de origem para avaliar a ocorrência de 

crimes comuns, previstos no artigo 197 e 307 do Código Penal. Desse modo, a 

sentença proferida em 26 de novembro de 1942 declarou a incompetência do Tribunal 

de Segurança (PROCESSO-CRIME n. 2.348, p. 77-80). 

Cabe destacar que o posicionamento do magistrado foi equivocado e 

extrapolou sua jurisdição. Conforme consta do analisado, Elias não foi acusado de 

outro crime que não o constante do inciso 26 do artigo 3º do Decreto-Lei n. 431 de 

1938. Portanto, caberia ao magistrado avaliar exclusivamente a ocorrência deste tipo 

penal. Ao avaliar conjuntamente o inciso 16 e ainda, ao considerar a necessidade de 

avaliação dos artigos 197 e 307 do Código Penal, fica evidente a intenção de 

“descobrir” um modo de condenar Elias. Lembremo-nos que o Ministério Público de 

Porto União, ao analisar o Inquérito Policial já havia se manifestado pelo não 

enquadramento dos tipos penais comuns. 

De todo modo, a declaração de incompetência instaurou o que juridicamente 

nomeia-se de conflito negativo de competência, ocasião em que foi determinada a 

remessa dos autos ao Presidente do Tribunal de Segurança para que resolvesse o 

conflito de jurisdição. 

 

5.4.6 Conflito Negativo de Competência 

 

Atualmente o Poder Judiciário compreende Tribunais Estaduais, Federais, 

Militares, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. No âmbito do Estado Novo, o 

Poder Judiciário possuía configuração distinta, de modo que havia também o Tribunal 

de Segurança Nacional. Cada tribunal possui atribuições e competências de atuação 

próprias. 

Por certo que, diante do grande número de leis, é possível que haja conflito de 

competências, que pode ocorrer de forma positiva e de forma negativa. O conflito 

positivo de competência ocorre quando duas comarcas ou tribunais consideram-se 

competentes para apurar os fatos. E o conflito negativo de competência ocorre quando 

duas comarcas ou tribunais consideram-se incompetentes para tal. Por certo que em 

ambos os casos o conflito deve ser resolvido. Não é possível que o mesmo processo 
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seja julgado por duas jurisdições distintas, assim como não é possível que um 

processo fique sem conclusão. Nesse caso é necessário que um órgão superior 

resolva o conflito declarando qual será o juízo competente para instrução e julgamento 

do processo. 

No contexto do processo que ora se analisa, a Comarca de Porto União, 

vinculada ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, possuía competência para julgar 

crimes comuns, isto é, aqueles previstos no Código Penal da época. Por sua vez, o 

Tribunal de Segurança Nacional possuía a competência para processas crimes 

especiais, em específico aqueles que atentassem contra a Segurança Nacional, nesse 

caso representado pelo Decreto-Lei n. 431 de 1938. 

Quando o Juiz de Direito de Porto União/SC, fundamentado pela manifestação 

do promotor local, declarou sua incompetência e remeteu os autos ao tribunal de 

segurança e, posteriormente quando o Tribunal de Segurança concluiu pela 

inexistência de crime contido no Decreto-Lei n. 431 de 1938 e declarou sua 

incompetência, instalou-se um conflito negativo de competência. 

Cabe destacar que, caso o Juiz do Tribunal de Segurança ao constatar a 

inexistência da ocorrência dos crimes tipificados pelo artigo 3º incisos 16 e 26 do 

Decreto-Lei n. 431 de 1938 e tivesse, portanto, absolvido Elias o processo teria 

chegado ao fim. Posicionamento que deveria ter sido adotado pelo magistrado, 

inicialmente porque, embora o delegado tenha opinado pela infração aos artigos 197 

e 307 do Código Penal, Elias não foi acusado de tais crimes. Em segundo porque o 

promotor público de Porto União/SC já havia refutado a sugestão da autoridade 

policial. Logo, permitir o prosseguimento do processo de traduz num esforço 

significativo para tentar buscar a condenação do acusado. 

De todo modo, foi necessário a pacificação da questão por decisão coletiva dos 

Ministros do Tribunal de Segurança Nacional, conforme observa-se a seguir. 

 

5.4.7 Decisão em Acórdão 

 

Inicialmente, cabe esclarecer a nomenclatura das decisões analisadas. A 

sentença consiste em uma decisão terminativa proferida por um juiz de primeiro grau. 

No caso em questão, a sentença foi proferida pelo juiz de primeiro grau do Tribunal 

de Segurança Nacional, Antônio Pereira Braga. O acórdão consiste em uma decisão 

colegiada, proferida por órgão de segunda instância jurisdicional. 
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No caso sob análise, a resolução do Processo-Crime n. 2.348 foi apreciada 

pela decisão coletiva dos ministros do Tribunal de Segurança Nacional manifestada 

em um acórdão bastante sucinto, em que os juízes do Tribunal de Segurança Nacional 

entenderam que Elias não cometeu nenhum crime, tenha sido ele previsto pela lei 

penal comum ou pelo Decreto-Lei n. 431 de 1938, determinaram, portanto, o 

arquivamento do processo em 4 de dezembro de 1942. 

Da análise da decisão, constata-se que não houve a apreciação do conflito 

negativo de competência, mas o encerramento do processo. Decisão acertada, pois, 

conforme argumentado no tópico anterior, Elias não foi acusado de outro crime que 

não o previsto no Decreto-Lei n. 431 de 1938. Logo, não sendo constatada a autoria 

e a materialidade do crime pelo previsto no inciso 26 do artigo 3º do referido decreto-

lei, a absolvição do acusado é a medida juridicamente acertada para o caso em tela. 

Do contrário, determinar a competência da Comarca de Porto União/SC para aferir 

possível crime previsto no Código Penal serviria apenas para prolongar o processo de 

forma desnecessária. 

Com a decisão colegiada exarada pelos ministros do Tribunal de Segurança 

Nacional, Elias Mota restou absolvido do cometimento de quaisquer crimes. Desse 

modo, retoma-se o questionamento: será que a instauração do processo-crime foi 

acertada? Ou consistiu em um alarde exagerado para um caso que poderia ter sido 

tratado como mera perturbação local? 

Parece-nos, de fato, que a ação das autoridades não se deu em razão dos 

supostos crimes em “abstrato” atribuídos à Elias, mas do temor da reprodução do 

episódio do Contestado, estando as autoridades alertas e vigilantes para evitar e 

suprimir qualquer atividade que pudesse sugerir uma ressurgência camponesa. 

 

5.4.8 A Atuação do DEIP/SC no Movimento do Timbó 

 

Conforme consta da apresentação do capítulo, a imprensa indicou que a 

“polícia apurou que Elias Mota antes de ser monge foi palhaço de circo e vagabundo”, 

assim como, os jornais retrataram a insurgência do agrupamento como obra “dos 

quinta colunistas, no sentido de criar uma atmosfera de intranquilidade no Brasil”. 

Durante a análise do Inquérito Policial, assim como do processo-crime, não foi 

identificada nenhuma referência que confirme a indicação de que Elias teria sido 

palhaço de circo e tampouco que a organização tenha sido orquestrada por quintas 
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colunistas. À vista disso, constata-se que tais informações se originaram da imprensa, 

como tentativa de desqualificar a liderança do movimento e legitimar a repressão 

Estatal. 

Por outro lado, importa observar que a imprensa não foi a responsável pela 

montagem destas informações falsas, fora apenas a responsável por sua propagação. 

O responsável pela apresentação do movimento com características pejorativas e, 

perigosa à segurança nacional foi o Departamento de Imprensa e Propaganda do 

Estado de Santa Catarina – DEIP-SC, órgão submetido ao Departamento de Imprensa 

e Propaganda – DIP que atuava no controle das mídias no período do Estado Novo – 

jornais e rádios. 

Dentre as principais atribuições do DIP destacava-se a função de centralizar e 

coordenar a propaganda nacional, interna e externa, fazer censura do teatro, do 

cinema, das funções recreativas e esportivas, da radiodifusão, da literatura social e 

política e da imprensa. Para tal fim foi estruturado em divisões, sendo que à divisão 

da divulgação cabiam as atividades de combate à disseminação de quaisquer ideais 

que pudessem perturbar a unidade nacional (GOULART, 1990). 

Em 11 de maio de 1942, o DEIP/SC encaminhou um telegrama para publicação 

em diversos jornais no estado de Santa Catarina, com uma versão oficial acerca do 

ataque aos acampamentos pela força policial, cujo teor revela: 

 

Graças à serena atuação das autoridades catarinenses acha-se 
restabelecida a normalidade das zonas marginais do rio Tamanduá, Município 
de Porto União, onde vários grupos de fanáticos chefiados pelo Monge Elias 
Mota provocaram pânico, levando vários caboclos a abandonarem suas 
casas e seus fazeres. A escolta da Força Policial, sob comando do Tenente 
Otaviano Raimundo Colônia, atacou o reduto principal estabelecido no lugar 
denominado Saltinho prendendo todos os fanáticos, inclusive o Monge Elias. 
Em seguida, o Tenente Otaviano fez destruir todos os acampamentos. A 
polícia apurou que, antes de ser monge, Elias foi palhaço de circo e 
vagabundo. Dissolvidos os grupos, presos os seus componentes e destruídos 
os acampamentos, o Tenente Colônia procurou as famílias fugitivas, 
reconduzindo-as às suas propriedades. Entre os fanáticos presos acha-se 
Júlio Alonso, que, em 1914, foi um dos mais audaciosos e sanguinários 
adeptos do Monge João Maria (DEIP/SC, 1942). 

 

Cabe destacar que no estado de Santa Catarina o interventor nomeado por 

Getúlio Vargas, no ano de 1937, durante o contexto do Estado Novo foi Nereu Ramos, 
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filho do ex-governador Vidal Ramos68 que esteve diretamente ligado à deflagração do 

Movimento do Contestado e à violenta repressão desencadeada contra os sertanejos. 

Algumas notícias localizadas possuíam como título de manchete: “O palhaço 

que se enfeitava de monge” (CORREIO DO PARANÁ, Curitiba, 08/06/1942), “De 

palhaço a monge” (A NOITE, Rio de Janeiro, 12/05/1942), “Presos os fanáticos: eram 

dirigidos por um monge que fora palhaço de circo” (GAZETA DE NOTÍCIAS, Rio de 

Janeiro, 12/05/1942). Portanto, fica evidente os esforços empregados pelo 

Departamento Estadual de Propaganda e Imprensa – DEIP em desqualificar o 

movimento que vinha sendo organizado às margens do rio Timbó, pois, o telegrama 

que desencadeou a publicação das demais manchetes, objetivou marginalizar o 

movimento e legitimar a repressão estatal ao atribuir elogios à força policial pela ação 

rápida e efetiva. 

Importa realizar a análise do emprego dos termos utilizados no telegrama e que 

foram reproduzidos nos periódicos de “serena atuação” e “destruição”, pois existe 

contradição ao relacionar uma ação tranquila com a destruição de acampamentos. A 

estratégia adotada pelo órgão de propaganda na manipulação das palavras teve o 

intuito de atender uma de suas atribuições principais: o combate à disseminação de 

quaisquer ideais que estivessem em descompasso com os interesses da ditadura de 

Vargas, o que explica as características depreciativas atribuídas aos participantes do 

movimento. 

Por outro lado, o curto lapso temporal entre a constituição dos acampamentos 

– fevereiro de 1942, e a sua efetiva destruição – 1º abril de 1942, isto é, em menos de 

2 meses, demonstra o constante monitoramento da população pelas autoridades 

estatais e o rápido desencadeamento da repressão, especialmente em locais que no 

passado foram palco de insurgências rebeldes, como o caso do Contestado e dos 

movimentos pós-Contestado. 

No caso sob análise, a rápida supressão do Movimento do Timbó foi motivada 

pelo temor da reprodução de um novo episódio do Contestado, e não o temor de um 

                                             

68Conforme relatado no capítulo 1, no período que antecedeu a Guerra do Contestado houve alguns 
problemas entre José Maria e o Coronel Albuquerque. Albuquerque era compadre de Vidal Ramos, o 
que contribuiu para que a família Ramos fosse antipática ao monge e ao movimento. Anos após o 
encerramento daquele conflito, a família Ramos, com significativo poder político, por intermédio do 
DEIP/SC contribuiu para uma campanha contrária ao movimento do Timbó. Nessa direção, constata-
se que o cenário histórico anterior, impactou no movimento sob estudo.  
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monge em abstrato, dos “quinta colunistas” e muito menos do temor de uma “possível” 

ameaça de furto. Ameaça esta que não foi comprovada nos autos do processo-crime. 

A vigilância e o constante monitoramento da população semeou nas pessoas o 

sentimento de medo. Medo de relacionar-se com qualquer organização que 

remetesse ao movimento do Contestado. Exemplos concretos podem ser observados 

nos depoimentos das testemunhas inquiridas no processo-crime, como o já citado 

Henrique Manoel Eufrásio, que relata de forma expressa que se mudou com medo de 

ser associado ao movimento do Contestado, do qual havia participado. O sentimento 

de medo também fica evidente no documentário intitulado Terra Cabocla, lançado em 

2015 e de direção de Ralf Tambke, Marcia Paraíso, no qual as pessoas entrevistadas 

demonstraram desconforto e receio em retomar o assunto do Contestado, mesmo 

quase um século após o fim do evento. 

A constante vigilância da população foi uma estratégia utilizada pelo Estado 

como instrumento de controle social. No caso do Movimento do Contestado, o 

encerramento do evento foi dramático, com a população camponesa flagelada pela 

fome e pela violência do Estado. Consequentemente, o sertanejo foi tão criminalizado 

que muitas vezes projetou inconscientemente o medo em ser relacionado ao 

movimento. Não é por acaso que no Movimento do Timbó são recorrentes o uso dos 

termos pejorativos de “fanáticos”, “jagunços”, etc. Tratou-se de uma reprodução da 

mesma estratégia de criminalização e repressão. 

Aparentemente o Estado obteve sucesso em sua estratégia, afinal, o 

Movimento do Timbó foi reprimido. Ainda hoje setores sociais presentes na região do 

planalto catarinense padecem com uma atmosfera de medo, vergonha e trauma, 

decorrentes da repressão do Movimento do Contestado e às demais iniciativas de 

construção de uma sociedade baseada em princípios não capitalistas. 

No entanto, a constatação de que pessoas despossuídas intentaram viver a 

partir de princípios comunitários, poucas décadas após a violenta supressão do 

Contestado e em um contexto altamente repressivo, como foi o Estado Novo, 

expressa uma tradição de resistência. Ademais, o fato de serem lembrados e terem 

suas trajetórias pesquisadas, reconstruídas e tornadas públicas setenta anos depois 

demonstra que o seu sacrifício não foi em vão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do processo de consecução da pesquisa evidenciou-se que a Guerra 

do Contestado foi um movimento social de grande impacto na região do Sul do Brasil. 

Além de impactar os municípios do Planalto Catarinense, a tradição religiosa de São 

João Maria, elemento fundamental daquele processo, também esteve presente em 

municípios e regiões de outros estados, especialmente naqueles identificados nos 

Movimentos pós-Contestado. 

Em maior ou menor medida, a tradição de São João Maria foi presente nos 

movimentos analisados. Em todos os movimentos houve a presença de monges, 

mesmo que em alguns casos não fosse assumida a representatividade de João Maria, 

como o caso de Cruzeiro, Monges Barbudos e Timbó. A harmonia com a natureza, a 

organização pautada em princípios anticapitalistas e a vida em coletividade foram 

elementos recorrentes nos eventos estudados. 

A postura adotada pelo Estado e pela imprensa também foi reproduzida de 

forma similar nos movimentos. Todos os Movimentos pós-Contestado são igualmente 

desqualificados pela imprensa, proprietários e políticos das respectivas regiões, sendo 

seus protagonistas designados como “fanáticos”, “vagabundos”, entre outros termos 

pejorativos. É também recorrente a imputação de crimes de furto e roubo aos 

integrantes dos movimentos, embora em nenhum dos casos tenha sido comprovada 

a efetiva prática de furtos.  A repressão dos movimentos fora feita respaldada em 

boatos, baseada em preconceito da comunidade circunvizinha. Logo, parece-nos que 

tais alegações infundadas serviam de subsídio para o ataque armado e pela repressão 

estatal. 

A desconsideração da atuação das mulheres no Movimento do Timbó e nos 

demais Movimentos pós-Contestado também foi incisiva. Com exceção do Movimento 

de Cruzeiro, que foi o único movimento com liderança feminina. 

Observou-se que após o fim do Movimento Sertanejo do Contestado, as 

autoridades policiais ficaram vigilantes quanto à possíveis ressurgências 

camponesas.  Tal constatação comprova-se pela rápida supressão perpetuada aos 

Movimentos pós-Contestado, que, com exceção do Movimento dos Monges Barbudos 

de Soledade, duraram poucas semanas e/ou meses. Em especial destaca-se o 

Movimento do Timbó, que teve um curto lapso temporal entre a constituição dos 

acampamentos – fevereiro de 1942 e a sua efetiva destruição – 1º abril de 1942, isto 
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é, em menos de 2 meses. O que corrobora para o argumento do constante 

monitoramento da população pelas autoridades estatais e o rápido desencadeamento 

da repressão, especialmente em locais que no passado foram palco de insurgências 

rebeldes. 

Importa mencionar que em diversos periódicos localizados, e, inclusive na fonte 

judicial, houve o esforço estatal e da imprensa em realizar a aproximação dos 

movimentos com o “Ex-Contestado”. Tal esforço justificou-se pela tentativa de 

criminalização dos eventos e para legitimar a repressão estatal. Desse modo, 

constata-se que todos os movimentos pós-Contestado tiveram fim com o tratamento 

comum imposto pelo Estado e pelas elites aos movimentos sociais de caráter religioso 

e fundiário organizados no Brasil: por intermédio do emprego de violência e mediante 

repressão e negação de sua cultura e tradições. Tais atos foram fomentados por 

motivos políticos, econômicos e fundiários, atitudes legitimadas pelo medo e pelos 

interesses das elites e de frações do Estado. 

No caso em específico do movimento do Timbó, o cenário político da época 

contribuiu para a ação veloz do Estado na supressão. No âmbito do Estado Novo a 

vigilância estatal e as ações policiais foram ainda mais céleres. 

Alguns elementos centrais do Movimento do Timbó merecem destaque, em 

especial a intensa atmosfera de medo havida naquele período. A atmosfera de medo 

justifica-se pela violência que o Estado atuava na repressão. Temor que se intensificou 

após a Guerra do Contestado, quando o sertanejo foi reiteradamente agredido pelo 

aparato Estatal. No caso do Movimento do Timbó o sentimento de medo era mais 

sensível ainda, especialmente ao considerar o período político em que o movimento 

se desencadeou, conforme observou-se dos depoimentos dos integrantes do 

movimento, e, em especial do depoimento de Henrique Manoel Eufrásio, que se 

deslocou da localidade com medo de ser relacionado a qualquer movimento com 

características semelhantes ao Contestado. Salienta-se que o temor acentuado de 

Henrique foi decorrente de ter participado daquele evento de trinta anos antes. 

Chamou-nos especial atenção o fato de nos depoimentos de Júlio, Gonçalo e 

Teodoro, os depoentes declararem que Elias estava acompanhado de Pedro Bugre, 

sendo que, no depoimento de Júlio, há a indicação de que foi Pedro quem informou 

sobre o ataque de indígenas e não Elias. No entanto, Pedro Bugre não foi acusado e 

tampouco visto com hostilidade pelas autoridades policiais do período. Considerando 

que Elias foi acusado de espalhar notícias falsas, porque não o foi Pedro Bugre, que 
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também relatou sobre o suposto ataque indígena? Por outro lado, o argumento de 

suposto furto também não apresenta uma justificativa razoável, sob tal alegação, todo 

o grupo deveria ter sido acusado e não apenas Elias. Parece-nos que há uma 

justificativa para essa preferência em criminalizar Elias que a fonte não revelou. 

Embora, conclua-se que, em última análise, Elias não tenha sido acusado pelo 

suposto furto ou notícia falsa, mas por representar “perigo” no surgimento de um novo 

monge. 

De todo modo, os pareceres havidos no processo-crime, exarados pelo 

delegado de polícia, pelo representante do ministério público de Porto União e pela 

denúncia do Procurador do Tribunal de Segurança Nacional, deixaram evidente a 

tentativa de criminalizar e enquadrar Elias em algum tipo penal. 

A atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda em âmbito macro e do 

Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda de Santa Catarina em âmbito 

micro foi decisiva. Por intermédio do respectivo órgão, o aparelho estatal conseguiu 

transmitir à sociedade o sentimento de “perigo” em potencial do agrupamento, 

inclusive, ridicularizando os integrantes e liderança com atribuições pejorativas e, por 

consequência legitimar a ação repressiva. 

Destaca-se também a presença da questão indígena. Em que pese tenha 

aparecido apenas como o boato que motivou algumas pessoas à saírem de Rio 

Bonito, constata-se a sensibilidade existente no período em relação a posse da terra, 

e a insegurança oriunda da tensão entre indígenas e não-indígenas. 

Além de Elias ter sido reconhecido por seus companheiros como enviado de 

São João Maria, outro elemento que possui significativa proximidade com o 

Contestado foi a vivência coletiva em moradias próximas e integradas, que remetem 

à composição dos redutos havidos no Contestado. 

Ao retomar a hipótese articulada na pesquisa, a qual considerou que o 

movimento do Timbó consistiu em um episódio que teve como elementos a tradição 

de São João Maria e a permanência de marcas sociais oriundas da Guerra do 

Contestado, constatou-se sua confirmação.  

Além disso, o Estado tornou evidente sua construção narrativa em colocar-se 

totalmente deslocado de demandas sociais, ao não contribuir com instrumentos 

suficientes para garantir o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. Ao contrário, privilegiou segmentos específicos da sociedade e atua em um 

permanente “estado de exceção” em relação ao Contestado e os movimentos rurais 
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brasileiros. Atuação reiterada que exemplifica como foram e são enxergados os 

processos conflituosos no Brasil. O Estado reiteradamente alcançou as populações 

rurais com agressividade e por meio do emprego de força, ao invés de desenvolver e 

aplicar estratégias suficientes para garantia do mínimo existencial. 

Não obstante esta pesquisa não tenha esgotado todas as fontes disponíveis, 

das fontes acessadas foi possível responder o problema, os objetivos específicos e 

confirmar a hipótese articulada no projeto de pesquisa. De modo que foram 

identificados os movimentos ocorridos no sul do Brasil em período posterior à Guerra 

do Contestado; analisou-se os aspectos que caracterizaram o Movimento do Timbó e 

investigou-se os elementos convergentes entre a Guerra do Contestado e os demais 

Movimentos pós-Contestado.  

A dificuldade em mapear a exata localização do acampamento também 

precisará ser superada em novos levantamentos de fontes. No entanto, o esforço 

empregado nesta dissertação contribuiu para a identificação aproximada da área do 

conflito. 

Nessa direção, considera-se que a presente pesquisa contribuiu 

significativamente para a elucidação, mesmo que parcial, do evento histórico ocorrido 

às margens do rio Timbó, inserindo-o no mapa da produção acadêmica e abrindo 

espaço para o aprofundamento por meio de novos estudos e pesquisas, buscando 

avançar as investigações sobre a região e os aspectos que a configuraram.  
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APÊNDICE A – Cronologia do Processo-Crime 2.348 de 1942 

 

1° de abril de 1942: Primeira expedição da polícia na localidade do rio Timbó. 

Oportunidade que prenderam várias pessoas e objetos. 

6 de abril de 1942: Autuação do Inquérito Policial e oitiva de João Ferreira, 

Adão José da Conceição, Pedro Honorato Portela, Silvestre Francisco de Massaneiro, 

Henrique Manoel Eufrásio, Sebastião José da Silva, Francisco Leite, Pedro José 

Maria, João José dos Santos, Aristides Portela (Tidóca), Gregório José dos Santos, 

Pedro Francisco de Souza, Simão Francisco de Souza. 

8 de abril de 1942: oitiva de Manoel Francisco de Souza e Jorge Francisco dos 

Santos. 

13 de abril de 1942: oitiva de Dinarte Gonçalves de Oliveira. 

15 de abril de 1942: segunda expedição ao acampamento. 

16 de abril de 1942: oitiva de Manoel Moreira, Joaquim Augustinho e Alberto 

Soares de Lima. 

4 de maio de 1942: oitiva de Teodoro José dos Santos, Gonçalo Gregório dos 

Santos, Tereza Rodrigues dos Santos, Manoel Eufrásio, Jorge José dos Santos, João 

José dos Santos. 

8 de maio de 1942: oitiva de Elias da Mota, Júlio Alonso e João José dos 

Santos. 

3 de junho de 1942: Manifestação do Ministério Público oferecendo denúncia 

contra Elias Mota pelo crime do artigo 3º, inciso 16 do Decreto-Lei n. 431 de 18 de 

maio de 1938.  

5 de junho de 1942: Decisão judicial determinando a remessa do Inquérito ao 

Tribunal de Segurança Nacional. 

6 de junho de 1942: Autuação do processo-crime. 

17 de junho de 1942: expedição de ofício encaminhando o inquérito de Porto 

União para o Tribunal de Segurança. 

26 de junho de 1942: recebimento do inquérito pelo Tribunal de Segurança. 

27 de junho de 1942: apresentação do inquérito ao Presidente do Tribunal de 

Segurança. 

3 de julho de 1942: Denúncia do Procurador do Tribunal de Segurança, 

indiciando Elias Mota como incurso no crime previsto no artigo 3º, inciso 26 do 

Decreto-Lei n. 431 de 18 de maio de 1938. 
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6 de julho de 1942: Expedição de Carta Precatória para Porto União, a fim de 

citar Elias Mota do Processo-Crime 2.348, para que apresente defesa e rol de 

testemunhas.  

30 de julho de 1942: Certidão do oficial de justiça informando não ter localizado 

Elias para realizar a citação. 

6 de agosto de 1942: Afixado edital de citação para ciência de Elias Mota, com 

prazo de 25 dias para resposta. 

1º de setembro de 1942: Certidão informando a revelia de Elias. 

7 de outubro de 1942: Nomeado o advogado Vicente Codagnone como 

defensor público de Elias. 

8 de outubro de 1942: Manifestação do advogado de defesa, informando a 

impossibilidade da apresentação da defesa, por não ter documentos suficientes no 

processo. 

10 de outubro de 1942: Nomeado o advogado Hortêncio Baptista dos Santos 

como novo defensor público de Elias.  

14 de outubro de 1942: apresentação da defesa. 

15 de outubro de 1942: decisão determinando a devolução da Carta Precatória 

ao Tribunal de Segurança Nacional.  

23 de outubro de 1942: recebimento da Carta Precatória pelo Tribunal de 

Segurança. 

26 de novembro de 1942: sentença desqualificando a ocorrência de crime 

previsto no Decreto-Lei n, 431 de 18 de maio de 1938 e declarando a incompetência 

do Tribunal de Segurança. 

2 de dezembro de 1942: remetido o processo ao Presidente do Tribunal de 

Segurança para resolver o conflito negativo de competência. 

4 de dezembro de 1942: decisão colegiada do Tribunal de Segurança pela 

inexistência de crime e determinando o arquivamento do processo.  
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ANEXO 1 – Decreto-Lei n. 431 de 18 de maio de 1938 (Lei de Segurança Nacional) 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO-LEI Nº 431, DE 18 DE MAIO DE 1938.

Revogado pela Lei nº 1.802, de 1953
Revogado pela Lei nº 2.083, de 1953

Regulamento

Define crimes contra a personalidade internacional, a
estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem
social.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Serão punidos na forma desta lei os crimes contra a personalidade internacional do Estado; a ordem
política, assim entendidos os praticados contra a estrutura e a segurança do Estado, e a ordem social, como tal
considerada a estabelecida pela Constituição e pelas leis relativamente aos direitos e garantias individuais e sua
proteção civil e penal, ao regime jurídico da propriedade, da família e do trabalho, à organização e ao funcionamento dos
serviços públicos e de utilidade geral, aos direitos e deveres das pessoas de direito público para com os indivíduos, e
reciprocamente.

Art. 2º Caberá pena de morte nos seguintes crimes:

1) tentar submeter o território da Nação, ou parte dele, à soberania de Estado estrangeiro;

2) atentar, com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização de carater internacional, contra a
unidade da Nação, procurando desmembrar o território sujeito à sua soberania;

3) tentar por meio de movimento armado o desmembramento do território nacional, desde que para reprimí-lo se
torne necessário proceder a operações de guerra;

4) tentar, com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização de carater internacional, a mudança da
ordem política ou social estabelecida na Constituição;

5) tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, com o fim de apoderar-se do Estado para o
estabelecimento da ditadura de uma classe social;

6) insurreição armada contra os poderes do Estado, assim considerada ainda que as armas se encontrem em
depósito;

7) praticar atos destinados a provocar a guerra civil, si esta sobrevem em virtude deles;

8) praticar devastação, saque, incêndio, depredação ou quaisquer atos destinados a suscitar terror, com o fim de
atentar contra a segurança do Estado e a estrutura das instituições;

9) atentar contra a vida, a incolumidade ou a liberdade do Presidente da República.

§ 1º A pena de morte, nos casos dos incisos 1º a 7º, será aplicada aos cabeças; aos demais, pena de prisão por
trinta anos.

§ 2º Nos casos dos incisos 8º e 9º, a pena de morte será aplicada aos autores como aos cúmplices.

§ 3º A pena de morte será executada por fuzilamento em uma das prisões do Estado, designada pelo ministro da
Justiça e Negócios Interiores. A menos que este determine o contrário, a execução não será pública.

Art. 3º São ainda crimes da mesma natureza:

1) tentar, diretamente e por fato, mudar, por meios violentos, a Constituição, no todo ou em parte, ou a forma de
govêrno por ela estabelecida;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20431-1938?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L1802.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L2083.htm#art63
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/0A3AB54AA165A16F032569FA005F9F73?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,
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Pena - 15 a 20 anos de prisão para os cabeças, quando não couber a pena de morte; e 8 a 12 para os demais;

2) atentar contra a vida, a incolumidade ou a liberdade dos ministros de Estado, chefes do Estado Maior do
Exército e da Marinha, chefe de Polícia do Distrito Federal e comandantes de unidades militares, com o fim de facilitar a
insurreição;

Pena - 12 a 20 anos de prisão; si tiver ocorrido a morte da vítima, 30 anos, excluída a apreciação de quaisquer
atenuantes;

3) acometer seu superior, inferior ou camarada, com ou sem arma ou aparelho bélico, para a prática de algum dos
crimes definidos nesta lei;

Pena - 10 a 20 anos de prisão; si da agressão resultar a morte do agredido, 20 a 30 anos;

4) associarem-se três ou mais pessoas para o fim de cometer qualquer dos crimes referidos no art. 2º e nos
incisos 1º, 2º, 3º deste artigo;

Pena - 6 a 10 anos de prisão para os que promoverem, constituirem ou organizarem a associação; 2 a 6, para os
que a ela apenas se filiarem;

5) formar-se bando armado para cometer qualquer dos crimes mencionados no art. 2º e nos incisos 1º, 2º e 3º
deste artigo;

Pena - 5 a 12 anos de prisão para os que constituirem ou organizarem o bando; 3 a 8, para os que apenas dele
participarem;

6) concertar-se para a prática de qualquer dos crimes referidos no inciso anterior, si o crime não foi cometido;

Pena - 5 a 8 anos de prisão, aumentada de um terço para os cabeças.

7) opor-se, diretamente e por fato, à reunião ou ao livre funcionamento de qualquer dos poderes políticos da
União;

Pena - 4 a 6 anos de prisão; dois terços desta pena, si o crime for contra poder político estadual, e metade, si
contra poder municipal;

8) promover, organizar ou dirigir sociedade de qualquer; espécie, cuja atividade se exerça no sentido de atentar
contra a segurança do Estado ou modificar, por meio não permitido em lei, a ordem política ou social;

Pena - 5 a 8 anos de prisão; a metade, para quem se filiar a qualquer dessas sociedades; e o dobro, para os que
reconstituirem, ainda que sob nome e forma diferente, as sociedades dissolvidas, ou que a elas outra vez se filiarem;

9) com o mesmo fim fazer propaganda ou ter em seu poder, em sua residência ou local onde deixar escondida e
depositada, qualquer quantidade de boletins, panfletos ou quaisquer outras publicações;

Pena - 2 a 5 anos de prisão;

10) incitar diretamente o ódio entre as classes sociais, ou instigá-las à luta pela violência;

Pena - 4 a 8 anos de prisão;

11) instigar publicamente a cometer qualquer dos crimes a que se refere o inciso 14 ou publicamente fazer a sua
apologia;

Pena - 3 a 10 anos de prisão;

12) instigar ou preparar a paralisação de serviços públicos, ou de abastecimento da população;

Pena - 3 a 7 anos de prisão;

13) incitar militares a desobedecer à lei, ou a infringir de qualquer forma a disciplina, rebelar-se ou desertar;
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distribuir ou tentar distribuir entre soldados, ou marinheiros, quaisquer papéis, impressos, manuscritos,
dactilografados, mimeografados ou gravados, em que se contenha incitamento à indisciplina;

introduzir em qualquer estabelecimento militar ou vaso de guerra, ou nelas tentar introduzir, semelhantes papéis;
afixá-los, apregoá-los ou vendê-los nas imediações de estabelecimentos de carater militar ou de lugar em que os
soldados, ou marinheiros, se reunam, se exercitem ou manobrem;

Pena - 3 a 6 anos de prisão;

14) instigar a cometer qualquer dos crimes punidos com a pena de morte, si a instigação não foi acolhida ou o
crime não foi cometido;

Pena - 2 a 8 anos de prisão;

15) provocar animosidade entre classes armadas, ou contra elas, ou delas contra as instituições civis;

Pena - 2 a 5 anos de prisão;

16) incitar ou preparar atentado contra pessoa, ou bens, por motivos doutrinários, políticos ou religiosos;

Pena - 2 a 5 anos de prisão; si o atentado se verificar, a pena do crime incitado, ou preparado;

17) fazer propaganda de guerra;

Pena - 2 a 5 anos de prisão;

18) fabricar, ter sob sua guarda, possuir, importar eu exportar. comprar ou vender, trocar, ceder ou emprestar, por
conta própria ou de outrem, transportar, sem licença da autoridade competente, substâncias ou engenhos explosivos, ou
armas utilizáveis como de guerra ou como instrumento de destruição;

Pena - 2 a 4 anos de prisão;

19) incitar publicamente à pratica de qualquer dos crimes definidos nos incisos 1º, 2º, 3º, 5º e 7º;

Pena - 1 a 3 anos de prisão;

20) instigar desobediência coletiva no cumprimento da lei;

Pena - 1 a 3 anos de prisão;

21) incitar funcionários públicos ou servidores do Estado à cessação coletiva, total ou parcial, dos serviços a seu
cargo;

Pena - 1 a 3 anos de prisão;

22) induzir empregadores ou empregados à cessação ou suspensão do trabalho;

Pena - 1 a 3 anos de prisão;

23) tentar, por meio de artifícios, promover a alta ou baixa dos preços de gêneros de primeira necessidade, com o
fito de lucro ou proveito;

Pena - 6 meses a 2 anos de prisão;

24) provocar ou incitar, por meio de palavras, gravuras ou inscrições de qualquer espécie, prevenção, hostilidade
ou desprezo contra as forças armadas;

Pena - 6 meses a 2 anos de prisão;

25) injuriar os poderes públicos, ou os agentes que os exercem por meio de palavras, inscrições ou gravuras na
imprensa;
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Pena - 6 meses a 2 anos de prisão;

26) divulgar por escrito, ou em público, notícias falsas, sabendo ou devendo saber que o são, e que possam gerar
na população desassossego ou temor;

Pena - 6 meses a 1 ano de prisão;

27) impedir que funcionário público tome posse do cargo para o qual tenha sido nomeado; usar de ameaça ou
violência para forçá-lo a praticar ou deixar de praticar qualquer ato do ofício, ou obrigar a exercê-lo em determinado
sentido;

Pena - 3 a 9 meses de prisão;

28) cessarem coletivamente funcionários públicos, contra a lei ou regulamento, os serviços a seu cargo;

Pena - Perda do cargo;

29) deixar de comunicar à autoridade policial, embora independa de licença desta, a posse de arma necessária à
defesa do domicílio do morador rural, bem como a de explosivos necessários ao exercício de profissão ou à exploração
da propriedade;

Pena - apreensão da arma, ou dos explosivos;

30) omitir alguém as providências que lhe caibam para evitar ou reprimir os crimes definidos nesta lei;

Pena - a do crime, si tiver havido dolo; um terço da mesma, em caso contrário, tomando-se, como base, para este
cômputo, a de prisão por 30 anos, quando se tratar de pena de morte.

Art. 4º Quando os crimes definidos nesta lei forem praticados por meio da imprensa, proceder-se-á, sem prejuízo
da ação penal competente, à apreensão das respectivas edições. A execução desta medida competirá, no Distrito
Federal, ao Chefe de Polícia, e nos Estados e no Território do Acre à autoridade policial de maior graduação no lugar,
com recurso, sem efeito suspensivo, para a autoridade administrativa superior.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, será o periódico suspenso por prazo não excedente de quinze dias.
Ocorrendo novas reincidências, a suspensão será, de cada vez, por tempo não excedente de seis meses e não menor
de trinta dias.

A suspensão será ordenada pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores.

Art. 5º É vedado imprimir, expor à venda, vender, ou, de qualquer forma, por em circulação gravuras, livros,
panfletos, boletins ou quaisquer publicações não periódicas, nacionais ou estrangeiras, em que se verifique a prática de
ato definido como crime nesta lei, devendo-se apreender os exemplares, na forma do artigo anterior, sem prejuízo da
ação penal competente.

Parágrafo único. Será punido com multa de 500$ a 5:000$000 o dono da tipografia que imprimir ou deixar imprimir
quaisquer publicações dessa natureza.

As publicações serão apreendidas e destruídas.

Art. 6º Si qualquer dos crimes definidos na presente lei for praticado por meio de radiodifusão, agências de
publicidade ou transmissoras de notícias e informações, incorrerão os seus responsáveis na multa de 1:000$ a
10:000$000, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.

Parágrafo único. A multa será imposta pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores, o qual poderá tambem
determinar a suspensão do funcionamento, por prazo não excedente de 60 dias, ou o fechamento, em caso de
reincidência.

Art. 7º Mediante informação da Polícia, encaminhada pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores, ou ex-officio,
será cassado, por ato do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, o reconhecimento dos sindicatos e associações
profissionais que houverem incorrido em qualquer artigo da presente lei, ou, por qualquer forma, exercerem atividade
subversiva da ordem política ou social.
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Art. 8º Só o poder público tem a prerrogativa de constituir milícias de qualquer natureza, não sendo permitidas
organizações de tipo militar, caracterizadas por subordinação hierárquica, quadros ou formações.

Art. 9º O funcionário público civil que praticar qualquer dos atos definidos como crime nesta lei, ou se filiar,
ostensiva ou clandestinamente, a partido, centro, agremiação ou junta de existência proibida, será desde logo, e
independentemente de ação penal que couber, afastado do exercício do cargo com perda de todas as vantagens a este
inerentes, tornando-se passivel de exoneração, mediante processo administrativo, que será iniciado dentro de 10 dias
após o afastamento, ou, quando fôr o caso por sentença judiciária.

Art. 10. O oficial das forças armadas da União que praticar qualquer dos atos definidos como crime nesta lei, ou se
filiar, ostensiva ou clandestinamente, a partido, centro, agremiação ou junta de existência proibida, será, por decisão do
Supremo Tribunal Militar, declarado indigno do oficialato, e perderá o respectivo posto e patente.

Parágrafo único. Este dispositivo aplica-se às polícias militares, na forma da lei respectiva.

Art. 11. Os funcionários civís e militares condenados por crime definidos nesta lei ficam inabilitados, pelo prazo de
10 anos, de exercer qualquer cargo ou função em serviço público, ou em instituto ou serviço mantido ou subvencionado
pela União, pelos Estados ou Municípios, assim como em empresas ou estabelecimentos concessionários de serviços
públicos, sob fiscalização do poder público ou com administrador nomeado pelo Governo.

Art. 12. Nenhuma empresa, instituto ou serviço criado ou mantido pela União, pelos Estados ou Municípios,
poderá ter funcionários, empregados ou operários filiados, ostensiva ou clandestinamente, a partido, centro, agremiação
ou junta de existência proibida em lei, ou que tiverem cometido, ha menos de 10 anos, qualquer dos atos definidos como
crime nesta lei, sob pena de demissão dos diretores ou administradores responsáveis ou, si estes forem funcionários
públicos, de afastamento do cargo e de exoneração, nos termos do art. 9º.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às empresas, instituições ou casas subvencionadas pela União,
pelos Estados ou Municípios.

Art. 13. Todo aquele que exercer atividade profissional na Marinha Mercante Nacional, na pesca, nas oficinas ou
estaleiros de construção naval, em docas ou armazens, ou a bordo das embarcações nos portos, e que se filiar ostensiva
ou clandestinamente a partido, centro, agremiação ou junta de existência proibida em lei, ou cometer qualquer dos atos
definidos como crime nesta lei, terá, desde logo, sua matrícula profissional cassada por despacho do ministro da
Marinha.

Art. 14. O Governo fechará quaisquer estabelecimentos particulares de ensino, equiparados ou não, que não
excluam diretores, professores, funcionários ou empregados filiados, ostensiva ou clandestinamente, a partido centro,
agremiação ou junta de existência proibida ou que tiverem cometido qualquer dos atos definidos como crime nesta lei.

Art. 15. As empresas de publicidade ficam obrigadas a registrar nas Chefaturas de Polícia do Distrito Federal, dos
Estados ou do Território do Acre conforme a sua sede, dentro de 30 dias, a contar início da publicação, os nomes,
nacionalidades e residências de todo os diretores, redatores, empregados e operários, bem como a comunicar à mesma
autoridade, dentro de oito dias, qualquer alteração do pessoal. A falta ou irregularidade do registro ou comunicação ser
punida com a interdição da emprêsa, na forma do art. 4º si, nos três dias seguintes à notificação, não for cumprido o
disposto neste artigo.

Art. 16. Na forma da lei respectiva, será cancelada a naturalização, tácita ou voluntária, de quem exercer atividade
política nociva ao interesse nacional.

Art. 17. Reputam-se cabeças os que tiverem deliberado, excitado ou dirigido a prática de atos punidos nesta lei.

Art. 18. É circunstância agravante, preponderante, em qualquer dos crimes definidos nesta lei, quando não for
elementar do crime, a condição de estrangeiro, de naturalizado ou de funcionário civil ou militar: e agravante ou
atenuante, conforme o caso, a maior ou menor eficiência do réu na prática do crime.

Art. 19. Sempre que, na prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei, cometer o agente crime comum contra
pessoa ou bens, além das penas dos referidos artigos, ser-1he-ão aplicadas as penas do, crime comum que houver
praticado ou tentado.

Art. 20. A pena de prisão a que se refere esta lei será a de prisão celular, podendo no entanto o ministro da Justiça
e Negócios Interiores mandar, a qualquer tempo, que a mesma seja cumprida em estabelecimentos especiais ou em
colônias penais agrícolas.
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Art. 21. No interesse da ordem pública, ou a requerimento do condenado, poderá o ministro da Justiça e Negócios
Interiores, a qualquer tempo, ordenar seja a pena cumprida fora do lugar do crime, ou determinar a mudança do lugar de
cumprimento da pena.

Art. 22. São inafiançáveis os crimes punidos nesta lei e neles não haverá suspensão da execução da pena, nem
livramento condicional.

Art. 23. Todos os crimes definidos nesta lei serão processados e julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional, na
forma prescrita no decreto-lei n. 428, de 16 de maio de 1938.

Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação; revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1938, 117º da Independência e 50º da República.

GETULIO VARGAS
Francisco Campos
Eurico G. Dutra
Henrique A. Guilhem

Este texto não substitui o publicado na CLBR, de 31.12.1938

*
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ANEXO 2 – PROCESSO CRIME N. 2.348 DE 1942 

 
 




















































































































































































