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RESUMO 

O objetivo do trabalho 6 aprofundar o estudo sobre os movimentos messianicos 
brasileiros, realizando um estudo de caso, os Monges Barbudos (1935-1938) ocorrido em 
Bela Vista, ent乞o sexto distrito de Soledade, Rio Grande do Sul 

Analisamos a fuso dos campos poltico e religioso, quando um age e apresenta-se 
com caractersticas do outro e vice-versa. Adentramos na discuss乞o da cria9ao do inimigo, 
to presente nos anos 30 no Brasil. Nesta d6cada, todo e qualquer movimento que pudesse 
apresentar uma a9ao divergente da ordem estabelecida era qualificado como ameaa, 
inimigo. E o que ocorre com os Monges Barbudos. Foram acusados de comunistas, agentes 
da desagrega9ao nacional 

Atrav6s do estudo de um movimento religioso, podemos realizar uma leitura do 
Brasil dos anos 30 e constatar que este movimento foi uma vitima muito mais contextual, 
isto6 , o perodo entre a Intentona Comunista (personifica9ao do inimigo, o comunismo) e o 
golpe do Estado Novo (imp6e uma nova ordem social) que pela amea9a de suas id6ias 

Mais do que ocorrncias oriundas da ignorancia e do fanatismo, os movimentos 
religiosos s乞o uma forma de express乞o cultural, social e mesmo poltica. A religiao neles 
torna-se o centro da existencia e possibilita a expressao e a compreens乞o, a participa9乞o e a 
a9o destes na realidade na qual est乞o inseridos, sendo sujeitos participantes da mesma 
Sendo assim, as representa96es do sagrado nos possibilitam adentrar na maneira de ser e ver 
o mundo destes sujeitos, o mundo religioso no qual vivem., n乞o para explicar sua 
reugiosiaaue popular, mas para compreender sua religi乞o, sua cultura. 

Palavra-chaves: Monges Barbudos, Cultura Popular, Messianismo, Estado Novo 



RsUM 

Le propos de ce travail est d' approfondir 1' tude sur les mouvements messianiques 
brsiliens, en fisant une recherche sur 1' Affire Monge Barbudos (1935-1938) sieg6 a Bela Vista, 
sixi 6me district, 自  cette poque, de Soledade au Rio Grande do Sul. 

Nous avons analys6 1 afusion des secteurs politiques et rligieux, quand 1' un, au moment d' 
agir, se prsentait avec les caractnstiques de 1' autre et aussi le contraire. Nous nous d6dions au 
dbat sur la cration de 1' ennem, tellement prsente au Brsil dans les anes 30. Dans cette dcenie, 
quelque mouvement qui pouvait prsenter une action contraire 言  1' ordre tabli tait class6 comme 
une mnace provenant de 1' ennemi. Dans ce contexte, les Monge Barbudos ont t accus6 de 
communistes, des d6sagregateurs nationaux. 

A travers 1' tude d' un mouvement rligieux, nous pouvons avor une lecture du Brsil a cette 
poque, et constater que ce mouvement concem6 avait t une victirne autant plus du contexte, c' est- 
-dire, la p6riode entre F affire Intentona Comunista (personifications de d' ennemi, le communisme) 

et le Coup d' Etat Nouveau (qui a impos6 une nouvelle ordonnance sociale au pays) que par la 
mnace de ses ides. 

Plus que des 6 vnements parvenus de 1' ignorance et du fanatisme, les mouvements rligieux 
sont une forme d' expression culturelle, sociale et quand mme politique. La rligion pour eux 
devient le centre de leur existence, devenant possible 1' expression et la comprhension, la 
participation et 1' action clans une ralit a laquelle uls sont introduits comme des sujets d' action 

Donc, les rpresentations du sacr nous rend possible d' envisager et de rentrer clans la 
mani白re de voir et d' etre au monde de ces personnes, mi monde rligieux o ils vivent, sinon pour 
expliquer leur "rligiosit populaire", mais pour comprendre leur rligion et leur culture. 

Mot-cle: Monges Barbudos, Culture populaire, Mouvements messianiques, Etat Nouveau 
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1 INTRODUCAO 

&no sabia ento o quefei G ulherme eslavaprocurando, epara dizer 
a verda施no o sei ainda hoje, epre4sumo que nem eんmesmo soubesse, 
movido que estava pelo desejo ll nicoあ verda吃 e pela suspeita - que 
sempre o vi alimentar～屍 que a verd2施naoプosse a que乃e aparecia 
no momento presente1 

A epigrafe selecionada da bela obra literria O nome da rosa, de Umberto Eco, 

sintetiza alguns pontos que marcaram a elabora9乞o do presente trabalho. Entre eles, 

destacamos o desejo 自  nico da verdade, objetivou ltimo de todo pesquisador. Ela deve ser a 

orientadora da produ9ao cientfica, mesmo estando ciente de que alcan9a-la plenamente6 

como desejar habitar um mundo ideal, ou seja, algo impossvel, mas sempre ha o desejo de 

descobri-la. 

O exercicio da produ9乞o hist6rica de maneira cientifica certamente nos possibilita 

essa experi6ncia. Nela almejamos atingir o a pice, a verdade suprema, mas ela n乞o se permite 

revelar por completa, apenas nos possibilita uma interpreta9o 

Norteados pela vontade de alcan9ar esta verdade, surgiu o projeto que ora se 

conclui, mesmo que parcialmente, com a elabora9ao desta disserta9ao. Havia uma suspeita 

de que a verdade nをo fosse a que se apresentava no momento presente, quando em 1999, 

quase que acidentalmente, tivemos contato com as primeiras obras que versavam sobre 

】 ECO, Umberto. O nome da rosa. Rio de Janeiro; Record, 1986. p. 24 

lo 
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Soledade2 nos anos de 1930, sendo constantemente citada a ocorr6ncia dos Monges 

Barbudos 

As escassas produ96es que tratavam do assunto fomentaram inmeras quest6es e 

dvidas a respeito da hist6ria relatada. Semeou-se, assim, o desejo de aprofundar e buscar 

responder a estas indaga96es, de tentar uma nova interpreta9ao desses acontecimentos, 

percorrendo outros caminhos, averiguando informa96es, buscando novas e diversificadas 

fontes, que possibilitassem avanar na compreens乞o do Movimento dos Monges Barbudos, 

que por longos anos ficaram relegados ao esquecimento e ao silencio por parte dos 

pesquisadores academicos. Tentamos obter o maior nmero possivel de fontes, tidas aqui 

em seu sentido amplo e no somente as ditas tradicionais, com o firme prop6sito de 

compreender o m自ximo possivel, ou seja, n乞o somente onde e por que ocorreu o 

movimento, mas tamb6m quais foram suas implica96es s6ciopolticas e suas rela96es com o 

contexto e com o perodo no qual ebuliram, a complexa d6cada de 1930 

A problematica da quest乞o referente a verdade no conhecimento hist6rico 6 um 

ponto sempre presente na produ9ao do conhecimento cientifico. Diferentemente do que 

acreditavam algumas correntes historiogr.ficas, ela n乞o pode ser atingida completamente, 

menos ainda como a conclusao de um trabalho que a sacramenta como absoluta. Fmto 

dessas correntes, um trabalho de investiga 乞o era o encerramento da discuss乞o e explora9o 

de um determinado objeto. A pesquisa em Hist6ria no encerra a discuss乞o, ela apresenta 

uma possibilidade de interpreta9乞o e de anlise, pautada em suportes te6rico-metodol6gicos 

que a respaldam na busca de um consenso entre os pares, at6 o momento em que este seja 

desfeito, instigando uma reelabora9乞o do estudo, seja pela "descoberta" de novas fontes, ou 

por uma outra possibilidade te6rica, enfim, quando se oferecem outras interpreta6es 

possveis sobre um mesmo objeto de estudo, contribuindo para o aprimoramento do 

conhecimento hist6rico 

Contudo, em momento algum estamos afirmando que este "desfazer" do consenso, 

seja equivalente a desvalorizar completamente uma primeira interpreta9ao, toda uma 

produ9乞o precedente, percebendo-a como sendo incompleta, ou mesmo err6nea, frente a 

2 Salientamos aqui o fato da atual Soledade no corresponder com as dimens6es do municpio nos anos 30. 
Atualmente o municpio sofreu diversas divises e subdivis6es municipais, sendo que muitos de seus 
distritos, quando dos acontecimentos, hoje atingiram o patamar de municipios emancipados. Estas e 
outras informa96es referentes ao cenario da regiao na segunda metade da dcada de 30, sero abordados 
no segundo captulo deste trabalho. 
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uma nova interpreta9乞o, a "mais correta". O que estamos propondo 6 que ha verdades em 

ambas - nas vrias interpreta96es -, cada uma delas oferecendo, em graus diferentes, 

contribui96es a produ9ao cientfica 

Foi neste sentido que questionamos as verdades apresentadas sobre os Monges 

Barbudos, quando dos primeiros contatos, que em sua maioria seguem a mesma l6gica 

apresentada aos demais movimentos messinicos ocorridos no Brasil. Entre as 

interpreta96es apresentadas, podemos delimita-las em dois grupos: os que apontam como 

sendo grupos de fanticos, oriundos da ignorncia e atraso de uma regi乞o, comunidade ou 

grupo; e aqueles que defendem uma hist6ria dos vencidos 

Desta maneira nos debru9amos sobre os acontecimentos messinicos, destacando o 

estudo de caso dos Monges Barbudos. O seu surgimento remonta-nos a 1935, atingindo seu 

pice tres anos mais tarde, quando se sucedeu o confronto deles com os soldados da 

Brigada Militar oriundos de diversos municpios do Estado, inclusive de Porto Alegre 

Havia, entre os participantes do movimento, a cren9a do retorno do Salvador, que 

se daria na Sexta-feira Santa do ano de 1938. Alimentados pela esperan9a de que Ele 

reordenaria o mundo, grande nmero de pessoas se deslocaram para o palco do conflito, a 

Capela de Santa Catarina, no ent乞o sexto distrito de Soledade, denominado Bela Vista 

Acreditamos que o modo mais adequado para tratar dignamente este acontecimento 

6estarmos abertos e dispostos a compreender suas vis6es de mundo, ou seja, a realidade na 

qual viviam, incluindo o real e o mistico, o contexto s6ciopoltico, sua cultura social e 

religiosa, bem como a realidade econ6mica da regi乞o. Levamos em considera9ao as 

altera96es que se sucederam na vida s6cioecon6mica e cultural, que gerou um 

desencantamento do mundo e possibilitou que aflorassem "religi6es do povo" a fim de 

obterem o seu reordenamento. Mas para a ebuli9乞o dessa nova religio - alguns diriam 

"catolicismo popular" -, fez-se necessaria a exist6ncia de um terreno frtil e ja semeado no 

passado, pois de outra maneira sua aceita9乞o nao teria 6 xito, e nem a ades乞o de boa parte 

da populaao de Soledade e arredores 

Neste sentido, o estudo da constru9ao e forma9乞o do Planalto-M6dio rio-grandense 

faz-se importante para compreender uma possvel origem do mito fundador da nova religiao 

ali instaurada na segunda metade da d6cada de 30, o Monge Jo乞o Maria 

Outro ponto de importncia vital aos nossos objetivos 6 o estudo e compreens乞o das 

representa96es junto ao movimento e sobre ele. Elas oferecem uma gama de possibilidades 
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para que possamos realizar algumas interpreta96es a respeito dos movimentos e o que eles 

reivindicavam, possibilitando-nos desvendar, mesmo que nao completamente, sua vis乞o de 

mundo, as crises que enfrentavam e as respostas que tentavam dar por meio de suas 

concep96es religiosas, campo no qual a realidade se fazia compreender e que os permitia 

agir e intervir. 

Gostaramos, por fim, de apresentar os passos pelos quais optamos para organizar e 

ordenar o presente trabalho, iniciando pela raz乞o da escolha do titulo, passando, em 

seguida, え  apresenta9乞o dos capitulos que o estruturam 

A escolha do titulo, Do Sagrado え  Heresia3: o caso dos Monges Barbudos (193 5- 

1938), tem por objetivo sintetizar o ncleo da pesquisa: o messianismo 6 um fen6meno 

relacionado com o sagrado, com a religi乞o; mas em alguns momentos da Hist6ria, sua 

ocorrncia ocupa papel de heresia, inclusive politica. Acusados de fomentarem a 

desestruturaao social e da ordem, sao apresentados como nocivos a sociedade, 

necessitando serem extirpados. No caso de Canudos esta "heresia" torna-se evidente, nos 

inmeros estudos a ele dedicados. Tamb6m os Monges Barbudos desempenharam, ou 

melhor, atribuiram a eles esse papel, pois, segundo seus opositores, queriam desestruturar a 

ordem social, a seguran9a, e at6 mesmo fragmentar a na9ao. Em extremos casos, chegaram 

a ser apontados como "comunistas". Atentando-nos para o perodo hist6rico no qual se 

encontram inseridos, o fato apresenta uma significa9ao de extrema importancia para 

compreendermos seu papel politico, bem como a repressao a eles direcionada, pois a d6cada 

de 30, tanto nacional quanto intemacionalmente encontra-se situada no combate ao avan9o 

do comunismo, a amea9a do s6culo XX. Enfim, estudaremos um movimento messianico 

que tem seu inicio no sagrado, mas sua exist6ncia 6 concebida como uma heresia n乞o s6 

3.3 A palavra grega hairesis significa "escolher", herege 6 o que "escolhe" para si alternativas distintas 
daquelas estabelecidas e declaradas pela institui9ao religiosa oficial, mas mantendo-se dentro dos 
princpios gerais que a definem. Cf. MACEDO, Jos Rivair. Heresia, cruzada e inquisi真o na Fran9a 
medieval. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 29. Segundo Paul Christophe, "o prprio cristianismo foi 
considerado pelos judeus como um partido ou uma seita, e os crist言os como 'herticos'. A nivel cristo, 
heresia designou o desacordo com a maneira de viver ou de pensar da comunidade crist, a Igreja, quanto 
ao esprito,a s prticas, 自  liturgia,a doutrina,a disciplina. Dizia respeito, portanto, aos costumes, a um 
comportamento diferente [...j. (Cf. CHRISTOPHE, Paul. Heresia. In: 	. Pequeno dicion豆rio da 
histria da Igreja. Sao Paulo: Paulus, 1997. p. 63-65). Tomamos assim o termo Heresia, para designar a 
diferena, a escolha de um grupo ou movimento, frente a ordem estabelecida. Sao descritos como heresias, 
movimentos com costumes e comportamentos diferentes, tanto no campo religioso quanto no da poltica. 
Ressalvamos que o uso de Heresia tem a fun o apenas de identificar a viso dos que nao aceitavam o 
Movimento dos Monges Barbudos como uma cultura que tinha suas formula6es e como designa9o de 
contrrios a politica instaurada, ou seja, como inimigos da ordem e do progresso. 



14 

religiosa, mas tamb6m politica, uma amea9a potencial a ordem estabelecida, ou a nova 

ordem que se pretendia instaurar. Sera este o fio condutor de nosso trabalho, o sagrado que 

se torna uma heresia religiosa, poltica e cultural 

No segundo capitulo, A mat6ria messianica no Brasil, discutiremos a presena 

messianica no pas e algumas de suas manifesta96es que sejam relevantes a nossa pesquisa 

Apresentaremos igualmente os suportes te6rico-metodol6gicos que foram utilizados nesta 

disserta9乞o. Realizaremos tamb6m um dilogo com outros pesquisadores de diferentes 

correntes e vis6es, buscando construir o caminho do messianismo no Brasil, almejando 

buscar naqueles que nos precederam as bases para a discuss乞o e compreens乞o dos Monges 

Barbudos. 

No terceiro capitulo, Planalto Rio-Grandense: breves notas sobre sua hist6ria e 

forma9ao, realizaremos o estudo do palco dos acontecimentos, uma reconstru9乞o hist6rica 

da regi乞o do Planalto M6dio Sul rio-grandense que possibilite uma interpreta9乞o para o 

surgimento da cren9a no "santo" monge Joao Maria, bem como no posterior movimento 

Para tanto torna-se relevante o estudo do ciclo do tropeirismo que, al6m de contribuir para 

a forma 豆o da regio, ligava Soledade a Sorocaba, onde surgiu pela primeira vez a figura do 

monge. Apresentaremos tamb6m alguns aspectos da vida politica de Soledade nos anos 

prximos aos acontecimentos dos Barbudos, destacando a quest乞o da Revolu9o 

Constitucionalista de 1932, quando o municpio de Soledade posiciona-se favorvel a causa 

paulista e consequentemente contrria a Vargas, sendo apontado como traidor da 

Revolu9乞o de 1930. 

No quarto capitulo, intitulado O Movimento Messinico dos Monges Barbudos, nos 

aprofundaremos em nosso objeto, em nosso estudo de caso. Analisaremos as origens 

atribuIdas ao movimento. Realizaremos um retrospecto da figura taumatrgica de Joo 

Maria, o monge considerado santo e fazedor de milagres, presente no sul do pas 

Analisaremos igualmente sua fn9乞o s6ciorreligiosa e sua interpreta9ao, por interm6dio das 

representa96es do sagrado. 

No quinto capitulo, Do Sagradoa Heresia: os Monges Barbudos no contexto dos 

anos 30, apresentaremos a transforma9ao do movimento em perigo/amea9a - a heresia - 

tanto para Estado, quanto para a Igreja Cat6lica, no contexto da complexa vida politica 

nacional dos anos de 1930. Realizaremos uma anlise do papel ocupado pelos Monges 

Barbudos no processo de modernidade anunciado tanto pelo Estado Novo, quanto pela 
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Igreja Cat6lica, sendo todos os oponentes, ou possveis oponentes, taxados de amea9a, 

perigo, ou como incompatveis com a modernidade e com o progresso, apontados como 

exemplo de atraso, do arcaico, e assim, poderiam ser eliminados para um bem maior. O que 

pretendemos mostrar 6 a luta pela domina9ao, tanto poltica, no intuito de apaziguar todos 

os recantos da naao, quanto religiosa, onde a "religiosidade popular" era relegada ao 

descr6dito. Neste u ltimo capitulo nos aventuramos a realizar interpreta96es que levaram em 

considera9ao assuntos nacionais, como a quest乞o do inimigo nacional - encarnado na 

presen9a do comunismo, principalmente ap6s 1935 -, e da sacraliza9乞o da politica adotada 

pelo governo Vargas ー  "messianismo laico" ー, no qual a na9ao 6 compreendida como um 

corpo, no qual toda doen9a - por menor que possa parecer - oferece perigo a todo o 

conjunto. 

Seguindo esta estrutura9乞o acreditamos atingir nosso objetivo: oferecer uma 

interpreta9ao que contemple e explore o m自ximo possvel o acontecimento Monges 

Barbudos, sua hist6ria, desenvolvimento e suas rela96es com o contexto e perodo 

hist6rico. Para iniciarmos, faz-se necessrio apresentar nossas concep96es te6ricas para que 

possamos dialogar com maior clareza. E o que faremos a seguir 



2 A MAT豆RIA MESSIANICA NO BRAsIL 

CThlvez neizんrn oufro プenmeno social no 9rasil lenha se 
Pre4sため a veicular leses lo disparaたdコs en/re si como os 
movimentos messi'nicos1 

Os acontecimentos sociais com caractersticas religiosas, de maneira geral ー  e muitas 

vezes equivocada ー, s乞o nomeados como movimentos messinicos. Sobre o assunto muitas 

teses ja foram formuladas e reformuladas. Inmeras tamb6m s乞o suas interpreta96es e 

conclus6es. 

Um dos pontos mais significativos da-se justamente na defini9o de messianismo, ou 

seja, quando podemos utilizar este conceito para designar um movimento, ou ser que todo 

movimento social com tra9os religiosos pode ser nomeado movimento messianico? Quais 

s乞o as caractersticas pr6prias que definem a sua ocorr6ncia? Como deu-se a evolu9乞o do 

conceito e quais foram seus usos ao longo da hist6ria? Essas e outras quest6es sero 

abordadas no item Do Conceito, a fim de que possamos dialogar de maneira mais 

qualificada evitando possveis confus6es no momento de pensar os movimentos 

messinicos. Estaremos ainda salientando que a ocorr6ncia dos movimentos messianicos 

encontra-se relacionada a s concep96es religiosas de mundo. Essas no96es apresentam 

tra9os de outras religi5es tidas como "tradicionais" ao mesmo tempo que apresentam 

'. GUIMARES, Alba Zaluar. Os movimentos "messinicos" brasileiros: uma leitura. In.: CERQUEIRA, 
Eli Diniz et. ai. O que se deve ler em ciencias sociais no Brasil. Sao Paulo: Cortez/ANPOCS, 1986. p 
141. 
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singularidades como express乞o religiosa, bem como movimento social, que por sua vez 

expressa-se mediante sua cren9a. 

Referente a quest乞o do "popular" na religiao, discutiremos o uso do termo 

‘加pular" para definir uma expressao religiosa.却resentaremos a perspectiva de que este 

uso recai numa dicotomia, onde existiria uma religi乞o legtima e outra distorcida, ilegtima 

Em A contribui9ao dos que vieram antes, realizaremos a revisao historiogrfica 

pertinente ao messianismo no Brasil privilegiando as produ96es referentes aos Monges 

Barbudos. Apresentaremos algumas obras que versam sobre o movimento e seus 

posicionamentos historiogrfeos, bem como o papel que ocupam na produ9ao de novos 

estudos. Essa revis乞o tem por finalidade dialogar sobre a quest乞o da viol6ncia, visto que, 

quando pensamos em movimento messinico ela se faz presente. Tal viol6ncia encontra-se 

para al6m da viol6ncia fisica, atingindo aspectos de repressao da pr6pria cultura de um 

grupo ou comunidade em prol de outra dita a verdadeira. Uma violncia legitimada em 

nome da defesa, da ordem e da sociedade moderna, alegando a defesa de uma f verdadeira 

frente a uma pseudof, ou mesmo uma religiosidade oriunda da ignorncia e do misticismo 

Ou seja, defesa de uma religi乞o que se v como dominante sobre uma dita popular 

No quarto item deste capitulo, apresentaremos nossa proposta e nossos objetivos, 

al6m da forma como se deu a pesquisa e a elabora9ao do presente trabalho. Apresentaremos 

nossa contribui9ao na busca da compreensao dos fenmenos sociais que ocorreram em 

nosso pas, tendo o estudo dos Monges Barbudos como um estudo de caso, que de maneira 

alguma deve ser tomado como exemplo ou modelo, no sentido de que sejam todos os 

movimentos messinicos iguais. Eles apresentam, sim, semelhan9as, mas devemos levar em 

consideraao suas particularidades que os tornam h nicos e suas rela96es com o contexto e 

com o perodo hist6rico nos quais ocorreram, pois de outra maneira poderemos deixar uma 

margem ainda maior para possveis equvocos. Nesse sentido, o estudo de caso aqui 

mencionado justifica-se como um exercicio de reflexao entre acontecimentos do campo 

religioso e do poltico, como se relacionam, transformando santidade em heresia nao s6 

religiosa, mas tamb6m poltica e cultural 



2.1 Do CONCEITO 

A todos aqueles que se debru9am sobre os acontecimentos com caractersticas 

religiosas, um dos primeiros desafios est relacionado com a questao do uso do conceito, 

ou seja, como nomea-los. Diversas sao as designa96es utilizadas para nome-los. Em nosso 

entender, a maneira mais adequada de definir os acontecimentos que se sucederam sob a 

designa9ao Monges Barbudos,6 consider -los como messianismo, visto que este conceito 

da conta da complexidade dos fatos que se sucederam nos anos de 1935 e 1938; 

evidentemente que estes marcos s乞o apenas para delimitar um espa9o temporal, pois n乞o ha 

como afirmar quando surgiu o movimento messinico, pois suas razes atingem, em alguns 

casos, perodos imemoriais; tamb6m n乞o podemos concluir que seu encerramento deu-se 

por completo no ano apontado, pois, mesmo ap6s a repress乞o imposta a ele, sua mem6ria 

continua a existir, chegando at6 mesmo aos dias atuais. Feita essa ressalva, retomemos ao 

conceito objetivando chegar a uma defini9ao e a uma breve historiciza9乞o do mesmo 

A obra Messianismo no Brasil e no Mundo2, da soci6loga Maria Isaura Pereira de 

Queiroz, 6 sem d丘vida um classico na historiografla dedicada ao tema do messianismo, uma 

produ9瓦o de flego e que oferece grande contribui9ao ao avan9o das discuss6es te6ricas e 

metodol6gicas aos estudos dos messianismos. Uma segunda composi9ao que merece 

destaque 6 a tese de doutorado em Hist6ria de Janaina Amado, Conflito social no Brasil: a 

revolta dos Muckers3. Tais produ96es ocuparam relevncia, pois foram estudos que 

propuseram um olhar cientffico com bases te6ricas e metodol6gicas aos movimentos sociais 

de cunho religioso 

Na primeira produ9乞o, a contribui9乞o encaminha para o refinamento do conceito de 

messianismo e a cataloga9ao de inmeros movimentos messinicos no Brasil e no mundo 

Na segunda, o valor esta justamente no estudo de caso, ou seja, um olhar com crivo 

cient ifico num movimento messinico, o caso dos Mucker, sendo que, da publica9乞o de 

Maria Isaura Pereira de Queiroz, nos valeremos das contribui96es sobre o estudo do 

conceito e de Janalna Amado, do exemplo do estudo de caso 

O termo messianismo e seus desdobramentos - movimento messinico, messias e 

milenarismo - encontram-se relacionados com a tradi9乞o judaico-crista.a Antes de Jesus 

2 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. 2a ed. rev, e aum. Sao Paulo 
Alfa-Omega, 1976. 

3.3 AMADO. Janaina. Conflito social no Brasil: a revolta dos Muckers. Sao Paulo: Simbolo, 1978 
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Cristo a id6ia do messianismo ja existia no judasmo e, com o advento do cristianismo, esse 

conceito foi incorporado e ampliado, sofrendo significativas transforma96es que perduraram 

por s6culos. Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, "foi dentro da religiao israelita, 

interpretando acontecimentos hist6ricos que o conceito se formou em seu primeiro 

significado {...], na luta do povo de Israel contra seus vizinhos e adquirindo sua conota9o 

definitiva quando do cativeiro em Babil6nia"4. Temos desta maneira que a primeira 

defini9乞o de messianismo encontra-se atrelada a uma concep9をo religiosa e aos relatos 

biblicos. Reais ou miticos, estes acontecimentos relacionam-se com acontecimentos sociais, 

onde as adversidades vivenciadas s6 apresentam solu9乞o pela via religiosa. Percebemos aqui 

a importncia da religio na vida dos personagens, n乞o sendo ela apenas um apendice de 

suas vidas, mas o centro de sua existencia social. 

Os estudos promovidos - discuss6es teol6gicas -, obtiveram como resultado o 

refinamento do conceito. Segundo elas o messias6 o personagem concebido como um guia 

divino que deve conduzir o povo eleito ao desenlace natural do desenrolar da hist6ria, isto 

6,a humilha9ao dos inimigos e ao restabelecimento de um reino terreno e glorioso para 

Israel, sendo que a vinda deste reino terreno coincidira com o fim dos tempos e significar o 

restabelecimento do Paraso na Terra5. Na concep9ao judaica, o messias 6 o enviado divino 

para salvar o povo de seu sofrimento, ou seja, alterar a realidade. Esta transforma9o 

resultar no Paraso Terrestre. 

Com o surgimento do Cristianismo, podemos perceber uma altera9乞o na concep9o 

de messianismo e messias. Ao invs de abandonar tais concep96es, visto que para estes 

丘ltimos Cristo6 o "Messias Salvador応  e com sua chegada a espera messinica teria se 

encerrado, temos a jun9ao entre a cren9a messi含nica e a id6ia de Juzo Final. Desta maneira, 

o Cristianismo expande a concep9o de messianismo para uma vinda, que ja ocorrera com 

Jesus, e seu retorno, que coincidira com a segunda vinda de Jesus, sera o dia do Juzo Final 

Nesta nova defini9をo, o messias assume uma nova fun9乞o/caracterstica al6m de salvador,6 

tamb6m o guerreiro que dar combate ao Mal, personificado na imagem do Anticristo. O 

4 QIJEIROZ, M. I. op. cit., p. 25 
5.5 Ibid., p. 25-26 
6 A palavra Cnsto procede da tradudo grega do tenno hebraico Messias, que quer dizer "ungido". "[...J 

Jesus, realizou a esperana messianica de Israel na sua trplice fun9ao de sacerdote, profeta e rei" 
CRISTO. In.: CATECISMO da Igreja Catlica. 4a ed. S乞o Paulo: Vozes, 1993. cap. II. art. 2. item II, p 
109. 
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messias agora 6 concebido como salvador e guerreiro, com a fun9ao de salvar seus fi6is da 

realidade opressora, e que guiara e dara combate aos opressores e aos infi6is 

A Idade Mdia 6 o grande cenario no qual presenciamos a viv6ncia desta nova 

concep9ao de Messias. Este perodo nos oferece inmeros exemplos de espera do Rei dos 

Ultimos Tempos. O perodo medieval foi frutifero para o surgimento de diversas 

ocorrencias messianicas7. Evidentemente que contribuiu para isso o fato de ser um 

momento no qual a religi乞o ocupava papel importante e de destaque, regendo a vida social e 

poltica, no qual praticamente tudo estava atrelado ao sobrenatural, sendo por ele explicado 

e/ou justificado, de maneira consciente ou inconscientemente 

A transforma9乞o do carter teol6gico para o hist6rico de messianismo e de messias, 

da-se com "o desenvolvimento dos estudos hist6ricos e principalmente da Hist6ria 

Comparada das Religi6es", [o qual] "foi aos poucos transformando o conceito teol6gico em 

conceito hist6rico, ja com laivos de sociol6gicos", isto6 , 

[...] passando a designar uma categoria especffica de lideres religiosos, com 
caracteres bem definidos, que teriam existido lendria ou realmente no passado, 
n豆o em corrente religiosa determinada, mas em qualquer delas, e procurando 
reconstruir-lhes a histria em seus detalhes, diagnosticando a que condi9es 
religioso-sociais se orendia seu anarecimento8 

Os estudos do termo messias realizados por Max Weber e Paul Aiphand6ry, 

apontam para defini96es muito pr6ximas: o messias6 algu6m enviado por uma divindade 

para trazer a vit6ria do Bem sobre o Mal, ou para corrigir a imperfei9乞o do mundo, 

permitindo o advento do Paraso Terrestre, tratando-se, pois, de um lider religioso e social 

O lider tem tal status n乞o porque possui uma posi9をo dentro da ordem estabelecida, e sim 

porque suas qualidades pessoais extraordinarias, provadas por meio de faculdades magicas 

ou estticas d乞o-lhe autoridade; trata-se, pois, de um lider essencialmente carismtico9 

Presenciamos aqui uma expans乞o do conceito, no sentido de que o messias n乞o mais 

encontra-se restrito aos indivduos que se diziam enviados divinos. Pode ser encontrado 

fora da hierarquia eclesistica, desautorizando-a ou subvertendo-a. A figura do lider 

7.7 Cf. LE GOFF', Jacques. Escatologia. In: 	. Hist6ria e mem6ria. Campinas: Unicamp, 1996, p. 325- 
374; DELIJMEAU, Jean. Mil  anos de felicidade: uma hist6ria do paraiso. Sao Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, principalmente a Primeira, segunda e terceira partes; COHN, Norman. Na senda do 
milenio. Lisboa: Presen9a, 1980. 

8 QUEIROZ. M. I. op. cit., p. 26-27 
9.Ibid., p. 27 
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salvador amplia-se de tal forma que lhe podera ser atribuida a "reencarna9ao" de 

personagens hist6ricos, por exemplo. Desta maneira podemos ter um messias formado seja 

por um personagem imaginrio, mtico, seja por um personagem hist6rico, real, que tenha 

desempenhado um forte papel junto a um povo, em torno do qual se desenvolvem relatos de 

milagres, apari96es e de vis6es. Aceitamos assim que o messias pode ter duas maneiras de 

originar-se: imaginria e/ou real, ou seja, partindo de uma figura legendria, mitica qual 

atribuida caractersticas messinicas; ou real, na qual 6 concedida a um personagem 

significativo caractersticas messinicas. Qualquer uma dessas figuras/pessoas pode 

desempenhar o papel de messias e, enquanto n乞o chega, temos o tempo da espera 

messi合nica. Figuras como Carlos Magno, Frederico II, Dom Sebastiao, entre outros, s乞o 

exemplos do tipo de "messias real", ou seja, baseados em um personagem real e de grande 

significado para uma dada sociedade. Todas essas personalidades desempenharam, ap6s sua 

morte, o papel de futuros messias e na esperan9a de seu retorno gerou-se um tempo de 

espera messinica evoluindo para ocorrncias de movimentos messinicos, objetivando 

acelerar esta vinda. Diversos foram os casos onde algu6m dizia ter visto, conversado, 

recebido uma mensagem desses messias, quando n乞o se diziam ser eles prprios os messias 

No presente trabalho, destaca-se o personagem Joao Maria. Figura emblemtica na 

regiao sul do Brasil, sendo sua existencia datada para al6m de um s6culo. Sua pessoa 

miticalreal tornar-se-a um dos principais personagens no acontecimento dos Monges 

Barbudos. A ele sao atribuidas as caractersticas de santo, curador, profeta, vidente e 

portador de faculdades divinas, as quais, segundo seus fi6is, lhe possibilitava realizar 

milagres. Tem o status de santo e o carisma entre a popula9ao marginalizada, por 

identificar-se com essa comunidade. Enfim, ocupa o papel de Messias, de salvador, ou seja, 

salva, guerreia e protege seu povo das opress6es. Invertera a ordem existente quando de 

seu retorno. Um estudo mais detalhado sobre este personagem dar-se-a no capitulo 4, item 

O taumaturgo monge Jo乞o Maria: O andarilho do bem 

Estamos assim de acordo com as defini96es apontadas por Maria Isaura Pereira de 

Queiroz, no que se refere a messianismo e movimento messianico, 

O messianismo se afirma como uma fora prtica, e no como uma cren9a 
passiva e inerte de resigna 含o e conformismo: diante do espetculo das 
injusti9as, o dever do homem 6 trabalhar para sana-las. E, desde que a cren9a se 
ativa, d ento lugar o movimento messianico, que se destina a consertar aquilo 
que de errado existe. Estes objetivos, que so politicos, sociais, econmicos, 
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devem sempre ser religiosamente alcan 9ados, isto 6 , por meio de rituais 
especiais que urn enviado divino revela aos homens'o. 

Sendo assim, o messianismo como uma prtica, tamb6m 6 uma forma de luta, de 

resist encia, uma maneira de rebelar-se contra as divergencias e injusti9as existentes 

Envolvido no campo religioso, nao pode ser entendido como desconectado e dissociado da 

realidade social, pois 6 a maneira pela qual um grupo percebe-se, consciente ou 

inconscientemente, dominado, excluido, marginalizado, sendo que a religiao toma-se a 

maneira pela qual conseguem/tentam dar uma resposta a sua realidade, transpondo para a 

esfera sobrenatural a esperan9a de altera9ao da vida social existente em que ocupam papel 

de menos favorecidos. A cren9a religiosa 6 a maneira pela qual podemos 町er" as 

contesta96es e reivindica96es de uma parcela da sociedade, de um grupo, pois 6 no campo 

religioso que se da a possibilidade de lutaltransforma9ao. Mediante essa concep9ao religiosa 

6que se permite romper com a ordem vigente e vislumbrar outra realidade, outra 

possibilidade. 

A rela9ao existente entre as contesta96es religiosas e realidade social vivenciadas 

pelos movimentos messinicos 6 aceita tamb6m por Maria I. P. Queiroz, 

[...J derivando da insatisfa 含o humana diante das iniperfei96es do mundo, 
comparadas com a pureza de um modelo sobrenatural, segundo o qual se deseja 
modificar o que de errado existe, o reino Celeste ter sempre caractersticas de 
terreno, mas ser santificado e perfeito". 

Citando Desroche, a autora exemplifica ainda mais a rela9をo existente, 

[...J os dois conceitos, de messias e de milenio, implicam unia liga頭o essencial 
de fatores religiosos com fatores sociais, do espiritual com o temporal, dos 
valores celestes com os valores terrestres, tanto na desordem de que preconizam 
a aboli9ao, quanto na nova ordem, de que anunciam a instaurad&2 

Por esses motivos, faz-se necessrio estudar o quando e o porqu6 da ocorr6ncia 

desses movimentos messianicos, ou seja, levar em considera9ao a realidade em que cada um 

ocorreu, bem como as condi96es que propiciaram esses acontecimentos, sejam elas sociais, 

1O.1O Ibid., p. 29 
j . Ibid., p. 31 
12 Ibid., p. 31 
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econ6micas, polticas ou culturais. Nesse sentido, Friedrich Engels foi um dos precursores, 

pois dedicou-se ao estudo da revolta dos camponeses ocorridos na Alemanha dos s6culos 

XV e XVI'3 utilizando-se de uma anlise s6cioecon6mica que ressaltava as transforma6es 

estruturais que se processavam na sociedade e a fun9ao de novo equilbrio social 

desempenhada pela rebelio 

Finalmente, messianismo 6 por n6s concebido como uma cren9a religiosa que se 

baseia na vinda de um salvador/guerreiro. Este lider pora fim na atual ordem existente da 

realidade, salvando e confortando um grupo determinado, os fiis, reconstruindo o mundo 

num paraso de justi9a, felicidade e igualdade14 

Assumimos que messianismo s6 tem sentido - e significado - quando observado em 

sua complexidade e quando o tomamos como uma forma de se apresentar do social. Nesse 

sentido, 6 relevante a compreensao do conceito de representa9をo, pois 6 hoje concebido 

como formador do social. De outro modo, a representaao 6 parte fundamental para que 

possamos compreender a cosmologia e a organiza9瓦o dos movimentos messinicos, 

particularmente dos Monges Barbudos 

As representa96es constituem-se num campo de pesquisa e reflexo que perpassa a 

hist6ria das ci6ncias sociais desde sua institui9ao disciplinar no s6culo XIX e que 

ultimamente ganhou destaque nos estudos hist6ricos, impulsionado pelas contribui96es da 

nova hist6ria cultural'5 

Etimologicamente, representa9ao prov6m da forma latina repraesentare - "fazer 

presente", ou "apresentar de novo". Fazer presente algo ou alguma pessoa ausente, ou uma 

idia, por interm6dio de um objeto, ou de uma outra pessoa. Ao longo da Idade M6dia, o 

termo adquiriu significa96es, novas conota96es; em alguns momentos, de cunho teol6gico, 

noutros politico, como, por exemplo, a afirma9乞o de que o Papa e o corpo de cardeais 

13 ENGELS, Friedrich. As guerras camponesas na Alemanha Sao Paulo: Grijalbo, 1977. 
14. Nos vaiemos do trabalho de: ORO, Ani Pedro. Messianismo, milenarismo e religiosidade popular. 

Revista de Ciencias Sociais, Porto Alegre, v. 2, n. 1, P. 73-84, 1988. 
15 A compreensao sobre o conceito de representado esta baseado nas obras de: CHARIThR, Roger. A 

histria cultural: entre prticas e representa9es. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand, 1990; 	. O 
mundo como representaao. Estudos Avancados, v. 5, n. 11, p. 173-19 1, jan./abr., 1991. BOURDIEU, 
Pierre. A fora da representa頭o. In: 	. A Economia das trocas lingisticas. Sao Paulo: EDUSP, 
1996. P. 107-116. BOURDIEU, Pierre. Sobre o poder simb6lico. In.: 	. O poder simblico. 3a cd. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 7-15. CARDOSO, Ciro Flamanion; 	MALERBA, Jurandir (Orgs.) 
Representa6es: Contribui9o a um debate transdiciplinar. Campinas: Papirus, 2000. G1NZBURG, Carlo. 
Representa9含o: a palavra, a idia, a coisa. In.: 	. Olhos de madeira: nove reflexes sobre a 
distncia. S乞o Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 85-103 
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representam Cristo e seus ap6stolos ou que o prncipe representa o corpo mistico da 

Rep自blica (Estado). Destacamos aqui as duas acep96es principais: a representa9o 

entendida como objetiva9きo, de algo ausente; e a representa 乞o definida como estar 

presente no lugar de outra pessoa, substituindo-a, podendo ou nao agir em seu nome, na 

qualidade de seu representante16 

Segundo Roger Chartier, o objetivo da hist6ria cultural6 "identificar o modo como 

em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social 6 construida, pensada, 

dada a ler"17. Esta leitura n乞o pode ser feita sem a aten9ao s representa96es que comp6em 

esta dada realidade social. Ainda mais, elas n乞o est乞o alijadas do social; pelo contrrio, sao 

uma forma de aprofundar e de compreender este social por meio das representa6es 

prprias do grupo, da comunidade. Somente assim ele sera inteligvel e possvel de ser 

decifrado. 

As representa96es do mundo social sao determinadas pelos interesses do grupo que 

as produzem, "da, para cada caso, o necessrio relacionamento dos discursos proferidos 

com a posi9乞o de quem os utiliza"18. Essas representa6es no sao discursos neutros, pelo 

contrrio, produzem modos de lidar e de agir no mundo (prticas sociais, polticas, 

culturais). A rela 乞o entre as diferentes representa96es gera o que Roger Chartier nomeou 

lutas de representa96es, onde tentam se impor como autoridade, sendo por isso necessrio 

menosprezar outras. Esta luta expressa-se em termos de poder e dominaao, onde uma 

representa9乞o 6 apresentada como a dominante frente a outra, que por sua vez 6 subjugada 

Deste modo "as lutas de representa96es t6m tanta importancia como as lutas econ6micas 

para compreender os mecanismos pelos quais um grupo imp6e, ou tenta impor, a sua 

concep9乞o de mundo social, os valores que sao os seus, e o seu dominio"9. Nesta luta o 

que esta em jogo 6 o monop6lio da violncia, a ordena9乞o, a hierarquiza 乞o da pr6pria 

estrutura social20 

A produ9ao das representa96es atende a necessidade dos indivduos se ajustarem e 

dominarem intelectualmente o mundo que os rodeia, identificando e resolvendo os 

16 
FALCON, Francisco. Histria e representa9ao. In: CARDOSO, Ciro Flamarion, MALERBA, J. (Orgs) 

Op. cit., p. 45 
17. CHARTIER op. cit., p. 16-17 
18.Ibid.,p. 17 
19 rt..4 ，、  17 
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problemas por ele exposto. Sendo assim, elas sao importantes, ent乞o, na vida corrente para 

a nomea9ao e defini9をo dos diferentes aspectos da realidade 

A importncia das representa96es nas produ96es de sentidos sociais d perceptvel 

tamb6m em Pierre Bourdieu. O autor enfatiza a fora da representa9ao no processo de 

produ9乞o de sentidos partilhados socialmente. Como exemplo, Bourdieu situou a no9ao de 

regi乞o. Nela percebe a produ9乞o de efeitos sociais verificados na prtica social, onde "a 

identidade tnica ou regional se define em uma luta entre classifica96es onde o discurso 

regionalista 6 de carter performativo e visa fazer reconhecer a regiao contra a defini9乞o 

dominante"21. 

Representa9乞o sera assim compreendida neste trabalho, em que o ncleo do 

Movimento dos Monges Barbudos estar presente tanto na forma de apresentar novamente 

- presen9a do sagrado atrav6s dos simbolos religiosos ー, quanto como uma maneira de estar 

no mundo, conferindo-lhe uma l6gica, permitindo assim capt-lo e dar-lhe sentido, 

contribuindo decisivamente em sua prtica social, creditando-lhe igualmente uma identidade 

social. 

Esse conceito estabelece uma rela9乞o que, num primeiro momento, pode parecer 

contradit6ria, entre aus6ncia e presen9a22, em que se mostra algo e algo se oculta, quando 

exibimos uma presen9a, estamos ocultando outra. Na ocorr6ncia do monge Jo乞o Maria, 

estamos ocultando outros santos da Igreja, uma forma de resistencia a domina9乞o, pela via 

cultural e religiosa e, ao mesmo tempo, este mesmo monge 6 uma representa9乞o de outros 

que o antecederam, representa9ao do sagrado. Este estudo sera melhor tratado no capitulo 

4. 

O estudo das representa96es tem muito a contribuir para compreendermos os 

movimentos messianicos. Um dos precursores desta id6ia 6 Duglas Teixeira Monteiro. Em 

sua obra Os errantes do novo sculo, declara o autor ser preciso "reconhecer que nos 

redutos tinha mist6rio, nをo para ficar dentro desse mist6rio, mas para entend6-lo como um 

sistema cuja ordena9ao 6 diferente da que prevalecia no mundo sem mist6rio que o 

rodeava". Compreender as representa96es que constituem os movimentos messinicos e 

21 BOURDIEU, Pierre. A fora a representa9ao. In: 	. A Economia das Trocas Lingilisticas. So 
Pauio:Edusp, 1996, p. 110. 

22 CHARTIER, op. cit., 1990, p. 21 
23 MONTEIRO, Duglas Teixeira. Os errantes do novo s6culo: um estudo sobre o surto milenarista do 

Contestado. Sao Paulo: Duas Cidades, 1974. p. 16 
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ao mesmo tempo darmo-nos conta de que divergem das que constituem a sociedade na qual 

eles surgem e ocorrem, torna-se fundamental para que possamos realizar uma leitura dos 

choques/confrontos, lutas/resist6ncias que ocorrem entre os grupos messinicos e as 

sociedades que os rodeiam, evidenciando a luta de representa96es, que, por sua vez, 

geraram agita96es e confrontos para legitimarem-se, e para tomarem-se dominantes 

Apresentamos uma leitura sobre os movimentos mediante uma interpreta 乞o dos 

significados de suas representa96es, visto que, para os integrantes dos movimentos, 

formavam sua realidade e, sendo assim, nao podem ser analisadas partindo-se do 

pressuposto de que sejam fantasias, delirios, irrealidade 

Logo, nをo existem representa96es falsas. Todas respondem, de diferentes formas, a 

condi96es dadas da exist6ncia humana. Sをo sImbolos atrav6s dos quais 6 "preciso saber 

atingir a realidade que eles figuram e que lhes da sua verdadeira significa9乞o"24. E ainda, 

representa96es sociais se referem a categorias de pensamento por meio das quais 

determinada sociedade elabora e expressa sua realidade, e essas representa96es n乞o s乞o 

dadas a priori, nem s乞o universais na consciencia, mas surgem ligadas aos fatos sociais, 

transformando-se em fatos sociais. Sao geradas pelas ocorrencias sociais nas quais vivem, 

sofrendo sua influ6ncia e agindo sobre as mesmas. Ou seja, 

[...} a crise torna-se compreensivel atrav6s da resposta que lhe 6 dada.E atravs 
desta resposta que as condi9es da ordem pretrita e o sentido de suas 
institui96es tornam-se inteligiveis. Por isso [...J o acesso privilegiado para a 
interpreta9o 6 dado pelo universo de significados elaborados pelos que o 
'",fっi十 r.iwr25 

Ao levar em considera9ao as representa96es que constituem os movimentos 

messinicos, faz-se necessario, pois geram-se no campo social no qual os seus participantes 

convivem, sendo tamb6m elas uma expressao do social e como estes sujeitos respondem a 

esse social que vivenciam. Enfim, as representa96es nos servem para que possamos 

compreender que os movimentos messianicos tentam, sim, dar uma resposta a sua realidade, 

e mais ainda quando esta se encontra em crise. Agindo assim, traremos os protagonistas dos 

movimentos para o centro da anlise e da Hist6ria, ou seja, reconhecer que "nos redutos 

tinha mist6rio",6 admitir a exist6ncia de uma humanidade cifrada, uma realidade repleta de 

24 DURKHEIM, mile. As regras do m6todos sociol6gico. Sao Paulo: Abril, 1978. p. 88 
25. MONTEIRO, op. cit., p. 15 
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significados, sendo necessrio ir al6m das aparncias - fanatismos, ignorantes - para 

compreend6-los em sua complexidade, possuidores de cultura e religi乞o pr6prias 

2.2 A QUEST O DO POPULAR NA RELIGIAO 

Alguns estudos apontam o messianismo como uma ocorr6ncia da religiosidade 

popular. O uso dessa defini9ao gera uma dicotomia entre o bem e o mal das religi6es, ou 

seja, uma 6 concebida como a oficial, a dominante, a racional, sendo portadora de 

organiza9ao, ministros ordenados, possuidora de um corpus sagrado; a outra, apresentada 

como o ramo divergente, o fruto do irracionalismo, do misticismo, da ignorncia religiosa, 

desprovida de organiza9o, de ministros, de corpus sagrado. Utiliza-se, dicotomicamente, o 

termo religiao para definir elementos sagrados de cren9as e atitudes permitidas socialmente 

- religi乞o oficial -, e religiosidade popular para definir o seu contr自rio, o fanatismo, o a- 

religioso 

As dificuldades existentes em definir os termos cultura e popular tem se 

intensificado nos u ltimos anos. A obra Cultura popular na Idade Moderna, do historiador 

ingl6s Peter Burke26, contribuiu e fomentou grande discuss乞o em torno destes termos e de 

suas utiliza96es. Seu trabalho apresenta a mudana de concep9ao atribuIda a cultura popular 

na Europa em 1500 e 1800. Aponta o clero cat6lico e os protestantes como os principais 

responsveis, entre a elite, por tal transforma9ao. Eles objetivavam mudar as atitudes e os 

valores da popula9をo, suprimindo ou, ao menos, tentando purificar diversos elementos da 

cultura popular. Aponta ainda outro motivo para a transforma9乞o: o abandono, por parte 

das classes superiores, de uma cultura ent乞o comum a todos. O resultado disso6 que 

[...} em 1500, a cultura popular era a cultura de todo mundo; unia segunda 
cultura para os instruidos e a (mlica cultura para os demais. Por volta de 1800, 
contudo, em muitas partes da Europa, o clero, a nobreza, os comerciantes, os 
homens de oficio - e suas mulheres - haviam abandonado a cultura popular, da 

26 BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. 2a ed. Sまo Paulo: Companhia das Letras, 1999 
Nesta edi9きo, h uma introdu車o que fora primeiramente escrita para a edi車o espanhola, e sugerida pelo 
autor para fazer parte da edi9含o em lingua portuguesa. Nessa analisa os 10 anos que se passaram desde a 
primeira edi車o, os avanos e as complexidades que se geraram com base em sua obra. Reve o problema 
do popular e a no9ao de cultura. (cf. p. 15-23). 
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qual estavam agora separados, como nunca antes, por profundas diferenas de 
dso de mund"27 

Discute tamb6m que a no9乞o de cultura popular da uma falsa impress乞o de 

homogeneidade e que seria melhor us-la no plural, ou substitui-la por uma expressao como 

cultura das classes populares28. Destaca a exist6ncia de uma t6nue fronteira entre cultura do 

povo e cultura das elites. Desta maneira faz-se necessrio muito mais ater-se na intera9o e 

no na divis乞o entre elas29 

Marilena Chaui publicou Coiz犬フrmismo e resistncia: aspectos da cultura P叩庇αγ 
no Brasil o.o Com grande erudi9乞o, a autora discute o papel da cultura popular, bem como 

sua defini9ao, no Brasil, como resist6ncia. Entre elas, faz men9ao a religiosidade popular, 

bem como aos movimentos milenaristas. Esses seriam, segundo a autora, express6es de 

popular e resistencia31. Destaca tamb6m a fusao entre o religioso e o poltico, onde "a 

religiosidade milenarista pode tornar-se poltica, tamb6m a politica pode revestir-se com 

sentimentos milenaristas"32. Apresenta alguns movimentos messinicos como forma de 

resistencia, que, por meio da religio, d乞o organiza9乞o e instrumentos de luta 

O problema encontra-se justamente na concep9ao de religiosidade popular, que6 

nosso interesse maior nesta discuss乞o. Segundo Ari Pedro Oro, 

[...} esta concep9ao esconde uma idia valorativa, na medida em que exalta, ou 
subentende, a sabedoria, a excelencia, a racionalidade e a coerncia da religio 
oficial, e afirma o carter vago, pobre, incoerente, irracional, difuso, rhstico, 
supersticioso e grosseiro da religiosidade popular33 

Roger Chartier, quando do seu artigo Cultura Pァular ・ revisitando um conceito 

historiogrfico, destaca que "a cultura popular 6 uma categoria erudita. [...] um conceito 

que quer delimitar, caracterizar e nomear prticas que nunca s乞o designadas pelos seus 

27 Ibid., p. 291 
28 Ibid., p. 16 
29 Cf. BURKE, op. cit., cap. 2. 
30 CHAU, Marilena. Conformismo e Resist己ncia: asnectos dn cu1liirコ  wnn1コr "n Trci1 に考ハ Dm,1ハ．  

Brasiliense. 1985. 
31 Nesta mesma perspectiva indicamos a obra de: VAINPAS, Ronaldo. A heresia dosi ndios: catolicismo e 

rebeldia no Brasil colonial. 
32 CHAUI, op. cit. 77 
33 ORO, op. cit., p. 77 
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atores como pertencendo a cultura popular". Continua o autor, destinada a circunscrever e 

descrever produぐ6 es e condutas situadas fora da cultura erudiが4 

Valemo-nos das reflex6es de Roger Chartier e An Pedro Oro, para pensarmos o uso 

de religiosidade popular, ou seja, esta u ltima designa 乞o6 destinada a circunscrever e 

descrever atos, produ96es, condutas, atitudes, express6es, rituais religiosos que se 

encontram fora dos limites da dita religiao oficial, mas que, por sua vez, n乞o s乞o vistos 

como religiosidade por seus praticantes, e sim como religiao35. Tentando nos afastar desta 

vis乞o valorativa e erudita, optamos pelo uso de religi6es do povo. Acreditamos, desse 

modo, nomear uma expressao religiosa, sim, mas que no6 iguala religio tida como 

oficial, mesmo que incorporem alguns tra9os e semelhan9as, como o que se sucede no caso 

dos Monges Barbudos. Da mesma forma acreditamos que, tanto religiosidade como cultura 

populares, n乞o podem ser tomadas como categorias hegem6nicas, pelo contrrio, 

apresentam-se de maneiras diversificadas, expressando o meio social (local e temporal) no 

qual ocorrem. Enfim, as religi6es do povo n乞o se d乞o dissociadas ou independentes das 

rela96es sociais nas quais se inserem. Apresentam uma religio que 6 comum a uma 

comunidade, regi乞o, localidade, e expressa sua cultura que, n乞o necessariamente esteja em 

total descompasso para com a dita religiao oficial (catolicismo, por exemplo - no caso do 

Brasil dos anos 30), mas que tem marcas pr6prias, particulares, singulares; conjuntamente 

exp6em tra9os pertencentes a religiao oficial, mas adaptados as suas realidades. No que 

tange aos Monges Barbudos, ha elementos formadores oriundos da Religi乞o Cat6lica, mas 

com estigmas e caractersticas pr6prias e singulares como veremos no capitulo 4 

2.3 A CONTRIBUICAO Dos QUE VIERAM ANTES 

Muito ja foi produzido referente os movimentos messianicos brasileiros, e queremos 

neste item apresentar a contribui9乞o dos pesquisadores que nos antecederam e que, de certa 

maneira, possibilitaram o acesso aos Monges Barbudos. Ha pouca bibliografia a respeito 

34 CHARTIER. 1995, op. cit., p. 179. 
35 Foram fundamentais para esta reflexo os trabalhos de: BRANDAO, Carlos Rodrigues. Os deuses do 

povo: um estudo sobre religi乞o popular. S豆o Paulo: Brasiliense, 1986; e 	. Mem6ria do Sagrado. 
Estudos de religiao e ritual. Sdo Paulo: Paulinas, 1985; al6m de ORO, op. cit.. 
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desse movimento, mesmo sendo datado da segunda metade da d6cada de 1930. Sobre ele 

debru9aram-se jornalistas, foicloristas e historiadores 

Focalizamos nosso esfor9o num recorte que abrange o Perodo Republicano 

Brasileiro prioritariamente, visto ser este o cenrio da discussao do assunto aqui tratado 

Consideramos igualmente os movimentos messi含nicos que tenham relevancia para a 

compreensao dos Monges Barbudos nosso estudo de caso. Destacamos aqui, o movimento 

dos Mucker (ocorrido na segunda metade do s6culo XIX, no Rio Grande do Sul), que6 de 

significativa importancia para o estudo do messianismo no Estado 

Entre os movimentos messianicos de maior envergadura, destaca-se, sem dvida, 

Canudos (1893-1897). Ant6nio Vicente Mendes Maciel, o Ant6nio Conselheiro, vagou pelo 

Cear em dire9乞o a Bahia, construindo igrejas e cemit6rios. Era uma esp6cie de beato, 

romeiro, mission自rio por conta prpria. Com  o advento da Rep丘blica, a Igreja separou-se 

do Estado. Com  a alta cobran9a de impostos - novidade da Republica ー, muitos sertanejos 

seguiram Conselheiro rumo a terra prometida, construindo o arraial do Belo Monte. Feito 

de pequenas casas, tornou-se o cenario de um dos mais violentos massacres que o pas 

presenciou. Inspirou inmeros estudos, destacando-se a obra do engenheiro-jornalista 

Eucides da Cunha, que publicou Os Sertes em 1902 

Do lado governista, Canudos era visto como a tentativa de reinstalar a monarquia, 

grupo que pretendia derrubar a rec6m instaurada Republica36. Canudos foi um movimento 

messi anico, envolvido em quest6es politicas e econ6micas. O novo regime temia ver 

abalada sua posi9乞o. Al6m do mais, a escassez de mao-de-obra na regiao come9ara a ser 

notada, principalmente entre os grandes donos de terra, o que contribuiu para gerar uma 

intranquilidade social. Ap6s muita resistencia, Canudos foi destruido por tropas militares, 

em nome da ordem nacional. Tamanha 6 a importncia desse acontecimento na hist6ria do 

pas que se tornou um marco na hist6ria dos movimentos sociais brasileiros. Sua ocorrncia 

influenciou definitivamente os movimentos messianicos fI.ituros, onde Canudos sera 

lembrado e associado a violncia, a desordem, ao sofrimento, a conturba9乞o social ea 

inseguran9a. Criou-se o temor de se ter reproduzido, em outra parte do territ6rio nacional 

36. Sobre Canudos a bibliografia 6 imensa, salientamos apenas algumas: GALV O, Walmce Nogueira. No 
calor da hora: a guerra de Canudos nos jornais. Sao Paulo: Atica, 1974; CUNHA, Euclides da. Os 
Sert6es, publicado em 1902, com vrias edi96es; MACEDO, Jos6 Rivair; MAESTRI, Mrio. Belo Monte: 
uma hist6ria da Guerra de Canudos. Sao Paulo, Moderna, 1997. 
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Alguns anos ap6s os acontecimentos de Canudos, na regi乞o sul do pas, eclodiu a 

Guerra do Contestado. Foi igualmente um movimento messinico, ocorrido entre os anos 

de 1912-1916, entre Parana e Santa Catarina. Tamb6m obteve destaque junto aos 

estudiosos do messianismo, muitas foram (e ainda s乞o) as obras e estudos dedicados a ele, 

de diversas correntes te6ricas37 

No Rio Grande do Sul o movimento messianico de maior amplitude 6 sem duvida o 

dos Muckers38. Um movimento i mpar, que conseguiu, na poca, ter contra si a dificil 

unanimidade de cat6licos e luteranos, conservadores e liberais, brasileiros e alemaes 

"cultos". Sua figura messinica era uma mulher, Jacobina Mentz Maurer, por isso um 

movimento duplamente marginal. Ela se apresentava como mensageira de Deus, e portadora 

de dons magicos, ou seja, teria o poder de cura mediante da imposi9ao das maos, prometia 

salva 乞o e vida eterna, tamb6m tida como profetisa. Assim como outros messias, Jacobina 

sofreu persegui9o 

O palco dos acontecimentos foi o Morro do Ferrabras, entao municpio de So 

Leopoldo (hoje Sapiranga), uma regiao de coloniza9ao alema.a Depois de longos anos de 

idas e vindas entre os alemaes seguidores de Jacobina e a polcia, eclodiu a persegui9乞o aos 

seguidores do movimento, sucederam-se pris6es e mortes. Entres as vitimas encontra-se a 

pr6pria lder, Jacobina. Os presos foram levados a julgamento; os que foram condenados 

tiveram um segundo, obtendo neste o perdao. Muitos dos seus membros dispersaram-se 

pelo interior do estado, buscando prote9ao e isolamento 

Destes tr6s movimentos ha uma vasta e qualificada bibliografia a queles que se 

interessam por estuda-los mais aprofundadamente. Valeremo-nos apenas desta apresenta9o 

geral como uma breve elucida9ao dos principais movimentos messianicos que compuseram 

37 Tambm este movimento foi motivo de uma vasta produ9言o bibliogrfica. Destacamos aqui algumas: 
QUEIROZ, Maurcio Vinhas de. Messianismo e conflito social: a guerra sertaneja do Contestado 19 12- 
1916. Rio de Janeiro: Civiliza o Brasileira, 1966; MONTEIRO, op. cit. AURAS, Marli. Guerra do 
Contestado: a organizaao da Irmandade Cabocla. 2a cd. Florianpolis: Ed. UIFSC, 1995; ESPIG, Mrcia 
Janete. A presen9a da gesta carolingia no movimento do Contestado. 1998. Dissertaao (Mestrado em 
Histria) ' Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre; GALLO, Ivone CecIlia D'Avila. O Contestado: o sonho do milnio igualit哀rio. Campinas 

Unicamp, 1999. 
38 Indicamos aqui algumas obras que se dedicam ao estudo dos Mucker: SCHUPP, Ambrsio. Os Mucker 

a tragdia histrica do Ferrabrs. 4a cd. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1993; AMADO, op. cit., DICKIE, 
Maria Amlia Schmidt. Afetos e Circunstncias: um estudo sobre os Mucker e seu tempo. 1996. Tese 
(Doutorado em Antropologia Social) - Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo 
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o cenario que antecedeu os acontecimentos dos Monges Barbudos. Imediatamente 

passaremos a apresentar a historiografia que a ele se dedicaram 

Os acontecimentos da regi乞o de Soledade n乞o sao um caso atipico ou uma novidade 

na regiao sul do pas. A presen9a de monges andarilhos, que divulgavam conhecimentos 

religiosos, que eram conhecedores de ervas com poderes curativos, era ha muito tempo 

conhecida, pelo menos entre os moradores das regi6es que envolvem os estados do Paran, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Nos dois primeiros estados, a presen9a do monge era conhecida por meio da Guerra 

do Contestado em que os monges s乞o personagens significativos para o desenrolar dos 

acontecimentos. No Rio Grande do Sul, a presen9a deste singular personagem da religio 

popular estava atrelada ao movimento conhecido como dos Monges de Pinheirinho, 

ocorrido em 1902 em Encantado e, mais tarde o dos Monges Barbudos da regi乞o de 

Soledade, principalmente 

A respeito do primeiro, temos o conhecimento, at6 o momento, de uma 丘  nica obra, 

Os monges de Pinheirinho39, de Genuino Ant6nio Fern, natural de Encantado, Bacharel em 

Ci6ncias Jurdicas e Sociais, tendo sua famlia participa9ao efetiva quando dos 

acontecimentos ocorridos no municipio. Redigiu uma obra que possibilitou conhecer melhor 

estas ocorrencias, mas que, nem por isso, esgotou o assunto. Faltou-lhe realizar uma 

interpreta えo satisfat6ria a respeito da origem e desenvolvimento do movimento, como 

tamb6m um suporte te6rico-metodol6gico, entretanto sua obra n乞o deixa de ser leitura 

obrigat6ria a todos que desejam aventurar-se no estudo dos Monges de Pinheirinho ou nos 

movimentos messianicos gachos. Apresentou a existencia de um monge - Joao Maria - 

como o fundador e fomentador da seita. 

Segundo Genuino Ant6nio Fern, os Monges de Pinheirinho, sao associados aos 

remanescentes dos Muckers: 

Jo乞o Francisco Maria, ou Joao Maria de Jesus, ou simplesmente o Monge 
Chico, [...}, fora discipulo inconteste dos Muckers fugitivos de Ferrabrs e 
homiziados em Linha Bastos, interior de Lajeado, onde soubera to bem e 
rapidamente assimilar os ensinamentos recebidos, mesclando-os com os rudes 
conhecimentos e mais o que conseguira ler acerca de Antnio Conselheiro, e 
assim, poder transmiti-los aos fervorosos adeptos que conseguira agrupar em 
trri,r Ap ci40 

3?FERIU, Genuino Ant6nio. Os monges de Pinheirinho. Encantado: Grfica Encantado, 1975 
40. thid.. p. 57 
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O nome dado ao grupo encontra-se associado a sua apar6ncia, ou seja, vestimentas, 

uso da barba, prticas de rezas e curas. Descobertos - e relacionados como remanescentes 

dos Muckers -, gerou-se grande panico e medo na regiao. Foi destacada uma tropa de 

soldados da Brigada Militar oriundos da localidade e de Porto Alegre para reinstaurar a 

ordem: 

No intuito de restabelecer prontamente a ordem nessa afastada regiao, onde as 
serras alcantiladas e as densas matas semelliam vaihacoutos temerosos, partiu 
desta capital, a 6 de maio ltimo, a ala esquerda do 10 Batalho de Infantaria, 
sob o comando do respectivo major fiscal. Aps alguns dias de persegui車o 
tena7 conseguiu essa fora dissolver o ajuntamento dos malfeitores, sendo 
capturados alguns deles e perecendo outros na resistencia v que tentaram ainda 
oi,or41. 

Em Crnica da Brigada Militar Gacha, temos a descri9乞o dos participantes dos 

Monges como sendo uma corja de malfeitores42. A visをo da imprensa no era diferente, 

como nessa nota: 

BuDIDos NO LMEAr)o: Chegara ao conhecimento do governo do Estado que no 
municpio do Lajeado achava-se reunido e acampado um grupo de malfeitores 
armados. Em virtude dessa comunica o, seguiu para l, h poucos dias, o 
subchefe de policia da regio, coronel Ramiro de Oliveira, que, auxiliado pelo 
intendente do municpio, coronel Oscar Karnal, se ps no encal9o da quadrilha, 
levando unia escola ao mando dos subdelegados Napoleao e Querino Lucca43. 

Enfim, a maior contribui9ao da obra de Genuino Fern esta relacionada a exist6ncia 

da figura do monge Joao Maria que, ja em 1902, existia junto a popula9乞o da regi乞o, 

havendo assim um conhecimento sobre sua pessoa e suas prticas religiosas. Sua exist6ncia 

est, portanto, atrelada a hist6ria dos movimentos religiosos ocorridos na regi乞o sul 

No que diz respeito aos Monges Barbudos e a s ocorr6ncias da segunda metade da 

d6cada de 1930, hh tr6s obras conhecidas, que a eles se dedicam direta ou indiretamente. A 

mais antiga6 datada da d6cada de 80 de autoria dos jornalistas Andr6 Luiz Pereira e Carlos 

4l Rio Grande do Sul. Presidente (Ant6nio Augusto Borges de Medeiros). Mensagens enviadas a 
Assembl6ia dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul pelo presidente Ant6nio Augusto Borges 
de Medeiros em 20 de setembro e 15 de outubro de 1902. Porto Ale2re. 1902一  

42 MARIANTE, Helio Moro. Crnica da Brigada Militar Gacha. Porto Alegre: Imprensa Oficial 
Editora, 1972, p. 130. 

43 [BANDIDos DO LAJEADo}. A Federa恒o, Porto Alegre, 06 maio 1902, p. 01 
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Alberto Wagner, Monges Barbudos e o Massacre do Fundo44, trabalho que tem por 

finalidade recontar a hist6ria dos Monges Barbudos, a partir da vis乞o dos vencidos. Nessa 

produ9乞o os autores almejam contar a vers乞o dos sujeitos que participaram desse 

acontecimento, que sofreram a repressao e os males que lhes causou. Para tal utilizam-se de 

entrevistas com pessoas que desempenharam papel relevante no movimento e dele 

remanescentes, contribuindo desta maneira para que hoje seja possvel retomar o discurso e 

a vers乞o destes participantes, alguns ja falecidos, como fontes. 

Apontam tamb6m a questao de 1932, quando Soledade posicionou-se 

favoravelmente a S乞o Paulo, na Revolu9ao Constitucionalista, fato que gerou o conflito 

armado entre soldados soledadenses e tropas leais a Vargas, que ficou conhecido como 

Combate do Fao. Como jornalistas, nao se preocuparam com suportes te6rico- 

metodol6gicos hist6ricos, mas contribuiram significativamente para o conhecimento deste 

fato, possibilitando-nos o acesso a fontes de valor inestimvel como os depoimentos de 

pessoas que participaram efetivamente do movimento. Nesta composi9乞o, Jo乞o Maria, o 

"santo monge",6 apresentado como o personagem central do movimento 

A segunda obra, em ordem cronol6gica de publica9乞o, tem a autoria de Valdemar 

Cirilo Verdi, Soledade das Sesmarias, dos Monges Barbudos, das Pedras Preciosas45 E 

um estudo que ja visa a v6os mais altos, busca reconstruir a hist6ria do municpio de 

Soledade. Atenta para as ocorrencias messinicas brasileiras, mas de maneira sucinta e 

preconceituosa, pois as percebe como aberra96es, desvios, disfun96es, enfim, como a6es 

de ignorantes, divergindo da religiao oficial. Seu estudo referente ao messianismo orienta-se 

pelos acontecimentos de Canudos que, nas palavras do autor, s乞o descritos como exemplos 

de misticismo nordestino, e nos Muckers46.46 Seu trabalho oferece a reprodu9乞o de 

documentos referentes a Revolu9乞o Constitucionalista, Rebeliao Soledadense47 e 

reprodu96es de can96es, ora96es, depoimentos pertencentes aos participantes do 

movimento, que recolheu quando da realiza9ao de sua pesquisa. E uma obra factual e 

44 PEREIRA, Andr Luiz S.; WAGNER, Carlos Alberto. Monges Barbudos e o massacre do Fundo 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1981 (S6rie Documenta, 9). 

45 VERDI, Valdemar Cirilo. Soledade das sesmarias, dos monges barbudos, das pedras preciosas. No- 
Me-Toque: Gesa, 1987. Essa pesquisa 6 o resultado do trabalho apresentado para obter o ttulo de ps- 
gradua9ao em folclore, na ento Faculdade Palestrina. 

46 Ibid., p. 55 et seg., 61 et seg 
47.47 Ibid., p. 75 et seg. 
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descritiva, que carece de pressupostos te6rico-metodol6gicos, mas que 6 necessdria para a 

compreensao dos Monges Barbudos. 

Tanto o trabalho de Andr6 Pereira e Carlos Wagner, quanto o de Valdemar Verdi, 

podem ser consideradas obras fontes no estudo dos Monges Barbudos, em vista do que elas 

oferecem a todo aquele que se aventura a incursionar e investigar as ocorrncias 1935 a 

1938: alguns documentos e fontes orais transcritas, sendo que as u ltimas possibilitam uma 

interpreta9乞o a respeito do universo e a visao de mundo permeado pela religio dos 

participantes do movimento. 

A terceira obra que se dedicou ao estudo dos Monges Barbudos 6 de singular 

importncia, pois 6 a primeira de cunho acad6mico, do campo da Hist6ria, com a utiliza9o 

de suportes te6ricos e metodol6gicos que balizam sua produ9乞o, contribuindo 

significativamente para o avan9o do estudo referente a s ocorrncias, n乞o s6 reproduzindo as 

fontes, mas explorando-as e realizando anlises e reflex6es: referimo-nos a disserta9ao de 

mestrado de Henrique Aniceto Kujawa, O movimento dos Monges Barbudos48 

E um trabalho de Hist6ria, que se utiliza de fontes escritas e orals. O cerne da 

pesquisa 6 o estudo do Movimento dos Monges Barbudos, sua origem e desenvolvimento, 

buscando reconstruir a sua hist6ria. Esse acontecimento 6 , para Kujawa, uma expressao da 

cultura cabocla, a qual se confrontava com as idias instauradas com o advento do Estado 

Novo. Da mesma forma, confrontava-se a cosmovisをo dos imigrantes italianos e alem乞es 

Toma, assim, o religioso como um elemento que possibilitou a constru9o de identidade 

para os caboclos. 

O autor defende que o movimento foi uma forma de resist6ncia え  s mudan9as 

econ6micas e sociais em curso e uma maneira de explica-las. Com  o uso da fonte oral, 

contribui para o estudo das representa6es que se criaram a seu respeito 

Todavia, discordamos da opiniao de que o Movimento no seja um exemplar de 

messianismo, principalmente pela quest乞o de que a sua motivaao est atrelada a esperan9a 

do retomo do "santo" Joao Maria que se daria na Semana Santa de 1938, e a consequente 

transforma9乞o da realidade social vivida por eles 

Henrique Kujawa interessa-se mais na busca da compreens乞o da cultura cabocla 

Perseguindo seu objetivo, deixa para um segundo plano a questao da Revolu9ao de 1932 

48 KUJAWA. Henrique Aniceto. O movimento dos Monges Barbudos. 2000. Disserta車o (Mestrado em 
Histria) ー  Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo. 
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que, no nosso perceber, influenciou os acontecimentos da segunda metade dos anos 30 

Nossa pesquisa diferencia-se ainda na busca que dedicamos a compreender a rela9乞o entre 

politica e religi乞o, onde o Movimento assumira o papel de inimigo nacional, sendo 

necessrio reprimi-lo. Para tal faz-se necessrio atentarmos para o vocabulrio que ser 

utilizado tanto nos discursos polticos a fim de identificar o comunismo, bem como o que 

foi utilizado para identificar e qualificar os Monges Barbudos. A semelhan9a semntica6 

significativa para a constru9ao da amea9a e perigo que tanto foi divulgada quando da 

ocorrncia dos monges 

Nesta breve revisao historiogrfica, percebemos que a mxima continuava valendo 

questo social6 um caso de policia. A presen9a da viol6ncia6 um dado que sobressalta nas 

ocorrncias dos mesmos. Estamos inclinados a perceber um conflito entre vis6es de mundo, 

ou seja, diferentes formas de explicar seu mundo e sua exist6ncia, ocorrendo assim o 

choque de projetos que lutam por obter a domina9ao, na qual um s6 podera existir se o 

outro for extinto. Isso se da tanto no campo poltico, quanto no campo religioso, sendo que 

em muitas vezes podemos perceber a troca pap6is, ou seja, quando um dos campos 

desempenha fun96es claramente pertencentes ao outro. Percebemos assim que a religiao, 

em alguns casos, assume o papel da politica e vice-versa, sendo que, no primeiro, a religio 

6a forma possvel de resistencia e contesta9ao frente a realidade vigente, ou frente as 

altera96es a que s乞o submetidas; no segundo caso, presenciamos em alguns momentos da 

Hist6ria, a politica apresentar-se com caracteres pr6prios da religiao, seja como u nica 

salva9乞o para a crise, seja na convoca9乞o de todos os membros da na9乞o em prol da 

modernidade que s6 ser atingida dentro da ordem e do progresso. A d6cada de 30 6 , sem 

dvida, um destes perodos privilegiados para o estudo dos cruzamentos entre esses 

campos. 

Nos casos apresentados, podemos perceber a tentativa de relacionar os movimentos 

messinicos com desordem social. Corroborada por uma parte da historiografia, estes 

fen6menos sao apresentados como atitudes de ignorantes, fanticos, ou mesmo bandidos49 

Apreendidos como portadores - em potencial - da desfragmenta9o sociallnacional, 

ofereciam risco a ordem vigente, devendo ser expurgados da sociedade. Como um "cancer 

social", se n瓦o tratado cirurgicamente, afetariam o funcionamento do "corpo" 

49 A esse respeito indicamos o trabalho de: HOBSBAWM, Eric J., Bandidos. Rio de Janeiro: Editora 
Forense-Universitria, 1976. 

、  
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Daremos continuidade a este trabalho, partindo da concep9瓦o de que movimentos 

messinicos expressam desejos e vontades sociais pela via religiosa. Passando ao u ltimo 

item deste capitulo, apresentamos nossa proposta e objetivos, e no que eles se diferenciam 

das obras que nos antecederam, e como procedemos para atingi-los. Expomos, da mesma 

forma, a metodologia utilizada e as fontes que comp6em a base desta pesquisa 

2.4 DA PROPOSTA DE PESQUISA 

A justificativa de realizar um novo estudo privilegiando os Monges Barbudos 6 a 

tentativa da apresenta9ao de uma outra interpreta9をo, a come9ar pela maneira com que o 

abordamos, ou seja, movimento messinico. Num segundo lugar estaria a utiliza9乞o de 

novas fontes que ampliariam quantitativa e qualitativamente as interpreta96es sobre os 

ocorridos. 

Apresentaremos, por meio de fontes documentais in6ditas ou pouco trabalhadas 

pelos nossos antecessores, uma interpreta9ao do acontecimento Monges Barbudos, visto 

ser um momento significativo a Hist6ria do pas. Al6m do contexto regional, Soledade, e a 

quest乞o politica (principalmente o apoio desta u ltima a causa paulista quando da Revolu9o 

Constitucionalista de 1932, opondo-se a Vargas), tamb6m o nacional, no qual a 

modernidade 6 apresentada como incompativel com formas arcaicas de religi乞o, onde todo 

e qualquer movimento dissidente do progresso, concebido somente dentro da ordem,6 visto 

e apresentado como uma amea9a a na9o 

Almejamos assim, demonstrar ser possivel realizar mediante o estudo dos 

movimentos messinicos, uma leitura da 6 poca na qual ocorreram, visto que nao 

floresceram sem motivo, pelo contr自rio, sua eclosao foi o resultado de um conflito, uma 

resposta a crise, ou "desencantamento", como nomeou brilhantemente Monteiro50. Ou seja, 

a ocorrencia dos movimentos messinicos nao geraram a crise, como defende uma certa 

historiografia de vis乞o nao muito ampla, mas foram resultantes dela 

O movimento messinico em foco neste trabalho tem suas demarca6es temporais 

entre 1935, no qual teria surgido o lider, monge Jo乞o Maria, e 1938, quando atingiu seu 

50 MONTEIRO, op. cit 
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pice com o confronto entre seus seguidores e soldados da Brigada Militar, na Sexta-feira 

Santa, na qual se daria o retorno do "santo monge", promovendo a inversao da realidade 

social, salvando da injusti9a e da opress乞o, combatendo os nao pertencentes ao movimento, 

como acreditavam os Monges Barbudos. Nessa inversao, os seguidores da religiをo seriam 

salvos e tornar-se-iam donos de todas as propriedades existentes. Esta cren9a levou 

inmeras pessoas a capela Santa Catarina, na localidade de Bela Vista, ent乞o 6。  Distrito de 

Soledade. O pnico e o medo dos moradores, principalmente comerciantes, contribuiu para 

o conflito entre policiais militares oriundos de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, e 

da pr6pria localidade, e os seguidores da religiえo, tendo como resultado inmeras pris6es, 

conforme constam nos relat6rios e depoimentos policiais, corroborado pelos relatos dos 

sobreviventes. 

No que tange ao contexto nacional, o perodo abarca a Intentona Comunista (1935), 

quando a amea9a comunista se fez presente, e a instaura 乞o do Estado Novo (1937), 

quando foi imposta ao pas uma nova ordem tanto social, quanto poltica. Com  esse novo 

regime, a busca pelo controle nacional foi alicer9ado na trade ptria, religiao e trabalho, 

pregando que somente com ordem o progresso sera alcan9ado. A na9乞o foi apresentada 

como um corpo, no qual toda e qualquer doen9a poderia lev-lo a morte, ou seja, a amea9a 

da fragmenta9乞o da na9乞o foi uma constante neste momento i mpar da hist6ria brasileira5' 

Os Monges Barbudos apresentam traos do catolicismo, a religiao oficial no Brasil; 

em contrapartida,6 possivel averiguar singularidades e adapta6es a s suas necessidades 

mais imediatas, quando da falta da ajuda material, a resposta religiosa pode ser uma sada 

possvel para amenizar a situa9ao em muitos casos, muito mais quando faz parte do seu 

contexto e da existencia do grupo. Na constitui車o religiosa do movimento, os santos 

desempenharam papel vital, seja na sua funda9ao - "santo monge", seja na presen9a das 

jovens tidas como santas - Catarina e Terezinha que, mais do que imagens, s乞o presen9as 

reais entre os fiis. Esses participantes identificam-se com os seus santos, pois n乞o v6m de 

fora, como no caso dos sacerdotes e santos cat6licos mas estao entre eles, falam e 

comungam da sua realidade e da sua cultura. Papel similar desempenham os milagres 

atribuidos ao "santo monge", relacionados com as necessidades e realidades vividas pelos 

participantes, tratando da terra, da a gua, das doen9as comuns na regiao, das planta96es, das 

5l Para melhor aprofundar este estudo referente ao cenrio politico no Brasil da dcada de 30, indicamos a 
obra de: DUTRA, Eliana. O Ardil totalit豆rio: imaginario poltico no Brasil dos anos 30. Rio de Janeiro 
Ed. UFRJ, Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997. 
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colheitas etc. Apresentaremos um estudo sobre a representa 乞o do sagrado, o papel que 

desempenha e ocupa na forma9をo da visao de mundo dos participantes da religio 

messinica, contribuindo para a forma9乞o de sua identidade 

Por fim, a questao politica utilizou-se da expresso messinica brasileira. Num 

perodo quando a poltica apresentou tra9os caractersticos da religi乞o, o Estado Novo foi 

apresentado como a salva9乞o da na9乞o frente a ameaa do comunismo que visava 

fragment-la, sendo que todos os brasileiros deveriam estar dispostos a sacrificarem-se pela 

na9ao, seguindo suas leis e regras - transformando-se numa religi乞o laica52. O messianismo, 

por sua vez, apresentava tra9os comuns a poltica, ou seja, reivindicava igualdade, justi9a e 

luta contra a domina9ao. 

Do aspecto metodol6gico, realizaremos um estudo indicirio; como ja apontava 

Marc Bloch em Introduぐdod Histria, "o historiador trabalha com vestigios"53, idia 

tamb6m presente em Carlo Ginzburg quando se refere a "paradigma indicirio"54. Carlo 

Ginzburg define seu paradigma indicirio apresentando um mtodo de interpreta9乞o, 

baseado nos indicios do passado que, quando combinados, tanto entre si quanto com outras 

fontes, possibilitam uma interpreta9乞o mais qualificada. Para tal, o autor destaca a 

importancia dos "elementos secundrios", que o historiador deve perceber como pistas e 

indicios, sempre tendo em mente o entrecruzamento e correspondencia com outros sinais, 

que permitam a revela9乞o de um sentido. Nas palavras de Sandra Jatahy Pesavento, "essa 

proposta metodol6gica recupera, com fora, a atividade de arquivo, com a competente 

pesquisa de fontes pelo historiador que deve, com arghcia, estabelecer as correspondencias 

entre tra9os secundrios e, aparentemente, irrelevantes, na busca de solu9乞o de um 

problema"55. Seguiremos assim pistas e vestigios a fim de compreendermos os Monges 

Barbudos, bem como possibilitar reflex6es entre os campos religioso e politico 

Com esta metodologia - vestigios e indicios -, valeremo-nos de diversas e variadas 

fontes que porventura possam oferecer alguma contribui9乞o aos objetivos apresentados 

52 Com base nos estudos de: HOBSBAWM, Eric J. Na6es e Nacionalismo desde 1780. Programa, mito e 
realidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

53 BLOCH, Marc. Introdu真oa Hist6ria. cd. ver. awn. e crit. por Etienne Bloch. Portugal: Europa- 
Am6rica, 1997, p. 247 e 248. (Frum da Histria). 

54 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e histria. Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1989, p. 143-179. 

55.55 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Esta hist6ria que chamam micro. In: GUAZZELLI, Cesar Barcellos et. al 
Questes de Teoria e Metodologia da Hist6ria. Porto Alegre: Ed. Universidade. 2000, p. 220 
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Utilizaremos fontes escritas, como documentos policiais, eclesisticos, imprensa, relat6rios 

Para realizar um contraponto, serviremo-nos das entrevistas ja publicadas, pois nelas 

encontramos um outro olhar, e as obras que nos antecederam ser乞o utilizadas com estes 

fins. Na medida do possivel tamb6m usaremos entrevistas coletadas em pesquisas de campo 

realizadas no ano de 2000, que t6m por prioridade oferecer as vis6es que atualmente 

sobrevivem na regi乞o de Soledade a respeito dos Monges Barbudos, bem como sobre o 

"santo monge" 

Acreditamos que o cruzamento dessas fontes oferece-nos igualmente uma forma de 

acesso a suas reivindica96es e, relembrando Marilena Chaui56, sua resist6ncia. Entretanto, 

em momento algum tomamos uma ou outra como a mais verdica, mas pensamos que todas 

contribuem, com diferentes graus de sucesso, para uma interpreta9豆o desse acontecimento 

56 cAu, op. cit 
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3 PLANALTO RIO-GRANDENSE: BREvEs NOTAS SoBRE SUA hIST6RIA E 

FoRMACAo. 

No presente capitulo iniciaremos uma reconstitui9乞o do cenrio no qual se 

desenvolveram os acontecimentos dos Monges Barbudos. Far-se- necessrio uma 

apresenta9乞o dos principais tra9os formadores da regio conhecida como Planalto M6dio 

sul rio-grandense. Ela sera balizada por tr6s eixos bsicos: a) perodo da presen9a jesutica e 

do ciclo da erva-mate; b) o ciclo do tropeirismo; c) fase da poltica de terras, quando da 

instala9ao da Comisso de Terras e Coloniza9ao, tendo o objetivo de expandir o 

crescimento demogr白fico da regiao. Salientamos que daremos6 nfase aos acontecidos e 

situa6es que se relacionem a Soledade e aos lugares pr6ximos aos Monges Barbudos, 

prioritariamente, por formarem o universo empirico sobre o qual versa nossa pesquisa 

Desse modo, mostraremos de maneira sucinta a hist6ria da forma9乞o do Planalto 

M6dio, tendo como pice as configura96es do municpio de Soledade nos anos 30. Do 

mesmo modo, iremos apresentar a contribui9乞o dos tropeiros, visto que tiveram, at6 a 

primeira parte de s6culo XX, grande influ6ncia na vida s6cioecon6mica do Planalto Gacho 

Ha vestigios de que, al6m das mercadorias, outras contribui96es tamb6m foram 

disseminadas pelos lombos das mulas. No que tange a vida politica de Soledade, 

apresentaremos os principais fatos politicos que se sucederam nos anos 1930, entre eles, a 

delicada quest乞o do apoio demonstrado por Soledade a Revolu9ao Constitucionalista em 

1932 (ANExo A) 
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3.1 A FoRMA叫o DO CENRIo: BREVES NOTAS DA FORMAcAO E DA HIsT6RIA DE 

SOLEDADE. 

A hist6ria de Soledade marcada pela presen9a missioneira (s6culo XVII). Em sua 

obra Soledade na Histria, S6rgio da Costa Franco questiona a origem de hbitos 

religiosos, "naqueles teros que velhos caboclos entoam nos cemit6rios, em estropiado 

latim, no existir um eco extraviado das rezas e cantorias jesuticas?" l .l Muito mais do que 

a liga9ao com o passado missioneiro, esta d丘vida nos reporta aos Monges Barbudos e a 

expressao religiosa dos caboclos, na qual ha tra9os marcantes da catequese de orienta9o 

cat6lica. Podemos apontar esta presen9a como oriunda da6 poca jesultica na regio 

A marca da presen9a dos Jesutas 6 tamb6m material, ou seja, em 1626 fundam a 

redu9ao de Sao Joaquim, que "ficava situada na serra do Butucara 2 [...]. Determinou sua 
funda9乞o nao s6 uma aldeia populosa de i ndios que havia no local, como, principalmente, a 

facilidade de explora 乞o de ervais nativos que ali se estendiam"3. Essa redu9豆o teve curta 

exist6ncia, pois em 1636 chegou a bandeira de Ant6nio Raposo Tavares, iniciando a 

derrocada das redu96es, capturando i ndios e conduzindo-os a S乞o Paulo de Piratininga 
como escravos. 

Um novo interesse pela regi乞o dar-se-ia somente no s6culo XVIII, novamente pelos 

jesuitas, na fase dos assim chamados Sete Povos, devido aos ricos ervais existentes na Serra 

que divide as a guas do Jacui e do Taquari4. A erva-mate era um verdadeiro ouro verde que 

brotava no Planalto Gacho 

Mas somente no s6culo XIX6 que teremos a possibilidade de ocupa9ao da regio de 

Soledade. Ela d-se com a abertura da Picada do Butucara, em 1810. Sobre esse 

povoamento escreve Joo Machado da Silveira 

As incurses que os Brbaros praticam alternativamente h coisa de 13 anos a 
esta parte desde as margens do Rio Pardo at a Capela de Santa Maria, julgo ser 
dever, como Comandante de parte desses Distritos, por na respeitvel presena 
de V. Exa. que estes pobres moradores est言o em contnuo temor, expostos a sua 
crueldade, e a maior parte deles tem deixado de cultivar as excelentes terras da 

1,FRANCO. Sdrgio da Costa. Soledade na Hist6ria. Porto Alegre: Companhia Rio-grandense de Artes 
Grficas, 1975. p. 09. 

2. Botucaral era o antigo nome de Soledade. A redu 言o de Sao Joaquim, localizava-se na regiao que hoje 
pertence ao municipio de Barros Cassal, que se emancipou de Soledade. 

3.3 PORTO. Aurlio. Hist6ria das Miss6es Orientais do Uruguai. v. 1, p. 106 
'. FRANCO, op. cit. , p. 12 
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Serra Geral por falta de uma Guarda protetora de seus trabalhos, e segurana de 
suas familias, causando isto grande prejuizo no s6 え  Agricultura e facilidade de 
Comrcio, como tamb6m abalando o estabelecimento de urna Freguesia nas 
Cabeceiras do Rio Taquari, o que no aconteceria, se acaso houvesse uma 
pequena Guarda no 1o Campo acima da dita Serra, como houve antes da Guerra 
passada, aonde com toda facilidade poderia rechaar os Indios at a Serra Geral 
da Costa do Rio Uruguai, sua antiga habita9do, e a antiga picada sendo aberta 
deixaria livre e fcil acesso aos tropeiros, que para conduzirem suas Tropas para 
as capitanias do Norte, so obrigados a fazer um rodeio de mais de 60 l6guas, 
passando pela Picada de Sまo Martinho para entrar na altura do Campo do Meio 
e estrada de Vacaria; esta Guarda atraindo moradores, o trnsito da Picada nas 
margens do Rio Pardo, facilitaria abundantes meios de afugentar totalmente os 
ditos B自rbaros, e em tempo de guerra poderia V. Exa. Achar meios de 
resguardar ou socorrer a Provncia a dita Guarda. E tal o desejo dos moradores, 
que se abra novamente a picada, que se oferecem sustentar os trabalhadores com 
came e farinha, e como me clamam continuamente para eu fazer esta 
representa 含o a V. Exa. por isso 6 que me animei a tanto; e as minhas luzes 
posto que fracas, contudo tenho carter de verdade. Deus guarde a preciosa vida 
de V. Exa. Porto Alegre, 13 de maro de 1810. lImo. E Exmo. Sr. Governador e 
Capito General Dom Diogo de Souza. (a). Joao Machado da Silveira.5 

Conforme o documento, temos dois fatores significativos para a constru9乞o da 

estrada: a) econ6mico, pois facilitaria a passagem dos tropeiros e a liga9ao entre Rio Pardo 

e o Planalto, chegando s capitanias do norte (S乞o Paulo) encurtando a distncia; b) militar, 

sendo o sul uma regiao de fronteira e nela os conflitos se faziam presentes, e por isso a sua 

constru9乞o contribuiria tanto para o envio e envio de suprimento das tropas 

Foi tamb6m no decorrer do s6culo XIX, mediante a concesso de sesmarias, que a 

regiao conheceu a ocupa9ao branca. A primeira sesmaria foi outorgada em 1816, pelo 

Governador e Capito General Marqu6s do Alegrete e a u ltima, em 1823, pela Junta 

Governativa da Provncia6 

Este processo vigorou at6 1822, quando o ent乞o Ministro Jos6 Bonifcio o fez 

extinguir, por ser um sistema viciado pelo favoritismo governamental e pela injusti9a contra 

5.5 Ibid.. p. 18-19 
6 Ibid., p. 23 
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os posseiros7. A respeito das injusti9as do sistema de sesmaria, o qual propiciou a cria9乞o 

de excluidos e marginalizados, encontramos na obra de Franco: 

[...] pelo que se sabe atravs dos cronistas da 6 poca, a distribui車o de sesmarias 
nao atendeu a crit6rios de justi9a, tendo relegado ao desamparo e a incerteza 
numerosos moradores pobres, que se iam estabelecendo como podiam, ora como 
agregados dos sesmeiros, ora como lavradores independentes nas sobras de 
campos e de matos. Essa era a situa 含o em toda a provncia, e os rinc6es de 
Cima da Serra do Butucarai n含o discrepavam da regra. Nestes, havia uma 
circunstncia favorvel: por mais que se espichassem e dilatassem os limites das 
sesmarias, no seria possivel abranger alguns amplos trechos de territrio, que 
permaneceriam devolutos por muito tempo8. 

Na concessao das sesmarias de campos, ficou acertado que os matos nao se viam 

incluidos e, deste modo, poderiam ser explorados livremente pelos lavradores pobres, um 

verdadeiro ref(igio para eles. Esse acontecimento acarretaria num rpido processo de 

povoamento da regi乞o, fazendo com que a Cmara de Rio Pardo, municpio ao qual 

Soledade pertencia neste perodo, a elevasse a condi9乞o de Distrito. Sera na condi9ao de 

Distrito que surgira sua primeira Capela, concluida em 1837. As hist6rias que rondam a 

escolha do local para a constru9o misturam misticismo e realidade 

Segundo a tradi9o, o local da capela teria sido escolhido em fun まo de um 
acidente que pareceu mensagem dos cdus: "... la por volta de 1830 uns 
estancieiros que pretendiam se estabelecer na zona, levando na carreta uma 
imagem de Nossa Senhora, ao passarem pelo topo duma formosa colina, viram 
os bois parar e se negar a ir adiante. Repetindo por diversas vezes o fato 
extraordinrio, convenceram-se de que ali deviam deixar a referida imagem e, 
em breve, ergueram modesta capelinha, que foi chamada da Senhora da 
Soledade9. 

No que se refere aos limites de terras pertencentes a Capela temos o seguinte, 

7.7 Ibid., p. 23. Sao chamados de posseiros os ocupantes das terras, mas que n含o haviam feito a solicita9o 
formal, e nem comunicado o 6 rgo respons自vel (no caso a Igreja) alegando ja ocuparem estas terras ha 
muito tempo. Entre estes encontramos camponeses - caboclos, no proprietrios de terras. Duas 
disserta戸es contribuem para este estudo so elas: MART1TNI, Maria Luiza Filippozzi. Sobre o Caboclo- 
Campones: Um gacho a p. 1993. Disserta車o (Mestrado em Sociologia) ー  Instituto de Filosofia e 
Ciencias Humanas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. (Cf. Captulo IV) 
RIJBERT, Rosane Aparecida. Construindo tempos, recompondo tradic6es: um estudo etnogrfico de 
memria junto a velhos moradores de um contexto rural - Regiao do Mdio Alto Uruguai (RS). 2000 
Disserta9ao (Mestrado em Antropologia Social) ー  Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. (Cf. Captulo 2). 

8 FRANCO. op. cit., p. 26 
9.9 RUBERT, Arlindo. A Diocese de Santa Maria. [19_ - ?]. p. 55, apud. FRANCO. op. cit., p. 29 
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Sabe-se travs dos autos de im3 justifica9ao judicial realizada em 1855 para a 
defini9ao do limite das terras pertencentes a Capela, que o dito campo "foi 
comprado com esmola do povo", conforme deps um antigo morador, o paulista 
Anastcio Jos Bernardes. Mas os donativos do povo nao foram suficientes para 
cobrir todo o pre9o, tanto que Lcio Ferreira de Andrade se obrigou juntoa 
vendedora, Francisca Maria da Silva, vulgo Chica Mineira, pelo pagamento do 
saldo de 181$120, dentro do prazo de trs meses: "Devo que pagarei a senhora 
Francisca Maria da Silva a quantia de cento e oitenta e um mil cento e vinte 
ris, proveniente do resto de maior quantia que lhe fiquei a dever por conta do 
campo que lhe comprei para a Capela de Nossa Senhora da Soledade, cuja 
quantia de cento de oitenta e um mil cento e vinte ris pagarei da fatura deste a 
trs meses e para cuja satisfa頭o obrigo minha pessoa e bens havidos e por 
haver, e por ser verdade passei este por mim feito e assinado. - Butucarai dez de 
dezembro de 1832'. 

Deixando de pertencer a Rio Pardo, Soledade foi unida a Cruz Alta, tornando-se seu 

terceiro distrito, denominado Butucara. A rela9乞o entre o terceiro distrito e sua nova sede 

municipal, durante os 23 anos que a eia pertenceu, foi conflitante, merecendo pouca aten9o 

por parte dos vereadores cruz-altenses. Neste sentido, declara Franco: 

Durante todo o tempo em que Soledade pertenceu ao municipio de Cruz Alta, 
persistiu umn escassa integra 含o entre o distrito e sua sede. De seu lado, Rio 
Pardo por mais de uma vez, tentou recuperar a rea perdida. E, em 1855, quase 
s vsperas de ser criado o municipio de Passo Fundo, que levaria consigo a 

freguesia de Soledade, ainda houve forte movimento (um abaixo-assinado de 
160 assinaturas), para que Soledade retornasse a sua comuna de origem!' 

A respeito dos problemas sociais existentes na regi乞o de Soledade, Lcio Ferreira de 

Andrade (que participou da constru9ao da primeira Capela) deixou um documento que 

evidencia um conflito que existiria sempre na regiao entre fazendeiros, proprietarios de 

campos de cria9ao, e os lavradores e ervateiros, apossados nas reas de mato. Consta neste 

limo. E Exmo. Snr. 
Tenho a honra levar ao conhecimento de V. Exa. que, tendo-me esforado o 
quanto est ao meu alcance para o aumento da agricultura neste Distrito, que 
at o presente, por esta falta, tem sido miservel. Exmo. Sr., parte destes 
moradores me representam no poderem aumentar as suas agriculturas por falta 
de terras, porquanto os sesmeiros, e ainda os que nao tm sesmarias, defendem 
a entrada destes na Serra Geral, em toda a extenso que comportam com os seus 
campos; chamam seus aqueles matos da Serra Geral que verdadeiramente so 
realengos. 
Procedimento este de grande prejuizo a este Distrito, e a meu ver at criminoso: 
e para minha inteligncia recorro a V. Exa. por ser de tanta utilidade a 
cultiva9ao da Serra e fabrico da Erva-Mate, ramo de tanta utilidade, por esta 

1O Translado contido nos autos da a9きo demarcatria em que foram partes C自ssio Brutas Cardoso e outros 
Cf FRANCO, op. cit., p. 30. 

n FRANCO, op. cit.. p. 33 
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forma proibido por estes proprietrios de campos que no cultivam nem deixam 
cultivar, e no poderem os lavradores formar posses, de que espero V. Exa. se 
sirva determinar-me a respeito. Ds. Ge. A V. Exa. Distrito de Cima da Serra de 
Butucaral, 23 de fevereiro de 1834. ffi 0. E Exm。. Sr. Dr. Jos Mariani, 
Dignissimo Presidente da Provncia. (a) Lcio Ferreira de Andrade, Juiz de 
Paz旦  

Pela Lei Provincial n.。  50, de 19 de maio de 1846, a capela de Soledade seria 

elevada a condi9o de curada, anexando-se ao novo Distrito de Passo Fundo, pertencendo 

ainda ao Municipio de Cruz Alta. Recebe seu primeiro sacerdote, o paulista Ant6nio de 

Almeida Penteado, que permaneceu at6 1851. 

Em 1857,6 criado o Municpio de Passo Fundo, estando a ele anexado o Distrito do 

Butuca.ra. Local de passagem de tropas de mulas com destino a S乞o Paulo, a capela de 

Nossa Senhora da Concei9乞o Aparecida de Passo Fundo nascera e se desenvolvera quase 

simulianeamente a Soledade. Sobre o desenvolvimento do novo municpio: 

[...] um fator concorria para frear o desenvolvimento de Passo Fundo: a 
constante hostilidade dos i ndios da regi含o. Na rea de Nonoi, no Mato 
Castelhano, no Campo do Meio, os "bugres", com freqiiencia, praticavam 
roubos e assaltos. E ainda que mais no fizessem, sua simples presen9a 
atemorizava o isolado e desamparado pioneiro branco. Isso explica, em parte, a 
morosa ocupa 乞o do territrio passo-fundense, que at receber, neste sculo, o 
sopro modernizador da ferrovia Sao Paulo-Rio Grande e da coloniza o oficial, 
conservar uma cifra de habitantes inferior a Soledade.13 

Neste trecho fica explicita a valora9ao atribuIda aos imigrantes europeus, portadores 

do "sopro modemizador". Mais ainda, o tratamento de pioneiro6 atribuido ao homem 

branco, relegando os i ndios e bugres, os primeiros a ocuparem a regiao; com as sesmarias, 

muitos destes habitantes foram sendo expulsos de suas terras que, devido a sua atividade 

extrativa (erva-mate principalmente), necessitavam de grande rotatividade de terras. Tal 

situa9乞o gerou um certo nomadismo que, com a novo sistema de posse da terra, 

prejudicava-lhes, dando inicio a sua marginaliza9乞o, excluindo-os do acesso a s terras 

Em 1857, a capela de Nossa Senhora da Soledade foi elevada a categoria de 

freguesia, incluida ainda a Passo Fundo, elevado no mesmo ano a vila. Enquanto fora parte 

integrante de Passo Fundo, Soledade ficou dividida em tr6s distritos: 5。  da Restinga; o 6。  da 

Soledade; o 7。  do Lago乞o. O nmero de habitantes de Soledade, segundo Correspond6ncia 

12 Arquivo Histrico do Estado, ma9o da Correspondncia dos Juizes de Paz - Butucarai.i Apud. FRANCO, 
op. cit., p. 34. 

13 i.ACO, op. cit., p. 55 
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da Cmara de Passo Fundo de 1857,6 de 4.73 5 almas14. No tocante a assistencia religiosa, 

a mesma correspond6ncia ainda acrescenta, 

A parquia da Freguesia da Soledade pertencendo hoje a este municpio dever 
tamb6m ficar desligada da Vara e Comarca Eclesistica da Cruz Alta, e ligada 
desta vila; e assim, para seus habitantes, os recursos da igreja sero mais fceis, 
e ndo encontraro (como os desta) os obstculos que esta Cmara pede sejam 
removidos: aquela Freguesia possui uma decente igreja com alguns parmentos, 
e no est at presente provida de Vigario; talvez que por interven まo de V. 
Exa. se digne S. Exa. Revdma. Provisionar uni sacerdote para funcionar 
naquela parquia ja to populosal5 

A provisao do sacerdote s6 se efetuou em 1859, com a vinda do padre paulista 

Manuel Lzaro Freire. 

Segundo S6rgio da Costa Franco, a participa9ao do povo e dos lideres de Soledade 

na Guerra do Paraguai deu a toda comunidade uma forte consciencia de seu valor, 

contribuindo para a aspira o de autonomia'6. Esta vontade iniciaria com a Lei Provincial 

n.。  962, de 29 de maro de 1875, que a elevou a categoria de vila, emancipando-a de Passo 

Fundo. Nos dias 27 e 30 de junho, realizaram-se as elei96es para a primeira Cmara de 

Soledade, a qual foi eleita por 226 votantes. Segundo Franco, "a lista dos ausentes enche 

folhas e folhas da ata. Sendo mais de 600 os cidadaos com direito a voto nas elei96es 

prim自rias’フ17 

Em 1879, foram criados novos distritos no municpio de Soledade sendo eles: 1。) o 

da Vila; 2。) Restinga, 30) S乞o Tom6; 4。) do Lagoao; 50) Jacuizinho'8 

Um dos problemas vitais da regiをo era a falta de policiamento e seguran9a. Em 

oficio datado de 3 de fevereiro 1882, expressavam os vereadores o medo da popula9o 

frente insuficiencia da for9a policial. Era assim comum o roubo de gado vacum e cavalar 

para neg6cio fora desse municipio: "[...J vo, como 6 de esperar, incutir verdadeiro terror, 

mormente a esta Vila, onde ha alguns capitais de casas comerciais. Em mar9o do mesmo 

14 Oficio de 30/11/1858, Correspondncia da Cmara Municipal de Passo Fundo (Arquivo Histrico do 
Estado): enviou dados estatisticos ao governo provincial. Popula9ao total de 8.985 habitantes, assim 
distribuida pelas duas freguesias: Passo Fundo: 4.250 almas em 780 "fogos" (ou domiclios); 670 votantes 
nas elei96es primrias; 6 eleitores de parquias. Soledade: 4.735 almas em 858 "fogos"; 557 votantes nas 
elei9es primrias, nenhum eleitor geral. Cf. FRANCO. ou. cit.. i,. 56 

15 ノ・、  二 uorresponaencia aa eamara de Passo Fundo, 1857, no Arquivo Histrico do Estado. apud. FRANCO, 
op. cit., p. 56-57. 

'6.6 FRANCO, op. cit., p. 67 
". Ibid.,p.70. 
18 Ibid., p. 79 
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ano, refor9avam a solicita9ao, esclarecendo que toda a for9a policial se compunha de 1 

sargento e 4 soldados"9 

No tocante a economia, o supracitado documento declara que a agricultura 

encontrava-se em seu incio "simples planta9ao de cereais para satisfa9ao das necessidades 

da vida", ou seja, voltada para a subsistencia. Quanto a s indstrias, "consistem somente no 

plantio de fumo exportado em pequena escala, no fabrico de erva-mate, na cria9ao de gado 

vacum, cavalar e muar"20 

No ano seguinte, 

[...J a agricultura neste lugar 6 rotineira e no vai aldm da plantaao de feijo, 
milho e trigo, para a mantena dos plantadores, principiando recentemente a 
desenvolver-se a indstria comercial do fumo, al6m da erva-mate, que 
principal indstria local, sendo a sua exportaao de cem mil arrobas21 

No que tange a apropria9乞o de terras, ap6s fim da concessao de Sesmarias, foi 

efetuada mediante a forma9乞o de posses. Ap6s 1854, legitimaram-se pelo sistema da Lei de 

Terras instaurada nacionalmente em 1850. Aqueles que tivessem constituido posses, com 

cultura efetiva, antes da referida lei, legitimava-as por interm6dio de uma declara9ao e de 

um registro paroquial. Depois era necessario adquiri-las do Governo, sob condi9えo de as 

medir e demarcar perante um juiz comissrio22 

Ainda na segunda metade do s6culo XIX, o territ6rio de Soledade era 

esporadicamente ocupado principalmente nas terras de mato, havendo grandes reas de 

terras devolutas. Com  o advento da Rep丘blica e, especialmente com a Constitui9ao de 

1891, essas terras publicas passaram da Uniao para o Estado. Assim, Soledade ingressa no 

s6culo XX contendo amplas extens6es de terras devolutas. Somente em 1908, o Estado 

constituiu a Comissao de Terras de Soledade, destinada a demarcar e dividir terras pblicas 

nos municipios de Cachoeira, Rio Pardo, Santa Cruz, Venancio Aires, Lajeado e 

Soledade23 

l9.l9 Cf. Correspondncia da Camara Municipal de Soledade, 1882, apud. FRANCO, op. cit., p. 83 
20 FRANCO, op. cit., p. 83-84 
21 Oficio de 19/5/1883, apud. FRANCO. op. cit., p. 84 
22 FRANCO. op. cit., p. 104 
23 Ibid.. D. 105 e 106 
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Apesar de restarem ainda grandes somas de terras devolutas, o municipio estava 

razoavelmente povoado. Segundo o recenseamento de 1900, havia 22.973 habitantes, assim 

distribuidos: 

Apesar de restarem ainda grandes somas de terras devolutas, o município estava 

razoavelmente povoado. Segundo o recenseamento de 1900, havia 22.973 habitantes, assim 

distribuidos: 

TABELA 1 TABELA 1 

PopuLA叫o ESTIMADA EM 1900 POPULAÇÃO ESTIMADA EM 1900 

Nome dos Distritos Número de 
habitantes 

10 Distrito 6.739 
2° Campo Bonito 4.187 
3° Depósito 4.216 
5° Jacui e Rincão da Estrela 3.549 
6° Lagodo 4.282 
Total do Município 22.973* 

FONTE - Boletim da Diretoria de Estatistica - 1908, Ano I, Porto Alegre, 
quadro IX. apud. FRANCO, op. cit. p. 105. 
* No h referncia sobre a popula 乞o de Sobradinho, a menos que esta tenha 
sido incluida na cifra do 5o distrito. 

FONTE - Boletim da Diretoria de Estatistica - 1908, Ano I, Porto Alegre, 
quadro IX. apud. FRANCO, op. cit. p. 105. 
* Não há referência sobre a população de Sobradinho, a menos que esta tenha 
sido incluida na cifra do 5° distrito. 

A Comissao de Terras surge para dar conta da ocupa9乞o de Sobradinho (4。  e 5。  

Distritos). Conforme o Secretrio das Obras Publicas ao Presidente Carlos Barbosa, 

A Comissão de Terras surge para dar conta da ocupação de Sobradinho (4° e 5° 

Distritos). Conforme o Secretário das Obras Públicas ao Presidente Carlos Barbosa, 

Informa o Eng.。  Lindolfo Silva que os habitantes de "Sobradinho" so 
nacionais, italianos e alemes, que a situaao desordenada da col6nia a impede 
que ela prospere, apesar de produzirem as terras abundantemente toda sorte de 
cereais. Sua pequena exporta9ao, consistindo em fumos e banha de porco, faz-se 
quase que exclusivamente para a vila da Candelana, pagando de frete 33 mii・  
ris a tonelada, porque no ha estradas e os caminhes so maus. 24 

Informa o Eng.° Lindolfo Silva que os habitantes de "Sobradinho" são 
nacionais, italianos e alemdes, que a situação desordenada da colônia a impede 
que ela prospere, apesar de produzirem as terras abundantemente toda sorte de 
cereais. Sua pequena exportagdo, consistindo em fumos e banha de porco, faz-se 
quase que exclusivamente para a vila da Candeldria, pagando de frete 33 mil- 
réis a tonelada, porque não há estradas e os caminhões sdo maus.24 

A coloniza9ao oficial determinou uma profunda altera9乞o tnica em Soledade. A 

Vila que era at6 pouco tempo basicamente cabocla, de origem luso-brasileira, receberia 

imigrantes alem乞es e italianos. Temos tamb6m noticia de imigrantes franceses e alem乞es 

desde meados do s6culo XIX, mas a partir do inicio do s6culo XX a presen9a de imigrantes 

tornou-se maci9a, alterando em definitivo tnica e culturalmente o municipio. Italianos 

A colonização oficial determinou uma profiinda alteração étnica em Soledade. A 

Vila que era até pouco tempo basicamente cabocla, de origem luso-brasileira, receberia 

imigrantes alemdes e italianos. Temos também noticia de imigrantes franceses e alemdes 

desde meados do século XIX, mas a partir do inicio do século XX a presença de imigrantes 

tornou-se maciça, alterando em definitivo étnica e culturalmente o municipio. Italianos 

24 Relat6rio do Secretrio das Obras Pblicas, Dr. Candido Jos6 Godoy. em 28/8/1908, Porto Alegre, 1908, 
p. 7. apud. FRANCO, op. cit., p. 106 

24. Relatório do Secretário das Obras Públicas, Dr. Cândido José Godoy, em 28/8/1908, Porto Alegre, 1908, 
p. 7. apud. FRANCO, op. cit., p. 106. 
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localizaram-se em Itapuca, vindos de Guapor6 e Anta Gorda, em Espumoso e Sobradinho; 

alemaes em Tunas e Arroio do Tigre e nas divisas com Santa Cruz do Sul25 

Nas d6cadas de 1910 e 1920, Soledade presenciou um crescimento econ6mico e 

demogrfico. Com  base no Relat6rio do Secret自rio do Interior e Justi9a, Dr. Protasio Alves, 

de 13 setembro de 1913, encaminhado ao Presidente do Estado do Rio Grande do Sul,6 

possivel fazer uma estatistica do Registro Civil de nascimentos, casamentos e 6 bitos relativa 

ao ano de 1912: 

localizaram-se em Itapuca, vindos de Guaporé e Anta Gorda, em Espumoso e Sobradinho; 

alemdes em Tunas e Arroio do Tigre e nas divisas com Santa Cruz do Sul25. 

Nas décadas de 1910 e 1920, Soledade presenciou um crescimento econômico e 

demográfico. Com  base no Relatório do Secretario do Interior e Justiça, Dr. Protasio Alves, 

de 13 setembro de 1913, encaminhado ao Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, é 

possivel fazer uma estatistica do Registro Civil de nascimentos, casamentos e óbitos relativa 

ao ano de 1912: 

TABELA 2 TABELA 2 

NASCIMENTOS, CASAMENTOS E o BITOS EM SOLEDADE (D豆CADA DE 1910) NASCIMENTOS, CASAMENTOS E OBITOS EM SOLEDADE (DECADA DE 1910) 

Distritos Nascimentos Casamentos Óbitos Natimortos Excedentes 

1°. Soledade 76 34 30 - 46 
2°. Campo Bonito 203 34 13 - 190 
3°. Depósito 24 13 3 - 21 
4°. Sobradinho 315 37 32 3 283 
50. Jacuizinho 112 35 29 - 83 
6°. Lagodo 129 33 17 - • 112 
70. Restinga 18 9 8 1 10 
8°. Rincão de Sto. 
Antônio 

54 16 - - 54 

Município 922 211 132 4 799 
FONTE: FRANCO, op. cit., p. 113. FONTE: FRANCO, op. cit., p. 113. 

O Recenseamento de 1920 creditou a Soledade 39.163 habitantes, um crescimento 

de setenta por cento em rela9豆o a 1900, apesar de que, em 1915, Encantado desligou-se de 

Soledade, a fim de tomar-se um novo municipio, levando consigo o distrito de Figueira, 

g6nese do atual municpio de Arvorezinha26 

Sobre a atividade religiosa, nos tr6s primeiros dec6nios do s6culo XX, a vida n乞o foi 

fcil para os parocos de Soledade. A matriz apresentava rusticidade e pobreza. Era grande a 

0 Recenseamento de 1920 creditou A. Soledade 39.163 habitantes, um crescimento 

de setenta por cento em relação 1900, apesar de que, em 1915, Encantado desligou-se de 

Soledade, a fim de tornar-se um novo município, levando consigo o distrito de Figueira, 

gênese do atual municipio de Arvorezinha26. 

Sobre a atividade religiosa, nos três primeiros decênios do século XX, a vida não foi 

fácil para os párocos de Soledade. A matriz apresentava rusticidade e pobreza. Era grande a 

25 FRANCO, op. cit., p. 107-108 
26 Decreto Estadual n.。.。  2.133. de 3 1/3/1915, apud. FRANCO, op. cit., p. 113-1 14 
25. FRANCO, op. cit., p. 107-108. 
26. Decreto Estadual n.°. 2.133, de 31/3/1915, apud. FRANCO, op. cit., p. 113-114. 
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rotatividade dos sacerdotes. Ap6s a sada do Pe. Caetano Ferraro (1906)27, que teria 

negligenciado seus deveres, a par6quia teve vrios titulares de efさmera perman6ncia: o Pe 

Pedro Wagner, de 1907 a 1909; o espanhol Manuel Canel, de 1909 a 1911; o portugu6s 

Joao Ant6nio de Faria, de 1912 a 1913 e de 1914 a 1919, funcionando no interregno de 

1913 a 1914 o padre espanhol Manuel Gmez Gonzlez. Depois de 1919, a parquia 

passou oito anos sem p自roco, at6 o ano de 1927, sendo atendida pelos vigrios de Itapuca 

ou de Sobradinho28 

Havia ainda a rivalidade entre a Igreja Cat6lica e a Ma9onaria, sendo que esta u ltima 

acolhia quase a totalidade da elite social e poltica da Vila de Soledade, e isto certamente 

contribuiu para que a Igreja Cat6lica n乞o prosperasse 

Nas d6cadas de 20 e 30, nas palavras de Franco, 

[...] o municpio de Soledade ainda semeihava uni corpo de gigante de 
insignificante cabe9a. O territrio abrigava uma popula夢o em torno de 
quarenta mil habitantes e compreendia 7.676 Km2, mas a sede municipal era 
uma pequena vila de pouco mais de 1.000 habitantes29. 

No tocante a economia, o gado vacum, o fumo, a erva-mate e a banha eram os 

produtos mais importantes, seguidos do trigo e muares. Mas a aposta de "avan9o e 

progresso" 6 atribuIda a coloniza9乞o europ6ia. Em relat6rio datado de 1922, o Major 

Sebastiao Schleiniger escreve: "Os diversos ncleos estabelecidos em terras do Estado, 

divididos em lotes pela respectiva Comiss乞o de Terras, prometem, n乞o em futuro muito 

remoto, constituir a maior riqueza do municipio"30 

No que diz respeito a educa9ao, a instru9乞o p自blica era deficit自ria. O quadro 

publicado pelo relat6rio do Dr. Protsio Alves (entao Secretario do Interior e Exterior), em 

1924,6 alarmante. Numa popula9乞o escolar, estimada em 10.270, o municipio possuia 

somente 2.212 alunos matriculados. A despesa da Intend6ncia com a instru9乞o n乞o passava 

de 4:800$0003' 

27. Oriundo da Itlia, foi vigrio catlico de Soledade entre 1887 e 1906. Possuiu uma chcara nos subtrbios 
e exerceu fun96es de conselheiro municipal. Arlindo Rubert diz que o mesmo "relaxou seus deveres, 
deixando a Freguesia num estado lastim自vel". RUBERT, op. cit. p. 57, apud. FRANCO, op. cit., p. 101. 

28. RUBERT, op. cit., p. 57, apud. FRANCO, op. cit., p. 112 
29. FIR.ANCO, op. cit., p. 115 
30 Ibid., p. 116 
31. Relatrio do Dr. Protsio Alves, em 6/9/1924, apresentado ao Dr. Ant6nio A. Borges de Medeiros, apud. 

FRANCO, op. cit., p. 116. 
ユ’ 
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Em 1927, Sobradinho (primeiramente nomeado de Jacui, depois Sobradinho, nome 

do 4 Distrito de Soledade) tornou-se municipio aut6nomo, levando consigo uma 

consider自vel parcela do territ6rio soledadense (4o Distrito, parcelas do 5。ー  Jacuizinho e do 

6。  Lagoao). Com a emancipa9ao de Sobradinho, Soledade perdia a mais rica e pr6spera de 

suas reas colonizadas: 

Considerando que aquele territrio, com a popula9言o orada em 18.000 
habitantes, ocupando uma rea superficial de 900 quil6metros quadrados, 
aproximadamente, com sede na povoa9ao de Sobradinho, tem agricultura, 
com6rcio e indstria bastante desenvolvida, que j言  em 1924 contriburam para 
os cofres do municpio com renda superior a 100:000$000; 
Considerando que o desmembramento desse territrio ser pouco sensivel ao 
municpio de Soledade, que ficar自, assim mesmo, com uma popula 含o de mais 
de 40.000 almas, no minimo, com uma superficie de 6.127 Km2, e com rendas 
mais que suficientes para prover s exigncias de sua vida aut6noma []32 

Percebemos que o municipio de Soledade foi marcado pela presen9a missioneira, 

que certamente contribuiu para a forma 乞o religiosa. Al6m de influenciar nos habitos 

religioso, destacava o valor do trabalho agrcola. O cultivo da erva-mate, o ouro verde, 

ocupou por anos uma parcela importante na economia do perodo. A partir do s6culo XIX, 

a regiao come9ou sua ocupa9ao mais efetiva, e com as concess6es das sesmarias conheceu 

a presen9a do branco. Esse sistema, que muitas vezes mostrou-se corrupto e privilegiando 

uma determinada parcela da sociedade, obrigou os caboclos a buscarem reftigio nos matos, 

nas terras devolutas,a rea que n乞o era incluida nas concess6es. Sendo assim, esses lugares 

poderiam ser explorados livremente pelos lavradores pobres, excluidos do sistema e 

tamb 6m, de suas reas de cultivo. Essa "necessidade" contribuiu para a forma9乞o da 

popula9ao que, na segunda metade dos anos 30, participaria do Movimento dos Monges 

Barbudos. 

32 FRANCO, op. cit., p. 121 
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3.2 A CoNTRIBuiCAo DO TROPEIRO A FORMA叫O HIST6RICO-CULTURAL DO 

PLANALTO GAもCHO - No CAMINHO DAS TROPAS: DE SOROCABA A SOLEDADE. 

No presente item, temos o objetivo de analisar as contribui96es do tropeirismo para a 

forma 乞o hist6rico-cultural do Planalto, principalmente no que se refere a Soledade e sua 

liga9ao com S乞o Paulo, leia-se Sorocaba, cidade das feiras para onde eram transportadas 

mercadorias e animais. A Feira de Sorocaba destaca-se tamb6m por ser o local onde se 

noticiou a primeira apari9ao do monge Joをo Maria, personagem de significativa importancia 

na vida religiosa do sul do pas. Sua pessoa/figura encontra-se relacionada com a Guerra do 

Contestado, com o ef6mero movimento dos Monges de Pinheirinho e tamb6m com os 

acontecimentos de Soledade, no caso dos Monges Barbudos 

Antes de investigar melhor este personagem singular, achamos por bem buscar uma 

possibilidade de resposta para a seguinte questao: como teria o monge Jo乞o Maria estado 

presente em lugares tao distantes um do outro e persistido por tao longo tempo, sendo que 

foi em Sorocaba, em 1840, o primeiro relato de sua apari9乞o? Com vistas a resposta desta 

pergunta 6 que nos aventuramos a buscar a contribui9乞o do tropeirismo, e por consequ6ncia 

do tropeiro que teve uma fundamental import含ncia na vida do Rio Grande do Sul 

Segundo o etn6logo belga Vansina, "las tradiciones orales son todos los testemonios, 

narrados, concernientes ai passado"33. Mais recentememte, Julie Cruikshank declara que a 

expressao tradi9乞o oral ainda 6 ambigua, devido ao fato que suas defini96es mudam no uso 

popular. Diz a autora que "[...] a express乞o 'tradi9乞o oral' identifica um conjunto de bens 

materiais preservado do passado. Outras vezes, a usamos para falar do processo pelo qual a 

informa9ao 6 transmitida de uma gera9ao a seguinte"34. Esta 丘  ltima defini9ao ser utilizada 

ao longo deste estudo, ou seja, conhecimentos que foram passados ao longo dos tempos de 

gera9乞o em gera9乞o, conhecimentos que se perpetuaram ao longo do tempo, sofrendo 

evidentemente algumas adapta96es e transforma96es, mas mantendo um ncleo possvel de 

ser identificado/decifrado 

33 VANSINA, Jan. La tradici6n oral. Barcelona: editora Labor, 1967, p. 33 
34.CRUIKSHANK, Julie. Tradi9豆o oral e hist6ria oral: revendo algumas quest6es. In.: FERREIRA, Maneta 

de Morais; AMADO. Janaina. Usos & Abusos da Hist6ria Oral. Rio de Janeiro: Funda9ao Gethlio 
Vargas, 1996, p. 151. 
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Contudo, levar a s6rio os relatos orais n乞o significa considerar que falam por si 

mesmos, ou que seus significados estejam auto-evidentes. Salientamos que seus significados 

no so fixos, visto que narrativas orals sobre o passado englobam experi6ncia subjetiva. 

Do mesmo modo, as tradi96es orals nao podem ser guardadas com a id6ia de determinar 

seus significados retrospectivamente, pois eles emergem do modo como sao utilizados na 

prtica. A tradi9乞o oral pode ser vista como um sistema para construir e transmitir 

conhecimentos. Nesses saberes englobam-se tamb6m os aspectos religiosos que comp6em a 

vida cultural dos caboclos do Planalto 

Ainda segundo Vansina,, para melhor compreendermos as tradi96es orals, o 

informa96es do meio no qual se da a pesquisa toma-se fundamental, pois cada tradi9o 

nasce e se perpetua no seio de uma cultura, e esta h ltima modela suas tradi96es. Enfim,6 

necessrio estudar a cultura que a sustenta ou que lhe da formas35, e neste sentido, 

passaremos a nos ater aos tropeiro, que transportavam mais do que mercadorias nos lombos 

dos animais, eles ligavam o extremo sul do Brasil a Sorocaba, em S乞o Paulo 

O tema tropeirismo ainda nao foi devidamente tratado e estudado, principalmente 

pelo papel que os tropeiros desempenharam, como integradores do Rio Grande do Sul ao 

centro do Brasil, bem como seu papel de interliga9をo cultural, e mesmo tnica. Segundo a 

historiadora Vera Barroso, "foi exatamente o movimento de tropas de mulas, que durante o 

s6culo XVIII, ao estabelecer caminhos e animar o surgimento de povoados, atuou, vinculou 

e costurou por assim dizer o Rio Grande do Sul ao Brasil"36. Seu papel, sua import含ncia 

para os estudos do Sul certamente sao de extrema relevancia, nao s6 pela importancia 

econ6mica, mas tamb6m pela s6ciocultural 

A atividade tropeira pertence a poca das trilhas, quando a produ9ao dos agricultores 

necessitava ser transportada rapidamente a distantes centros consumidores. Ao mesmo 

tempo que eram carregadas mercadorias tais como mulas, fumo, couro, charque, entre 

outras, esses viajantes tamb6m realizavam a fun9ao de divulgadores culturais, criavam uma 

interliga9乞o entre as diferentes regi6es, lugares, culturas, habitos, modos de ver o mundo 

35,vNsiNA, op. cit. p. 199-200 
36. BARROSO, V6ra Lucia Maciel. O caminho do "Certo": da integra9乞o do isolamento. In.: SANTOS, 

Lucia Sgarbi; \TIANNA, Maria Costa; BARROSO, Vdra Maciel. (Orgs.) Bom Jesus e o tropeirismo no 
Brasil Meridional. Porto Alegre: EST, 1995. p. 37. 
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Suas diversas rotas (ANExo B) interligavam grandes distncias. Ao longo dessas 

jornadas, realizavam paradas e possibilitava-se a forma9o de pequenas comunidades, a 

gnese das thturas cidades de origem tropeira. Conforme o historiador Moacyr Flores, 

[...] no fim de cada jornada surgia o pouso, lugar com 自  gua e pasto para os 
animais, onde os tropeiros descansavam durante a noite, junto as bruacas, 
canastras e jacds num quadril自tero, cobrindo-os com couro. Ao amanhecer, 
arrebanhavam as bestas, recolocavam a carga e seguiam a trilha at o prximo 
pouso. Mais tarde, no pouso, erguia-se um rancho com pilastras de madeira, 
coberto de capim, que protegia os tropeiros e as mercadorias, num rstico 
dormitrio, O dono do rancho morava numa cabana ao lado, dando hospedagem 
gratuita, cobrando apenas o milho para os animais. 
Depois construiam a pequena venda, a casa de um peao, o rancho do ferreiro, 
dando incio a um povoado, at que tivesse uma capela filial, depois curada, 
para se transformar em igreja matriz. Cidades surgiram nas trilhas das tropas 
como Cruz Alta. Carazinho, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria, Bom 
Jesus, Viamo, Santo Antnio da Patrulha, Lages, Campos Novos, Curitibanos, 
Mafra, Rio Negro. Curitiba, Registro, Sorocaba37 

A cidade de Soledade tamb6m tem sua origem relacionada com o tropeirismo 

Segundo a historiadora e folciorista Florisbela Carneiro Zimmermann, o papel e a 

importncia do tropeiro na vida da cidade 6 comprovada pela documenta9ao que ha no 

Arquivo Hist6rico do Estado do Rio Grande, "documenta9ao que constata uma 

participa 乞o muito efetiva do tropeiro na vida econ6mica, poltica e social da poca, em 

Soledade"38. 

No que se refere ao povoamento do Planalto do Rio Grande do Sul, a participa9ao 

dos tropeiros e das rotas por eles trilhadas foram de singular importncia39. Nosso interesse 

aqui justamente salientar a liga9ao existente entre o Planalto Gacho e Sao Paulo (ANExo 

B) 

A Estrada de Sorocaba, tamb6m chamada de Estrada das Tropas, Estrada do Serto, 

Estrada do Sul, Estrada Real, ou Estrada de Viamao, era o caminho oficial que ligava o 

3 '. FLORES, Moacyr. O tropeirismo e a economia colonial. In.: SANTOS, Lucia Sgarbi et. al. Op. cit., p 
135-136. 

38 ZIMMERMANN, Florisbela Carneiro. Tropeiro e a forma9きo do Planalto M6dio Rio-grandense. In 
	, Z]MMIERMANN, Adolfo. Biribas: a contribui戸o do tropeiro a forma9ao histrico-cultural do 
Planalto M6dio Sul-rio-grandense. Sorocaba: Fundaao Ubaldino do Amaral 1991一  n 11 

39 Para maiores informa96es indicamos as obras de: MARTINI, op. cit., capitulo IV; RUBERT, op. cit., 
capitulo II. 
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Brasil Meridional a Sao Paulo, cuja exist6ncia possibilitou o desenvolvimento do 

tropeirismo sulino e o povoamento do interior da Regio Su140 

Com a existencia desta estradalliga9えo entre Planalto Gacho e Sorocaba, neste ir e 

vir desses viajantes, com suas paradas em diversos pousos, tendo contato com as mais 

diversas pessoas, hbitos e costumes, crenas religiosas, enfim, com uma grande diversidade 

cultural, exercendo a fun9乞o de divulgador, de interlocutor entre diferentes culturas. 

Segundo o estudo de Lucila Maria Sgarbi Santos, "os 'Tropeiros Dom6sticos' [tropeiros dos 

Campos de Cima da Serra] foram responsveis nをo s6 pelo interc含mbio comercial, como 

pelo cultural e tnico. Usos e costumes em geral eram intercambiados pelos tropeiros, com 

os locais por onde passavam"4' 

Nesse sentido, a presen9a do monge entre os moradores de Soledade pode ter tido 

influ6ncia nessa intera9乞o cultural apreendida pelos tropeiros e por eles divulgada, 

consciente ou inconscientemente. Dois relatos de Zimmermann, de sua vida quando crian9a 

e de sua pesquisa realizada em Soledade, tratam justamente deste personagem, o monge 

Joao Maria. Diz a referida autora que no interior de Soledade existiam e permaneciam 

hbitos e costumes implantados pelo tropeirismo. Dentre as manifesta96es que recolheu, 

destaca a figura do monge Sao Joao Maria, o mstico da Lapa, figura que emerge junto aos 

caminhos das tropas. Ele esta na Lapa, esta no Campestre em Santa Maria, esta tamb6m em 

Soledade. Referindo-se a coleta de um relato que realizou em Soledade diz a autora, 

Ali, em Soledade, h pouco mais de um ano, entrevistando a esposa de um 
antigo tropeiro, a progenitora do nosso atual prefeito, Dr. Olavo Wallendorf, 
dela ouvi relatos que dizem bem da devo9豆o popular a Sao Joao Maria. 
A poucos quil6metros ao norte de Soledade, conheo um local que os devotos do 
Monge denominam de "Santa Cruz". 
Ali, na fazenda do tropeiro e heri da Guerra do Paraguai, Coronel Lhcio da 
Silva Portella, natural da Lapa, o Monge se refugiara quando, certa ocasiao, foi 
perseguido. 
Tendo ele erguido ali uma cruz de madeira, em reconhecimento da prote車o 
recebida, logo o local se transformou em centro de promessas 
Para mim tem especial significa頭o o fato do Monge ter batizado uma menina 
nas a guas do rio Despraiado, o qual contorna terras ainda hoje de nossa 
propriedade, dando-lhe o nome de Maria Joana. Essa menina era minha m豆e42. 

40 Cf. RODERJAN, Roselys Veliozo. Caminhos do Sul. In: SANTOS, Lucia M. Sgarbi. et. ai., op. cit., p 
29. 

41 SANTOS. Lucila Maria Sgarbi. A importncia do tropeirismo no desenvolvimento s6cio-econmico- 
culturai de Bom Jesus, em cima da serra. In: SANTOS, Lucia M. Sgarbi. et. ai.. on. cit.. o. 155 

42 ZIMMERMANN. Florisbela Carneiro, Algumas influencias do tropeirismo no interio; de Soledade. In 
ZIMMERMANN. op. cit. p. 22・23 
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Ainda segundo informa96es da autora, a presen9a do monge era conhecida entre os 

tropeiros. S乞o Jo乞o Maria, nas suas andan9as, deslocava-se precisamente ao longo do 

caminho das tropas. N乞o por coincid6ncia, nao porque houvesse um prop6sito definido, 

mas certamente pelo respeito e hospitalidade que lhe devotavam os tropeiros43 

Como ja mencionamos, no 6 nosso objetivo esgotar o assunto, mas apontar algumas 

interpreta96es a respeito da figura do monge. Acreditamos que uma destas possibilidades, 

talvez a mais plausvel at6 o momento, seja realmente a que se relaciona com o caminho dos 

tropeiros, ou seja, que tenham tido contato com o monge, alguma informa9乞o sobre ele e o 

conhecimento sobre sua pessoa e suas qualidades, principalmente aquelas que o apontam 

como tendo poder de curas, de receitar rem6dios baseados em ervas, de ser santo etc., 

a figura do monge tenha se perpetuado pelas mais distantes regi6es do Planalto Mdio 

gacho44 

E plausvel inferir que o conhecimento a respeito do monge Jo乞o Maria se efetuou por 

meio dos tropeiros, que eram religiosos e tinham contato multicultural em suas jornadas 

entre o extremo sul do Rio Grande do Sul e a Feira de Sorocaba, para a qual tambm se 

dirigiam pessoas de outras partes do pas, sendo ali um ncleo de trocas culturais. Mas o 

que se refere a aceitabilidade e receptividade por parte da popula9ao do Planalto M6dio, 

principalmente de Soledade a respeito deste "monge", sera tema de estudo de capitulo tr6s 

3.3 Os ANOS 30 EM SOLEDADE 

Com a Revolu9ao de 30, Getlio Vargas, ento presidente do Estado do Rio Grande 

do Sul, foi empossado como chefe do governo provis6rio. Houve a dissolu9をo do Senado 

Federal, da Camara dos Deputados, das Assembl6ias Legislativas e as Camaras Municipais 

Tamb6m a Constitui9ao da Rep立blica, bem como as Estaduais, deixaram de existir. Para os 

u Ibid., p. 22-23. 
'4.4 Com o prop6sito de exemplificar melhor esta divulga 含o da cultura religiosa, temos a Recomenda das 

Almas, ritual religioso praticado na Semana Santa em Soledade. ZIMMERMANN realizou um estudo 
sobre o assunto em 1978 e constatou a existencia deste ritual na cidade de Soledade. Apresenta inclusive 
algumas ora6es como Padre-Nosso da Obrigaぐdo. Este ritual segue ao som das matracas. Segundo a 
autora, a Recomenda estabeleceu-se em Sao Paulo, apontando que a Recomenda praticada em Soledade 
origina-se de Sao Paulo. Diz a autora: "O antigo caminho de tropas que interligava o planalto gacho a 
So Paulo passava poucos metros do cemitrio onde recolhemos a Recomenda aqui reproduzida" [na obra 
da autora, p. 29・30]. 
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estados, foram enviados os interventores, de confian9a de Vargas. No caso do Rio Grande 

do Sul, foi nomeado o Interventor General Jos6 Ant6nio Flores da Cunha. Em seu governo, 

um dos primeiros a ocupar uma das novas secretarias foi Raul Pilla, o qual ter destaque 

nessa d6cada quando da Revolu9ao Constitucionalista de 1932 

Esses acontecimentos, juntamente com a demora na convoca9ao de elei96es que 

conduzissem o pas a democracia, come9avam a minar o apoio que havia existido a 6 poca 

da Revolu9ao de Outubro, gerando insatisfa6es e discord含ncias. Deste sentimento de 

insatisfaao, teremos o eclodir da Revolu9ao Constitucionalista de 1932, encabe9ada por 

So Paulo, mas com apoio de outras localidades do pas (ANExo A) 

Aproximando-se a reconstitucionali7a9乞o do pas, Flores da Cunha, percebe-se sem 

um apoio partid自rio, visto que, em 1932, tanto o Partido Republicano quanto o Libertador, 

posicionaram-se contra o Interventor por ter-se colocado ao lado de Vargas; para tanto 

criam o Partido Republicano Liberal, com elementos oriundos dos dois partidos 

As divergencias entre o interventor e o presidente nasceram quando da candidatura 

asucesso de Vargas. Em outubro de 1937, o Ministro da Guerra, o comandante da 

Regio, Daltro Filho, requisitou a Brigada Militar como for9a auxiliar do Exrcito. Com  a 

votaao do estado de emergencia e posterior estado de guerra, o presidente obteve poderes 

absolutos, tendo o poder de, inclusive, prender deputados, senadores e governadores de 

Estado. Neste contexto, Flores da Cunha preferiu a renncia, assim que foi instaurado o 

Estado Novo. 

3.3.1 A REVOLUCAO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 EM SOLEDADE 

Em 9 de julho de 1932, teve inicio a Revolu9ao Constitucionalista de S乞o Paulo, 

perodo no qual a poltica gacha entrou em crise. Gachos que ocupavam pastas no 

minist6rio do Governo de Getulio Vargas se retiram. Entre eles encontramos o soledadense 

Maurcio Cardoso45. Dois grandes vultos da politica gacha, Borges de Medeiros (do 

Partido Republicano) e Raul Pilla (Partido Libertador) exigiam o retorno da 

45 Al6m de Maurcio Cardoso, tambm Jo豆o Neves, Batista Luzardo, Lindolfo Color abandonaram os postos 
que exerciam no governo federal. FERREIRA FILHO. Arthur. Cr6nica dos Tempos Presentes (1928- 
1957). In.: BECKER. Klaus (Org.). Enciclop'dia Rio-grandense. Canoas: Editora Regional, 1957. v. 3, 
p. 53. 
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reconstitucionaliza9ao do pas. Estes acontecimentos geraram uma instabilidade poltica, 

quebrando o clima de unidade que havia sido instaurado em l93O46 

No Rio Grande do Sul, a Frente I丁  nica Rio-grandense (formada pelos Partidos 

Republicano e Libertador) articulou-se com polticos paulistas que preparavam a insurrei9o 

em prol da constitucionaliza9乞o do pas. Havia a esperan9a de que, quando se iniciasse, o 

Rio Grande do Sul aderisse a causa de Sao Paulo, o que nao se efetivou, O ento 

interventor Flores da Cunha, manteve-se fiel a Vargas, e criou corpos da Brigada Militar em 

todo o Estado para apoiarem o regime varguista. Em Soledade, foram instituIdos dois 

desses corpos chamados auxiliares: o 440, sob comando do Coronel Pedro Correa Garcez 

(de antiga filia9乞o republicana); e o 330, sob comando do Coronel Cndido Carneiro Jnior 

(ligado ao Partido Libertador)47 

Borges de Medeiros e Batista Luzardo, em 14 de agosto de 1932, foram ao interior 

do estado a fim de articular for9as para combater o Interventor Federal apoiando a causa 

paulista. O gesto dos lideres da Frente Unica fez com que, em Soledade, Republicanos e 

Libertadores, iniciassem um movimento de rebeliao. Segundo Franco no dia "1v de 

setembro, assaltaram o quartel do 440 Corpo Auxiliar, que obedecia ao comando do 

advogado Pedro Corra Garcez. Este, que se manteve fiel ao Interventor Federal, foi preso, 
一一一二一  一一一一一  一一一一一  一」きーに：一  」一  一一一ー  f・、一一一 ,,48 ハーー」,一一一一  1一一一一  A 	一‘一  」一  1、一 1一一  assim じorno outros mlじia.is ue seuしo'IJU ・しoriiorrne J orge A ugusto ue rauia・  

[...] de acordo com o que fora resolvido na noite anterior, foram proclamados 
General Comandante em Chefe das Foras Revolucionrias Constitucionalistas 
de Soledade, Coronel Candido Carneiro Jnior; Prefeito Municipal e Chefe 
Civil da Revoluao - Coronel Urbano Benigno dos Santos; Chefe do Estado 
Maior Coronel Caio Graccho Serrano; Comandante da Praa Coronel H6rcules 
Boccardi.竺  

Com a publica9ao do manifesto, lan9am-se luta os insurgentes soledadenses 

Manifesto ao Povo do Rio Grande do Sul. 

46.46 No inicio de maio de 1931, o gacho Borges de Medeiros toma uma iniciativa bastante ousada. Em carta 
enviada ao chefe do Governo Provis6rio, Get自lio Vargas alertava para os perigos da continuidade 
indefinida do regime de exce9o. Nesse documento aponta os erros e desvios da ditadura e passa a frmula 
politica para solucion-los: o cumprimento do Programa da Aliana Liberal - elei96es e Constitui9ao. 
PAULA, Jeziel de. 1932: imagens construindo a histria. Campinas: Ed. Unicamp, Piracicaba: Ed. 
Unimep, 1998. p. 245. 

47 Cf. Franco, op. cit., p. 123 
48 FRANCO, op. cit., p. 124 
49 PAULA. Jorge Augusto de. O Fao: um episdio da Revolu9ao de 1932 no Rio Grande do Sul. 2a ed. 

Passo Fundo: Joao B. M. Freitas Grfica e Servi9os, 1972. p. 25. 
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A terra herica de Soledade, atendendo a voz dos Partidos Republicano e 
Libertador e honrando suas tradi戸es, levanta-se hoje de armas na mo pela 
restauraao da ordem do regime legal no Brasil. Estamos com urna brigada de 
um efetivo superior a mil e quinhentos homens armados, cheios de ardor e f 
cvica, para sustentar ao lado de outros municpios que, como o nosso, se acham 
empenhados no movimento revolucionrio constitucionalista, a palavra de 
honra do Rio Grande! 
Os compromissos assumidos pelos Chefes eminentes, Borges de Medeiros e 
Raul Pula, que representam a totalidade da popula9含o rio-grandense, 6 que nos 
levaram a lutar ao lado do herico povo de Sきo Paulo, nesta memorvel jornada 
cvica, contra uma ditadura funesta e nefasta aos destinos da nacionalidade. 
Borges de Medeiros, o excelso varo republicano, Raul Pilla, a indivicbialidade 
estuante de f e amor pela liberdade, se acham em campo pela liberdade, se 
acham em campo pela defesa dos mesmos ideais que nos anima! 
Outra no poderia, pois, ser nossa atitude, sob a pena de nos tornarmos indignos 
da terra extraordinria dos farroupilhas! 
O nosso movimento 6 invencivel, porque defende a causa do Rio Grande do Sul! 
Duas de nossas divises marcham par invadir o municpio de Carazinho e Passo 
Fundo. 
Nada nos deter nesta hora histrica em que combatemos a boa peleja pela 
dignidade, pela honra do Rio Grande do Sul e salva9まo da Ptria! 
Viva Borges de Medeiros! 
Viva Raul Pula! 
Viva a Revolu まo Constitucionalista! 
Soledade, l。  de setembro de 1932.50. 

O general C含ndido Carneiro Jnior (conhecido como Candoca), enviou ao 

Interventor Federal, uma carta datada de 03 de setembro de 1932, na qual explicou as 

raz6es de seus atos: 

Soledade, 3 de setembro de 1932. 
General Interventor 
Porto Alegre. 
Por emissrio aqui chegado, fui informado de que meu partido est contra a 
ditadura. No acreditei, porque o Dr. Adalberto e V. Exa. me disseram de viva 
voz que o meu eminente Chefe, Dr. Assis Brasil, estava com a ditadura, mas, 
instado pelo povo e familias, assumi o comando do movimento neste municipio 
Fazendo minhas as palavras de V. Exa., que neste Estado ou se 6 de um partido 
ou nao se 6 coisa nenhuma, fico com o meu partido e com o Rio Grande. 
Hoje defrontei-me com suas foras no Passo do Rocha, foram mortos oito 
homens. Estabeleci governo e prendi os que nao estavam com o Rio Grande 
neste municpio. 
Estou a frente de 1.500 homens e, com arma ou sem elas, lutarei at6 o meu 
assassinato com aqueles que vo acompanhar o Rio Grande no despenhadeiro 
em que se acha. Organizei o Corpo de 400 homens com recursos que V. Exa. 
me forneceu, mas no recebi armas nem muni9do para tra-lo. O dinheiro 6 do 
povo, usamo-lo com igual direito. Sou dos maiores contribuintes ao fisco 
municipal e estadual. Meus bens ficam para re4sponder pelo ato que cometo 
Vejo em V. Exa. o Bento Gon9alves da atualidade, o general querido do Rio 
Grande. Nada temo. 

50 PAULA, Jorge Augusto. op. cit., p. 26 e 27 
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V. Exa. poder mandar contra mim todo o exrcito, enfrent-lo-ei de 含  nimo 
resoluto nas matas deste municpio, quando n含o posso lutar no campo, e estarei 
no ltimo reduto a ser batido. No me queira mal, serei ainda um seu amigo e 
soldado. Isso passa e ns ficamos. (a) Candido Carneiro Jnior, ex-tenente- 
coronel, Comandante do 330 Corpo Auxiliar"51. 

Ciente de que o governo Estadual enviara tropas para reprimir o movimento, 

Candoca afastou seus soldados da sede municipal. A partir de 4 de setembro, a for9a 

rebelde ganhou o interior do municipio. Franco destaca que "{. . .J um grupo, sob comando 

do Coronel Dr. Manoel da Silva Carralo, ultrapassava o Passo do Espumoso e se adonava 

da localidade de Tapera, ali substituindo as autoridades distritais a 8 de setembro52 

Mas a 13 de setembro, s margens do rio Fao, junto ao Passo da Barca e pr6ximoa 

embocadura do Rio Duduia, ocorreu o encontro entre as for9as insurretas e as leais a 

Vargas. O combate durou por volta de seis horas, com perdas de ambas as partes 

Conforme relato do Cel. Hlio Moro Mariante53, da Brigada Militar "pereceram os 2 

tenentes Joao Cndido Alves Filho e Orestes Pereira Mar9al, cabo Rivadavia Cardoso dos 

Santos e os soldados Frederico Brito da Silva e Nestor Osvaldo dos Santos. Foram feridos 

levemente o 2。  Tenente Carlos Leite Candiota, 1 sargento, 1 cabo e 5 soldados". Entres os 

insurgentes, Jorge Augusto de Paula declarou que houve 4 mortos e 8 feridos. O autor 

destaca que "os ditatoriais tiveram acima de 200 homens fora de combate, entre mortos e 

feridos"54 

No tendo condi96es de oferecer resistencia, Candoca retirou seus homens, 

51 FRANCO, op. cit., p. 126 
52 Ibid., p. 127 
53. MARIANTE, Helio Moro. Crnica da Brigada Militar Ga cha. Porto Alegre: Imprensa Oficial 

ruuora・  iソ  iz. p. ibど. ver tambem sobre o con.tlito do Fo a Enciclop'dia Rio-Grandense. Canoas: Ed. 
Regional, 1957. p. 54, 55 e 56. 

54 PAULA, Jorge Augusto. op. cit., p. 80 e 81 
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atravessando o Rio Duduia e internando-se nos matos55. Relata-nos Franco que "por algum 

tempo ainda conservou gente reunida e dispostaa resistencia, at6 que o Interventor Gen 

Flores da Cunha lhe mandou um emissrio na pessoa do Dr. Flix Engel Filho, para acertar 

os termos da pacificaao". Este acordo sucedeu-se em 5 de outubro de 1932, no povoado 

Vit6ria (hoje Maurcio Cardoso). O governo garantia aos rebeldes a volta aos lares, 

mediante as seguintes condi96es: deposi9o das annas; devolu9ao, por parte do General 

Candido Carneiro Jnior, da quantia recebida para organiza 9乞o de um Corpo Auxiliar da 

Brigada Militar do Estado, com um efetivo de 400 homens56. 

Ap6s este primeiro encontro, ocorreu outro em Guapor, em 22 de outubro, com as 

clausulas definitivas: 

I - O general C含ndido Carneiro Jnior, em virtude dos Termos da ata 
preliminar, considera efetiva a deposi 言o das armas por todos os seus comandos, 
mediante a aceitado da proposta que lhe foi feita e hoje reiterada pelo General 
Interventor do Estado, de lhe serem asseguradas, bem como a todos os seus 
comandados, amplas garantias individuais de regresso a seus lares e 
estabilidade neles, sem temor de qualquer coaao ou responsabilidade criminal 
originadas do levante armado de Soledade; 
II - O general Cndido Carneiro Jnior se compromete a fazer entrega ao 
representante do General Interventor, ou a quem este indicar, do remanescente 
em armas de guerra (fuzis) usados no levante e depositadas na casa do cidado 
CIcero Ferreira de Albuquerque, cujas armas foram tomadas do Corpo 
Provisrio 44。  em orgni7aao, sob o comando do Tenente-Coronel Pedro 
Corra Garcez; 
III - O general Cndido Carneiro Jnior se compromete, ainda, em virtude da 
presente ata de acordo, ap6s ser posto em liberdade, a dar por escritura pblica, 

55.55 Estamos enfatizando Soledade, mas ocorreram outros confrontos, tanto em nvel estadual quanto 
nacional. Em territrio gacho, poucas e insignificantes foram as a es de carter b6lico ento verificadas, 
limitando-se a pequenas escaramuas em Fao, (municpio de Soledade), em Nonoai e em Cerro Alegre, 
(municpio de Piratini), onde foi preso o Dr. Borges de Medeiros. Juntamente com o Dr. Borges foram 
presos outros chefes polticos, inclusive alguns oficiais da Brigada Militar. Houve, ainda, um pequeno 
combate nos campos do Macedo, onde o 3。  esquadro do 1o Regimento de Cavalaria foi obrigado a retirar- 
se, face 良  excelente posi9ao ocupada pelo adversrio. Em Vacaria houve iimn tentativa de levante. Uma 
Companhia do 1o Batalhao de ca9adores seguiu para essa localidade, incorporada a outras tropas legais e a 
tentativa foi prontamente debelada. O Regimento Presidencial, hoje Regimento Bento Gonalves, atuou no 
prprio Rio Grande do Sul. Seu esquadro, fazendo parte de uma coluna, excursionou at Vacaria, donde 
retornou a Capital escoltando material de acampamento, armamento e muni9ao, que se encontravam em 
poder de um grupo de rebeldes que pretendia agir no nordeste do Estado. MARIANTE, op. cit., p. 167 e 
168. FERREIRA FILHO, comenta que o governo j dominava completamente a situaao quando o Dr. 
Borges de Medeiros empreendeu levantar foras em Santa Maria. Certamente nao pensava destruir o 
governo de Flores da Cunha, mas, apenas, aliviar a enorme presso que as tropas rio-grandenses, enviadas 
pelo interventor, faziam sobre Sao Paulo. - [...}, a 20 de setembro, em Cerro Alegre, empenha-se em 
violento combate com foras governistas. E derrotado caindo prisioneiro. [...]. FERREIIRA FILHO, op 
cit., p. 54. Em nvel nacional, DE PAULA declara que "a censura imposta pelo governo militar de 
Vargasノamais deixou passar a informagdo de que o estado de Mato Grosso tamb dm んtava aolado de 
So Pauん e nem qualquer notcia sobre as vrias rebeli6es anti ditatori ais que pアocaram em mais de 
oito estados brasileiros". PAULA, op. cit., p. 216. Ver ANExo A. 

56 FRANCO on cit n 127-1 28 
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terras, tantas quantas forem necessrias, de seu casal ou de terceiros, situadas no 
municpio de Soledade, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no valor 
de noventa contos de ris (90:000$000), quantia esta correspondente 
importncia igual, que recebera para a organizaao e manutendo de um Corpo 
Auxiliar de quatrocentos homens sob seu comando, criado para marchar com 
destino ao Estado de Sao Paulo, com o objetivo de combater a favor da ditadura, 
e cujo corpo, depois de organizado, e ap6s ordem de marcha, revoltou-se, 
fazendo causa comum com outros, dele assumindo o Comando Geral o 
acordante, Cndido Carneiro Jnior; 
IV - Este assumo, finalmente, o compromisso de entregar seis mil tiros de fuzil 
(6.000) deixados em dep6sito na casa do fazendeiro Ant6nio Reveilleau a pessoa 
indicada pelo delegado do General Interventor, deixando de fazer entrega de 
mais armamento, por ter sido grande parte extraviado no combate travado nas 
margens do arroio Fo e outra parte arrecadada pelas foras ditatoriais57. 

Mesmo concordando com os termos da pacifica9ao, a intranqilidade prosseguiu 

por um longo perodo em Soledade. Foram vrios os incidentes e conflitos que se 

sucederam no desenrolar da d6cada, sendo muitos deles reflexos dos acontecimentos de 

1932. 

3.3.2 A PoLTIcA DE SOLEDADE POR INTERMDIO DA IMPRENSA 

As reminiscencias do confronto ocorrido no rio F乞o, influenciaram a vida politica de 

Soledade no decorrer da d6cada. Gerou-se, na popula をo, um espirito de desconfian9a, de 

ressentimento e 6 dio, enfim, feridas nao cicatrizadas. Neste perodo, era prefeito Francisco 

MUller Fortes, do Partido Republicano Liberal, partido do Interventor Federal Jos6 Ant6nio 

Flores da Cunha. 

A imprensa gacha noticiou casos de viol6ncia e crimes politicos em Soledade no 

perodo posterior a 1932, propagandeando uma reinante intranquilidade naquele municipio 

Por meio dos jornais Correio do Povo e Dirio de Noticias, inmeras noticias foram 

veiculadas tratando da inseguran9a e sucessos de Soledade no que se refere a viol6ncia 

poltica. 

Um dos fatos mais acentuados pela imprensa foi justamente o assassinato do 

farmac6utico Kurt Spalding, ocorrido s v6speras das elei96es58. Sobre este epis6dio, o 

Correio do Povo publicou 

57.57 FRANCO, op. cit., p. 128 
58.58 Sobre a morte de Kurt Spalding temos: Correio do Povo: 22 dez. 1934. p. 16; 27 dez 1934, p. 20 
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O Dr. Oswaldo Vergara apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral o seguinte 
protesto: 
A Frente Unica, por seu representante abaixo assinado, tamb6m candidato a 
deputado estadual, vem, com a necessria antecedncia, protestar contra a 
validade das elei96es que amanh se realizaro em Soledade. 
Toda sorte de viol6ncia est言o sendo cometidos nesse municpio pelas principais 
autoridades municipais. 
[...j Gododofredo Siqueira, segundo comunicaao que o signatrio recebeu hoje, 
declara abertamente n言o consentir que vote um s6 frentista, dizendo-se 
autorizado at6 a matar [...J 
O mesmo ambiente de terror se criou dentro da vila, onde deveria fazer-se a 
elei9ao da 2a mesa, tendo o delegado de policia Sr. Macrio Serrano percorrido, 
com soldados, o primeiro distrito e, desde ontem, impedido a entrada de 
frentistas na vila, com pessoal armado em p de guerra. E, coliniando toda essa 
sdrie de violencias, acaba de ser assassinado, em sua prpria casa, por capangas 
do prefeito, o valoroso correligionrio Kurt Spalding, e ferido gravemente 
Candido Carneiro Jnior que se achava presente no momento do assalto[...]59 

O jornal Dirio de Noticias tamb6m noticiou o fato: 

Grave ocorrncia em Soledade. Informam de Passo Fundo que elementos da 
Policia daquela vila assassinaram o coronel... Spalding, ferindo gravemente o 
General Carneiro Jnior, que se encontra em estado desesperador... De Passo 
Fundo informam terem elementos da policia de Soledade assassinado, hoje, em 
sua prpria residncia, o coronel... Spalding. Adiantam que o General Carneiro 
Jnior, se encontrava ao lado da vitima, tambm foi ferido, achando-se em 
estado desesperador. A situa 豆o 6 grave60. 

Tamanho era o clima de distiirbio em Soledade, que fora solicitado a Justi9a 

Eleitoral um pedido de habeas-corpus para o eleitorado oposicionista61. Mas o uso da 

violncia para intimidar eleitores oposicionistas por parte do prefeito era fato conhecido 

pelo chefe de policia. Conforme reprodu9乞o do telegrama publicado pelo Correio do Povo 

"quando o prefeito reuniu, sob suas ordens, esses individuos armados, o fato foi 

comunicado ao chefe de policia"62 

59 Correio do Povo, 15 dez. 1934, dentro do Cultura Popular de 16 dez. 1934, p. 17. Sobre Godofredo 
Siqueira temos que fora subprefeito e subdelegado do 5。  Distrito de Soledade, Jacuizinho, morreu 
assassinado. Cf. WEDY, Garibaldi Almeida. Soledade: Fatos polticos, violencias e mortes, 
一reminiscncias - dcada de 1930-1940. Porto Alegre: Renascenas, 1999. D. 43. 
60 Dirio de Notcias, 16 dez. 1934, p. 24. Veja tambm o Correio do Povo, 17 dez. 1934: "Ontem trs 

capangas do prefeito Francisco MUller Fortes, ao meio dia, assaltaram a farmcia e a casa de residncia do 
Sr. Kurt Spalding, assassinando-o a tiros de revlver. Idntico objetivo tiveram com o Sr. Candido 
Carneiro Jnior que teve seu pala fino atravessado com vrios furos de balas, saindo somente com um 
ferimento, no muito leve", p. 15. 

61 Correio do Povo, 15 dez. 1934, p. 10 
62.Correio do Povo, 13 nov. 1934, p. 14. Este 6 assinado pela vitima Gen. Candido Carneiro e por Dr 
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Segundo Garibaldi Almeida Wedy, "seguiu-se a tentativa de assassinato do Dr. Caio 

Graccho Serrano, acompanhado de ataques s pessoas nas ruas e espancamentos, os quais 

sempre foram comunicados s altas autoridades"63. Tamb6m este foi um dos lideres do 

levante de 1932 em Soledade. 

Quando do assassinato de Kurt Afonso Drederico Spalding, Cndido Carneiro 

Jnior, estava presente e reagiu matando dois dos assassinos e ferindo um terceiro. Por isso 

foi acusado de assassinato e preso64. Necessitando de tratamento m6dico, foi levado para o 

hospital de Passo Fundo, do qual conseguiu fugir. O Correio do Povo de outubro 1936, 

assim noticiou: "[...] foragido conseguiu alcan9ar a fronteira norte do Estado, passando 

para Santa Catarina, de onde se transferiu para Mato Grosso, depois para S乞o Paulo e, 

finalmente, para o Rio de Janeiro’妬5 

Candoca apresentou-se a justi9a e foi preso. Sobre a sua prisao, noticiou o Correio 

do Povo de outubro de 1936, 

[...] como o Gen. Carneiro Jnior houvesse sido oficial superior da Brigada 
Militar do Estado, pois, em 1930, foi coronel comandante de um corpo 
provis6rio organi7ado em Soledade, o governo do Estado reconheceu as 
prerrogativas inerentes a quele segundo posto, tendo sido ele, por determinado 
do coronel Canabarro Cunha, comandante geral daquela milicia, recolhido ao 
quartel do 30 Batalho de Infantaria, na Praia de Belas66. 

Mas esta pris乞o nao durou muito, e sua absolvi9乞o definitiva veio em 18 de outubro 

do mesmo ano, decretada pelo Tribunal do Jri da Comarca de Soledade. Albino Senger 

tamb 6m foi absolvido das acusa96es que lhes foram feitas pelo Minist6rio Publico67 

63 Sobre este acontecimento noticiou o jornal Correio do Povo datado de 16/12/1934, p. 17, reproduzindo o 
telegrama de Francisco Solar, dirigido ao Dr. Chefe de Policia: "Comunico a V. Exa. que o subdelegado 
do 50 distrito Soledade, na sede de Jacuizinho, anda com seis capangas armados de fuzis guerra 
espancando cidados pacatos em plena rua povoado. Minha residncia est rodeada por capangas com o 
fim de matar-me". 

64.64 "Acordam, em Cmara Criminal, dar provimento ao recurso, para pronunciar o recorrido Candido 
Carneiro Jnior incurso - duas vezes no art. 294 da Consolidado das Leis Penais, por ser o autor da morte 
de Assis Ferreira e co-autor da morte de Alvino dos Santos Ferreira. e pronunciar o recorrido Albino 
Senger incurso no art. 294 citado, por ser co-autor da morte de Alvino dos Santos Ferreira e incurso no 
art. 303 por ser autor da leso corporal leve na pessoa de Ricardo Schaffer". Decis6es do Tribunal de 
Apela9ao do Rio Grande do Sul, profendas no ano de 1936. 10 volume, p. 219 a 211. apud. Wedy, op. cit. 
p. 60. 

65 Correio do Povo, 07 out. 1936, p. 13 
66 Correio do Povo, 07 out. 1936, p. 8 
67 Correio do Povo, 24 out. 1936, p. 10 
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O principal suspeito do assassinato de Kurt Spalding era o prefeito Francisco Miller 

Fortes. Sobre essa acusa9乞o publicou o Correio do Povo 

O Sr. Francisco Mller Fortes 6 alvo de graves acusa es entre as quais o 
assassinato do prcer frenteunista, coronel Kurt Spalding, a agress含o e 
ferimentos na pessoa do General Cndido Carneiro Jnior, o espancamento do 
promotor Severino Sampaio, a coa9含o de que foi vtima o juiz Oldemar Toledo 
e, ainda mais, a violncia que praticou fazendo com que os Drs. Armando de 
Souza Kanters e Libero Cardoso abandonassem, precipitadamente, o municpio 
de 又  n1eAュde 「  168 

Do inqu6rito que foi realizado sobre o assunto, obtivemos as informa96es de que 

viol6ncia era uma constante neste perodo conturbado da vida politica e social de Soledade 

Vejamos: 

No inqurito presidido pelo subchefe de policia Brulio de Oliveira, muitas 
pessoas gradas nos fizeram revela es baseadas nos fatos concretos 
comprometedores ao prefeito Francisco Miller Fortes, ao delegado Macrio 
Serrano e outros, como principais mandantes dos assassinatos dos Srs. Kurt 
Spalding e Joao Pereira da Silva, ocorridos neste municipio, a 15 de dezembro 
do ano passado, al6m de muitos outros crimes, tambm graves69. 

A luta na imprensa era intensa, o prefeito publicou sua defesa no Dirio de Noticias 

em 14 de setembro de 193570, na qual deu sua versao dos acontecimentos. Segundo ela, o 

ex-Prefeito Francisco Mller Fortes foi assassinado na pra9a matriz da cidade7' 

No que tange ao governo Estadual, o Correio do Povo publicou a sada do governo 

por parte da Frente b nica Rio-grandense, na qual Raul Pula (Agricultura) e Lindoipho 

Collor (Fazenda), entregaram suas cartas de demisso72 

Quando de sua visita ao Estado, a Frente b nica entregou ao presidente Getlio 

Vargas um documento no qual relatava as atrocidades que o municpio de Soledade vinha 

sofrendo. 

鷺reio do Povo, 09 ago. 1935, p. 7.reio do Povo, 31 ago. 1935, p. 8. H tambm o Relatrio do Dr. Armando de Souza Kanters, o qualdos acontecimentos envolvendo o prefeito Francisco MUller Fortes. Publicado pelo Correio do Povo 

70慧ago. 1935, p. 9, qudatado de Cruz驚農賢響 1935.Outras edi戸es tambm dedicaram a apresentar a verso do 
prefeito, algumas delas so: Correio do Povo 25 jan. 1935, p. 8; Correio do Povo de 31 ago. 1935, p. 8 
iesses e puoncaaa a versao sobre o caso cio k'romotor Dr. Severino Sampaio. 

7l .7l Cf. Correio do Povo de 22jan. 1936, p. 8; 24jan. 1936, p. 13 
72 ,-，一一一一,一  」  ，、 	1ハ 	』  ，I、ーノ 	， 	 ー  ・wri-ew ao rovo, Iろ ou'・ lJib, p. 1. 
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A representaao entregue, pela Frente Ij nica, ao presidente da Repblica. Nesse 
extenso documento sao historiadas, a partir da Constitui戸o Federal, as 
ocorrncias neste Estado e que vm impressionando a opini乞o pblica. 
Os acontecimentos de Soledade. Por que nada faltasse a emolduraao de tantos 
episdios tristemente famosos,a sombra do governo que crucia a famlia rio- 
grandense, as ocorrncias de Soledade haviam de trazer ao ilustre Chefe da 
Na 言o, em sua visita ao Estado natal, a confirma 乞o plena e concludente da 
dura expia 含o imposta aos legionrios da Frente lj nica. 
Fora materialmente impossivel retratar, em todo a sua hediondez, o assassinio 
frio de denodados companheiros levado a efeito, ali, pelos sicrios a soldo e ao 
mando do prefeito municipal. 
Kurt Spalding, quando em palestra com amigos seus, ap6s ser rudemente 
insultado, 6 espingardeado, dentro da prpria casa, pelos bandidos que o 
procuravam. Tambm outro, em defesa daquele, sucumbia a sanha da malta de 
fascinoras, Cndido Carneiro Jnior, que tivera a coragem de reagir a 
negregada atrocidade. 
Sobre tais fatos, confirmando-os, j言  se manifestou o Dr. Juiz da Comarca, em 
telegrama dirigido ao Chefe de Policia, depois de fugir da vila apavorado, ante a 
falta叱garantias. 
A seguir, ou melhor,a tarde do outro dia, no quinto distrito, onde se realizava a 
elei9ao suplementar, sete celerados, armados de fuzis, penetraram na casa de 
Joo Pereira da Silva, prcer frentista, arrancando-o do seio da familia e em 
presena dela foi sumariamente fuzilado. 
Com o exterminio dessas existncias preciosas, lan9ou o Governo o terror e o 
pnico entre os habitantes de Soledade e colheu mais um misero floro de gl6ria 
- a absten9ao eleitoral da Frente Unica. 
J n含o h repara9ao possivel. E os prprios inquritos policiais j自  passaram, 
nesta infelicitada terra, ao rol das farsas em que extremam os lugares-tenentes 
da interventoria rio-grandense, onde o que menos se preza 6 respeito,6 a 
liberdade e a vida de seus opositores, intrpidos e tenazes..." 
Porto Alegre, 18/12/1934. 
A.A. Borges de Medeiros. 
Raul Pula73. 

O ano de 1937 6 , sem dvida, um momento chave da politica brasileira. E nele que 

ocorreu o golpe do Estado Novo, que manteve Getlio Vargas no poder. No estado, ao 

longo deste ano, Flores da Cunha enfrentava a dissidencia do Partido Republicano Liberal, 

seu partido de apoio. Presenciou tamb6m a vit6ria da oposi9ao na elei9乞o da mesa diretora 

da Assembl6ia74. Em 17 de outubro de 1937, Flores da Cunha renunciou ao cargo de 

Interventor do Estado, exilando-se no Uruguai. Em seu lugar 6 empossado o General 

Manuel Cerqueira Daltro Filho em 19 de novembro de 1937 

Em 10 de novembro, Vargas havia desferido o golpe do Estado Novo, com o qual 

revogou a Constitui9乞o, dissolveu o Congresso e os partidos polticos. Com  a morte de 

Daltro Filho, assumiu como novo interventor federal o Cel. Osvaldo Cordeiro de Farias, 

73. Correio do Povo, 20 dez. 1934, p. 18. 
74. Correio do Povo, 26 abr. 1937, p. 2. 
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militar de renome, que obteve sucesso nas revoltas de 1924, 25 e 32, e era, at6 o momento, 

chefe do Estado Maior da 3a Regi乞o. 

Com o novo regime em vigor a vida dos cidad乞os passou a ser regulada pela policia 

Alterou-se a vida social do pas. Em nome da defesa da na o tudo era permitido 

Retomando a Soledade, podemos averiguar que a sucessao de prefeitos 6 um dado 

espantoso. Em uma d6cada, o municipio teve 10 prefeitos. Sobre este fato, Wedy declara 

que "a sucesso de prefeitos revela que algo havia na poltica soledadense, com rela9ao ao 

governo da pr6pria terra. Era a luta poltica, intensa e sem tr6gua, clandestina ou p立blica, 

com as suas inquieta6es e conseqencias, muitas vezes, funestas"75 

A onda de violncia poltica em Soledade s6 foi sendo apaziguada no final do ano 

de 1938, segundo o Correio do Povo, com a exonera9o do delegado de policia, o tenente 

Janurio Dutra76 

Ao longo desse capitulo percebemos a complexa realidade na qual se encontrava 

inserido o Movimento dos Monges Barbudos, acontecido em uma regiao que tem em sua 

forma9ao hist6rica a heran9a missioneira desde o s6culo XVII. Essa presen9a influenciou a 

vida s6ciocultural do Planalto Mdio, contribuindo para a importncia do cultivo da terra 

com a erva-mate, que por longo tempo foi o parte do sustento econ6mico. A presen9a 

missioneira marca ainda os hbitos religiosos de Soledade, pois percebe-se seus tra9os at 

os dias de hoje 

A partir do s6culo XIX, a regi乞o adentrou no processo de ocupa9ao efetiva de suas 

reas que se deu por meio de concesso de sesmarias. Esse sistema privilegiou apenas uma 

parcela da sociedade, legando a marginaliza9乞o os caboclos posseiros, os quais se 

refugiaram nos matos, reas que nao eram incluidas nas concess6es 

Por muito tempo a Igreja Cat6lica enfrentou dificuldades para se instalar em 

Soledade. Seus sacerdotes, que para la eram enviados, permaneciam pouco tempo, 

possibilitando o surgimento de religi6es do povo, que davam respostas as suas necessidade 

espirituais. Quando a Igreja tentou recuperar seu dominio na regiao, enfrentou uma cultura 

e uma religi乞o pr6pria, ja muito difundida 

O monge Jo乞o Maria 6 fruto dessa religiao do povo, estando inserido e adaptado na 

cultura local. Sendo oriundo de Sorocaba, sua divulga9ao no interior do Rio Grande do Sul 

75.75 WEDY, op. cit., p. 97. Sobre a rela9ao de prefeitos de Soledade na dcada de 30 ver APNDICE B 
76 Correio do Povo, 02 dez. 1938, p. 04 
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pode ter sido efetuada pela atividade tropeira, que propiciou uma contribui9豆o significativa 

para o desenvolvimento e forma9o do Planalto M6dio. Em suas idas e vindas realizou o 

que poderamos nomear intercambio cultural, transportando mais do que mercadorias junto 

as tropas. 

O tropeirismo influenciou hbitos e costumes existente na regiao, nesse sentido6 

que o apontamos como um possivel divulgador dos atributos sobrenaturais do "santo" 

monge da gmta de Sorocaba. Seu conhecimento seria assim datado de longos anos em 

Soledade, adaptado a s realidades e necessidades da popula o soledadense. Desse modo, 

quando, na segunda metade dos anos 30, sua figura foi utilizada como catalisador do 

Movimento dos Monges Barbudos, no foi rechaada, teve grande aceita9乞o, pois ja era 

parte da vida cultural dos caboclos de Soledade 

No decorrer da d6cada de 30, a poltica em Soledade vivenciou grandes agita96es 

Um acontecimento destaque foi a Revolu9ao Constitucionalista de 1932, quando uma 

parcela da sociedade soledadense posicionou-se favorvel a Sao Paulo (ANEXo A), 

acusando Vargas de ter traido as causas da Revolu9豆o de 30. 0 pice dessa discordncia 

gerou o Combate do Fo, o confronto entre tropas leais a Vargas enfrentando-se com 

batalh6es soledadenses. 

Esse ato de discordncia contribuiu para os acontecimentos dos Monges Barbudos 

que se daria dali alguns anos. Nesse interregno, a poltica de Soledade foi marcada por 

muitos atos de violncia, propiciando atentados, mortes e pris6es. Sentimentos que estaro 

presentes nos ocorridos de 1935 - 1938 
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Opassado , por definiao, um a'ado que coisa alguma pode modificar 
9las o conhedmenloあpassaあdcoisa em progresso. que 
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Para aprofundar o estudo sobre o Movimento dos Monges Barbudos, recorremosa 

bibliografia existente sobre o assunto, bem como as fontes disponiveis, sejam 

escritas/tradicionais, como fontes policiais e as produzidas pela imprensa (jornais diversos) 

ou de origem oral. Das primeiras, valemo-nos dos relat6rios das a96es militares, auto de 

resist6ncia, exames de corpo delito, declara96es e interrogat6rios; e das fontes pblicas, ou 

seja, publica6es sobre os Monges Barbudos em jornais. As fontes orals comp6em-se de 

relatos publicados nas obras que nos precederam2, bem como algumas entrevistas originals 

e in6ditas coletadas em trabalho de campo3 

No item que se dedica a s origens do movimento, almejamos destacar as duas 

vers6es: a que consta nos laudos e documentos de origem policial, bem como a apresentada 

pelos seus participantes, o que chamamos de origem mitica, orientados pela figura do 

monge Jo乞o Maria, o "andarilho do bem" que percorreu o sul do Brasil e que comp6e boa 

parcela da religiao popular. A esse personagem s乞o atribuidas as caractersticas de santo e 

1 BLOCH, Marc. Introdu弾o え  Hist6ria. cd. rev., aum. e crit. por Etiemie Bloch. Portugal: Publicaces 

1-'rincipaimente nas ja mencionadas no incio desta disserta9o, acrescentando ainda a obra de: 

3農'OS, Soma Siqueientrevistas foram麓轟Segredo: Hidecorrer do誤窯慧蕊競Porto Alegre: IGTF, 1990.0, na cidade de Soledade. Tivemos 
o objetivo de averiguar a 

p
ermanncia de resqulcios dos Mon

g
es Barbudos, bem como do monge Joo

Maria. 
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de fa.zedor de milagres. Ele teria iniciado o movimento religioso quando esteve na casa de 

um dos lideres da nova religiao 

No item dedicado s representa6es do sagrado nos ateremos a estudar as 

representa96es que comp6em o Movimento, pois cont価uiro para compreendermos a 

cultura dos Monges Barbudos. Entre essas representa96es, ser乞o privilegiadas a do monge e 

os espa9os sagrados. 

4.1 No INCIO ERA o VERBO, E O VERBO SE TORNOU CARNEムノ  

O INICIO DO MovIMErro DOS MONGES BARBUDOs 

A historiografia existente sobre os Monges Barbudos 6 escassa e oferece algumas 

particularidades. As composi96es e as origens desses trabalhos j foram discutidas no 

primeiro capitulo deste estudo. Queremos salientar apenas que, sendo de origem jornalstica 

(Pereira e Wagner) ou tidos como hist6rias municipais (Verdi e Campos), oferecem acesso 

a fontes que hoje seriam praticamente impossiveis de serem obtidas. O trabalho de Wagner 

e Pereira enquadra-se muito bem como um exemplo. Sendo uma obra de forte cunho 

poltico, na qual os autores buscam dar voz aos vencidos, aos que foram reprimidos com o 

uso da violncia, contribui para divulgar os relatos dos sujeitos que participaram da Hist6ria 

do Movimento dos Monges Barbudos 

4.1.1 "QuANDO o SANTO MONGE VISITOU MINHA CASA" 

Teria ocorrido, no ano de 1935, a visita feita pelo "santo" monge Joをo Maria a casa 

de Andr6 Ferreira Fran9a (conhecido como Deca ou Deca Fran9a), o futuro lider do 

movimento. Esse visitante teria profetizado o inicio da nova religi乞o, mais tarde conhecida 

como a religi乞o dos Monges Barbudos 

A origem do nome dado aos membros do movimento 6 descrita pelo historiador 

Jlio Ricardo Quevedo dos Santos "[...] aparecem os Barbudos, monges que no cortavam 
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o cabelo e nem faziam a barba, seguidores do profeta Joao Maria"4. A respeito de quem 

eram os "monges", de suas origens, especifica ainda mais o mencionado autor, 

E...] os Barbudos eram colonos, como os outros da regiao, com unia 
religiosidade latente. Eles haviam desenvolvido uma tradi9o familiar de 
festejarem os seus santos, proferirem ora6es, prociss6es e romarias, para o 
pagamento de suas promessas. Pediam a Deus terra mais frtil, visto que a 
irregularidade do solo n豆o possibilitava um maior aproveitamento, safras 
melhores com chuvas mais regulares e urna colheita proveitosa, para que no 
tivessem grandes necessidades. S6 que, aos poucos, eles se foram distanciando 
dos outros grupos da sociedade5. 

A forma9乞o dos Monges Barbudos liga-se え  terra, pois eram agricultores que 

compunham o grupo. Seus pedidos estavam intimamente interligados com suas 

experi6ncias, com o trabalho junto a agricultura. Com  o apoio da religiao, rezavam para que 

melhorasse sua qualidade de vida; para tanto, faziam-se necess白rias condi96es naturais para 

que pudessem progredir. Para compreend6-los 6 preciso ter ciencia de seu modo de vida, no 

qual a tradi9o religiosa, as cren9as e a f, tornaram-se um meio para obterem melhor 

produtividade em seus plantios. Todas as suas representa96es religiosas encontravam-se 

direta ou indiretamente relacionadas e associadas com a natureza. Era esse o seu mundo 

socioecon6mico do grupo. Por isso iremos encontrar a figura do "santo" monge associada 

com a natureza, e talvez tenha sido essa uma das faculdades que contribuiu para a sua 

aceitabilidade junto え  comunidade 

Joao Maria, o profeta, como ficou conhecido e nomeado pela popula をo (no s6 em 

Soledade, mas tamb6m no Contestado, Pinheirinho, Sorocaba, etc.), teria anunciado a 

Andr6 Peneira Fran9a que havia sido o escolhido para dar incio a uma nova religiao, uma 

missao divina, para a qual deveria escolher alguns amigos. Seriam esses os eleitos e estaria 

assim surgindo o movimento messianico sob a misso divina confiada ao Deca 

Era o m6s de novembro de 1935. Um andarilho pernoitou na casa de Andr 
Ferreira Frana. Em troca da hospitalidade, o andarilho ensinou-lhe a arte e o 
segredo das ervas medicinais. Ter-lhe-ia tambdm ensinado outras utilidades da 
natureza, chamando a atendo para a nobreza do sol, dos rios, da lua, das 
matas... Alertou sobre os m21es do fumo plantado por colonos e guardado dentro 
de casa para secar. Tendo permanecido breve temporada, ao final das li96es e 
ensinamentos, o andarilho apresentou-se como Joまo Maria, ou o santo monge 

4. SANTOS, Jlio Ricardo Quevedo dos. In.: CAMPOS, Soma Siqueira et ai. Op. cit., p. 18. 
5.5 Ibid. p. 17-18 
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Joao Maria, [...], assegurou que Deca Frana havia sido escolhido para uma 
misso divina. Deveria escolher uns amigos para fundar uma seita de eleitos.6 

Ainda segundo Verdi, Deca Fran9a receou, num primeiro momento, a incumb encia 

que lhe fora conferida, mas teria sido agraciado com um milagre, com o qual passou da 

condi9乞o de analfabeto a pessoa esclarecida, de conhecimento, 

[...] Deca teria resistido, no queria aceitar a incumbencia de Joきo Maria. Ele 
era analfabeto. Alguns afirmam terem visto o Deca muito triste e, por vezes, 
chorando. Aos poucos foi se tomando esclarecido. Os que o conheceram hoje 
afirmam: de repente ficou diferente, no tinha instruao e tornou-se advogado, 
dizia muita coisa bonita7. 

Rapidamente um grande nmero de pessoas come9ou a frequentar as reuni6es 

dirigidas por Deca, nas quais ele transmitia os ensinamentos e as profecias de Joao Maria, 

bem como as curas realizadas com o uso de ervas medicinais8. Nessas reuni6es havia rezas, 

ter9os e cantos. 

Na regio (destacamos aqui principalmente Soledade e Sobradinho) a planta9ao e o 

tratamento do fumo ocupavam grande parte da vida econ6mica. O fumo era plantado e 

trabalhado pelos agricultores praticamente de maneira artesanal, com a secagem sendo feita 

no interior das casas dos agricultores e trocado por outras mercadorias nas casas 

comerciais, nos mercados da regiao, conhecidas como bodegas9. Sobre os maleficios 

causados pelo fumo e seu manejo dentro de casa, Deca teria sido prevenido pelo "santo" 

monge, quando de sua visita. Essa atividade artesanal de manejo do fumo fora indicada por 

ele como prejudicial a sade. A produ9乞o, assim, diminuiu sensivelmente segundo relatos'0 

6 VERDI, Valdemar Cirilo. Soledade das Sesmarias dos Monges Barbudos das Pedras Preciosas. No- 
Me-Toque, Gesa, 1987, p. 93. 

'. Ibid., p. 93 
8 Cf. SANTOS, op. cit., p. 18 
9. Pequeno armaz6m de secos e molhados 
10 "O respeito pela natureza era um sentimento muito forte entre os fiis. A cura pelas ervas era prtica 

sobrepujante. Em funao disso, produziam muitas ervas medicinais e no cultivavam o fumo, porque 
acreditavam que este fazia mal. Tal situa9o criou um certo atrito entre os fi6is e o restante da 
comunidade, principalmente, com os comerciantes. Pois em fun 言o de n豆o cultivarem o fumo, principal 
bem econmico da regiao, decorreu uma certa estagnaao do com6rcio local. Conforme a memria 
coletiva, os Barbudos no faziam mal a ningum, somente "envolviam as pessoas naquela religiao", alude 
Alfredo Lemes. Evidentemente que alguns moradores da regiao, como o Sr. Antnio Arcan Sobrinho, se 
referem ao grupo como "a religiまo que eles tinham, era aquele negcio", como se fosse uma seita sem 
qualquer fundamento". SANTOS, op. cit., p. 19. 
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Somando-se a isso, temos a exist6ncia da cren9a, divulgada por Deca, de que a 

vinda do Cristo estaria marcada para a Semana Santa de 1938 (pice do movimento, no 

qual ocorreria o confronto dos membros do movimento com a Brigada Militar), e que o 

monge Joao Maria estaria tamb6m presente. Segundo Quevedo dos Santos: 

[...] com fundamento nas leituras bblicas, passou-se a apregoar o fim do 
mundo, sendo que os fiis s poderiam ser salvos em meio a guerra santa, na 
qual os religiosos mortos ressuscitariam em trs dias, para se adonar das terras e 
do comrcio de regi豆o [...]. Guardavam o s自bado e s6 cultivavam o suficiente 
para a sua sobrevivncia. Reservavam a maior parte do tempo para as ora es e 
reuni6es nas casas dos integrantes da seita. Por isso, aos olhos dos outros 
colonos eram vistos como pregui9osos numa imagem pejorativa desses fi6is11. 

O local determinado para esse acontecimento 6 o sexto distrito de Soledade, na 

Beila Vista, no qual havia uma igreja consagrada え  Santa Catarina. Segundo a cren9a, os 

membros da religiao instaurada pelo monge Joao Maria, por interm6dio de Deca, tornar-se- 

iam donos de todas as posses existentes na Terra, e mais ainda, seriam salvos da grande 

catastrofe. Os que dela nao participassem estariam condenados. Esses fatos e cren9as 

contribuiram para a leitura que fazemos sobre os Monges Barbudos, a de que o movimento 

qualificou-se como messinico'2, no sentido que foi delimitado no incio deste trabalho 

De posse desses dados, percebemos a exist6ncia de algumas desinforma6es e 

desacordos entre os autores que se dedicaram ao assunto. Alguns apontam para o fato de 

que os Monges Barbudos nao trabalhavam, pois acreditavam na cren9a de que tudo seria 

provido para o seu sustento por meio do divino, vindo dos c6us, ato comum a diversos 

movimentos messinicos. Para eles tudo de que mais necessitavam seria alcan9ado pela via 

do milagre, do sobrenatural. Outros, por sua vez, relatam que prodaziam seus alimentos, 

mas somente o suficiente para si e para os membros do grupo, deixando o tempo - em 

maior quantidade, pois havia menos trabalho - dedicado a s ora6es, rezas, ou seja, sua 

maior parte era agora dedicado a religiao e a seus afazeres 

Al6m do lider Andr6 Ferreira Fran9a, havia outros componentes significativos que 

compunham o grupo religioso. Como salientou Quevedo dos Santos, tinham a tradi9乞o de 

cultuar seus santos entre si, os quais, por sua vez, nao estariam representados por imagens, 

n SANTOS, op. cit., p. 18 
12 Esta concepao 6 compartilhada por Quevedo dos Santos. "{...] a necessidade de um atendimento 

espiritual mais constante aos colonos deu origem a um movimento messinico em Bela Vista. distrito de 
Segredo, tendo por desfecho o massacre de agricultores". SANTOS, op. cit., p. 17 
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mas de "corpo presente". As pessoas seriam as prprias santidades, como o caso de duas 

fi6is que se tornaram muito conhecidas: Andreza Gon9alves e Idarcina da Costa; a primeira, 

tida como a encarna9乞o viva de Santa Catarina; a segunda, de Santa Teresinha. Havia ainda 

Tacio Fiuza, um segundo lider do grupo religioso. Para muitos ele era a encarna9o do Anjo 

da Guarda, tendo a missao de proteger os fi6is membros do grupo religioso'3 

Diversas foram as acusa96es e difama96es direcionadas aos membros do 

movimento. Entre elas, destacamos a de que eram comunistas. Acreditamos que essa id6ia 

tenha se gerado pelos seguintes motivos: o parco ou nenhum conhecimento sobre o que 

realmente era comunismo, em meio a tamanhas propagandas anticomunistas nos anos 30 

(produzidas pela imprensa, igreja, discursos politicos, etc.); nをo ha como desconsiderar o 

contexto no qual esse movimento se apresentou (1935-1938), um perodo onde a presen9a 

do mal era personificada na amea9a comunista (tornada realidade com a Intentona 

Comunista de 1935). Para realar ainda mais a id6ia de que eram comunistas, temos a 

declara9ao de que as terras seriam de todos os participantes da religiao. Tudo o que havia 

sobre a Terra tornar-se-ia pertencente a eles e, por fim, mas nem por isso menos relevante, 

a quest乞o de que nao trabalhavam, pelos menos n乞o como antes, agora somente produzindo 

o necessrio a subsistencia. Esses traos reunidos podem ter favorecido a cria9乞o da 

acusa9をo de que os Monges Barbudos eram um grupo de comunistas 

Acusa6es de ordem moral tamb6m existiam. A mais significativa nesse campo e da 

qual n乞o ha prova substancial6 a que declara serem os membros do movimento, pessoas 

que atentavam contra a moral e a famlia (pilares da sociedade, principalmente na defesa 

contra o comunismo, pois nao zelaria pela famlia, nem pela moral). A respeito dessa 丘  ltima 

acusa9谷o, nao encontramos provas que a sustentem, visto serem muitos dos seguidores da 

nova religi乞o pessoas que habitavam nas redondezas, que tamb6m trabalhavam com a 

agricultura, com o plantio do fumo, sendo, algumas, donas de pequenas terras e algumas 

posses. Em geral eram individuos com pouca instru9o e parcos conhecimentos religiosos, 

mas muitos provavelmente de forma9ao crist豆  

A respeito destas acusa96es, temos como contraponto o relato de Frei Clemente da 

Par6quia Nossa Senhora da Soledade: 

13 Sobre esse assunto, temos o trabalho de: SANTOS. op. cit., p. 20; VERDI, Valdemar Cirilo. Soledade 
das sesmarais, dos monges barbudos, das pedras preciosas. No Me Toque: Gesa, 1987. P. 93-107; 
PEREIRA ANDRE; WAGNER, Carlos Alberto. Monges Barbudos e o Massacre do Fund豆o. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1981. p. 44, 45, 46 e et. seg. 
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[...j este ano foi um pouco agitado ainda em relaao as autoridades e o vigrio, 
em rela9豆o aos chamados Monges do sexto distrito. [...] E de se notar que os 
vigrios foram os h nicos que se interessaram para melhorar a sorte destes 
pobres coitados que s6 merecem compaixao. Foram acusados de comunistas, 
mas nada foi descoberto de tudo isso at hoje'4. 

A acusaao de serem comunistas existia de fato, mas comprov-la n乞o foi possvel 

Nada consta nas fontes policiais examinadas que pudessem incrimin-los como ativistas das 

a6es comunistas. Mas a idia, as representa6es que se criaram e que foram divulgadas, 

certamente tornou-se mais complexa de ser desfeita, se 6 que poderia vir a ser desfeita 

Segundo anota96es do Frei Clemente, nada foi descoberto sobre a amoralidade dos monges, 

menos ainda que agissem contra a Igreja ou contra as famlias 

O que se descobriu em parte 6 que alguns que hoje n豆o existem mais, teriam 
abusado da boa f e canduro ou digo melhor da simplicidade deste povo da 
serra, o qual 6 religioso at ao extremo at a supersti9ao, de t-los desviado de 
alguns princpios religiosos. 
Porm at hoje nao foi descoberto que eles faltassem de respeito s igrejas, as 
coisas sagradas, aos santos, aos sacerdotes, e 良  moral da familia, do lar, e to 
pouco desrespeitassem as famlias vizinhas'5 

No interregno dos anos de 1935 e 1938, pouco sabemos sobre a existencia e o 

desenvolvimento do Movimento dos Monges Barbudos. Ocuparam o cenrio p丘blico 

apenas a partir do ano de 1938, quando dos eventos da Semana Santa que envolveram os 

seguidores de Deca Fran9a, que esperavam o retorno do Cristo e do "Santo Monge"; e da 

Brigada Militar, chamada para "restabelecer a ordem das coisas" 

4.1.2 A SEMANA SANTA DE 1938 

Era grande a expectativa sobre a chegada da Semana Santa de 1938. Como ja 

mencionamos, uma data especial para os membros do movimento religioso. O local de 

encontro, onde o Cristo apareceria e ao seu lado o "santo" monge, era o sexto distrito de 

Soledade, Bela Vista'6. Ali havia a capela dedicada a Santa Catarina que seria o palco da 

trag6dia 

'I.I Livro Tombo da Parquia Nossa Senhora da Soledade, livro n. 2, ano: 1934-1965
' Ibid. 

16競繁；賢蓄鷺器ま農さ Soledade f詑 parte do novo municipio de Segredo侭5), criado 
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Uma grande multidao marchou para a capela. Tanto moradores quanto os 

"bodegueiros" (donos das bodegas) ficaram receosos com tamanho nmero de pessoas, 

devido principalmente a ja conhecida cren9a de que "tudo seria de todos", desde que 

participantes e membros da religiao. A fim de oferecer seguran9a aos moradores da regi乞o, 

fora chamada a for9a policial da localidade. Como o nmero de policiais era insuficiente, 

foram enviadas mais tropas brigadianas de Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo. O 

final desse encontro fatidico esta descrito no relat6rio sobre os acontecimentos ocorridos 

nos municipios de Soledade e Sobradinho, com o surto de fanatismo religioso praticado por 

elementos que se tornaram conhecidos por Monges Barbudos, apresentado ao senhor 

comandante geral da Brigada Militar Major Jos6 Rodrigues da Silva 

O nmero de adeptos propor6es alannantes e Tasso determinou unia reuniao e 
marcha para o lugar denominado Bella Vista, onde existe unia igreja de que6 
padroeira Santa Catarina. Essa reuniao efetuou no dia 12 de abril deste ano e a 
chave da igreja foi obtida mediante ameaas ao encarregado daquele templo. 
Tendo a popula まo de Bella Vista, alarmada, pedido socorro a s autoridades de 
Sobradinho, o delegado de policia, Sr. Antnio Pedro Pontes, para la se dirigiu 
acompanhado de praas do destacamento daquela cidade. Surpreendidos com a 
fora os fanticos fizeram alguns disparos de armas curtas e a fora tamb6m fez 
uso de suas armas, ferindo o chefe Tasso que veio a falecer logo depois. Foram 
presos tambm 10 fan自ticos que foram remetidos para Cachoeira e mais tarde 
postos em liberdade. Morto Anastcio Fiuza e apesar de batidos em Bella Vista, 
os fan自ticos conduziram o cadver para o lugar denominado "Rincao dos 
Bernab6s", no 5。  Distrito de Soledade e ali o conservaram insepulto durante 
quatro dias, isto 6 , at o dia 17 de abril, na estulta crena de que o morto 
ressuscitasse. Em torno desse prolongado vel6rio reuniram-se para mais de 500 
pessoas. De tal reunido e desobedincia as regras da lei foram avisadas as 
autoridades de Soledade, que fizeram seguir imediatamente para o local uma 
fora do destacamento da Brigada. A fora, ao aproximar-se daquele enorme 
aglomerado de povo, foi recebida com tiros, fazendo tamb6m Uso de suas armas, 
resultando a morte do fan豆tico Benjamin Garcia e ferimento no soldado 
Oswaldo dos Santos e no fan豆tico Marcolino Alves da Costa. A fora efetuou a 
prisao de 104 fanticos, entre os quais figurava Maria Candida Ferreira de 
Camargo, a Santa Catarina1'. 

Tendo seu alvorecer balizado por acontecimentos que ocupam o campo do magico, 

do mistico, do religioso, o movimento dos Monges Barbudos finalizou com o tratamento 

comum imposto aos movimentos messianicos ocorridos no Brasil: a violncia, a repress乞o, 

a nega9ao de sua cultura e de sua expressao religiosa. Esses atos foram impostos por 

1' Relatrio apresentado ao Sr. Comandante Geral da Brigada Militar pelo major Josd Rodrigues da Silva ー  
Porto Alegre, 12 de julho de 1938. Interessante notar aqui 6 que o nome da pessoa a qual 6 apontada como 
sendo a Santa Catarina no confere com nenhuma outra informa 含o, em nenhuma das obras que tratam do 
assunto, somente neste relatrio surge este nome. 
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motivos diversos, sejam polticos, econ6micos ou mesmo pela luta de representa96es 

Assim sendo, os movimentos s乞o percebidos como incapazes de terem cultura prpria, seus 

membros sao tidos como fanticos e subversivos, apontados como divergentes a ordem 

existente, imposta. A repressao foi legitimada basicamente pelo medo, sustentada por 

interesses politicos e econ6micos. O certo 6 que pouco se entendeu e se compreendeu 

destes movimentos messinicos, menos ainda no que diz respeito aos Barbudos de 

Soledade. Foram vtimas muito mais de um contexto do que de reais ameaas que poderiam 

vir a apresentar a sociedade. O tragico final pode ser interpretado como fruto de um 

contexto hist6rico conturbado e complexo vivido pelo pas. Envolvidos por um imaginrio 

anticomunista, da ameaa de um novo Canudos ou de um novo Muckers, talvez, os Monges 

Barbudos sofreram grande repress乞o, que ultrapassou a violncia do confronto direto, da 

pris乞o. Tais atos atingiram tamb6m a sua forma9乞o cultural, sua concep9乞o religiosa, sua 

maneira de ver, compreender, explicar e agir no mundo. Foram vtimas de uma regio 

conflituosa, na qual diverg6ncias polticas e interesses econ6micos tornavam-se motivos 

suficientes para a gera9乞o de conflitos e trag6dias 

4.2 REPRESENTACOES DO SAGRADO 

Como ja foi explicado e discutido o conceito e o uso de representa9o no inicio 

deste trabalho, iremos apenas apontar mais aprimoradamente a sua aplica o, para que 

possamos compreender que tamb6m na organiza9乞o do movimento messinico havia 

mist6rio. 

O uso do conceito de representa9ao como o fazer presente, o apresentar de novo, 

seja algo ou alguma pessoa ausente, ou mesmo uma idia, por interm6dio de objetos ou de 

outra pessoa. Estas representa96es do sagrado ir乞o possibilitar a compreens乞o do 

movimento, pois esto intimamente relacionadas com o meio social, pois formam-se numa 

rela9乞o com ele. Estas concep96es religiosas formaram-se ou adaptaram-se dentro do seu 

contexto apresentando a sua maneira de ver e agir. Considerando-se esse enfoque 

poderemos decifrar um pouco mais os Monges Barbudos e sua realidade 

Veremos como o sagrado se faz presente atrav6s de suas representa96es, e como 

comp6em o Movimento dos Monges Barbudos. Por meio do personagem Joao Maria, 
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temos a representa9ao do sagrado, as sua promessas e seus ensinamentos. Esse monge 

encontrava-se no lugar do orientador espiritual oficial - sacerdote ou pastor -, mas que 

cumpria suas fun96es principalmente por identificar-se com os moradores da regiao 

Tamb6m os locais sagrados que representavam a presen9a do "santo" monge e de 

seus ensinamentos, ficaram "presentes" mesmo ap6s sua partida, segundo a cren9a dos 

membros e participantes da religi乞o. 

4.2.1 0 TAUMATURGO MONGE JO O MARIA: O ANDARILHO DO BEM二  

A figura desse personagem, real e mitico, desperta curiosidade e fascnio para 

aqueles que incursionam pelo campo do messianismo no sul do Brasil. Ao mesmo tempo, 

seu estudo 6 fundamental para que possamos compreender os Monges Barbudos, visto que 

sua pessoalmito encontra-se relacionada com o surgimento e acontecimentos do 

movimento. Iremos perceber que a figura do "santo" monge esta "envolvida e presente" nos 

mais diversos movimentos ocorridos no sul do Brasil, como no caso da Guerra do 

Contestado, dos Monges de Pinheirinho e tamb6m nos Monges Barbudos'8. Assim, a figura 

do monge peregrino e taumaturgo se faz presente em diversos estados, como S乞o Paulo, 

onde teria surgido pela primeira vez, e posteriormente pelos do Parana e Santa Catarina, 

bem como no Rio Grande do Sul. 

As primeiras noticias que temos do monge Jo瓦o Maria nos remetem ao s6culo XIX, 

mais precisamente a 24 de dezembro de 1844, na cidade de Sorocaba em Sをo Paulo. Nela 

apresentou-se um monge chamado Jo乞o Maria para efetuar seu registro'9. Neste documento 

consta: 

Fr. Joao Maria d' Agostinho, natural de Piemonte, Itlia, idade 43 anos, solteiro, 
profisso de Solitrio Eremita [...]. Declarou residir nas matas do Termo desta 
cidade, muito principalmente na do morro da Fbrica de Ferro de Ipanema, e ter 
chegado no dia 24 de dezembro de 1844. Veio do Rio de Janeiro onde chegou 
do Par no vapor Imperatriz em 19 [ou 29] do ms de agosto do presente ano de 
1844. [...] estatura baixa, cor clara, cabelos grisalhos, olhos pardos, nariz 

l8.l8 Mencionamos algumas obras de cada movimento, na ordem mencionada acima. GALLO, Ivone CecIlia 
D'Avila. O Contestado: o sonho do milnio igualitrio. Sao Paulo: Unicamp, 1999; FERRI, Gino. Os 
monaes de Pinheirinho. Encantado: 1975 e VERDI. on. cit. 

】 9.】 9 Ato obrigat6rio para estrangeiros segundo a lei de 23 de outubro de 1832 
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regular, boca dita [?], barba cerrada, rosto comprido. Sinais particulares: 
Aleijado dos trs dedos da nio esquerda20. 

O que nos chama a aten9をo nessa cita9乞o6 justamente a respeito da profiss乞o de 

Jo豆o Maria d' Agostinho, ele 6 descrito como um "Solitrio Eremita". Algu6m que no 

tinha uma profisso regular, que vivia e residia nas matas da cidade, poderia ter esse campo 

do documento preenchido com express6es diversas tais como vagabundo, sem profiss乞o, 

etc. Mas o que ocorre 6 o contrrio, a defini9乞o dada pelo documento ja contribui para a 

cria9ao da imagem de "santo" pois um eremita solitario nos remete a imagem de santos 

medievais, ou pelo menos com uma f elevada 

Na sua pesquisa sobre Joao Maria, Oswaldo Cabral descreve o monge declarando 

que "Jo乞o Maria, vestia um habito, [...] cabelos compridos e a barba longa. Dormia sobre 

uma tabua e alimentava-se de frutos, al6m de algumas dadivas dos sitiantes pr6ximos. [...] 

As vezes, na calada das noites, em sua gruta, entoava a plenos pulm6es os seus salmos e as 

suas ora96es[]"21 

A descri9乞o feita de Joao Maria tamb6m favorece a representa9乞o que se tem dos 

"santos" medievais, ou seja, pessoas solitarias que andam pelo mundo a realizar boas a96es, 

ajudando as pessoas. Contribui para isso sua apar6ncia fisica, a qual era apresentada como 

vestindo um habito, que por si s6 ja nos remete a figura de santidade, um forte simbolismo 

religioso, uma forma de representar o sagrado; cabelos compridos e barba longa completam 

a imagem do "santo". Seus atos de habitar numa gruta, dormir sobre uma tbua e alimentar- 

se de frutos da natureza (podemos associar a natureza com pureza) e de doa96es 

basicamente, ressaltam a proximidade com o "santo" medieval, principalmente com o 

messianismo medieval. Percebemos aqui grandes semelhan9as, e essas possivelmente 

contribuem para a cria9ao e aceita9ao desse personagem como o "santo" Jo乞o Maria, o 

andarilho do bem. 

Outra interpreta9乞o possivel referente a sua imagem refere-se a semelhan9a com a 

figura de Ant6nio Conselheiro, quando do ocorrido de Canudos. Esses personagens do 

messianismo brasileiro sao descritos como detentores destes tra9os, pessoas que 

perambulam por vastas regi6es, realizando benfeitorias e pregando ensinamentos religiosos, 

FACHEL, Jos6 Fraga. Monge Joo Maria: Recusa dos Excludos. Porto Alegre: Ed. 
UniversidadefUFRGS, Florian6polis: Ed. UFSC, 1995. p. 15. 

2] CABRAL. Oswaldo Rodrigues. Jo五o Maria: interpreta戸o da Campanha do Contestado. Sao Paulo 
Nacional, 1960. p. 108-109. 
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bem como apresentam-se desprovidos de bens e de pompas, apenas vivendo da natureza e 

caridade dos fi6is ou simpatizantes. Talvez seja esse um dos possiveis motivos que 

acabaram por conduzir a Igreja e o Estado a temerem os Monges Barbudos. Com  a 

experiencia de Canudos, no quiseram correr o risco, reprimindo-os brutal e rapidamente. 

Enfim, essa imagem do "santo" favoreceu sua aceita9乞o pela comunidade, essa imagem 

tornou-se a representa9ao do sagrado presente na figura do(s) monge(s) 

Em Sorocaba, realizavam-se as feiras, especialmente de muares, pois a geografia 

ligava o Sul ao Centro-Oeste do pas. Toda essa movimenta9乞o na regi乞o propiciava a 

oportunidade para que muitas pessoas tomassem conhecimento sobre o Santo Monge Joo 

Maria. Os muares vinham principalmente do Rio Grande do Sul. Em consequ6ncia desta 

atividade econ6mica - transporte de mulas, erva-mate, bovinos ー, construiu-se o itinerrio 

das tropas, ligando S乞o Paulo ao Rio Grande do Sul, 

Dentro desse contexto, onde se cruzavam camponeses, pe6es. tropeiros e 
operrios, o Monge Joao Maria d' Agostinho, do alto do Araoiaba, atraia 
inmeros visitantes. Uns por curiosidade, outros em busca de lenitivos 
espirituais ou materiais para seus males. Da Pedra Santa ou Pedra do Monge 
corria uma fonte de a gua limpida e que passou a ser considerada como 
milagrosa22. 

O Monge permaneceu pouco tempo em Sorocaba. Seu desaparecimento est 

envolto em crendices, supersti96es e fatos desencontrados. Retirando-se de Sao Paulo, Jo乞o 

Maria foi reaparecer no Estado do Rio Grande do Sul, em Santa Maria da Boca do Monte, 

como era chamado o atual municipio de Santa Maria. Nao ha consenso sobre a data de seu 

retorno, 6 apontado o perodo entre 1846 e 1848. 

Uma das possibilidades apontadas para o conhecimento (pessoa/boatos/lendas) 

sobre o Monge Jo乞o Maria d a via da oralidade, visto que a rota dos tropeiros servia de 

liga9ao e divulga9ao desse personagem e de seus "dotes curativos" 

O monge teria vivido tamb6m na regiao do Campestre, num morro onde construiu 

uma capela e, pr6ximo dali havia uma fonte tida como milagrosa. Nesse morro havia 
一L、ーー一一  一ーー一ー  一一  一ーーニ一  ‘一一：～ー一  ー：」一  一一一‘一一  一一1一  一一二一一こ一  一一一一一23 r七  1 aiどuiiias し  iu乙じさ,a s quこus WI 14111 SIUU P OSL4S peio proprio monge ・ um granae numero ae 

22 FACHEL. op. cit. p. 16 -18 
23 Estes assuntos foram publicados nos jornais: A Federa真o - Porto Alegre, 14 e 15 de maro de 1885; 

Correio do Povo - Crnicas de Felicissimo Manoel de Azevedo publicadas nos anos de 1897 e 1898 e 
reproduzidas no jornal O Estado de Santa Maria, em 19 de janeiro e 2 de fevereiro de 1898. apud 
FACREL, op. cit.. p. 24. 
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pessoas procurou o Monge no Campestre, fato que alarmou as autoridades. Isso resultou na 

sua expuls乞o do Rio Grande do Sul e teria sido preso na Ilha do Arvoredo em Santa 

Catarina, fato sobre o qual n乞o temos maiores informa96es 

Ap6s esse epis6dio, teria reaparecido numa gruta no municpio da Lapa, no Paran., 

atraindo igualmente a aten9ao de centenas de pobres e sofredores que buscavam cura e 

esperan9a. Tamb6m la se localizava uma fonte d'gua, tida como milagrosa24 

Assim como seu surgimento e apari96es nos mais diferentes lugares, o fim que teve 

esse peregrino 6 incerto. As informa96es sobre o assunto s乞o escassas, ou controversas 

Para uns teria morrido em Sao Paulo com mais de cem anos; para outros teria sido 

assassinado em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Percebemos aqui um fator para a 

constru9ao do mito: nao ha clareza sobre sua morte, permitindo o surgimento de lendas, 

profecias, boatos que envolvem a figura do monge transformando-o em um mito 

Como vimos, os primeiros relatos que d乞o conta da apari頭o de Jo乞o Maria 

encontram-se envoltos por lacunas e imprecis6es. Importante perceber aqui 6 a presen9a 

e/ou perman6ncia de "Joao Maria" junto え  popula 乞o, seja na Guerra do Contestado (19 12- 

1916), seja no Rio Grande do Sul. Nesteu ltimo, temos sua apari9o entre os Monges de 

Pinheirinho, onde esses ser乞o apontados como seguidores dos Mucker do Ferrabras, sua 

ocorr6ncia foi no Municpio de Encantado em 1902. Nesse epis6dio temos tamb6m a 

presen9a do monge 

Jo含o Francisco Maria, ou Jo5o Maria de Jesus, ou simplesmente o Monge 
Chico, [...], fora discipulo inconteste dos Muckers fugitivos de Ferrabraz e 
homiziados em Linha Bastos, interior de Lajeado, onde soubera tまo bem e 
rapidamente assimilar os ensinamentos recebidos, mesclando-os com os rudes 
conhecimentos e mais o que conseguira ler acerca de Ant6nio Conselheiro, e 
assim, poder transmiti-los aos fervorosos adeptos que conseguira agrupar em 
tomo de si25. 

Em meio a tantos desencontros e incertezas sobre esse personagem singular e de 

importancia incontestavel para o estudo do messianismo brasileiro, principalmente do sul do 

pais, ha aparentemente uma certeza: houve mais do que um "santo" monge. Anlise e 

24 A respeito da presena do monge no Paran temos QUEIROZ, Maurcio Vinhas de. Messianismo e 
conflito social: a guerra sertaneja do Contestado 1912-1916. Rio de Janeiro: Civiliza 乞o Brasileira. 1966. 
Cap. 2, p. 45-62 e GALLO. Ivone. CecIlia D'Avila. O Contestado: o sonho do milenio igualitrio. 
Campinas: Unicamp, 1999. Cap. Os trs monges itinerantes, p. 67-110. CABRAL, op. cit. 

25 F'hRRI, op. cit 
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pesquisa sobre o assunto a obra de Ga11o26 certamente 6 uma contribui9乞o valiosa. A autora 

aponta para a existencia de, no minimo, tr6s monges: o primeiro, ja citado, o Monge Joo 

Maria d' Agostinho, o segundo, chamado Joao Maria de Jesus, surgido entre os anos de 

1886 e 1890, e que teria incorporado as caractersticas do primeiro, com o qual identificou 

sua personalidade. Ele fez reviver a mem6ria do primeiro monge e ampliar a rea de alcance 

sobre o seu conhecimento27. Conforme consta, teria um posicionamento poltico mais 

declarado, seria monarquista28, pois teria atribuido a Republica uma s6rie de males que 

existiam e que viriam a ocorrer. Seu desaparecimento tamb6m 6 um mist6rio. Para alguns, 

morreu antes de 1900, para outros, teria sido encontrado semimorto numa linha frrea em 

Ponta Grossa no Parana em 1907 ou 190829. Ha outras vers6es para seu sumi9o, como a 

que diz ter se ausentado no morro "encantado" do Tai6, possibilitando o surgimento de 

boatos, vers6es e lendas que alimentaram e deram substrato para que o mito permanecesse 

e se fortalecesse, fixando-se ainda mais 

O terceiro Monge, tamb6m segundo Cabra!, surgiu em 1911, no municpio de 

Campos Novos, Santa Catarina, dentro da regiao Contestada. Esse homem, por sua vez, 

proclamava que era irmao do monge Joao Maria d' Agostinho e passou a adotar o nome 

Jos6 Maria de Santo Agostinho30. Como fizeram seus antecessores, tamb6m receitava ervas 

e realizava curas. Num ponto destoava de seus predecessores, gostava de ter popularidade 

Devido ao grande nmero de pessoas que o procuravam, organizou acampamentos dando a 

estes o nome de "Quadros Santos". Era admirador do Imperador Carlos Magno 

Costumava ler para os caboclos o livro Hist6ria do Imperador Carlos Magno e dos Doze 

pares de Fran9a. Constituiu uma guarda especial, selecionando 24 caboclos que chamou os 

Pares de Fran9a31 

Sua morte esta relacionada com o incio da Guerra do Contestado. A reuni乞o de 

uma grande multidao, os boatos de que desejavam restaurar a monarquia, acabou em 

trag6dia. Segundo Maurcio Vinhas de Queiroz, Jos6 Maria teria perecido justamente neste 

conflito, 

26 GALLO. op. cit., Cap. 2 - "Monges itinerantes" 
27. Cf. FACHEL, op. cit. p. 48 
28 Ibid., p. 50 
29. Ibid., p. 53 
30 CABRAL. Oswaldo Rodrigues. Hist6ria de Santa Catarina. . 2a.a ed. Rio de Janeiro: Editora Laudes, 

1970. p. 307. apud. FACHEL. op. cit. p. 54. 
31 Confira ESPIG, Mrcia Janette. A Presenga da gesta carolngia no Movimento do Contestado. Porto 

Alegre: UFRGS, 1998. Disserta車o de Mestrado em Hist6ria. 
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Avanando sobre a tropa, no obstante os tiros que abriam claros em suas 
fileiras, os seguidores do Monge fizeram grandes estragos nos policiais, com 
seus fac6es e espadas de pau e com as armas de fogo de que dispunham. No 
meio da luta, JOSE MARIA caiu prostrado por uma bala32 

Relatando a presen9a do monge no conflito do Contestado, Gallo aponta para a 

presen9a do primeiro monge muitos anos antes dos tragicos conflitos que vitimaram 

inmeras vidas no incio do s6culo XX, deixando claro que o personagem era ja conhecido 

naquela regiao. 

O ano de 1912 marca, em periodiza 豆o oficial, o incio da Guerra do 
Contestado, um movimento popular, de cunho niilenarista-messirnco que se 
vinha gestando, na verdade, desde a dcada de 40 do s6culo passado, com o 
aparecimento do primeiro monge, Joao Maria. A esse eremita sucederam-se 
mais dois andarilhos, profetas e curandeiros; um de mesmo nome (Joo Maria) 
e o丘  ltimo, conhecido por Josd Maria, sobre o qual tem sido atribuidas, em parte 
da bibliografia sobre o assunto, as responsabilidades da Guerra do Contestado33. 

Podemos apontar assim que a pessoa-mito de Jo乞o Maria, o Santo Monge, vivera 

sim, mas muitos tomaram o seu nome, pois ele representava a cren9a popular. Havia 

aceita9乞o ante o nome, pois para muitos crentes Joao Maria representava a santidade, 

portanto, imortal. Compreendemos dessa maneira sua "existencia" em tempos e espa9os to 

distintos e distantes cronologicamente 

O "Santo Monge" pode ser compreendido como o catalisador entre o passado e 

presente, em sua figura esta a liga9乞o do tempo, que6 丘  nico, nao havendo tr6s tempos, um 

para cada monge, mas sim um u nico tempo mitico que os unifica sob a insignia do "Santo 

Monge". Suas hist6rias de andan9as contribuiram para a aceita9乞o desse mito, visto que o 

espa9o tornou-se tamb6m u nico, andou por todos os lugares 

A perman6ncia do "santo" em Soledade esta atrelada a contribui9ao do relato oral, 

mas como evidenciamos, ha controv6rsias a respeito da identidade do monge. Estamos 

convictos de que existiram diversos monges, mais ainda, que muitos se apropriaram do 

nome e das caractersticas do personagem, pois facilitaria sua aceitaao junto a popula9えo, 

visto que, para o povo religioso, sua existencia (atrav6s dos longos anos)6 real e 

verdadeira, sendo percebido como um立  nico monge 

32 QUEmOZ, M. V. op. cit., p. 100 
33 GALLO. op. cit. p. 11. 
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Na regiao de Soledade, segundo a mem6ria popular, o monge que visitou Deca teria 

sido o mesmo Jo乞o Maria que peregrinou pelo sul do Brasil no final do s6culo XIX e 

tamb6m o mesmo lider do movimento de caboclos e camponeses quando da ocorr6ncia do 

Movimento do Contestado. E curioso notar que em diversos movimentos que reivindicam 

sua heran9a, apresentam fotos id6nticas do monge, embora tenham ocorrido em locais e em 

perodos distantes cronologicamente. Elas contribuem para refor9ar, divulgar e legitimar a 

cren9a na exist6ncia de que existiu apenas umu nico monge. A imagem reproduzida exerce a 

fun9乞o de um "catalisador", unificando os tempos e os espa9os dos monges em um 立  nico 

tempo e espa9o de um u nico monge34 

Entre a popula9乞o de Soledade podemos identificar tr6s vers6es a respeito da 

identidade do monge: a primeira tende a apresentar uma possibilidade de falsifica9ao, de 

inven9をo, tentando, talvez, retirar ou desfazer a "santidade" do monge, o qual seria nada 

mais do que um homem comum. Essa atitude foi uma maneira de negar e denegrir o 

movimento surgido com base nesse personagem. A segunda, a cren9a de um fiel, que ainda 

acredita nos poderes e na veracidade da exist6ncia de um u nico monge; e, a terceira, a 

versao da policia militar. Apresentamos a seguir cada uma delas 

Na entrevista do senhor Joao Ant6nio de Oliveira, temos a seguinte informa o 

sobre a identidade do monge 

[...j tudo come9ou com uma pessoa muito estudada, muito instruida, o Professor 
Francisco Valdomiro Lorens. Ele era uma cidado muito espiritualista, fez uma 
promessa de fazer uma peregrina頭o pelo estado, a p, unia grande peregrina o 
pousando em casa de gente pobre, ele no posava em casa de rico. Ele usava 
barba, era um cidado muito simptico, eu n豆o vi ele, mas conheci fotografias, 
depois disso eu li obras dele, ele tem obras bacanas, era esprita. Ali (nas obras) 
6que eu fiquei conhecendo a fotografia dele, pois eu nao vi ele na 6 poca. Ele 
chegou na casa do falecido Deca Frana, onde iniciou o movimento. Queriam 
arrumar uma cama para ele, mas ele no queria incomodar ningu6m, disse que 
j自  tinha cama. Pediu que arrumasse um baixeiro [uma esp6cie de cobertor de la, 
natural, tranada]. Arrumaram um baixeiro, ele tinha uma colcha de seda na 
tiracolo. Quando viram ele estava deitado coberto por aquela colcha. Eles 
acharam aquilo lindo, eram muito pobres, no conheciam. Quando amanheceu, 
a familia da casa levantou, ele ja tinha sado. Da surgiu a histria: o Santo 
Monge dormiu na casa do Zeca. [sic]35. 

34.34 Cf. JOUTARD. Philippe. Un projet rgional de recherche sur les ethnotextes. Annales ESC, v. 35. n. 1, 
p. 176-182. 1980. 

35 KUJAWA. Henrique Aniceto. O Movimento dos Monges Barbudos. Disserta9ao (Mestrado em 
Hist6ria) ー  Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo. p. 49. 
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A segunda 6 apresentada pelo senhor Jo乞o Maria da Silva. Nessa entrevista declara 

que o monge ja havia aparecido para seu av6 em Santa Maria por ocasiao de uma viagem 

de carreteiros: "Ele [av6] ja conhecia o monge, dava o nome de Sao Joao Maria, Padre 

Monge e Sao Joao Maria de Jesus. Ele se transformava e trocava um pouco o nome 

Naquele tempo ele [monge] estava com 180 anos"36. Na continuidade do seu relato, 

demonstra a cren9a na capacidade do monge transformar suas caractersticas fisicas: 

[...] o monge Joo Maria se transformava. O senhor podia encontrar ele aqui, e 
logo ali perguntar para outro se no viu um Monge e receber a resposta: 'n五o, 
encontrei unia criancinha desconhecida'. Logo adiante outro responder: 
'encontrei uma senhora'. Ele se transformava a hora que queria. 

No seu relat6rio, o major Jos6 da Silva Rodrigues37, apresenta o nome de Ant6nio 

de Salles como o personagem que teria visitado Deca e lhe transmitido a sua doutrina, 

Em comeo do ano de 1937, o individuo de nome Andr Ferreira Frana, vulgo 
D6ca, casado, com 56 anos de idade, analfabeto, agricultor e residente no lugar 
denominado "Campestre" 6。  distrito do municpio de Soledade, iniciou a 
prega9ao e prtica de crendice Religiosa. Andr dizia haver recebido 
ensinamentos de um individuo de nome "Antnio de Salles", que se dizia 
possuidor de faculdades divinizadas pela prtica de atos religiosos. Antnio de 
Salles, segundo fazia constar D6ca, trazia consigo uma pequena caixa e um 
baixeiro de la38. 

Com essas tr6s exposi96es, podemos constatar que a identidade do monge6 

permeada por controvrsias e por informa96es desencontradas, cada uma adaptada a suas 

convic96es. Na primeira, a nega9乞o do monge (principalmente na tentativa de retirar sua 

"santidade") acarreta no recusa do pr6prio movimento. A segunda6 a realidade do crente, 

em cujo mundo religioso 6 perfeitamente possvel a exist6ncia desse personagem, havendo 

mesmo uma identifica9乞o entre o monge e os fiis. Na terceira, o olhar dos agentes da 

repress乞o, desacreditou o movimento quando tomou o monge uma pessoa comum. A 

respeito do nome mencionado pela fonte policial nada foi encontrado que o comprovasse, 

sua men9乞o restringe-se apenas ao documento citado 

Podemos apresentar duas percep96es claras com base nos tr6s relatos, a dos crentes 

e a dos "desmitificadores". A respeito da primeira, temos que a aceita9ao do "santo" era 

36 Ibid.. p. 50 
37.37 Comandante da Brigada Militar, relat6rio encaminhado ao interventor do Estado 
38 Relat6rio da Brigada Militar ao interventor do Estado. AHERGS. pasta do interior. (1938) 
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justificada por suas faculdades sobrenaturais: transforma96es e longa vida, bem como pela 

tradi9乞o familiar, pois ele ja havia aparecido ao seu av6.6 Na segunda, temos a tentativa de 

retirar o carter de "santidade" da figura do monge Jo乞o Maria, apresentando-o como uma 

pessoa normal, sem poder sobrenatural, sem "faculdades divinizadas", o que contribuiu para 

denegrir a imagem a respeito do Movimento que se formou tendo como suporte a 

figura/mito do "santo" monge 

Longe de apresentarmos uma posi9ao final sobre a identidade do personagem, 

preferimos realizar uma leitura do porque de sua aceita9乞o junto a comunidade. As prticas 

dos monges precisam ser compreendidas no horizonte da religi乞o do povo, na medida em 

que eles reconhecem e valorizam o modo e as prticas de vida das pessoas do campo 

Podemos concluir que a pedagogia dos monges adentra a cultura dos caboclos e desenvolve 

as a96es e as prega96es a partir dali. Estamos de acordo com Monteiro quando apresenta 

sua tese referente aos monges e aos sacerdotes 

Em contraste com o padre - porta-voz de uma institui9含o estranha - que, saindo 
de sua sede paroquial, situada numa vila ou cidade, tambm percorria o serto, 
o monge vivia no serto. [...J Ao contrrio do padre, esses estranhos se 
deixavam assimilar. Conquanto vivessem uma vida apertada e cultivassem 
hbitos mais ou menos ascticos, passavam a fazer parte integrante da vida 
social sertaneja, como se fossem uma florescncia natural da religiao catlica 
rstica. Representava o monge, desse modo, um papel equivalente ao do padre, 
mas estava a servi9o e era a expresso da autonomia do mundo religioso 
ri くtiiri39 

Os monges encontravam-se desvinculados da institui9乞o religiosa, tinham liberdade 

para interpretar a Bblia, bem como posicionarem-se de maneira crtica frente え  realidade de 

domina9乞o e de exclusao social dos caboclos. Al6m do mais, os ensinamentos dos monges 

identificavam-se com os costumes dos caboclos, especialmente no contexto da religiao do 

povo, onde o papel do leigo e dos santos ocupava importancia destacada na rela9ao entre os 

homens e Deus. Por outro lado, os sacerdotes eram percebidos como aqueles que nao eram 

do local, n乞o compreendiam o modo de vida e a religio do povo, falavam de um Deus 

fruto de uma religiao "racional", com leis que os caboclos no conheciam e nao 

"aceitavam". O padre era uma figura ausente, com passagens escassas pela comunidade 

39 MONTEIRO. Dugias Teixeira. Os errantes do novo sculo: um estudo sobre o surto milenarista do 
Contestado. Sao Paulo: Duas Cidades, 1974. p. 81 
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O monge Jo乞o Maria conquistou sua posi9ao de destaque porque legitimava e dava 

sentido s prticas religiosas, bem como え  s vis6es de mundo dos caboclos40. Movia-se com 

destreza junto s necessidades deles, quando havia doen9a, prescrevia receitas com plantas 

e ervas, conhecidas no tratamento dirio com a terra, bem como ora96es e ritos que 

operavam verdadeiros "milagres". Enfim, o monge, ou melhor, os monges, valorizavam a 

tradi9ao oral da cultura cabocla, tanto para a transmissao quanto para a sobreviv6ncia 

dessas narrativas. 

A recep9乞o dos ensinamentos do monge passa por essas interpreta96es das prticas 

com dimens6es simb6licas, como os rituais de batismo e de curas que eram realizadas junto 

as fontes sagradas. Elas possibilitam a sacraliza9o do espa9o, que contribuiu para a 

perman6ncia do monge em Soledade 

4.2.2 A SACRALIZA叫O DO ESPAcO: FONTEs D'AGUA, FONTES DE CURA. 

Como vimos, Joをo Maria andou pelos mais diferentes Estados: S乞o Paulo, Paran a, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Suas apari96es estao relacionadas com perodos 

conturbados da Hist6ria do Brasil. Mas houve, em todas as suas andan9as, um tra9o que 

unificou a presen9a do monge pelos espa9os onde esteve. A fora da representa9o 

expressou-se no ato de realizar os mesmos ensinamentos, as mesmas rezas, curas, habitar os 

mesmos ambientes e utilizar uma vestimenta similar, contribuiu para a aceita きo dessas 

pessoas como sendo o verdadeiro Jo乞o Maria, o "Santo Monge", a representa9ao do santo 

6a realidade,6 a presen9a do "santo" 

A presen9a da natureza foi um trao marcante na constitui9ao do mito. Sua chegada 

a Sorocaba j demonstra sua liga9ao para com ela. A presen9a da natureza pode ser 

percebida por todos os caminhos percorridos pelo "santo" 

No Paran, na Lapa, temos a Gruta do Santo Monge. Em Santa Catarina, o Monge 

edificou cruzes "uma das quais n乞o resistiu a eros乞o do tempo, e hoje 6 conservada e 

preservada das intemp6ries num tipo de capelinha, localizada na atual pra9a Herclio Luz 

40 A este respeito indicamos a obra de: MARCON, Teimo. Mem6ria e cultura: modos de vida dos caboclos 
do Goio-En. 1999. Tese (Doutorado em Histria) ー  Pontificia Universidade Catlica, Sao Paulo. Cf. 
captulo IV - Solidariedade, Compadrio e Festa: Pr自ticas de Religiosidade Cabocla. 
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[...J E ainda agora o povo, na capelinha, coloca flores e acende velas, depois de suas 

splicas e ora96es"41. Esses sImbolos religiosos, a gruta e a cruz, significam a representa9o 

do "santo" monge junto a popula9ao, externada pela f e pelas prticas religiosas dos 

monges. Cada um desses espa9os tomou-se sagrado para os devotos, pois representava a 

presen9a do monge, mantendo-o vivo, presente e atual 

A senhora Donria Silvia dos Santos, casada com Rom自rio Fraga dos Santos, 

moradora de Soledade, relata um milagre atribuido ao Monge, que teria feito chover e 

acabar com a seca que vinha destruindo a planta9乞o da familia 

Eu j自  era casada, isso eu vou contar, assim um causo, um tipo de milagre 
assim. Ento eu disse assim para Romrio, eu tinha s o Neri e o Pedro, eu disse 
assim: ー  eu vou lh na cruz do Santo Monge, porque ele deixava gravado assim a 
cruz onde ele passava ele deixa uma cruz, sempre deixava no mato. Dai eu disse 
assim eu vou l自  Romno pr acende umas velas l自  pro Santo Monge pr chover. 
Ns tinha uns, mundo de ro9a, acho que uns dois ou trs alqueires, plantado de 
milho, de dezembro. Da fui la rezar. E a comadre Dorvalina, m含e do Pedro, do 
compadre Torado, foi comigo dai com as criana. Mas olha eu cheguei la 
naquele mato assim to, tinha pedras assim, mais la no i a gente, era deserto 
assim, mas rec6m, eu acho que rec6m tinha saido o Santo Monge estava 
molhada a pedra, mas s6 molhada, a seu Bira, assim que tinham botado a a gua. 
No tinha assim nada que ningum tivesse la. Da eu fui e disse pr comadre 
Dorvalina, minha companheira das crianas, eu disse -6 o Santo Monge saiu 
agora mesmo daqui. Olha a a, t molhada a pedra onde a gente, na beira da 
cruz onde agente acende as velas42. 

A presen9a do mito 6 mantida viva pela atribui9谷o de sagrado a lugares e simbolos 

que representam o santo monge. Ainda podemos mencionar as fontes d'agua tamb6m tidas 

como milagrosas. Na obra de Verdi, temos o relato da gua Santa do Santo Monge. Relata 

o autor que, em 1985, quando realizava suas pesquisas, foi a Vila Costa, regi乞o de Soledade 

e arredores. La ficou sabendo sobre uma fonte. Contou-lhe Sebastio Firmino Nunes, 

Olha, isto aqui 6 dos tempos mais agudos, isto 6 , dos tempos mais antigos, 
quase no incio do mundo. Meu av contava muita coisa. Meu pai, que hoje 
teria 105 anos, contava que o "padre santa" fez nascer a fonte. [...} O monge 
parou para descansar. Plantou uma cruz de madeira a mesmo. Olha, tem ainda 
o sinal. Aqui os demnios perderam ele,. Perderam o rastro, como se diz. 
Quando sentiu sede, n乞o tendo a gua, levantou a mao e disse: 'Esse lugar6 
abenoado; dar a gua para mim tomar; o doente ser curado e vai as almas 
salvar'. Todos que se virem perdidos ou perseguidos se salvam com esta a gua 
Da estourou a vertente, brotou a gua pura43. 
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Sebasti乞o Firmino Nunes ainda lembra outro milagre atribuido a fonte sagrada, o 

caso de dona Elisia Pereira que sofria de uma doen9a que cobria o corpo todo de chagas e 

que estava quase cega, "nao havia rem6dio que a curasse. Um dia sua irma [de Sebastio] 

levou a enferma at6 a fonte. La lavou o corpo e o rosto da doente. Ficou limpinha. Viveu 

muitos anos. Ainda enxergava bem, quando morreu aos 115 anos" 4.4 Assim, as fontes (e 

todos os lugares tidos como sagrados ou de devo9乞o) esto no lugar do monge, elas servem 

para confirmar a "presen9a" do santo e seu poder de cura, representam o monge em sua 

ausencia. O espa9o sagrado torna-se assim uma maneira de expressar o sentimento religioso 

e serve igualmente para confirmar a exist6ncia do "santo" monge, as fontes ocupam o papel 

das "provas" para sua a f. 

Os lugares sagrados, para as popula96es desses sert6es, n谷o era a igreja fechada, 

fosse capela ou a igreja matriz, menos ainda os santos estrangeiros, mas a natureza com a 

qual lidavam constantemente. も  da terra que tiravam seu sustento. O monge, ao identificar- 

se com a natureza, identificou-se com as pessoas que viviam da natureza. Seus "milagres" 

exerciam flin9乞o de realizar e prover as necessidades imediatas e do cotidiano dessas 

popula96es 

Na aus6ncia do monge, recorria-se aos seus ensinamentos, suas receitas curativas, 

suas ervas medicinais; ia-se at6 as "fontes sagradas", seja para beber ou se banhar, seja para 

fazer ou pagar promessas 

Podemos indicar que o personagem monge e o corpus sagrado (rezas, cren9as e 

lugares sagrados) propiciaram reunir uma parcela da comunidade, dando uma 

homogeneidade a f e a religio dos caboclos e, mediante essa unio, uma identidade a eles 

As representa96es do sagrado achavam-se intimamente relacionadas com o mundo 

social dos Monges Barbudos, as quais estavam inseridas na sua cultura, sendo uma forma 

de sua expresso. Valemo-nos de Clifford Geertz, que definiu o conceito de cultura dizendo 

que: 

[...] ele denota um padro de significados transmitido historicamente, 
incorporado em sImbolos, um sistema de concep96es herdadas expressas em 
formas simblicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em rela oa vida 5 

44.Ibi&p. 206 
45 GEERZT, Clifford. A Interpreta頭o das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1978. P. 103 



91 

Dessa maneira, os Monges Barbudos expressaram sua cultura por meio da sua 

religio, que6 

[...] um sistema de sImbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e 
duradouras disposi96es e motiva es nos homens atravs da formulado de 
conceitos de unia ordem de existncia geral e vestindo essas concep96es com a 
tal aura de fatualidade que as disposies e motiva6es parecem singularmente 
realistas46. 

Percebemos que os tra9os do mundo rural encontram-se presentes na religiao dos 

Monges, pois a terra foi o cenrio onde se desenvolveu sua cultura, dando-lhe forma e 

sentido. Igualmente podemos averiguar a cren9a nas faculdades curativas das ervas e rituais 

que envolviam a natureza. Lembramos que esse acreditar n乞o era uma total novidade, pelo 

contrrio, ja era de longa data a prtica de curandeirismo e magia como medicina alternativa 

no Rio Grande do Sul47 

Acreditamos que a rela9ao com a figura do "santo" monge pode ser decifrada com 

base no processo de identifica9をo, ou seja, ocorre a identifica9乞o dos atributos do monge 

com a realidade dos caboclos. Um "santo" que falava o que o povo compreendia, indicava 

rem6dios naturais, com a utiliza 乞o de ervas e chas, enfim, relacionados com a natureza, 

tradi9乞o que era comum no interior do Estado. Essas indica96es, por sua vez, atendiam a s 

necessidades primordiais do grupo, da o tratamento medicinal, as rezas de curar doen9as, 

benzer a terra, a planta9ao, resultando numa farta colheita, na 自  gua milagrosa que tem 

inmeras utilidades. Esses ensinamentos ofereciam, pois, solu9ao aos problemas por eles 

enfrentados no seu cotidiano, respondiam a s necessidades que lhe sao impostas pela 

realidade vivida. 

Podemos pensar ainda que essas representa96es religiosas contribuiriam para a 

cria9をo de uma identifica9乞o do grupo, deram uma identidade aos fi6is crentes do "santo" 

monge Joao Maria. Ele se fez presente tamb6m por meio da pessoa de Deca Fran9a, que 

teria recebido os seus ensinamentos, pois, do contrrio, nao estariam reunindo-se com ele, 

partilhando sentimentos 

46 Ibid., p. 104 e 105 
47 Alguns trabalhos ilustram e dedicam-se mais qualitativamente sobre esse assunto, s豆o as obras de 
WEBER, Beatriz Teixeira. As artes de curar: medicina, religiao, magia e positivismo na Repblica Rio- 
Grandense - 1889/1928. Santa Maria: Ed. UFSM; Bauru: EDUSC, 1999, e WITTER, Nikelen Acosta. 
Dizem que foi feitico: As prticas de cura no sul do Brasil (1845-1880). Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001 
Sendo a primeira uma obra de perfil mais geral e a segunda um estudo sobre um caso especffico. 
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Quando mencionamos que o conceito de representa9ao exibia uma presen9a 

ocultando outra, podemos aplica-lo ao monge Jo乞o Maria, que apresenta a f e a cren9a dos 

caboclos, ocultando a presen9a da Igreja Cat6lica. H a presen9a da religiao do povo 

atuando frente a religiao cat6lica. Estando Jo乞o Maria na categoria de "santo", ocultam-se 

outros santos da Igreja, que por sua vez seriam "estrangeiros" e no tratariam de suas 

realidades imediatas. Lembramos aqui a existencia dos "santos encarnados" no seio do 

movimento: Santa Catarina e Santa Teresinha. Essas "santas" estariam "presentes" na 

pessoa de duas jovens que participavam do grupo, nao estariam "presentes" atravs de uma 

imagem, mas em carne e osso. Isso contribui para fortalecer a identifica9ao entre eles, pois 

os santos, al6m de "estarem" ali, s乞o um deles e como eles. A representa9ao do sagrado 

encontra-se inserida no meio cultural dos Monges Barbudos 

Compreendendo as representa96es que constituem os movimentos messianicos 

poderemos realizar uma leitura, uma interpreta車o. Os Monges Barbudos deram uma 

resposta a desconstru9ao (podemos pensar em crise) que estava ocorrendo em seu mundo 

com o processo de moderniza9ao implantado pelos 6 rg乞os dirigentes do pas, a chegada de 

imigrantes com "novas" religi6es e novas rela96es sociais etc. Buscavam dessa forma 

manter a sua maneira de ver o mundo. Para tal, nada melhor do que um movimento que 

mantivesse sua cultura relacionada com a natureza, com a qual tinham i ntima rela 乞o, pois 

dela viviam e ela formava seu mundo. 

Enfim, com o olhar voltado para as representa96es que comp6em os movimentos 

messinicos, poderemos excluir as vers6es que os qualificam como sendo frutos de 

fanatismo, da ignorncia, de pessoas que seriam incapazes de possuir cultura. Com  o estudo 

das representa96es avan9amos na demonstra9ao e compreensao dessa express乞o cultural 

impar e complexa que comp6s os movimentos messianicos. Percebemos tamb6m que muitas 

dessas atribui96es negativas foram feitas por uma parcela da sociedade que nao 

compreendia os movimentos, pois tamb6m encontravam-se imersos em suas representa96es 

e que nao eram compativeis com a dos movimentos. Havia, na verdade, uma luta de 

representa96es religiosas a fim de que uma se tornasse dominadora e, para tal, seria 

necess自rio subjugar a outra, desqualificando-a e associando-a ao irracionalismo, misticismo 

e/ou fanatismo 
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5 Do SAGRADO A HE1usIA: Os MONGES BARBUDOS NO CONTEXTO DOS 

ANOS 30 

0lodo sem apa,たno d lodo, 

C万par/e sem o lodo no d par/e1 

A d6cada de 30 no Brasil ficou marcada por uma mudan9a significativa nos mbitos 

politicos, sociais e econ6micos. Nesse perodo foi explorada a idia da amea9a comunista 

que visaria a destrui9乞o da ordem, prejudicando o progresso da na9乞o. Para combate-la, 

uniram-se for9as polticas e religiosas, a fim de livrar a Ptria desse maleficio. O curto, mas 

significativo perodo de 1935 a 1938, apresentou-se como uma sintese dessa d6cada, na 

qual manifesta96es comunistas contribuiriam para a justificativa de uma nova ordem 

imposta ao pas, o Estado Novo. Foi justamente nesse fragmento temporal que nos 

deparamos com a ocorrencia do Movimento dos Monges Barbudos 

Neste capitulo nos ateremos a duas quest6es, as mais significativas para 

compreender nosso de estudo: a poltica deste perodo e a id6ia da amea9a comunista, o 

perigo vermelho, a propaganda anticomunista implantada; a segunda, que nomeamos a 

Igreja nos anos 30, discutira o papel da Igreja Catlica e seu apoio ao projeto varguista, em 

troca de retomar sua influencia junto a sociedade 

Tanto na politica, quanto na religiosa, perceberemos o discurso da modernidade, 

defendendo a id6ia de que o pas estava sendo conduzido ao progresso, mas esse s6 seria 

atingido dentro da ordem. Essa ideologia, por sua vez, configura-se na concordancia com a 

novo projeto instaurado em 10 de novembro de 1937 e dentro dos preceitos da religio 

1 GIJER.RA, Gregrio de Matos. "Crnica do viver baiano seiscentista - Os homens bons". In 
Obra Potica. 28 ed. Rio de Janeiro: Record.. 1992. 
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oficial, o catolicismo, que se julgava parte constituinte da pr6pria na9ao, visto estar presente 

desde a chegada dos portugueses. 

Estudaremos como essas quest6es afetaram o Movimento dos Monges Barbudos, 

ou como se deu a rei報ao, ne計e caso, entre religiao e poder, como chama a aten9ao 

Jacqueline Hermann: "6 preciso nao esquecer toda a sorte de movimentos milenaristas e/ou 

messinicos de cunho notadamente popular que acabaram tamb6m revelando-se temas 

expressivos para a anlise das rela6es entre religi乞o e poder"2 

Nesse sentido, inmeras foram as produ96esコ  que se dedicaram a esta 

temtica. Mas no tocante aos movimentos messinicos brasileiros, que tamb6m 

manifestaram conflitos tanto polticos como religiosos, os casos mais conhecidos sao 

Canudos e Contestado. Eles foram apontados como incompativeis com os prop6sitos da 

Republica, ou como sin6nimos de atraso, frutos da ignorncia. Enfim, tamb6m neles a 

cultura que os compusera e dera forma aos movimentos foi desconhecida e ignorada 

(Em contrapartida houve momentos em que a religiao, a expressao religiosa, 

inclusive por meio de movimentos messianicos, assumiu papel de unificador nacional, como 

foi percebido no Sebastianismo portugu6s: concentrou vontades e desejos do povo 

portugues frente ao retorno da independ6ncia de seu pas quando da Uni乞o Ib6rica4.) 

2 HERMANN, Jacqueline. Hist6ria das Religi6es e Religiosidades. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; 
VAINFAS, Ronaldo (Orgs). Dominios da hist6ria: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. p. 341. 

3.3 Sobre esta temtica indicamos, como exemplos, a obra: GINZBURG, Carlo. Os andarilhos do Bem 
Feiti9aria e cultos agrrios nos s6culos XVI e XVII. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1988. Nessa obra o 
autor apresenta a "transforma9o" de crenas pagAs e populares, ligadas ao culto da fertilidade da terra, 
em que numa representa9do travavam uma luta contra bruxas e feiticeiros. Caso vencessem haveria farta 
colheita; do contrrio, somente a fome. Foram associados como agentes da feiti9aria e da bruxaria, 
sofrendo as press6es dos Inquisidores. Em que a Igreja fnulana desconhecendo essas culturas, essa 
tradi9言o, transforma-os em herticos. Poderamos ainda apontar as seguintes obras: 	. O Queijo e 
os Vermes: o cotidiano e as idias de um moleiro perseguido pela Inquisi9ao. S含o Paulo: Companhia das 
Letras, 1987. SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz. S含o Paulo: Companhia das 
Letras, 1986. VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos ndios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. So 
Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

4 Muitas so as publica es referente ao Sebastianismo, indicamos duas obras de: HERMANN, Jacqueline 
No Reino do Desejado. A construao do sebastiamsmo em Portugal. sculos XVI e XVII. S含o Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, e 	. 1580-1600: 0 sonho da salvaao. Sao Paulo: Companhia das 
Letras, 2000. A ttulo de esclarecimento temos a obra de: BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos: o carter 
sobrenatural do poder rgio, Fran9a e Inglaterra. So Paulo: Companhia das Letras, 1993,6 um estudo 
que tambm exemplifica que uma crena religiosa contribui para o poder real, servindo para gerar a 
aceita9乞o dos governantes. 



5.10 CONTEXTO NACIONAL: O CONVENIENTE FANTASMA DO COMUNISMO. 

O uso do inimigo da constru9ao da identidade brasileira e da na9ao釦i amplamente 

explorado nos anos 30. 0 perigo comunista serviu aos prop6sitos de manter a unidade 

poltica e social do Brasil. Percebemos o patriotismo como uma "religiao laica"5 onde todos 

deveriam professar o mesmo credo, defender a na9乞o, combatendo o conveniente fantasma 

do comunismo. Como demonstra Marilena Chaui, ele assume representa96es diversas e o 

termo comunista vai apresentar uma variedade de significa6es6: tudo e todos poderiam 

ocupar o lugar de inimigo externo 

Nessa "cruzada" cada membro da na9ao tinha uma miss乞o e cumpri-la, faria cada 

um se sentir identificado com o "corpo nacional", como integrante da na9ao, percebendo-se 

como parte do todo, vendo-se como um brasileiro. 

A utiliza9乞o da identidade dos opostos7 foi grande contribuinte para pensarmos esta 

permanente exemplifica9o do inimigo, desempenhando a fun9ao de limite entre o n6s e o 

eles, entre o eu e os outros. Permitiu a delimita9ao entre o que seria nacional (ser brasileiro) 

e estrangeiro (ser comunista e adepto do comunismo) 

Em contrapartida, o perigo comunista possibilitou a "uniをo" de diversos setores da 

sociedade e at6 mesmo a supera9乞o de diverg6ncias polticas, de classes, tudo em nome da 

defesa da na9乞o. A luta contra um inimigo externo foi posta como prioridade estando acima 

das diferen9as internas. Entre os mais diferentes setores da sociedade que se opuseram 

presumida invasao comunista destacamos a Igreja Cat6lica, que muito contribuiu a 

constru9ao e a divulga9ao dessa amea9a. Identificando o comunismo com o mal, com as 

5.5 Cf. HOBSBAWM, Eric. Na96es e Nacionalismo desde 1780. Programa, mito e realidade. Rio de Janeiro 
Paz e Terra, 1990. 

6 CHATJ, Marilena de Sousa. Apontamentos para uma crtica da a9do integralista brasileira. In: CHATIE, 
Marilena; FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho (Orgs.). Ideologia e mobiliza頭o popular. Rio de Janeiro 
CEDEC/Paz e Terra, 1978. p. 17-149 

7.7 Conceito trabalhado por: DUTRA, Eliana. O Ardil Totalitrio: Imagin自rio politico no Brasil dos anos 
30. Rio de Janeiro: Editora TJFRJ, Belo Horizonte: Editora UFMG, 1997, p. 31-146. A autora analisa a 
cria9o da representa9ao do que seja ser brasileiro e o no-brasileiro. Para criar um faz-se necessrio a 
"existencia" do outro, ou seja, ser brasileiro significava no ser comunista, bem como ser catlico e um 
bom trabalhador. pois o mau trabalhador faz a greve, prejudica o avan9o e o progresso do pais, logo essa 
atitude d associada a de seguidores do comunismo. Com  a utiliza9ao da identidade dos opostos, Eliana 
Dutra estuda, no primeiro captulo principalmente, a constru9ao do imaginrio anticomunista e os usos de 
imagens e contedos tanto por comunistas como pelos eus opositores, os anticomunistas. E utilizado 
tamb6m para fomentar uma identifica9ao da sociedade com o projeto em vigor, sendo os contrrios 
apontados como "comunistas", ou seja, opositores 

95 
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trevas, com o pecado, deu a ele uma forma demonaca, sendo incompativel com o 

catolicismo e, num pas que se declarava cat6lico, n乞o poderia coabitar o pecado 

A propaganda referente a ameaa comunista tinha como prop6sito, al6m de 

legitimar os atos do Estado Novo, a manuten9ao da sociedade sob a ideologia do uno, da 

homogeneidade, da nao fragmenta9ao. O perodo de 1935 a 1937 foi de grandes agita96es e 

instabilidades no cen自rio poltico da vida brasileira. A presen9a da amea9a externa fazia crer 

na existencia de uma homogeneidade amea9ada, de uma na9乞o em perigo, de uma 

identidade que poderia deixar de existir, que seria profanada por um invasor 

5.1.1 0 "MEssIANIsMo CASTILIIISTA" PARA O RIO GRANDE DO SUL. 

Nosso objetivo6 analisar alguns discursos proferidos pelo maior vulto da vida 

poltica do Partido Republicano Rio-grandense (PRR), Jlio de Castilhos, para exemplificar 

a presen9a de tra9os "religiosos" em projetos politicos. Isso foi significativo por ocorrer 

num perodo em que a cientificidade era exaltada, em que o projeto poltico do PRR era de 

inspira9乞o positivista, o que determinava uma percep9豆o especifica da questo pblica 

Durante seu perodo de consolida9ao, o PRR atuou por meio de um discurso que foi 

construido tendo como suposto fundamental a equivalencia entre o partido (PRR) e o novo 

regime (Republica). Logo passou-se a identificar todas as formas de oposi9ao ao PRR como 

uma nega9乞o a pr6pria Rep丘blica. 

Entre 1891 e 1892, o PRR encontrou-se alijado do poder do Estado do Rio Grande 

do Sul. Nesse interregno Jlio de Castilhos dedicou-se a combater o governo mediante de 

intensas publica96es feitas no jornal do partido, A Federa o. Nos artigos atacava o novo 

governo e acusava-o de monarquista. Proclamava a urgencia e a necessidade do retorno do 

PRR ao poder do Estado. Num desses artigos escreveu 

A meu ver, a conduta do partido neste momento deve ser esta: manter o maior 
respeito e dedica きo 合  causa da legalidade, como uma imperiosa exigncia 
social, como um dever primario de salva まo pblica, [...] sustentar e defender a 
necessidade urgente da restauraao do regime constitucional do Estado, onde 
impera atualmente a mais desenvolta anarquia8 

8 Jhlio de Castilhos. "Atitude de Honra I". A Federa恒o. Porto Alegre, 21 dez. 1891 
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Na cita9ao, Castilhos tomou a defesa da causa da legalidade como sendo essa uma 

exigencia social, colocando o atual governo como ilegal, criando um inimigo, uma amea9a 

Ou seja, nをo poderia permitir a ilegalidade dentro da legalidade, no interior do sistema 

republicano 

Como solu9をo a essa presen9a indesejada, Castilhos conclamava todos a defesa da 

legalidade e apresentava como seu defensor o pr6prio partido 

Portanto, sustentar a legalidade dentro da Repblica 6 uma missao comum a 
todos que vemos no regime republicano unia condi9o essencial da ordem e do 
progresso da patria, quer a legalidade esteja em perigo na sede da Uniao, quer 
periclite ou se elimine nos Estados9. 

Na luta de identificar o PRR com a Republica, refor9ou-se a identifica9乞o dos 

grupos oposicionistas ao partido com o perigo da restaura9ao da monarquia e de amea9aa 

Na9乞o. Nesse sentido, "s6 o partido republicano 6 capaz de salvar o nosso Estado e 

consolidar a Republica. Que se congreguem os bons republicanos com ardente esperan9a. O 

momento 6 supremo: esta em jogo o problema fundamental da politica do Brasil"0 

Defender a legalidade Rio-grandense era defender o pr6prio Brasil. O retorno do 

PRR ao governo no Rio Grande era a u nica garantia de continuidade do Regime 

Republicano. Essa era posta como a u nica sada para a manuten9o da ordem e do 

progresso tanto no Estado quanto no a mbito nacional. A amea9a da dissid6ncia republicana 

no poder representava a volta ao antigo regime, do inimigo da Rep丘blica 

Quem prefere o domnio da lei no pode pactuar com a efemera preponderncia 
do arbtrio, quem 6 pela legalidade no pode conconer para a efetivaao dos 
atos de urna ditadura violenta. [...} No ponto de vista em que se coloca essa 
gente, que na sua quase totalidade comp6e-se dos que foram apeados pela 
revolu o de 15 de Novembro e que ento eram fanaticos servi9ais da rea9ao 
diii永；  ti(-'111 

Ja no perodo de consolida9乞o do PRR, as premissas positivistas apareceram nos 

editoriais de Castilhosフ  e podemos perceber a presen9a "messinica" na politica adotada 

O partido republicano rio-grandense tem de vencer, pela irresistvel fora de 
uma lei natural, pela sua composi9含o interna, pela fina qualidade e quantidade 

9. Ibid. 
W MOACYR, Pedro. O Governo em Duplicata. A Federa o, 5 abr. 1982 
n CASTILHOS, Jhlio de. A Atitude de Honra. A Federa戸o, 27 dez. 1892 
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respeitvel de seus dementos, enfim, pela severa educa 言o politica e血osfica. 
[...} orientando nossos pairicios. indicando-lhes o caminho da regenera真o e 
descarnando as in'pcias, os crimes, os desmandos da politica negativa, 
animada ao contrrio de ns outros pelos instintos de demoli9含o, que nada repe 
nos lugares onde se descarrega a machadada de pavorosos arrostamentos194 

I 

E perceptivel a campanha realizada apontando a amea9a da restaura頭o monrquica 

e enfatizando os males sociais como conseqiencia da presena de seguidores do antigo 

regime na lideran9a do poder estadual. Desta maneira, criando a amea9a, tanto para o 

Estado quanto para o pas, o PRR se lan9ou como o 丘  nico capaz de redirecionar o Rio 

Grande do Sul ao caminho do progresso dentro da manuten をo da ordem para atingir o 

avan9o desejado por todos, sendo Jlio de Castilhos a mo forte e segura na qual o governo 

poderia se apoiar para atingir seus desejos e seus avan9os sociais 

Jlio de Castilhos, falecido em 1902, foi substituido por Borges de Medeiros que 

manteve a tradi9乞o de governar sob inspira 乞o positivista. Naquele mesmo ano, ainda era 

sentida a instabilidade, mas a "paz" ja come9ava a ser restaurada, pelo menos anunciada. 

Conforme declara 乞o de Borges de Medeiros a C含mara dos Representantes em 1902 sobre 

as conturba戸es sociais no Estado: 

A ordem interna 6 cada vez mais estvel. Extintos os gennes funestos da 
demagogia perturbadora, sufocadas as paixes facciosas e dominadas as 
ambi6es irrequietas. consolidou-se,..., a paz fecunda e duradoura, [...J. 
No municipio de Lajeado, um bando de malfeitores, congregados pela 
pratica supersticiosa e imorais de um imbecil perigoso, chegara a despertar 
no nimo de seus laboriosos habitantes srias apreenses, j._J. 
No intuito de restabelecer prontamente a ordem nessa agastada regio,..., 
partiu desta capital, a 6 de maioh ltimo, a ala esquerda do 10 batalho de 
infantaria, sob o comando do respectivo major fiscaV95 

Para manter a ordem, todo e qualquer movimento de "desordem" era reprimido com 

o uso da viol6ncia, ainda mais esse, o qual era apontado como tendo liga96es com os 

remanescentes dos Mucker. Enfim, mesmo apresentando apenas traos religiosos, o 

movimento, chamado pela historiografia de Monges do Pinheirinho, teve sua repressをo em 

nome da manuten 乞o da normalidade e de um projeto politico 

No perodo de 1902, a poltica encontrava-se sob a influencia do positivismo no Rio 

Grande do Sul. Como podemos perceber na cita9をo acima, h o uso de adjetivos que 

194.194 CASVIILHOS, Jlio de. Compreendendo a Nossa Misso. A Federagまo, Il abr. 1892. Grifo nosso 
l95.l95 Mensagens enviadas a Assembl6ia dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul pelo presidente 

Antonio Augusto Borges de Medeiros, 20 set. e 15 out. de 1902. Grifo nosso. 
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tamb6m ser乞o utilizados num perodo posterior, no Estado Novo. Os Monges de 

Pinheirinho, qualificados como sendo um bando de malfeitores, receberam o tratamento 

destinado a bandidos, pessoas que nao pertenciam a sociedade, os causadores da desordem 

No a mbito religioso釦ram "congregados pela prtica supersticiosa e imorais de um imbecil 

perigoso", ou seja, nao foram compreendidos como uma religiao, mas desqualificados como 

supersticiosos e adeptos de uma prtica fruto da ignorncia. No intuito de restabelecer a 

ordem foi destacado um grupo militar para a regiao. Similares atitudes ser乞o presenciadas 

tamb6m nos acontecimentos de Soledade dos anos de 1938. Getulio Vargas, filho dessa 

tradi9ao poltica iniciada com Jlio de Castilhos, seguida por Borges de Medeiros, 

certamente influenciou seus atos de governo em rela9乞o a ocorrncia de movimentos 

sociais, bem como contribuiu na utiliza9乞o da "poltica messianica", a qual ser muito 

utilizada principalmente a partir de 1935. Nessa poltica, Vargas surgir como o salvador, o 

ccMois6s regenerador" da naao brasileira 

5.1.2 DA "NECESSIDADE" DO ESTADO Novo ou O "MEssIAMsM0" ESTADO N0YIsTA: 

A SALVA叫O ESTAVA NO GOLPE. 

O nadonal.smo pre&upe uma Z/ nece&sdria noen戸c' de uma 

comunida屍 histrica atravs あ  cria戸o 施 um passaあ antigo que 

exirapoんa conlinuida屍histrica reaん昨pela玩あou inven o. Wlmあ  
cria o屍sImbolos e acess6rios tola/mente novos （るm7o, んndeira, smboん5 

que persorzfcam a 刀口 - J 14naao.) 

Desde o incio da d6cada de 30, percebe-se uma altera9をo no aparelho do Estado 

Tornou-se mais centralizado e o poder se deslocou crescentemente do a mbito regional para 

o nacional, atingindo seu cume com o advento do Estado Novo. Do ponto de vista 

14 HOBSBAWM. Eric; RANGER, Terence. A inven9o das Tradi96es. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997 
p. 15. 
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econ6mico, por exemplo, o Estado aboliu impostos interestaduais e passou a intervir com 

mais e nfase na economia estimulando parte do excedente criado pelas oligarquias agr自rias 

fosse usado para iniciar um novo processo de industrializa9乞o, embora mantendo os 

privil6gios dessas oligarquias. No piano social, regulamentou as rela96es entre o capital e o 

trabalho, criando uma legisla9ao trabalhista e um Minist6rio do Trabalho, al6m do 

Minist6rio da Educa9乞o a quem caberia um papel fundamental na constitui9ao da identidade 

nacional, o que deveria ser feito por meio da impress乞o de um contedo nacional veiculado 

pelas escolas, da padroniza9乞o do sistema educacional 

Os governadores eleitos foram substituIdos por interventores e as milicias estaduais 

perderam for9a, medidas que contribuiram para o aumento da centraliza9乞o poltica e 

administrativa do pas. No plano da cultura e da ideologia, foi proibido o uso da lingua 

nativa dos estrangeiros, introduzida a disciplina de Moral e Civica, criado o Departamento 

de Imprensa e Propaganda, resolu96es que ajudaram a moldar um modelo de nacionalidade 

centrili7ado a partir do Estado. Concordamos com Eric Hobsbawm, que declara que "as 

na96es nao formam os Estados e os nacionalismos, mas sim o oposto"5 

No dia da instaura9ao do Estado Novo, Getlio Vargas, em proclama9o ao povo 

do Brasil, justificou a "necessidade" e a "inevitabilidade" do Novo Regime 

A consciencia das nossas responsabilidades indicava, imperativamente, o dever 
de restaurar a autoridade nacional, pondo termo a essa condi恒o an6mala da 
nossa existncia poltica, que poder豆  conduzir-nos え  desintegra o, como 
resultado final dos choques de tendncias inconcili自veis e do predominio dos 
particularismos de ordem local [...] o estado de risco iminente da soberania 
nacional". 

E, no inicio dessa mesma proclama9をo, exp6s a declara9乞o que "justificava" o ato 

"o homem de Estado, quando as circunstancias imp6em uma decisao excepcional, (...) no 

pode fugir ao dever de tom-la, assumindo perante a sua consciencia e a consciencia de seus 

cidadaos as responsabilidades inerentes a alta fun9ao que lhe foi delegada". Em seguida 

apresenta-se como o "salvador": 

Tenho suficiente experiencia das asperezas do poder para deixar-se seduzir 
pelas suas exterioridades e satisfa96es de carter pessoal. Jamais concordaria, 
por isso, em permanecer 良  frente dos negcios pblicos, se tivesse de ceder 
quotidianamente 良  s mesquinhas injun es da acomoda 言o poltica, sem a 

】 5.】 5 HOBSBAWM, op. cit. p. 16 
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certeza de poder trabalhar com maior proveito pelo bem da coletividade. [...] 
Finne propsito de continuar servindo a Naao16. 

E, finalmente, apresentou seu programa para salvar e restaurar a na9ao das 

influ6ncias externas e internas: 

Restauremos a Na9ao na sua autoridade e liberdade de aao: ー  na sua 
autoridade, dando-lhe os instrumentos de poder real e efetivo com que possa 
sobrepor-se s influencias desagregadoras internas ou externas; - na sua 
liberdade, abrindo o plenrio do julgamento nacional sobre os meios e os fins do 
governo e deixando-a construir livremente a sua hist6ria e o seu destino'7 

Como parece evidente nos trechos acima, o presidente seria o suporte da 

coletividade. Poderamos falar aqui em um "messianismo poltico", no qual Vargas seria o 

"messias" (o condutor), e o "providencialismo" estaria explicito na Constitui9o de 1937, 

em que o Estado seria o provedor do progresso e da ordem, meios necess自rios para atingir 

a modernidade, o bem-estar social e a melhoria de vida de todos os brasileiros. O mal maior 

que procuravam exorcizar, constantemente reinvocado por Vargas e seus colaboradores, j 

convertido em "fantasma", em 1937, era "o radicalismo comunista" 

O comunismo foi propagado a popula9乞o como o causador da desordem e da 

anarquia social reinante no pas, como o motivador da viol6ncia e da dor a qual gerava 

apreens乞o a sociedade brasileira. Somente sob a ordem e o progresso a na9乞o poderia 

vencer o inimigo e para tal far-se-ia necessrio que todos os brasileiros apoiassem o novo 

regime. 

A cerim6nia de queima das bandeiras estaduais'8 marcou, simbolicamente, uma 

maior unifica9o do pas e um enfraquecimento do poder regional e estadual. Foram 

hasteadas 21 bandeiras nacionais em substitui9乞o s 21 bandeiras estaduais que foram 

incineradas. Na mesma cerim6nia, rendeu-se homenagem aos mortos de 1935. Em ambos 

os atos, estao implicitos significados muito al6m de uma simples imposi9ao ditatorial, uma 

etapa da constru9乞o da identidade nacional, onde o diferente 6 visto como ameaa 

Existindo uma u nica bandeira, haveria uma s6 na9ao, um s6 Brasil, n乞o tendo espa9o para 

16 SOLA. Lourdes. O Golpe de 37 e o Estado Novo. In: MOTA, Guilherme (Org.). Brasil em Perspectiva 
So Paulo: D1Fk.L, 1976. p. 256. 

'7.7 VARGAS. Gethlio. A Nova Poltica do Brasil. Livraria Jos6 Olympio, v. V. p. 32 
18, Ocorrida no Rio de Janeiro, para simultaneamente comemorar a Festa da Bandeira, cuja celebra 含o havia 

sido adiada e render homenaaem a s vtimas da Intentona Comunista de 1935. 

U トパ U5 U トパ U5 
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outras bandeiras ou insgnias. Francisco Campos, entao Ministro da Justi9a, ap6s a queima 

das bandeiras, afirmou: 

[...] Os brasileiros se reuniram em tomo do Brasil e decretaram desta vez com 
determinado de nao consentir que a disc6rdia volte novamente a dividi-lo, que 
o Brasil 6 uma s6 ptria e que no h五  lugar para outro pensamento do 
Brasil, nem espao de devo恒o para outra bandeira que no seja esta, hoje 
hasteada por entre as ben9os da Igreja e a continncia das espadas e a 
venera 含o do povo e os cantos da juventude'9. 

Nessa citaao fica clara a propaganda em tomo da amea9a da fragmenta9ao nacional 

por parte do governo. A utiliza9乞o do passado servindo como justificativa para que se 

mantivesse a unidade nacional em tomo da pessoa do presidente e do Novo Regime, 

amando os simbolos ptrios e jamais se esquecendo dos brasileiros-her うis que doaram suas 

vidas em 1935 no confronto com o inimigo 

Os acontecimentos de 35 foram utilizados para construir uma identidade e, dessa 

forma, o perigo 6 mantido vivo: 

O ano que ontem findou foi cheio de agita6es e de intranquilidade no mundo 
inteiro. [...} No nosso Brasil nao faltaram tambm tumultos e morticinios. Um 
dos cavaleiros do Apocalipse andou a esmagar sob as patas de seu cavalo 
assassino, corpos de soldados e civis brasileiros que preferiram morrer a 
atrai9oar a ptria e os juramentos prestados. De modo que o ano de 1935 
terminou para ns no receio, na revolta, no pranto e no luto. Inquieta96es, 
sobressaltos, crises politicas, crises econmicas, irreligiao, conspira9es e 
revoltas, amea9as e crimes, mortes e risos de escrnio, tudo viveu, se agitou, 
tumultuou nos trezentos e sessenta e cinco dias desse ano que vai [...]20 

O Brasil foi apresentado como um corpo, onde nenhuma parte poderia sobreviver 

independentemente. Este "corpo" foi tido como enfermo e a sua integridade amea9ada pelo 

perigo comunista, da a 6 nfase na "profilaxia social", na aao terap6utica ap6s a 

"interven9ao cirrgica", como frisou Vargas ap6s as insurrei96es de -1935: "Imp 6em-se 

agora sanear o ambiente e afastar os elementos cuja atividade anti-social vem perturbando a 

19 Correio da Manhd, 27 de nov. 1937. p. 3. "As grandes demonstra6es cvicas de ontem nesta capital. 
Homenagem a Bandeira e a mem6ria dos que tombaram em defesa do regime. em 1935". In: OLIVEN, 
Ruben G. A Parte e o Todo: a diversidade cultural no Brasil-Naco. Petrnolis: Vozes. 1992. n. 41. 

20 0 DIARIO. Belo Horizonte, p. 4, 1 jan. 1936. (Editorial). apud. DUTRA, Eliana de Freitas. O Ardil 
totalit豆rio: imaginario politico no Brasil dos anos 30. Rio de Janeiro: UFRJ: Belo Horizonte: UFMG. 
1997, p. 52. 
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vida do pas"21. Em nome do combate ao inimigo, seriam cometidas outras inmeras 

viol6ncias. 

Percebemos igualmente o uso de simbolos bblicos para caracterizar o comunismo 

Como vimos, foi identificado com o Cavaleiro do Apocalipse. Essa figura maligna 

espalharia a dor e o sofrimento em solo nacional, contra esse mal todos foram conclamados 

a lutar. Com  o uso de termos religiosos, tivemos a demoniza9ao do comunismo, ou seja, 

num pas cat6lico nao poderia coexistir algo de tamanho rep自dio, tanto religioso, quanto 

poltico, pois, no primeiro uso, o comunismo era nocivo a religi乞o; no segundo, feriria o 

povo brasileiro. Enfim, percebemos um uso messinico nos discursos polticos dos anos 30 

Esse foi constantemente permeado por valores e sImbolos religiosos, "hasteada por entre as 

b6n9aos da Igreja", misturando-se a tal ponto de criar uma identifica9ao entre um projeto 

poltico e religiao cat6lica, principalmente na questao do combate ao comunismo 

Constru iram-se, dessa forma, sImbolos e valores com o objetivo de unificar e 

identificar a na9乞o. Utilizaram para isso o recurso religioso, impregnando-o com simbologia 

e valores prprios da religiao cat6lica. Esse fato n乞o se deu ao acaso ou por pura 

coincidencia, e sim porque a Igreja Cat6lica oferecia um grande apoio ao projeto estado 

novista, pois identificava-se como um salvador da na9ao brasileira que, por sua vez, era 

originariamente cat6lica. Politica e religiao uniram-se por interesses comuns, combater os 

seus inimigos - comunismo e outras express6es religiosas -, para atingir seus objetivos: o 

dominio nacional, politica e religiosamente 

5.1.3 A PARTICIPACAO DA IGREJA CAT6LICA NO BRASIL DOS ANOS 30. 

Segundo o soci6logo S6rgio Micelli, foram muitos os investimentos feitos pela 

Igreja Cat6lica desde a separa9乞o ocorrida entre ela e o Estado em 1891, para que "a 

corpora9ao eclesistica pudesse vir a exercer o grau de capacidade de press乞o como vem 

atuando desde 1930135''22. A Igreja Rio-grandense criticou severamente tal separa9ao, 

alegando que "[...] a este Brasil cat6lico e cristao foi imposta uma constitui9ao imperfeita, 

21 Boletim do Minist6rio do Trabalho. Indstria e Com6rcio. n. 16, dez. 1935, p. 341. apud. DUTRA, op 
cit. p. 45. 

22 MJCELLI. S6rgio. A elite eclesi豆stica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988. p. 154 
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sem rei e sem Deus, segundo as id6ias de uma escola de poucos adeptos e contra as 

tradi96es religiosas de muitos s6culos"23. 

A Igreja acusava a Republica de ter negado o direito do povo brasileiro de ter uma 

orienta9乞o crist, pois "a Republica afastou a cruz de Cristo da familia, das escolas e dos 

tribunais, da vida oficial e publica"24 

Segundo Jos6 Oscar Beozzo, os anos 30 foram para a Igreja marcados pelas 

tentativas de consolidar sua unidade nacional, por intermedio da realiza9ao de um grande 

nmero de manifesta96es populares25. Os anos de 1931 e 1932 foram de grandes 

mobiliza96es religiosas, quando aconteceu a escolha de Nossa Senhora Aparecida para ser a 

padroeira do Brasil, com prociss6es e exalta9ao da imagem, e a inaugura9乞o do Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro. 

Na arquidiocese de Porto Alegre, o Arcebispo Dom Jo乞o Becker, declarou seu 

apoio a iniciativa da "revolu9o", 

さ讐 V. ex. minhas calorosas congratula96es e cumprimentos fulgurantes 
uiu.tuu. lvieus votos se reauzaram. Kegenerador da Repblica surgiu do meio 
nosso neroico povo gacho. Partiu do alto nossas cochilhas verdejantes. Chegou 
idlo soo as oenaos cia Igreja e aplausos delirantes da Na 豆o. Parabns. - (a) 
Joao, arcebispo de Porto Alegre26. 

A resposta de Vargas foi significativa: "Sinceros agradecimentos pelas vossas 

congratula96es, que refletem no seu entusiasmo a nobre atitude do clero rio-grandense"27 

O comunismo era utilizado como um inimigo por parte da Igreja para que pudesse 

obter seus objetivos, e o Estado, por sua vez, permitia o anticomunismo, pois pregava o 

progresso, mas dentro da "ordem", sem ocorrer altera96es na estrutura social. Neste 

sentido, o comunismo servia como um "catalisador" entre os interesses tanto da Igreja 

quanto do Estado. 

A Igreja Cat6lica se apresentou como a u nica defensora dos direitos da familia 

brasileira, tendo em mente a historia catolica existente no pas desde os tempos em que o 

Brasil era col6nia de Portugal. Posicionou-se como defensora do operariado e da educa9o 

23 Estrella do Sul, 09 nov. 30, p. 1 
24.24 Estrella do Sul, 09 nov. 30, p. 1 

鱗翠Josral da舞語reja entre a RevoluoBrasileira, . 4, r ed., S器O, o Estado Novo, e a Redemocratiza9ao. In.ulo: Difel, 1986. p. 294-297. 
ー・ Lstreiia ao sul. 16 nov. 30, p. 1. 
'I.I Estrella do Sul, 16 nov. 30, p. 1 
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nacional, onde fez crticas contra o ensino laico, apresentado como sendo uma das formas 

pela qual o comunismo penetraria no seio das sociedades. Colocou-se tamb6m como 丘  nica 

for9a institucional, na 6 poca, capaz de manter a ordem e a moral no pas, principalmente no 

perodo de transi9ao que o pais atravessava: "a religiao 6 necessaria, igualmente para a 

solu9ao dos grandes problemas polticos e sociais que, atualmente, agitam o nosso pas"28 

Nesse sentido, tem-se a identifica9ao de todos os membros contr自rios ao sistema 

vigente no pas, sejam eles indivduos, grupos, movimento ou partidos, que ousassem 

questionar planos governamentais de ordem e progresso, como sendo comunistas 

A Igreja, colocando-se na luta contra o comunismo e sua expans瓦o mundial, tentou 

recuperar seu prestigio junto a vida da sociedade, necessitando ainda de uma esp6cie de 

"salvador nacional", que tomasse uma posi9ao em prol dos interesses da institui9乞o. Tal 

"milagre" ocorreu com os acontecimentos de 03 de outubro de 1930, quando aconteceu a 

marcha rumo ao poder por Getlio Vargas, mediante a Alian9a Nacional se op6sa 

centraliza9乞o politica exercida por S乞o Paulo. 

Com a Revolu9ao de 30, a Igreja percebeu uma possibilidade de recuperar seu 

prestigio junto a classe dominante. Declarando que a Revolu9乞o era necessria para o pas, 

pois queria a deposi9ao do governo federal, considerado fora da Constitui 9ao, tida como de 

cunho ateu29, manifestou apoio irrestrito a Vargas naquele momento. Para a Igreja, "a 

Revolu9ao fora efetivada por homens de energia assombrosa e talento invulgar que est乞oa 

frente do nosso povo para dirigi-lo na conquista dos seus ideais"30 

Dom Joao Becker aprovou o governo provis6rio, deferindo elogios a Vargas, "a 

Revolu9乞o Nacional conseguiu, rapidamente, uma vit6ria estrondosa, que culmina na 

forma9乞o de um governo provis6rio, que sera chefiado pelo benem6rito presidente do Rio 

Giande do Sul"3' 

Aproveitando o perodo de agita9ao politica no Brasil, a Igreja se lan9ou como 

necessaria para a solu9乞o dos grandes problemas existentes no pas, e que o novo governo 

teria o seu apoio para resolv6-los 

O novo governo percebeu na Igreja uma grande for9a coalizadora de massa, que 

poderia vir a contribuir para manter a ordem social, pois o pas queria a moderniza9乞o, mas 

28 Estrella do Sul, 09 nov. 30, p. 1 
29 Cf Estrella do Sul, as palavras de Dom Joao Becker, principalmente 
3O A Palavra de Dom Joao Becker: declara96es ao jornal La Naci6n. Estrella do Sul, 02 nov. 1930. p. 03 
31 Estrella do Sul, 09 nov. 30, p 1 
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dentro da ordem, e a Igreja se apresentou a grande institui9ao capaz de agrupar a massa sob 

sua regencia, ou seja, dentro da normalidade desejada 

Na Revolu9ao Constitucionalista de 1932, a Igreja desempenhou um papel 

significativo na vida politica do pas, tanto que Dom Joao Becker interveio para buscar uma 

solu9乞o para a conturba9ao na qual o Brasil se encontrava. A vida poltica exercida pela 

Igreja atrav6s do arcebispo gacho nao se resumiu somente ao Estado do Rio Grande do 

Sul, mas tamb6m no tocante a quest6es de mbito nacional32 

A presen9a da Igreja na vida social p6de ser percebida tamb6m nos anos que 

antecederam o pleito de 1934. A cria9乞o da LEC, Liga Eleitoral Cat6lica, em 193233, tinha 

a fun9ao de orientar os eleitores cat6licos a dirigirem seu voto aos candidatos que se 

identificassem com posturas favorveis s id6ias crist乞s e cat6licas. Evidentemente o apoio 

era dado a quele que se posicionasse a favor das inten96es da institui9ao como, no caso, 

opondo-se legaliza をo do div6rcio, do ensino laico, entre outros 

O voto dos catlicos ha de ser dado aos candidatos que, pelo programa 
partidrio desfraldado oficialmente, nos garantam uma legisla頭o favorvel. 
Claro est que partidos que apresentem injuriadores do nosso Arcebispo e do 
clero, no esto nestas condi戸es, no podem merecer a confian9a do eleitorado 
cat6lico34. 

Nesse sentido, denunciava aqueles que pensavam de maneira contrria, nos quais o 

povo cat6lico n乞o deveria confiar ou votar. Novamente percebemos os interesses da Igreja 

regendo os seus atos e suas posi96es, tentando influenciar a sociedade. Seu papel foi, 

podemos dizer, fundamental para a sua restitui9乞o, pois na Constitui9ao de 1934 acabou 

cedendo as sua reivindica96es, como no caso do ensino e do casamento religioso 

No a mbito do operariado, a Igreja tamb6m buscou sua afirmaao, divulgando que as 

id6ias comunistas tentavam corromper o operariado, e que essa classe vinha sofrendo uma 

forte influ6ncia "materialista". Para defend6-lo criou os Circulos Oper.rios, centro de 

doutrina9ao e orienta9ao crista aos operrios "desorientados" 

Dom Joao Becker, em 1930, em sua carta pastoral intitulada O Communismo russo 

e a civiliza9乞o christ乞, declarou que o comunismo tinha como objetivo a destrui9ao da 

religiえo. Ressaltou, ainda, a importncia da familia e a necessidade de preserva-la, sendo 

32 Cf. Estrella do Sul. 24 jul. 32, p. 1 
33 Cf. Estrella do Sul, l2jun. 32. p. 1 
34.34 Estrella do Sul, 13 set. 34, p. 4 
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para isto necessario lutar contra o comunismo o qual se declara contra o sacramento do 

matrim6nio. Esse religioso deixou evidente a posi9乞o da Igreja frente ao comunismo no 

tocante a familia: 

O boichevismo solapou os fundamentos da familia. Pae, me e filhos, segundo a 
doutrina comunista, no pertencem uns aos outros, mas s言o propriedades do 
Estado. Marido e mulher devem ser livres de quaisquer vnculos no intuito de se 
tornarem mais h自beis para a luta de classes. 'O partido comunista deve 
substituir a familia', na expressao de Gorkberg35 

A Igreja ao longo dos anos sempre pregou a santidade (indissolubilidade) do 

casamento, a miss乞o da mulher como geradora da vida, a maternidade como uma ben9o 

divina. Surgiram afirma96es de que em algum lugar do mundo a familia era destruida e a 

maternidade tida como uma desgra9a, pois traria o sofrimento pela falta de alimento para 

dar aos seus filhos, chegando ao ponto de enlouquecer e cometer as mais variadas 

atrocidades do instinto humano de sobreviv6ncia36. O interesse de tais reportagens, al6m de 

identificar o comunismo com a barbrie, com a mis6ria, com a destrui 9乞o do lar e da familia, 

tinha o intuito de chocar a opiniao publica cat6lica e leva-la a se posicionar de maneira 

contrria え  implanta9ao e a dissemina9乞o das id6ias comunistas no pais. 

Toda a luta contra o inimigo deveria passar pela educa9ao, relacionando os males 

que se perpetuavam na Uniao Sovitica com o ensino deixado nas maos do Estado, que no 

preservava o direito e a necessidade do ensino da religi乞o. Dessa maneira se tentava 

identificar como cria9ao do comunismo o ensino laico. O arcebispo metropolitano deixava 

explicita essa a id6ia ao declarar que: 

A escola tem a obriga きo de instruir, bem cedo, as crian9as sobre as fun96es 
sexuais, declarando-lhes que isso no significa mais do que saciar a sede ou a 
fome, bebendo um copo de 自  gua ou comendo uma fatia de po. A misso da 
escola, portanto, consiste em formar o cidadao comunista, imoral e ateu, sem 
amor aos pais e sem religiao37 

Dom Jo乞o Becker, ao identificar o comunismo como sendo imoral, ateu, defensor 

da id6ia de que o ensino deveria estar nas maos do Estado, demonstrou sua posi9ao frente 

35 BECKER D. Jo豆o. O Communismo russo e a civiliza真o christ五.五  l9a Carta Pastoral. Porto Alegre 
Centro da Boa Imprensa, 1930. p. 51. 

36. Cf Estrella do Sul. edi96es da dcada de 30 
37.37 BECKER D. Joao. op. cit., p. 54 
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ao embate produzido no Brasil referente ao ensino, o qual deveria estar sob controle da 

Igreja ou do Estado. Com  os exemplos da Uni乞o Sovitica expostos no jornal cat6lico e na 

sua 19a Carta Pastoral, o arcebispo associou ensino laico com comunismo, bem como os 

males por ele produzidos. Sendo assim, fazia-se necessrio repudia-lo. O laicisismo no 

"condizia" com a realidade crist乞  do pas, ou seja, ele ia de encontro aos planos e interesses 

da Igreja nessa retomada de status e poder junto a classe dominante 

O comunismo era identificado, pelo episcopado brasileiro, como sendo imoral, 

violento, o inferno terrestre, 

[...] desta concepdo materialista da vida resulta o mais absoluto amoralismo. J 
no h bem nem mal. Ja no h lei superior ao homem e norma de seus atos. J 
no h dever nem san 豆o. O partido e os seus interesses elevam-se absolutos 
sobre a destrui車o de todos os valores morais38. 

Num pas que se apresentava como "cat6lico e crist乞o [...] e de tradi96es religiosas 

de muitos s6culos"39, a pr6pria religiao participou da identidade da na9ao. Era uma forma 

de unificar, sob um mesmo credo, a na9o, dando-lhe uma identidade religiosa. Ou seja, o 

comunismo nao poderia se instaurar no Brasil, pois era contra sua Hist6ria, n乞o condizia 

com a identidade do brasileiro. 

O medo da fragmenta 乞o nacional orientou em suas u ltimas conseqencias a 

utiliza9ao do inimigo por parte dos governantes, seja no mbito politico, ou religioso. Para 

manter a unidade, buscou-se construir uma identidade nacional, usando-se da identidade dos 

opostos: definindo quem era o outro, fabricava-se o n6s. Para tal cria9乞o, a vis乞o/idia do 

que seria o outro era tao fundamental quanto a imagem de si mesmo, pois ela serviria como 

um divisor de a guas entre brasileiros e nao-brasileiros, entre nacionais e estrangeiros 

5.2 RESTAURA叫O CAT6LICA NO BRASIL: A MODERNTZACAO DA IGREJA. 

A Igreja Cat6lica nas d6cadas de 1920 e 1930 iniciou uma nova etapa de sua hist6ria 

no Brasil. Segundo Riolando Azzi, esse perodo pode ser denominado "perodo de 

38 CARTA do episcopado brasileiro. apud. Dutra. op. cit. p. 74 
39 Estrella do Sul, 09 nov. 30, p. 1 
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Restauraao Cat6lica"40. Houve a preocupa9ao por parte da Igreja, com uma maior 

presen9a na sociedade, ocupar um papel de lideran9a entre o povo brasileiro. Para obter 

esse objetivo, a institui9乞o se prop6s a colaborar com o governo, sob o pretexto de manter 

a ordem. 

Tais pretens6es encontraram uma acolhida favoravel por parte do governo que 

percebeu na Igreja Cat6lica uma aliada de grande for9a para auxiliar a conten9ao dos 

movimentos revolucionarios que come9aram a eclodir nesse perodo. A hierarquia cat6lica 

julgou chegada a hora oportuna para oferecer ao governo republicano sua ajuda. Assim 

sendo, vemos que os anos de 1920 e 1930 "marcaram o reatamento efetivo das rela96es 

entre Igreja e Estado no Brasil, num desejo de mtua colabora9をo"4'. Para Riolando 

Azzi, 

[...] ambas as partes estavam interessadas num reatamento de rela6es e aliana 
efetiva. O governo esperava o apoio da Igreja como legitima9豆o do poder, e a 
Igreja esperava a colabora9豆o do governo como instrumento para retomar seu 
prestgio e sua aao na sociedade brasileira42. 

Temos assim o apoio do arcebispo D. Joao Becker ao movimento de Vargas, tanto 

na Revolu9乞o de 30 quanto na proclama9えo do Estado Novo. Em rela9乞o a esse u ltimo, 

escreveu o arcebispo de Porto Alegre 

Desde 10 de novembro de 1937 o Brasil vive sob um novo regime politico. Qual 
foi a necessidade de nova Constitui頭o e qual a sua complei9ao poltica? 
Ningum melhor do que o Sr. Dr. Getlio Vargas, benem6rito Presidente da 
Repblica, nos pode dar uma resposta segura e indiscutivel43. 

Nessas d6cadas (1920-30) o episcopado brasileiro procurou criar uma nova imagem 

da Igreja Cat6lica, por interm6dio de uma muitas iniciativas de carter social. Uma s6rie de 

preocupa96es por parte da Igreja foram direcionadas para o mundo operrio, para a 

educa9乞o e para a famlia 

40 AZZI, Riolando. O Incio da Restaura9乞o Cat6lica no Brasil: 1920-1930. In: Sintese 10. Sintese Politica- 
Econ6mica-Social (SPES) ー  Nova Fase. Sao Paulo: Edi96es Loyola, n. 10, v. IV - Maio/Ago. 1977. (Parte 
I). p. 63. 

41. ibid., p. 63 
42.42 AZZI, Riolando. O Inicio da Restaura 9含o Catlica no Brasil: 1920-1930 (II). In.: Sntese lo. Sntese 

Poltica-Econ 6mica-Social バPES) - Nova Fase. Sao Paulo: Edi96es Loyola, n.。  11, Vol. IV - 
Setembro/dezembro. 1977. (Parte ID. n. 76. 

43 BECKER. D. Joao. A religi豆o e a ptria em face das ideologias modernas. Porto Alegre. Carta 
Pastoral. 1939. p. 17. 
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Na reforma cat6lica, o enfoque bsico, em se tratando do povo cat6lico, direcionou- 

se para uma melhor instru9ao catequtica, para afasta-lo, segundo os bispos, da ignorncia 

religiosa, das prticas supersticiosas e das manifesta96es de irrever6ncia e de fanatismo. Isso 

tudo porque, em diversos movimentos messinicos, ocorridos no s6culo XIX e principios 

do XX, o catolicismo tradicional, de carter leigo e medieval, aflorou com bastante i mpeto 

e s6 foi sufocado pela for9a policial, como no caso de Canudos, sob a lideran9a de Ant6nio 

Conselheiro, ou no caso do Contestado, movimento vinculado a Jo乞o e Jos6 Maria, figuras 

leigas de monges". 

Surgiram assim a Revista Ordem e o Centro D. Vital, veiculos de forma9ao religiosa 

que estavam intimamente interligados. Seus nomes sao significativos. A palavra "ordem" 

lembra o lema da Republica, Ordem e Progresso. Em face dos movimentos revolucionrios 

que come9aram a se manifestar, os cat6licos, sob a lideran9a de Jackson de Figueiredo, 

levantaram a bandeira da ordem, sendo que a religi乞o deveria constituir um elemento dessa 

na na9ao, em face dos movimentos considerados anrquicos 

A Restaura9o Cat6lica foi orientada pelos bispos do Brasil45, e entre esses podemos 

destacar a figura de D. Leme, que conseguiu transmitir a outros bispos o ideal restaurador, 

como ocorreu com D. Jo乞o Becker. Para D. Leme era vital unir num bin6mio Ptria e 

Religi乞o sendo essa ltima o catolicismo46 

Ficou a cargo de D. Jo乞o Becker fazer a abertura do Congresso Eucaristico 

ocorrido no Rio de Janeiro em 1922. Nas idias expressas nesse pronunciamento, percebe- 

se que tamb6m ele estava consciente da necessidade de implanta9ao da restaura車o 

Cat6lica, mediante a uni乞o dos interesses da religiえo e da Ptria 

Aceitei a pesada incumbencia porque se tratava de prestar uma homenagema 
Ptria, a que tamb6m o Rio Grande pertence por vnculos territoriais, por laos 
de sangue, de costumes e tradi96es comuns e sobretudo pelos mesmos 
sentimentos de f intemerata. Ns, filhos do grande Estado gacho, 

4'1 AZZI, Riolando. Catolicismo Popular e Autoridade Eclesiastica na Evoluao Histrica do Brasil. In 
MONTEIRO, Duglas Teixeira et ai. Religi豆o e Sociedade. Rio de Janeiro, Civiliza9きo Brasileira, n. 1, 
maio, p. 142, 1977. 

45 A concepao de Igreja como sendo "povo de Deus" s6 ser discutida no Concilio Vaticano II, ocorrido na 
segunda metade do sculo XX, sendo assim a Igreja neste perodo 6 orientada para ter a lideran9a nas 
figuras dos sacerdotes, uma igreja vinda de cima para baixo. Talvez isto explique os diversos conflitos 
ocorridos entre a Igreja e os Movimentos Messianicos brasileiros, nos quais o poder do sagrado 
encontrava-se nas mos do povo, e no do ministro ordenado nela instituic含o. 

46 AZZI, Riolando. O Incio da Restaura9ao Cat6lica no Brasil:1 1920-1930: In: Sintese 10. Sintese Politica- 
Econ6mica-Social (SPES) - Nova Fase. Sao Paulo: Edi96es Loyola, n. 10, v. IV - maio/Ago., (Parte I), p 
74. 1977. 
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estremecemos a p自tria comum e tambm nos sacrificamos pelas sua 
prosperidade". [...] Bem haja, pois, o Congresso Eucarstico, que soube tきo 
sabiamente unir os interesses da Religiao e da Ptria, [...]47 

Em 1930, a Igreja Cat6lica no Brasil deu incio a campanha anticomunismo, com a 

carta pastoral de D. Jo乞o Becker, O comunismo russo e a civiliza9ao crist 48. A 

Restaura9乞o Cat6lica n乞o significou uma ruptura com o movimento iniciado pelos bispos 

reformadores na 6 poca imperial. Tratou-se apenas de uma evolu9瓦o da mesma concep9o 

de Igreja. Mantiveram-se: necessidade de melhor forma9ao do clero e instru9乞o religiosa do 

povo; atitude apologtica com rela9乞o a ma9onaria, ao espiritismo e ao protestantismo; 

mentalidade conservadora no que diz respeito aos problemas polticos e sociais49 

5.3 Os MONGES BARBUD0s POR MEIO DOS RELATく，RIOS POLIcIAIs. 

Os confrontos que ocorreram entre movimentos messinicos e tropas policias foram 

fatos comuns na hist6ria do messianismo no Brasil. Em todos eles, a questao acabou sendo 

resolvida com o uso da for9a militar e, consequentemente, com viol6ncia, sob os designios 

da manuten9ao da ordem, do combate a bandidos e/ou fanticos e da ca9a aos comunistas 

O fato 6 que, no caso dos Monges Barbudos, pudemos recuperar alguns documentos 

policias, principalmente relat6rios, que foram produzidos a fim de prestar contas das 

opera96es ou manter informados seus superiores a respeito do andamento da miss乞o 

Apresentaremos os adjetivos e as express6es utilizadas para descrever o movimento 

pela Brigada Militar. Um vocabulario anlogo utilizado para "qualificar" grupos 

relacionados com os principios comunistas. Al6m dessa "aproxima 乞o semntica" que se 

prestava a condena-los como divergentes politicos, ha outras, de ordem religiosa as quais os 

negavam como express乞o religiosa, pois eram tidos como aberra96es e fanatismo, gerando e 

reforando estere6tipos que os depreciavam 

47 Ibid., p. 77 
48 BECKER, Becker. O Communismo Russo e a Civiliza頭o Christ五.五  Porto Alegre: Centro da Boa 

Imprensa, 1930. 
49 Nas edi96es do jornal cat6lico Estrella do Sul, durante a dcada de 30, podemos perceber que 

protestantismo, umbanda, ma9onaria, e outros cultos religiosos sao tratados como frutos da ignorncia, 
colocando em risco os ensinamentos da Igreja 
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Assim objetivamos apontar nesse item a percep9ao que a Brigada Militar tinha sobre 

os Monges, bem como tentar encontrar raz6es que tenham motivado tamanha repress乞o a 

um grupo de agricultores e sua religio fortemente identificada com a natureza. Temos 

indicios de que interesses politicos estivessem envolvidos nesse embate 

Utilizando-nos dos tr6s relat6rios da Brigada Militar, sendo que o primeiro, de 

Soledade, data de 30 de mar9o de 1930, redigido pelo 1o Tenente Comandante do 

Destacamento, Janurio Dutra; o segundo tem proveniencia da mesma cidade e tendo o 

mesmo autor, mas datado de 15 de maio de 1938; e o terceiro relat6rio 6 apresentado pelo 

major Jos6 Rodrigues da Silva ao Comandante Geral da Brigada Militar 

No primeiro relat6rio podemos averiguar alguns dados significativos para a 

compreensao do uso da for9a 

Consoante vossa determina9ao telegrfica [est自  se reportando ao Comandante 
Geral da Brigada], fiz sair daqui, na madrugada do dia 19 do corrente [maro 
de 1938], um contingente composto de vinte praas sob o comando do 2。  
tenente Arlindo Rosa, com destino ao 6。  Distrito deste municpio [Soledade] a 
fim de reconhecer e dispersar uma reuni豆o de fanticos que constava existir e 
que estavam empregando idias subversivas50. 

Dois pontos chamam a aten9乞o neste trecho: o primeiro da conta da ci6ncia do 

governo a respeito da existencia do Movimento dos Monges Barbudos antes da data do 

confronto (ocorrido entre os dias 13 e 17 de abril), ou seja, a movimenta9乞o do grupo ja era 

conhecida pelo comando Geral da Brigada Militar da capital, a tal ponto de ter sido enviado 

para la um agrupamento militar de reconhecimento. Referente ao segundo ponto, 

destacamos o uso das express6es "reuni乞o de fanticos e id6ias subversivas". Essa defini9o 

muitas vezes foi atribuIda a grupos de tendencia comunista. Sendo assim, acreditamos que a 

for9a tarefa estava preocupada em conter um possivel grupo comunista ou, pelo menos, 

contrrio ao Estado Novo. 

O tratamento destinado aos Monges Barbudos foi, se nao o mesmo, semelhante aos 

dos comunistas. Dessa maneira o movimento 6 identificado como subversivo e gerador de 

"id6ias subversivas". Como n乞o poderia ser diferente, enquadra-se como inimigo, uma 

amea9a a ordem instaurada, devendo ser combatido. 

50 Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Destacamento do 3。  Regimento de Cavalaria. Relat6rio 
enviado ao Sr. Comandante Geral da Brigada Militar. Soledade. 30 de maro de 1938, assinado pelo 1。  
Tenente Comandante do Destacamento Janurio Dutra, p. 1. (APE, Monges Barbudos). Grifo nosso 
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Corroborando esta id6ia, continua o documento, 

[...] no dia 22 de maro, foi remetido pelo tenente Arlino, um grupo de oito 
fanticos que haviam se apresentado a ele [...]. Interroguei demoradamente 
cada um deles, verifiquei minuciosamente todos os documentos e demais papis 
que possuam, no tendo encontrado tanto nas declara96es como nos papis 
nada de importncia, que indicasse a pregaao de id6ias ex6ticas5' 

Novamente as palavras depreciativas habitam o documento. Percebemos a utiliza9o 

de "id6ias ex6ticas". Tamb6m essas eram utilizada para caracterizar grupos comunistas. Isso 

nos leva a acreditar que o movimento fora percebido como sendo um grupo poltico 

influenciado por id6ias comunistas 

No que se refere s pessoas que habitavam a regiao, o relat6rio aponta a condi9をo 

de serem caboclos como causa dos acontecimentos exticos e das idias subversivas. Ap6s 

dez dias de diligencia pelo serto i ngreme do sexto distrito de Soledade, conta o 2。  Tenente 

Arlindo Rosa: 

Como me d dado a observar, a maior parte do pessoal que habitam nos lugares 
acima mencionados s豆o descentendes do nosso caboclo indolente, pouco 
gostam de trabalhar, de maneiras que, a mis6ria come9ou a bater-lhe a porta 
da casa, ent乞o, por meio de uma seita religiosa tendo como padroeira a Santa 
Catarina, procuram a se reunirem e se auxiliarem mutuamente. Os mais 
espertos ento comearam a fazer a propaganda da religi言o, dizendo que, quem 
no pertencesse aquela religiao muito em breve morreria e seus bens seriam 
repartidos com o pessoal da seita, aconselham tamb'm andarem 
desarmados, respeitar as autoridades, apanharem e n豆o brigarem, no 
beberem, trabalharem pouco, n豆o trabalharem s豆bados e nem domingo e 
purificarem o sangue, tomando Caroba, erva de mato e outras52. 

Podemos perceber nesse trecho que a causa do movimento seria a condi9乞o de 

serem "caboclos indolentes", ou seja, um preconceituoso comentario que tenta justificar 

toda a conduta realizada posteriormente pela for9a policial. Al6m disso, tal comentrio 

contribui para desprestigiar o movimento, bem como desmerecer sua religiao, pois, quando 

usou os termos "fanticos" e "seita", menospreza-o perante o Catolicismo 

A "divisao dos bens entre os membros da seita" foi mais um ingrediente para a 

constru9乞o da propaganda de serem inimigos, ou seja, serem esses monges comunistas, 

visto que pelos preceitos dessa ideologia nao haveria propriedade privada, tudo seria de 

todos. 

51. Ibid., Grifo nosso 
52 Ibid., p. 2 e 3. Grifo nosso 
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O medo dos moradores poderia ter este ponto como explica9乞o: temiam perder suas 

propriedades, suas casas de com6rcio e suas terras, envolvidos pelo imagin自rio do perigo 

comunista que foi divulgado ao longo d6cada de 30 

Na parte final da cita9ao podemos averiguar algumas informa96es de extrema 

importancia. Dao conta do comportamento e das instru96es dadas pela religiao dos Monges 

aos seus adeptos. Aconselhavam a andarem desarmados, o que era significativo numa 

regi乞o violenta e conflitante como o era Soledade e arredores. Conflitos esses que 

envolviam tanto a vida poltica, quanto a vida social. O respeito s autoridades tamb6m era 

defendido. 

Solicitava igualmente nao abusarem de bebida alc6olica, nao brigarem, fatos que 

deveriam ser corriqueiros, pois, do contrrio, n乞o haveria a necessidade de serem 

solicitados. 

Com esses indicios, podemos mesmo acreditar que o movimento n乞o se enquadrava 

perfeitamente na descri9乞o de um grupo violento e fomentador de agita96es sociais, at 

mesmo porque a informa9ao n乞o vem dos participantes do movimento, e sim daqueles que 

os acusavam de terem cometidos esses atos. 

No que se refere a questao do trabalho temos duas interpreta96es: a primeira de 

ordem politica; a segunda, religiosa. Na primeira, apresenta-se como mais um ingrediente 

para a constru9乞o da imagem de serem comunistas, pois o Brasil s6 atingiria o progresso 

com o trabalho de cada brasileiro e aquele que nao trabalhasse n乞o era visto como um 

membro da na9乞o, logo, poderia assumir a fun9乞o de inimigo do pas, um "comunista" 

Na segunda interpreta9o, o fato de "nao trabalharem", era para que tivessem maior 

tempo disponvel para suas ocupa96es religiosas, como as ora96es, as rezas, os encontros 

comunitrios, etc., enfim, nao viveriam para o trabalho, mas trabalhariam para viver, pois as 

necessidades materiais, como acreditavam, seriam supridas pelo poder sobrenatural 

Podemos aqui pensar que ha um confronto de id6ias, no qual, para os Monges Barbudos, o 

trabalho era apenas para obter o necessario para a manuten9ao de suas vidas, nをo sendo 

motivo de valora9ao. O que enobrecia uma pessoa era a dedica9ao aos afazeres religiosos 

No projeto posto em vigor com o Estado Novo, era justamente o oposto, o trabalho 

ocupava uma posi9乞o privilegiada, enobrecia e qualificava o cidadao como um bom 

brasileiro, enquanto a ociosidade o desmerecia. 
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Os documentos policiais nos oferecem informa96es sobre a imigra9乞o de origem 

estrangeira existente em Soledade. Isso demostra que a forma cultural dos Monges, dos 

caboclos que participam do movimento, nao foi compreendida pelos imigrantes europeus, 

oriundos principalmente da Alemanha e da Itlia. Acreditamos que esse choque tamb6m 

ocorreu no a mbito religioso, ou seja, express6es religiosas diferentes que buscam afirma9乞o 

na nova terra, frente as ja existentes; vejamos: 

Os colonos de origem estrangeira e os que nao querem fazer parte da religio e 
que habitam naquelas paragens, vendo a unio dos monges como so 
conhecidos e crescerem dia a dia os adeptos, esto ficando alarmados e 
come9am a fazer os mais desencontrados comentrios. Conforme estou 
informado, os fanticos se renem sbados e domingos nas igrejas a rezarem 
completamente desarmados e depois dispersam-se e cada um vai para a suas 
casas53. 

O Brasil dos anos 30, e principalmente do p6s-37, era regido por um projeto que se 

apoiava na promessa do progresso e da modernidade, percebemos nesse relato que o 

confronto entre o arcaico e o moderno esta implicito. Isso quer dizer que o nacional foi 

visto como express乞o de "atraso", pois reiteradas os Monges Barbudos foram tidos como 

"fanticos", e sua religiao qualificada como "seita". Ao longo da hist6ria dos movimentos 

messinicos no Brasil percebemos estas express6es associadas com atraso, ultrapassado, 

acontecimentos de grupos ignorantes e incultos. Assim, os Monges assumiram essa tradi9o 

conceitual e foram associados com o retrocesso, com o atraso. Justamente contra isso se 

levantou o "Brasil moderno" na luta para excluI-los de sua conviv6ncia, tendo id6ia de que 

o trabalho enobreceria o homem e modernizaria o pas 

Sendo assim, consideravam: esses "nacionais nao sao dados ao trabalho,6 o nosso 

caboclo indolente". Frente a isso o estrangeiro surgiu como o exemplo do avan9o, do 

progresso, enfim, o imigrante era o trabalhador. Nao p6de produzir devido ao caos que se 

estabeleceu na regi乞o por causa do agrupamento dos fanticos que impuseram o medo e a 

desordem. Fazia-se necessrio e urgente a reinstaura9ao da normalidade, se preciso fosse, 

utilizando-se da for9a e da violncia, pois eram legitimadas no combate a amea9a de uma 

fragmenta9乞o nacional 

Os estrangeiros, nesse contexto, foram tidos como semeadores da modernidade 

Tanto os alemaes quanto os italianos assumiram a fun9乞o de "ra9a superior" frente aos 

S3 巧  .Ibid.. p. 3. Gnfo nosso 
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"indolentes" nacionais. Os europeus trabalhavam e praticavam religi6es "normais", 

catolicismo e protestantismo. O caboclo, por sua vez, assumiu a figura da mistura, do 

atraso, da "ra9a inferior" na qual o messianismo encontrou solo frtil, sendo fruto da 

ignorncia ou da "esperteza de alguns", chegando ao extremo de se tomarem "fanticos" 

Percebemos, assim, a nega9ao de uma cultura pr6pria, a qual n乞o encontrou espa9o 

num projeto politico que almejava justamente imprimir uma nova express乞o cultural ao pas, 

tendo a Igreja Cat6lica como a religiao oficial do pas. 

Da cita9ao acima, temos ainda a men9乞o de que os Monges n乞o portavam armas, 

apenas reuniam-se nos finais de semana nas igrejas para realizarem suas ora6es e liturgias 

Nada de anormal para uma comunidade tradicionalmente dada a expressar sua religiao. O 

fato extraordinario era justamente a religiao dos Monges Barbudos, por ser uma express乞o 

religiosa independente, de certo modo, e por agregar rituais e cren9as pr6prias de sua 

cultura, nao necessariamente seguindo e adequando-se a Restaura9乞o Cat6lica, ou melhor, 

sendo um entrave para a sua implanta9ao na regio 

No que se refere a violncia dos Barbudos, o relat6rio os aponta como cordiais e 

dispostos a se apresentarem para resolverem as diferen9as: "Os fanticos que se 

apresentaram me pediram para que eu fosse pessoalmente, que eles faziam os outros se 

apresentarem, que, n乞o se apresentavam ao tenente Arlindo porque o temiam, entretanto, se 

prontificaram que, o dia em que quiser eles fanticos se apresentaro todos"54 

No final do relat6rio, a conclus豆o do Tenente Janurio sobre a origem dos monges6 

de incerteza: "Sr. Coronel, apesar de nao ter encontrado, n瓦o posso negar ou afirmar a 

inexistencia de algum ncleo disfar9ado, para inocular, aos poucos, id6ias ex6ticas aos 

moradores da referida regi乞o"55. Mesmo ap6s n乞o ter encontrado nada que apontasse os 

Barbudos como agentes de "id6ias ex6ticas", resta ainda a dvida e a incerteza, que 

certamente conduziram aos trgicos acontecimentos que se seguiram 

O relat6rio do tenente Januario Dutra que relatou os acontecimentos dos dias 13 e 

17 de abril afirma que 

[...J nos lugares denominados Bela Vista e Rinco dos Bemabs uma grande 
reunio de fanticos que praticavam uma religiao extica e no conhecida, 
tendo as referidas reuni6es causado pnico entre os moradores dos referidos 
lugares; ocasionado terem diversas pessoas pedido a s autoridades garantias e 

M Ibid., p. 3 
55 Ibid., p. 3 
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providncias a respeito, pois os fanticos haviam invadido o lugar denominado 
Bela Vista e se apoderaram da igreja denominada Santa Catarina, aonde 
localizaram um grande acampamento, tendo o chefe do bando conforme consta, 
postado-se sobre o altar da referida igreja a tomar chimarro. O primeiro apelo 
foi dirigido ao Delegado de Policia de Sobradinho, cuja autoridade atendeu com 
presteza e dirigindo-se comum uma patrulha para o local Bela Vista, e, ao se 
aproximar do referido local foi hostilmente recebido, tendo alguns dos 
componentes do bando feito disparos de arma contra o Delegado e sua patrulha, 
que revidaram a agresso, resultando sairem diversos feridos, entre eles o chefe 
do bando Anastcio Fiza, que veio a falecer; tamb6m foram feitos diversos 
prisioneiros e o restante do grupo foi dispersado56. 

Segundo consta no relat6rio, a patrulha do cabo Centenrio, efetuou a prisao de 104 

"fanticos"57. Uma das contradi6es 6 justamente a questao de estarem armados, pois, 

como percebemos no primeiro relat6rio, os monges nao portavam armas quando reuniam-se 

para rezar. Ja nesse segundo relat6rio "foram apreendidas em poder dos fanticos duas 

Winchesters e um rev6lver calibre quarenta e quatro"58. Tais contradi96es contribuem para 

que possamos desacreditar na vers乞o contada pela Brigada Militar, visto nao haver paridade 

entre os relatos. 

Encontramos anexadas ao relat6rio algumas declara96es. Nelas temos as 

confirma96es da vers乞o oficial policial, que os monges eram um grupo de muitas pessoas 

(no existindo consenso entre os nmeros dos participantes do movimento, estando entre 

800 e 2000 pessoas) e que estariam armados59 

Ha muitas controv6rsias nos relatos policiais, e mesmo nas declara96es, 

apresentadas como sendo de pessoas id6neas. Tudo leva a acreditar que s乞o os mesmos 

cidadaos que combateram os monges. Logo sua versao nao poderia deixar de acusa-los 

56 Relatrio enviado da Delegacia de Policia em Soledade, datado de 15 de maio de 1938, assinado, 
Janurio Dutra, p. 1. (APE - Monges Barbudos). Grifo nosso. 

57.57 Relatrio enviado da Delegacia de Policia em Soledade, datado de 15 de maio de 1938, assinado, 
Janurio Dutra, p. 1. (APE, Monges Barbudos). Consta no relatrio os nomes dos 104 nresos 

58.58 Relatrio enviado da Delegacia de Policia em Soledade, datado de 15 de maio de 1938, assinado, 
Janu豆rio Dutra, p. 1. (APE, Monges Barbudos). Sobre o uso de armas por parte do movimento temos o 
Auto de Resistencia, assinado pelo Delegado de Policia Antonio Pedro Pontes: "[.1) Deparamos com 
numerosa multido composta por monges, suas mulheres e grande nmero de crian9as de todas as idades. 
Ao chegarmos no local indicado foram os soldados que faziam parte da escolta, alvejados pelos referidos 
monges, os quais procuravam embrenhar-se nas matas e de la atiravam contra os soldados; tendo os 
mesmos feridos inocentes e mulheres da mesma seita, e homens tamb6m. Documento enviado da 3a 
Delegacia Regional - Delegacia de Polcia em Sobradinho, 22 de abril de 1938, p. 4. Endere9ada ao Chefe 
de Polcia do Estado. APE - Monges Barbudos' 

59 As declara9es foram feitas por: Otacilio Floriano Pinto, Jlio da Silva Telles, Jacinto Bridi. Fidencio 
Patrcio de Britto, Manoel da Silva Telles. Joao Kraemer (este ltimo 6 o dono da mangueira, local onde 
foram aprisionados os monges), cabo Vergilio Felisberto Sentenario e Soldado Oswaldo dos Santos. 
Confira o Relat6rio de 15/05/1938. (APE - Monges Barbudos) 
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Por fim, o documento policial demonstra o projeto do Estado Novo de alterar as 

regras sociais sancionando a Lei de Emerg6ncia, sendo que os Monges Barbudos 

ocupavam a fun9ao de uma amea9a ao novo regime 

Como o fato acontecido, contraria dispositivos da Lei de Emergencia, pois, os 
fanticos al6m de cultivarem uma religio ex6tica, fizeram reuni6es sem 
licena contrariando assim a Lei em vigor e como tivesse o Exm. Sr. Interventor 
Federal, mandado um emissrio, a fim de investigar os acontecimentos, dei 
ento por concluldas estas investiga6es, passando-as ao Emissrio Sr. Capit含o 
Jos6 Rodrigues da Silva, para os devidos fins, outrossim, foram entreguesa 
referida autoridade os 104 presos e bem assim as armas acima mencionadas6 

No terceiro e u ltimo relat6rio aqui analisado, temos uma descri9をo da 

opera9乞o, redigido ap6s a sua conclus乞o, "[.. .J com as medidas adotadas, dentro de pouco 

tempo passou a reinar completa ordem naquela regi乞o"61. Como vimos nos relat6rios 

anteriores, os monges foram acusados de causadores da desordem, sendo necessrio o 

envio de tropas para restabelecer a normalidade e a paz na localidade. No prop6sito de 

manter a ordem o Major Jos6 Rodrigues da Silva, indica algumas medidas complementares 

え aao adotada: 

Concludo este breve relatrio sobre os fanticos que infestaram os municpios 
de Soledade e Sobradinho, tomo a liberdade de seguir, com medida 
complementar a aao de vigilancia do destacamento especial, o seguinte: 
cria きo de uma escola, ou grupo escolar em Tunas, sede do 60 Distrito de 
Soledade, o aproveitamento dos elementos que pertenceram a quela seita nos 
trabalhos do Departamento Rodovirio, bem como a distribui9o de sementes 
pela Secretaria de Agricultura aos mesmos elementos, esta ltima com fim de 
evitar a situado de mis6ria a que esto sujeitos tais elementos em conseqiencia 
de suas crendices, que os levou a deixarem de trabalhar por largo espao de 
tenlひ〕62 

60 Relatrio enviado da Delegacia de Policia em Soledade. 15 de maio de 1938, assinado, Janurio Dutra, p. 
4. (APE, Monges Barbudoり．  

61 Relatrio apresentado ao Sr. Comandante Geral da Brigada Militar pelo major Jos Rodrigues da Silva, 
sobre os acontecimentos ocorridos nos municpios de Soledade e Sobradinho, com o surto de fanatismo 
religioso praticado por elementos que se tornaram conhecidos por "monges barbudos". (Museu da Brigada 
Militar - Porto Alegre). 

62 Relatrio apresentado ao Sr. Comandante Geral da Brigada Militar pelo major Jos6 Rodrigues da Silva, 
sobre os acontecimentos ocorridos nos municpios de Soledade e Sobradinho, com o surto de fanatismo 
religioso praticado por elementos que se tornaram conhecidos por "monges barbudos". (Museu da Brigada 
Militar - Porto Alegre). Grifo nosso. 
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Declara que o acontecimento teve suas origens tamb6m na mis6ria vivida pelas 

pessoas daquela regio, bem como pela sua ignorncia, na falta de escolas. Quantoa 

religiao, foi tida como crendice, sendo necessria a presen9a da "verdadeira" religi乞o. Existe 

a dicotomia entre o arcaico, religiao dos Monges Barbudos e o moderno, religio cat6lica; 

entre os caboclos "indolentes" e os estrangeiros trabalhadores 

Com base nessas fontes, produzidas pelo grupo dominante, podemos filtrar algumas 

de suas contradi96es e as representa96es que foram atribuidas ao Movimento dos Monges 

Barbudos. Percebemos que em nenhum momento houve a preocupa9ao de obter o 

depoimento ou relato dos integrantes do movimento, apenas as pessoas que eram contrrias 

a eles 6 que "depuseram". Foi negado a eles o direito de contar sua hist6ria. Como vimos, o 

grupo estava disposto a apresentar-se ao policial, mas essa atitude n乞o foi considerada em 

nenhum momento. 

Podemos ainda averiguar que o movimento foi alvo muito mais de um contexto, a 

quest乞o do inimigo nacional dos anos 30, o comunismo. Sendo atribuIda a alcunha de 

comunistas ao Movimento dos Monges Barbudos, imediatamente foram associadosa 

amea9a. Assim, a u nica sada possivel e, at6 mesmo desejada, era sua total repressao, que 

aconteceu. 

5.4 Os MONGES BARBUDOS E A IMPRENSA: A REPRESENTACAO DA BARBARIE. 

Dedicar a aten9ao a importancia da imprensa na divulga9乞o e informa 乞o sobre os 

acontecimentos que envolveram o movimento dos Monges Barbudos torna-se relevante 

perceber a vis乞o de uma parcela da sociedade, de caractersticas urbanas, com acessoa 

educa 乞o (aqui as pessoas dadas a leitura), frente a um acontecimento ocorrido no mundo 

rural e assim distante (podemos dizer diferente) de sua realidade social. Recebiam assim 

informa96es parciais referente a um movimento que teve como seus sujeitos muitas pessoas 

analfabetas, empobrecidas e apresentadas como fruto de uma "ignorncia religiosa" 

A imprensa contribuiu para divulgar representa96es a respeito do que eram os 

Monges Barbudos, sendo que, certamente, para muitos, os jornais eram as 自  nicas fontes de 

informa9乞o sobre o assunto. Dessa maneira, o movimento ingressou no meio urbano e 

letrado portando uma adjetiva9乞o que em nada o enobreceu, muito pelo contrario, 
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contribuiu para a forma9ao de id6ias e imagens estereotipadas, que em alguns momentos 

lembravam outros acontecimentos semelhantes, como o que ocorreu em Canudos, 

associando-o a viol6ncias e trag6dias nacionais. Essas id6ias divulgadas conduziram, n乞o de 

maneira inocente, a um descr6dito frente a uma maneira de ser no mundo, uma expressao de 

cultura, de uma religiao, as quais se apresentam de maneira divergente das existentes no 

mundo urbano, letrado e permeado pela religi乞o oficial. 

Agindo dessa forma, acreditamos que a imprensa contribuiu para a forma9ao de uma 

id6ia de panico e medo na cidade frente ao movimento do mundo rural, sendo que sua 

destrui9ao era vista como a丘  nica sada possvel e mesmo desejada. 

Em nenhum momento encontramos nas fontes jornalisticas espa9o para a verso 

dos participantes do movimento, apenas dos que os combateram. Foi constante a utiliza9o 

de adjetivos e id6ias que promoveram uma desqualifica9乞o das caractersticas do 

movimento: a religiosa, a cultural e as de cidado 

No que se refere a desqualifica9ao religiosa, a imprensa jornalistica alicer9ava-se na 

id6ia de que sua religiao era falsa. Conforme o jornal Correio do Povo, "um grupo de 

fanticos, superior a mil, inclusive mulheres e crian9as, invadiu os municipios de Soledade e 

Sobradinho, apossando-se da igreja Santa Catarina []"63 Nessa passagem podemos 

perceber o uso das palavras fanticos e apossando-se, que, certamente, ocupam uma fun9乞o 

relevante, visto que desqualificam o movimento no campo religioso: a) fanatismo 6 coberto 

por um rea negativa, praticamente um pejorativo, estando associado a doen9as e desvios, 

logo, nao normal, n豆o aceitvel; b) teriam apossado-se da igreja, praticando roubo, 

viol6ncia, o que certamente n乞o condiz com uma forma9ao cristao aceitvel 

Na edi9乞o do Correio do Povo da semana pr6xima, temos que "aquele o povo 

estava tomado do fanatismo religioso"64. Novamente percebemos o distanciamento e 

nega9乞o religiosa, ou seja, fanatismo religioso era o desvio, o anormal, o erro, o arcaico, o 

atraso. Podemos perceber tamb6m a diferencia9乞o entre o n6s e o eles, quando empregam 

aquele, ou seja, nao somos n6s, sao os outros. A diferencia9乞o percebida lembra a 

dicotomia entre o urbano e o rural, onde, no primeiro, se viveria na modernidade, no 

progresso, no avan9o, participando de uma religio aceita, vista como normal; no segundo, 

a caracteriza9o do estranho, do diferente, do ex6tico, que quando n乞o 6 menosprezado6 

63 Correio do Povo. 21 abr. 1938, P. 16. A mesma noticia d reproduzida na edi9きo do jornal no dia 27 abr 
1938, p. 14. 

64 Correio do Povo, 27 abr. 1938, p. 14 
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concebido como desprovido de capacidades, sejam de ordem intelectual, cultural ou social 

Seriam, desse modo qualificados de ingenuos ou bandidos. Desta maneira, eram tidos como 

desprovidos da capacidade de produzir e mesmo de ter cultura. Foram desqualificados 

como cidadaos, em que, a todo momento, sao apresentados como violentos, pois faziam 

invas6es e "[...] alarmavam as popula96es de Sobradinho e Soledade"65. Noutros sao 

caracterizados como cabeludos, barbudos, fanticos e ignorantes66 

A publica9ao da entrevista concedida a imprensa pelo Capito Riograndino da Costa 

e Silva, ap6s miss乞o de reconhecimento no local, afirmou: 

barbas compridas, cabelos grandes, com grande devo9ao religiosa, naturalmente 
deturpada, principalmente no culto a Santa Catarina. Esse sentimento religioso 
inculcado naquelas pessoas ignorantes [...J aparecem reunidos e agrupados em 
torno de capelas isoladas, existentes na referida regi豆o67. 

A dificuldade de compreender o diferente, ou melhor, uma outra forma de expresso 

religiosa contribuiu para um julgamento apressado e problemtico como o que relatamos 

acima. A reuniをo em capelas isoladas era algo normal, visto ser a rea de Soledade 

composta de grandes propor96es, com lugares distantes do centro, onde ficava a matriz. As 

demais comunidades restava o pequeno templo, as capelas, nas quais o sacerdote 

passava poucas vezes ao ano68 

A desqualifica9ao a religi乞o dos Monges Barbudos encontra-se presente tamb6m na 

edi9ao do Correio do Povo do m6s de maio, "vai para vrios meses que, neste municpio, no 

sexto distrito, come9ou a se formar uma seita religiosa da adora9乞o a Santa Catarina"69 

Agora percebemos o uso de "seita", ou seja, um ramo divergente, na qual, ao inv6s de 

65 Correio do Povo, 27 abr. 1938, p. 16 
66 Carlo Ginzburg, nos mostra que em diversos momentos a sanidade mental do moleiro Menocchio6 

objeto de dvida, em alguns vezes utilizada como uma maneira de libertd-lo das acusa96es do Tribunal de 
Inquisi車o. "Durante o inqudrito preliminar, diante das estranhas opinies referidas pelas testemunhas, o 
vigrio-geral perguntara primeiramente se Menocchio estava falando "srio" ou "brincando"; em seguida, 
se era so de mente. Em ambos os casos a resposta foi muito clara: Menocchio estava falando "srio" e 
"dentro de sua razao" E...] no estava louco". Depois de ja iniciado o interrogatrio, um dos filhos de 
Menocchio, Zinnuto. por sugesto de alguns amigos [...}, espalhou pela cidade o boato de que o pai era 
louco [...]". GINZBURG. Carlo. O queijo e os vermes. O cotidiano e as idias de um moleiro perseguido 
pela Inquisi9ao. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 47. 

67 Correio do Povo, 27 abr. 1938, p. 14 
68 Cf. SANTOS, Jlio Ricardo Quevedo dos. "Os teros sao cantados em qualquer 己  poca do ano, por 

ocasio de vel6rios, nos cemit6rios, em Dia de Finados; ou em substitui9do 合  missa do ms, de ano, no 
raro, por impossibilidade de presen9a de proco (ha um padre para todo o municipio)". In: CAMPOS. 
Soma Siqueira et al. Segredo: Histria e tradicionalidade. Porto Alegre: IGTF, 1990. p. 86 

69. Correio do Povo, 05 maio 1938, p. 04 
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adorar a Deus, como rege a Religiao Cat6lica, e adorar os santos, adoravam a Santa 

Catarina. 

Podemos assim perceber que a imprensa apresentou uma versao dos Monges, 

balizando-se por parametros "estrangeiros", julgando-os com base nos modelos vigentes no 

mundo urbano. Visao essa que gerou a forma9乞o de um estere6tipo negativo, at6 nefasto ao 

movimento, onde a u nica solu9乞o possivel foi a reinstaura9ao da ordem por meio do uso da 

violncia e envio de tropas brigadianas, pois, apresentados como amea9a, eram passveis de 

repressao・  

5.5 Do SAGRADO A HERESIA. 

No contexto dos anos 30, a ocorrencia dos Monges Barbudos nao passou 

despercebida. Vimos que a questえo poltica do anticomunismo foi divulgada amplamente 

como uma justificativa ao projeto politico do Estado Novo, e pela Igreja, a qual buscava 

uma aproxima9ao com o Estado, bem como regalias frente s demais religi6es existentes no 

pas. 

Apontados como comunistas nao poderiam ser tratados de maneira diferente. O fato 

de que no trabalhavam e que queriam dividir tudo o que existia na Terra para os membros 

do movimento, certamente contribuiu para a confirma9乞o das acusa6es a eles proferidas 

Lembramo-nos que a regiao de Soledade nunca se configurou por atividades 

politicas tranquilas. Ja nos s6culos passados demonstrou uma tradi9ao de viol6ncia no que 

se tratava de assuntos polticos. Quando da Revolu9ao de 1932, posicionando-se 

favoravelmente a causa paulista enfrentou dois grandes inimigos, que contribuiriam para o 

tragico fim a ele reservado: o projeto politico e a Igreja 

No que diz respeito ao primeiro, temos que Soledade, opondo-se a Vargas, op6e-se 

tamb6m ao projeto de modernidade e progresso do pas. Acusou Vargas de traidor das 

causas da Revolu9乞o de 30, dos valores e projetos revolucionarios e declarou que se 

tornaria um traidor da Revolu9乞o, agindo como um ditador, com o qual o povo de Soledade 

n乞o poderia compactuar, fazendo-se necessario lutar ao lado da causa constitucionalista de 

S乞o Paulo. 



123 

Lembramos que o Combate do Fao envolveu grandes personalidades da vida poltica 

gacha, agitando a vida poltica do Estado, formando alian9as e desaven9as. O Rio Grande 

do Sul sempre foi um representante de luta na hist6ria poltica do Brasil. O pr6prio Getlio 

Vargas sabia disso, pois fora o apoio do Estado que o conduziu ao poder da na車o 

O segundo grande inimigo foi a Igreja Cat6lica que, ao longo da d6cada de 30, 

buscou aproxima9ao com o Estado, visando obter vantagens e supremacia religiosa e, para 

tanto, entrou na luta anticomunista. Al6m de utilizar-se de um estandarte comum ao que era 

defendido pela poltica varguista, apresentava-se como parte substancial da forma9乞o da 

identidade brasileira: ser brasileiro era ser cat6lico, ser cat6lico era apoiar o projeto de 

Vargas, mesmo no Estado Novo, que era apresentado como a "salva9乞o" da na9乞o e da 

identidade brasileira, tendo em Vargas o "Mois6s regenerado?'. Dessa maneira todo 

movimento contrrio ao regime era percebido como uma ameaa a na9o, ainda mais 

quando suspeito e acusado de comunista, como no caso dos Monge Barbudos. As marcas e 

sentimentos oriundos das posi96es tomas em 1932, quando uma parcela da popula9o 

soledadense rebelou contra Getlio Vargas, ainda est乞o visveis em 1938. Alguns anos ap6s, 

surge em Soledade, regi乞o conflituosa, um movimento que n乞o se enquadrava no projeto 

reformador da Igreja. Era apontado como fruto do fanatismo e da ignorancia, do 

supersticioso, do misticismo, sendo necessario reeduca-lo, evangeliza-lo 

Os Monges Barbudos enfrentaram nos anos 30 a for9a de um projeto imposto, ou 

seja, politicamente encontravam-se na contram乞o da modernizaao e do progresso, eram 

acusados de comunistas. Por parte da Igreja, sua religi乞o n乞o era aceita, pelo contrrio, era 

difamada e ridicularizada, inferiorizada perante uma pretensa religi乞o oficial. Ela pr6pria se 

rotulava como "racional", frente a quela, "irracional", fruto do desconhecimento 

Enfim, presenciamos um movimento messinico que se encontrava deslocado do 

projeto nacional posto em vigor, projeto esse que visava dar uniformidade a lingua,a 

cultura,a organiza9ao social e mesmoa maneira de expressar a religiosidade do povo. Do 

mesmo modo, o movimento defrontou-se com o projeto da Religiao que queria tornar-se 

nacional e, para tanto, apresentava-se como moderna, desprovida de cren9as tidas como 

inferiores. 

Ao longo desse captulo tentamos demonstrar em diferentes momentos a utiliza9o 

da presen9a do inimigo para fins de legitimar atitudes politicas. No Rio Grande do Sul essa 

prtica ja n乞o era desconhecida. Mesmo nos tempos de Jlio de Castilhos podemos perceber 
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essa cria9乞o. Tamb6m nesse perodo todo movimento contrrio, ou pelo menos visto como 

contrrio, era apontado como sendo um foco monarquista, que se opunha a Repbblica 

instaurada. Caso semelhante foi visto na d6cada de 30 com o governo Vargas. A presen9a 

da amea9a comunista tornou-se a legitima9ao de atos repressivos, de controle. Com  o uso 

desse inimigo todos os movimentos e atos que fossem contradit6rios ao projeto implantado, 

principalmente ap6s a instaura9ao do Estado Novo, recebeu a alcunha de amea9a, um 

perigo que p6s em risco a seguran9a do "corpo da na9o". Sob a ideologia do uno, os 

Monges Barbudos acabaram por ser apontados como n乱o compatveis com as idias postas 

em vigor, sendo necessario "reorienta-los". A presen9a do Estado, por meio da for9a militar 

que efetivou o combate aos Barbudos, nada mais foi do que a presena do pr6prio Estado 

combatendo-os. 

Todo e qualquer movimento que pudesse oferecer uma resistencia a implanta9えo ea 

realiza9ao do projeto nacional seria reprimido e isso n乞o foi diferente com os Monges 

Barbudos no Rio Grande do Sul. Houve outros, como o movimento Pau de Colher, o 

Canga9o, e mesmo a Coluna Prestes. Ocorreu tamb6m a proibi9をo do uso da lingua 

estrangeira nas col6nias, onde somente o portugu6s era aceito, ou seja, somente a lingua 

nacional. 



6 CoNsIDERACOEs FINAIS 

Ressaltamos aqui que nossos apontamentos foram sendo intercalados ao texto no 

decorrer do trabalho. Agora teremos o intuito de apresentar alguns dos pontos de mais 

significativos aos quais chegamos com a realiza9乞o da pesquisa. 

Nosso trabalho teve o objetivo de estudar a importncia dos movimentos 

messinicos no Brasil, analisando o caso dos Monges Barbudos, que tiveram sua ocorr6ncia 

no municipio de Soledade e seu pice no ano de 1938. Almejamos igualmente analisar a 

influ6ncia do contexto da d6cada de 30, como agiu e refletiu no movimento, como se 

procedeu a influencia desses perodo para a transforma 乞o do movimento religiosos em uma 

amea9a comunistaa na o 

Com a realiza9ao de nossa disserta9をo, algumas interpreta96es tornam-se possveis 

para explicar tanto movimento, quanto o complicado contexto dos acontecimentos 

Primeiramente, a ocorrencia de movimentos messinicos ocupam um papel social 

importante, pois aldm de organizarem uma dada comunidade, muitas vezes, dao a ela 

identidade e a possibilidade de agirem no mundo, bem como compreende-lo. Tornam-se 

uma excelente oportunidade que se efetue um estudo sobre a cultura desses grupos, visto 

que em algumas ocorr6ncias, encontram-se em choques com outras. A compreens豆o e 

explica9ao religiosa do mundo, n乞o deveria ser menosprezada, pois ela oferece a chance 

para que possamos compreender as representa96es do sagrado e adentrarmos em seu 

mundo. 

Logo faz-se necessrio compreendermos os movimentos messinicos para al6m da 

superficial vis乞o de que sao frutos da ignorancia e do atraso social, que s乞o desprovidos de 

cultura. Agindo assim, estaremos apenas condenando-os antes mesmo de iniciarmos nossas 

pesquisas, uma visao preconceituosa 

No caso dos Monges Barbudos, sua religi乞o possibilitou conhecer e compreender 

sua cultura e sua visao de mundo. Uma cultura que nao encontrava espa9o junto ao projeto 

politico imposto ao Brasil dos anos 30. 0 movimento t6m como suas caractersticas 

pr6prias e elas est乞o relacionadas com seu meio ambiente, com a sua realidade, encontra-se 
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inserido numa cultura (podemos pensar numa cultura local). Cultura essa que n乞o foi 

reconhecida pela maioria da popula9えo que externa ao movimento. A eles foi delegado a 

incapacidade cultural, sua origem como sendo fruto da ignorancia e da condi9乞o social, 

necessitavam assim serem educados na cultura da maioria, sobrepondo-se a sua pr6pria 

cultura. 

O caso dos Monges Barbudos ainda nos possibilita realizar uma leitura, ou uma 

interpreta9ao sobre o Brasil dos anos 30, principalmente do contexto politico. Ao pais foi 

imposto um projeto modernizador com a Revolu9ao de 1930, quando Getlio Vargas 

chegou ao poder nacional. A Igreja Cat6lica viu nesse momento uma oportunidade para se 

aproximar do poder e fortalecer os vnculos com ele, a fim de se tornar a religio nacional 

Ambos projetos uniram-se sob o pretexto de combater um inimigo comum, o 

comunismo. Essa ideologia internacional estaria a apoderando-se do pas, por todos os 

lados e recantos. Segundo o governo e a Igreja Cat6lica, era necessario proteger a 

educa9豆o, os operrios, os polticos, todos os grupos da influencia maligna do comunismo, 

pois do contrrio toda a na 乞o corria um s6rio risco, a amea9a da fragmenta9o 

Tendo esse imaginrio anticomunista percorrido a d6cada de 30 e se materializado 

em 1935, com a Intentona Comunista principalmente, urgia colocar em prtica um projeto 

de prote9乞o nacional, sera nesse sentido apresentado o golpe. Vrias quest6es entre os anos 

de 1935 e 1937 mobilizaram as for9as da sociedade e do Estado no pas convergindo para a 

cria9乞o do Estado Novo. Apoiado em temas como comunismo, ptria, ordem, trabalho, 

progresso, o novo regime arregimentou diversas institui96es e grupos da sociedade, entre 

elas destacamos a Igreja Catlica que tinha grandes interesses envolvidos para dar seu apoio 

aVargas. 

Retomando o caso dos Monges Barbudos, foi possivel perceber e analisar como o 

movimento sofreu as consequ6ncias do contexto nacional. Transformado em amea9a 

comunista pelos n乞o adeptos da nova religi乞o, provavelmente por pregarem que ap6s o 

retorno de Jo乞o Maria a terra seria de todos, o trabalho deveria ser reduzido para que mais 

tempo fosse dedicado aos cuidados da religiao, tenham contribuido para a cria9ao dessa 

id6ia. Seja como for, acabaram sendo reprimido pela for9a da Brigada Militar. A acusa9o 

feita de serem comunista prestou-se muito mais para obter um apoio da popula9ao para essa 

interven9ao cirrgica. E possivel ainda pensarmos em uma atitude exemplar, ou seja, 

Soledade havia se posicionado de maneira contraria a Vargas em 1932, quando da 
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Revolu9乞o Constitucionalista, agora como golpe do Estado Novo "ressurge" um 

agrupamento no municipio, abortou-se qualquer possibilidade de complica96es thturas 

Nosso trabalho contribuiu igualmente para a valoriza o do que poderamos 

denominar "fontes secundarias" (vestigios secundrios). Estes contribuiram 

significativamente para a uma interpreta 乞o que fosse plausvel para compreendermos a 

chegada de Jo五o Maria, o "santo" monge, no Planalto M6dio gacho. A importncia dos 

tropeiros como divulgadores culturais ainda necessita de pesquisas mais apuradas e 

detalhadas, mas ha fortes indicios que apontam ser possivel que tenham sido esses 

personagens os divulgadores do monge atrav6s do sul do pas. Criando um terreno propicio 

para que outros, posteriormente, assumissem a do monge e serem aceitos pela popula9o 

Com a contribui9ao da oralidade torna-se possvel que atrav6s das suas jornadas, os 

tropeiros tenham divulgado por diferentes e distantes regi6es as faculdades "divinas" do 

monge de Sorocaba. A sua figura foi delegou pela popula 乞o a caracterstica "santo", uma 

canoniza9をo feita pelo povo, vindo a se tornar um i cone da religi乞o do povo na regiao sul 

do Brasil. 

Com o estudo de caso, podemos perceber a veracidade dessa canoniza9乞o e 

conhecimento de longa data de Jo乞o Maria na regiえo de Soledade, pois quando Andr6 

Ferreira Fran9a (o Deca) declarou que o "santo" visitou sua casa, grande parcela da 

comunidade aceitou o fato normalmente. Mas as causas dessa aceita9乞o s6 6 compreendida 

tendo como plausvel a id6ia de que o Monge Jo乞o Maria ja era conhecido de longa data na 

regi乞o do Planalto M6dio gacho, pois do contrario nao teria adequado-se e n乞o teria 

havido a empatia entre a figura do "santo" e a popula9乞o. Refor9a-se assim a interpreta9o 

referente a contribui9えo dos tropeiros 

Do sagrado a heresia quis demonstrar que um movimento messinico pode ser 

transformado em her6tico por apresentar algumas caractersticas que nao encontram 

aceita9乞o junto a um projeto poltico. O estudo de caso dos Monges Barbudos ofereceu-se 

como um excelente exemplo dessas ocorrencias. Esse movimento messinico tornou-se 

duplamente hertico, primeiro porque n乞o enquadrava-se nos planos do Estado Novo, indo 

de encontro aos seus projetos e, segundo, por n乞o adequar-se aos projetos modemizadores 

da Igreja Cat6lica, que em sua luta pelo domnio espiritual, necessitava banir as outras 

religi6es. Dessa maneira, o movimento sofreu a repress乞o vinda do campo poltico e do 
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campo do religioso. A cultura dos Monges Barbudos nao encontrava lugar adequado em 

nenhum dos projetos em vigor no Brasil do final dos anos 30 

Por fim resta-nos perceber que tamb6m os campos politico e religioso, acabam por 

incorporar caractersticas urn dos outros. Assim, temos que o projeto estado novista assume 

uma fun9o puramente messinica, um "messianismo poltico". Prevendo que somente 

dentro da ordem atingiremos o progresso, o bem desejado por todos os brasileiros. Mas que 

para termos essa ordem e atingirmos nossos objetivos faz-se necessario combater o mal que 

teima em fragmentar o Brasil, o comunismo. Nessa cruzada poltica todos os brasileiros s乞o 

chamados a participar e colaborar, atitude contraria acarretaria na associa9えo: nao contribui, 

logo nao 6 brasileiro, n乞o sendo brasileiro tamb6m n乞o6 cat6lico, logicamente 6 um 

comunista, e como tal deveria ser combatido. Nesse raciocnio muitos foram os que 

sofreram com as acusa96es de comunistas,6 o caso dos Monges Barbudos, a pr6pria 

heresia poltica, religiosa e cultural 

Mas tamb6m podemos pensar que em alguns momentos a religiao assumiu as 

caractersticas da poltica, ou seja, nao ausencia de 6 rgaos que defendessem a popula9o 

frente as irregularidades e injusti9as sociais, a cren9a religiosa surge como a solu9乞o para 

esses problemas, dando-lhes conforto e acenando com a promessa de uma altera 乞o da 

ordem social e, com ela, todos seriam recompensados de seus danos materiais, morais e 

sociais. 
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APENDICES APÊNDICES 

AP血NDICE A APÊNDICE A 

SRiE DE PREFEITOS DO MuNICiPIo DE SOLEDADE (DCADA DE 1930) SÉRIE DE PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE (DÉCADA DE 1930) 

S豆RIE DE PREFEITOS EM SOLEDADE NA DECADA DE 1930 SÉRIE DE PREFEITOS EM SOLEDADE NA DÉCADA DE 1930 

Até 03/03/1931 Saida de Leonardo Seffrin 

03/03/1931 a 23/01/1932 Tenente Olivio de Carvalho Marques 

23/01/1932 a 12/08/1932 Guilherme Vasconcellos 

12/08/1932 a 17/01/1933 Tem. Coronel João Carmeliano de Miranda 

17/01/1933 a 08/02/1934 Amilcar Cunha e Albuquerque 

02/05/1934 a 01/10/1935 Francisco Milner Fortes 

01/10/1935 a 25/05/1936 José Campos Borges (eleito) 

15/06/1936 a 12/03/1938 Reinaldo Heckmann 

31/08/1938 a 10/01/1939 Tenente Tissiano Felipe de Leoni 

10/01/1939 a 10/01/1941 Major Octaviano Paixão Coelho 



AP且NDICE B - LOCAIS DE PESQIIESA 

AA - Arquivo do Autor 

AHRGS - Arquivo Hist6rico do Rio Grande do Sul 

APE - Arquivo Publico do Estado. 

BPRGS - Biblioteca P自blica do Rio Grande do Sul 

BMSO - Biblioteca Municipal de Soledade 

BMS - Biblioteca Municipal de Sobradinho 

BMSE - Biblioteca Municipal de Segredo 

IGNSS - Igreja Nossa Senhora da Soledade (Igreja Matriz de Soledade) 

MCSHJC - Museu de Comunica9乞o Social Hip6lito Jos6 da Costa 

MBMPOA - Museu da Brigada Militar de Porto Alegre 

SC - Solar dos Camaras. 
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AP血NDICE C 一 FONTES 

1. Entrevistados: 

Jorge Francisco das Neves. 

Paulo Borges. 

Rom自rio Fraga dos Santos 

Donria Silvia dos Santos. 

Jos6 Ubirajara de Moraes. 

2. Livro Tombo da Par6quias Nossa Senhora da Soledade: Livro n. 2, ano 1934- 

1965. (IGNSS) 
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ANixos ANEXOS 

ANEx0 A 

A REVOLUCAO CONSTITUCIONALISTA FORA DE SAO PAULO 
ANEXO A 

A REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA FORA DE SÃO PAULO 

A REVOLU叫O CONSTITUCIONALISTA FORA DE SAO PAULO A REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA FORA DE SÃO PAULO 

PRINCIPAIS EPISÓDIOS OCORRIDOS EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS 
Julho de 1932 

17-7 Rio de Janeiro Rio de Janeiro* 
19-7 Bela Vista Mato Grosso ** 
20-7 Pouco Alegre Minas Gerais** 
21-7 Cel. Joaquim Macedo Minas Gerais ** 
21-7 Guaxupé Minas Gerais ** 
21-7 Santana dos Tocos Rio Grande do Sul** 
21-7 Vacaria Rio Grande do Sul** 
22-7 Rio de Janeiro Rio de Janeiro* 
29-7 Rio de Janeiro Rio de Janeiro* 

Agosto de 1932 
2-8 Belém Path* 
18-8 Itacoatiara Amazonas** 
19-8 Ipajim Mato Grosso** 
19-8 Laddrio Mato Grosso** 
20-8 Perdido Mato Grosso** 
20-8 Porto Murtinho Mato Grosso** 
22-8 São João Rio Grande do Sul** 
22-8 Salvador Bahia* 
29-8 Coxim Mato Grosso** 

Setembro de 1932 
3-9 Porto Esperança Mato Grosso** 
4-9 Pelotas Rio Grande do Sul** 
7-9 Mandioca Assada Mato Grosso** 
10-9 Porto Murtinho Mato Grosso** 
10-9 São Gabriel Rio Grande do Sul** 
10-9 Santa Maria Rio Grande do Sul** 
13-9 no [Soledade] Rio Grande do Sul** 
20-9 Cerro Alegre Rio Grande do Sul** 
25-9 Porto Esperança Mato Grosso** 

Outubro de 1932 
4-10 Campo Grande Mato Grosso** 

* escaramuças e tirotelos de tropas contra civis (com mortos e feridos); 
** combates entre tropas militares (com mortos e feridos) 

FONTE: PAULA, Jeziel de. 1932 imagens construindo a hist6ria. Campinas: Editora da Unicamp, 
Piracicaba: Editora Unimep, 1998. P. 249. 
FONTE: PAULA, Jeziel de. 1932 imagens construindo a história. Campinas: Editora da Unicamp, 
Piracicaba: Editora Unimep, 1998. P. 249. 



SOROCABA 
・TApEVA 

ユ脅ACO皿BAO轟 5モ脅gニ
再A毎1‘曳I匁CA 

S，、O PAru」  

M0Vhtiento dos 
Monges Barbados 

(1935-1938) 	『  
Presena' do ~ 

monge Jo議o Maria.. 、  

(A5lRo 

POMA CRO55A 
OCuRiT昭A 

Guma do 
Contestado 
1912-1916.. 
穆C-PR) 

Presena dos 
Monges. 

'APA 

いCu発A 

~0加S CmvE刊T○s 
ARARA糾QJ孤  

mL報A畦S加5ミJL 

5AC IO父DO’」Cぐ任
脅心 CRAlJDE 

No estado. o monge 
e conhec退《》 em 

ouftas localidades, 
exemplo: 

Sobradinho, 
Lagoa Vermelha, 

Encantmkち  
Segredo. 

I ま  
~●~●~ 

~~~●~ 

~~ ~ 

ジ ~.~．難ミ錠  

CのAOES鍵碑雌鰍’R~ 
SITUADA NO PLANALTO加伽  
C鳩暗，Om級A皿  
~●O蓬鰍JZA FAP損  
CA臓蹄ぬ匡 CRISTOVO 佐蛇択A斑 ASRW 
~I幻DA5"'s畔s 
亡AM鵬切卿刈．  

AREAS 斑  c鍬曲いo斑蝋j線Es 

coioaa 00 
弘CR峨Nlひ 

領mlモv媛り  

FEIRA DESOROCAJIA 

Local onde se teve a 
primeira noticia 

referente ao monge 
Joo Maria dAgostini 

134 

ANEXO B 

CAMINHO DAS TROPAS 

Cruz Alta. Pas割，Fundo. C昌razktho e Soledade so cidades do Plan破電o Mdio事ul・r恥ト  
grandeuse de origem tropeira. O mapa ainda assinala os diterentes caminhos percor-
ridos por irt甲eiras e algumas das cidades atualmente existentes ao longo daquelas 
maS. 

FoNrE: ZIMM ERMANN. Florisbela Carneiro, ZIMIvIERMANN Netto. Adolfo. Biribas: a contribui9ao 
do tropeiro a forma9ao hist6rico-cultural do Planalto Mddio sul-rio-grandense. ia cd. 

Sorocaba: Funda9乞o Ubaldino do Amaral, 1991. p. 8 
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