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RESUMO 

 

O Contestado é um dos maiores movimentos populares e conflitos armados 

da história do Brasil. Ele aconteceu durante os anos 1912 a 1916 e abrangeu uma 

região que equivale à terça parte do território catarinense e o sudoeste do Paraná. 

Além de sua amplitude geográfica, do tempo prolongado da guerra, impressiona o 

fato de que o mesmo tenha envolvido diretamente algumas dezenas de milhares de 

pessoas e milhares de mortos. O Contestado marcou e continua ainda hoje a 

influenciar a vida, a cultura e a religiosidade dos que dele sobreviveram e seus 

descendentes.  

Essa dissertação estuda e explica a mística do Contestado, desde uma 

perspectiva simbólica-cultural e a partir da recepção e ressignificação atuais da 

mensagem de João Maria. Esta mística e esta mensagem sobrevivem em diversas 

expressões e representações religiosas dos descendentes do Contestado. Resgatá-

las, desde as suas origens até os dias atuais, é o caminho percorrido por esta 

dissertação.  

Em torno do Contestado e da mensagem de João Maria surgiram diversos 

mitos, ritos, símbolos, sacrifícios e rezas que ainda hoje são conservados na 

memória popular dos descendentes do Contestado e reinterpretados em sua 

experiência religiosa. Depois de quase um século, o próprio Contestado já foi 

ressignificado de tal forma que a comunidade cabocla encontra nele um sentido, 

uma inspiração e uma mística que lhe permite viver no presente de maneira 

solidária, com estima e reconhecimento, enfrentando a dura realidade em que se 

encontra, confiante em dias melhores.  

Depois de uma revisão e análise bibliográfica, resgatando aspectos históricos, 

geopolíticos, sócio-econômicos e, especialmente, culturais e religiosos do 

Contestado, foram emprestadas as informações mais preciosas desta dissertação, 

contidas nos relatos de pessoas do povo, que guardam viva a memória da 

mensagem e da mística de João Maria. Com isso foi possível trilhar um caminho de 

resgate e valorização da cultura e da experiência religiosa e popular do Contestado. 

 
Palavras chave: Contestado, mística, cultura, experiência religiosa, 

ressignificação. 
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ABSTRACT 

 

The Contestado is one of the greatest popular movements and armed conflicts 

in the history of Brazil. It happened between 1912 to 1916 and embodied a region 

equivalent to one third of the Santa Catarina territory and the southwest of Parana. 

Not only the geographic amplitude and the long period of war but it is also 

remarkable the involvement of some tens of thousands of people with great number 

of deaths. The Contestado scarred and still influences the life, culture and 

religiousness of the ones who survived and their descendents. 

This dissertation studies and explains the Contestado mystics, from a 

symbolic-cultural perspective and from the current reception and new significance to 

João Maria’s words. This mystical experience and its message still lives in various 

expressions and religious representations of the Contestado descendents. Retrieving 

them, from their origins to the present days, is the path walked by this dissertation.  

Around the Contestado and João Maria’s message, several myths, rites, 

symbols, sacrifices and prayers have appeared, and are still kept in the popular 

memory of the Contestado descendents and reinterpreted in their religious 

experience. After almost a century, the Contestado itself has been given a new 

significance in a way that the cabocla community finds in it a sense, an inspiration 

and a mystical experience that allow them to live in the present in a sympathetic way, 

with esteem and acknowledgement, facing the harsh reality in which they find 

themselves, trusting in better days. 

After a revision and bibliographical analysis, retrieving historical, geo-political, 

social-economical and specially cultural and religious aspects of the Contestado, the 

most precious information in this dissertation were borrowed, from the people’s 

popular testimonies, who keep alive the memory of the message and the mystics of 

João Maria. Thus, it was possible to trail a path for retrieval and valuing of the culture 

and the religious and popular experience of the Contestado. 

 

Keywords: Contestado, mystics, culture, religious experience, new significance. 
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A pedagogia dos aços 
 

 
Candelária, Carandiru, Corumbiara,  

Eldorado dos Carajás... 
A pedagogia dos aços,  

golpeia no corpo 
Essa atroz geografia 

Há cem anos, 
Canudos, Contestado, Caldeirão... 

A pedagogia dos aços,  
golpeia no corpo 

Essa atroz geografia... 
Há uma nação de homens,  

excluídos na nação 
Há uma nação de homens,  

excluídos da vida 
Há uma nação de homens calados, 

Excluídos de toda a palavra 
Há uma nação de homens,  

combatendo depois das cercas. 
Há uma nação de homens sem rosto, 

Soterrados na lama, sem nome, 
Soterrados no silêncio. 

Eles rondam o arame das cercas 
Alumiados pelas fogueiras 

Dos acampamentos 
Eles rondam o muro 

Das leis e ataram no peito 
Uma bomba que pulsa:  
o sonho da terra livre. 
O sonho vale uma vida? 

Não sei. Mas aprendi 
Da pouca vida que gastei: 

A morte não sonha. 
A vida vale um sonho? 
A terra vale infinitas 

Reservas de crueldade 
Do lado de dentro da cerca, 

Hoje, o silêncio pesa 
Com os olhos de uma criança 

Depois da fuzilaria. 
Candelária, Carandiru, Corumbiara,  

Eldorado dos Carajás não cabem 
Na frágil vasilha das palavras... 

Se calarmos,  
as pedras gritarão... 

Pedro Tierra 
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INTRODUÇÃO  

A experiência humana não é mera sensação, ela é uma sensação significativa, 
 uma sensação interpretada, uma sensação apreendida. 

Clifford Geertz 

 

Minha motivação em pesquisar o tema "A mística do Contestado", nasce 

da perspectiva e da necessidade de oferecer uma contribuição para os atuais 

processos de educação popular, onde e com os quais trabalho há mais de uma 

década. Conheço bem a região do Contestado e também a realidade sócio-cultural, 

política e econômica dos seus descendentes. Vejo que a dimensão religiosa ou 

simbólica-cultural tem sido pouco valorizada na maioria das pesquisas sobre o 

assunto. Ao procurar o Programa de Ciências da Religião, senti que este em muito 

me ajudaria no entendimento da mística do Contestado, especialmente no que se 

refere à mensagem de João Maria e à sua presença e permanência na cultura e na 

religiosidade dos seus descendentes. Sinto que é preciso conhecer melhor um 

personagem como João Maria, e sua "reconstrução" histórica feita pela tradição, 

pelo imaginário e pela cultura popular da comunidade cabocla do Contestado.  

Existem hoje aproximadamente uma centena de obras, entre livros, 

livretes, monografias, peças de teatro, filmes e documentários que trabalham o tema 

do Contestado. Entre as obras mais citadas pela maioria dos pesquisadores mais 

recentes e as quais serviram de inspiração para esta dissertação estão: Os 

fanáticos, crimes e aberrações da religiosidade dos nossos caboclos, de Aujor Ávila 

da Luz (1952); La Guerre Sainte au Brésil: le Mouvement Messianique du 

Contestado, de Maria Isaura Pereira de Queirós (1957); A campanha do Contestado, 

de Oswaldo Rodrigues Cabral (1960); Messianismo e conflito social, de Maurício 

Vinhas de Queirós (1966); Os errantes do novo século, de Douglas T. Monteiro 

(1974); Guerra do Contestado: a organização da Irmandade Cabocla, de Marli Auras 

(1995). Diversos outros pesquisadores sobre o Contestado também ofereceram 

significativas contribuições para esta dissertação. Dentre eles destaco Hélcion 
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Ribeiro, Nilson Thomé, Euclides Felippe, Paulo Pinheiro Machado e Ivone Gallo. 

Dentro da perspectiva das ciências da religião, pouco foi escrito. A mística 

do Contestado não foi, até o momento, objeto de estudo dos pesquisadores. É um 

tema que se encontra diluído em boa parte das obras, mas em praticamente 

nenhuma, até o momento, mereceu centralidade. Pode-se afirmar que praticamente 

não há estudos aprofundados sobre a mensagem original de João Maria e menos 

ainda sobre aquela que foi sendo assimilada e ressignificada pela cultura e 

religiosidade dos descendentes do Contestado.  

A guerra do Contestado aconteceu durante os anos 1912 a 1916 e 

abrangeu uma região que equivale hoje a aproximadamente 1/3 do território 

catarinense. Esta região é, hoje, conhecida como "região do Contestado", também 

será assim denominada neste trabalho. Além de parte do sul do Paraná, ela 

abrange, em Santa Catarina, o meio oeste, o planalto norte e a região serrana. Além 

disso, ao observar a mensagem de João Maria e os lugares por onde passou, 

amplia-se a região para quase todo o sul do Brasil e São Paulo.  

O Contestado continua, hoje, muito presente na vida de sofrimento e na 

memória dos descendentes dos que viveram a sua luta. Ele produziu uma mística 

própria que se traduz numa espécie de identidade cultural do povo da região. 

Mostrar como esta mística, que tem em João Maria uma referência central, 

sobrevive nos mitos, nos rituais religiosos e na tradição oral dos descendentes do 

Contestado, é a preocupação central desta pesquisa. 

A partir da guerra e, mais ainda, da mensagem de João Maria, foram 

surgindo símbolos, mitos, rituais e interditos. Foi sendo "construída" uma nova 

concepção ou imagem do sagrado que aos poucos passou a habitar o imaginário, ou 

seja, a cultura e a religiosidade dos seus descendentes. Mais do que os registros 

históricos e a bibliografia existente sobre o Contestado, o que nos levou a esta 

pesquisa foi o interesse em resgatar a mística do Contestado desde as suas origens, 

e, a que ainda hoje continua presente na cultura e na religiosidade dos seus 

descendentes.  
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O João Maria, reconhecido como santo, junto à cultura popular do 

Contestado, talvez seja não apenas um único personagem histórico, mas dois ou 

mais. De qualquer forma, é apenas um personagem com este nome que, aos 

poucos, passou a ser uma figura lendária, um mito. É atribuída a um só monge, 

profeta ou santo a mensagem de diversos líderes religiosos que passaram pela 

região antes do Contestado. Sua mensagem, presente na atualidade, é uma espécie 

de "síntese" de diversas “mensagens” que foram recebidas e, aos poucos, 

ressignificadas ou reinterpretadas pela cultura popular dos descendentes do 

Contestado. Quanto ao período em que aconteceu a presença histórica de João 

Maria, não há consenso; a data varia desde meados do século XIX até o final da 

primeira década do século XX.  

O Contestado é considerado um dos maiores movimentos populares da 

história do Brasil e, até o momento, poucos espaços foram abertos para uma leitura 

autêntica dos seus aspectos culturais e religiosos. Sabe-se que o mundo moderno é 

ágil na construção de "mitos e imagens enlatadas" que negam, falseiam ou 

destroem a memória popular; em parte, também a ciência e, porque não dizer, as 

próprias ciências sociais têm mostrado desprezo ao popular e ao religioso. Assim, 

essa pesquisa tem como propósito resgatar o valor da religiosidade popular e da 

mística do Contestado, procurando apreendê-la cientificamente. 

Não é objeto da pesquisa refazer o caminho já percorrido pelos numerosos 

autores que focalizaram o Contestado e a sua famosa guerra. Far-se-á uma 

abordagem preliminar sócio-histórica da região e, em segundo, das mensagens dos 

monges, em especial de João Maria, focalizando o misticismo que eles impregnaram 

na população. Mas o núcleo (objeto) central da pesquisa será a mensagem de João 

Maria e a mística que este monge suscitou na população e ainda hoje contagiam 

seus descendentes. Enquanto a abordagem preliminar provém de uma revisão 

bibliográfica, o objeto central desponta de uma pesquisa empírica. 

Esta pesquisa contempla alguns relatos da ou sobre a mensagem de João 

Maria presente na cultura e na religiosidade do Contestado, bem como a sua 
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ressignificação na atualidade. Pessoas idosas darão depoimentos e/ou serão 

entrevistadas, preferencialmente dentre as que participaram da guerra ou de algum 

ritual posterior correlacionado à mesma e que conservam símbolos e/ou viveram 

mais próximas do Contestado e especialmente de João Maria.  

Quanto aos procedimentos metodológicos a pesquisa segue por dois 

caminhos:  

a) Revisão e análise da bibliografia existente sobre o Contestado, 

resgatando aspectos históricos, políticos, sociais, econômicos e, especialmente, 

culturais e da mística do Contestado; 

b) Pesquisa empírica e de observação participante "in loco" para coletar 

informações, por meio de anotações, fotografias e audio-visuais, sobre algumas 

experiências religiosas, tais como batizados, romarias, bênçãos, rezas, etc., que 

lembram a mensagem de João Maria e o Contestado. Somam-se a isso algumas 

entrevistas a serem realizadas com pessoas idosas, mapeadas por indicação de 

algumas comunidades católicas e pessoas da região que serão visitadas durante a 

pesquisa. Além disso, far-se-ão também consultas a arquivos históricos, como livros 

"tombos" das paróquias, arquivos históricos de instituições diversas e coleta de 

documentos, entre outros tipos de informações possíveis, sobre os mitos, símbolos, 

contos, ritos, histórias e rezas. Para a coleta destas informações serão utilizados 

vários instrumentos: carta de solicitação de informações e histórias sobre João Maria 

e o Contestado, enviadas por meio de livretos e jornais da Diocese de Caçador para 

formação de lideranças, gravações em fita k7 e filmagem. 

A análise dos dados coletados aponta para uma forma de compreender a 

recepção e a ressignificação da mensagem de João Maria, bem como, da 

religiosidade e da mística do Contestado hoje. 

Despontam do objeto da pesquisa algumas indagações que serão 

respondidas no corpo da dissertação. A primeira, de caráter simbólico-cultural, visa 

explicitar como se dá a recepção e a ressignificação da mensagem de João Maria, 

na cultura e religiosidade do Contestado hoje. A segunda, procura responder como a 
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cultura e a religiosidade do Contestado experienciam a mensagem de 'São' João 

Maria hoje. Dito de outra forma, como João Maria está presente hoje, na memória, 

no imaginário e nas práticas religiosas do Contestado.  

Duas hipóteses foram projetadas para esta pesquisa: a primeira, é que os 

mitos, ritos, símbolos, sacrifícios e rezas existentes em torno de João Maria, foram 

preservados e, em parte, reinterpretados e reelaborados pela cultura ou pela 

religiosidade do Contestado, como forma de afirmação de uma identidade cultural e 

busca de controle da violência. E, para isso, os descendentes do Contestado 

procuram manter viva a memória de João Maria como um modelo de vida (por isso, 

um santo) e as suas mensagens como "textos sagrados", mas normalmente o 

desvinculam ou o projetam como negação da guerra.  

A segunda hipótese, num sentido complementar à anterior, é que depois 

de quase um século, a memória, a cultura e a religiosidade popular já 

ressignificaram o próprio acontecimento Contestado, de forma tal que seus 

descendentes encontram nele uma direção, uma inspiração e uma mística que lhes 

permite viver no presente de maneira razoavelmente pacífica e com estima e 

reconhecimento mútuo, enfrentando a dura realidade presente, confiante em dias 

melhores. Assim, tendo como referência o Contestado, assumem uma postura ou 

uma atitude mística, não de derrota nem de vingança, mas de resistência, esperança 

e luta por dias melhores.  

Em síntese, esta pesquisa se propõe a averiguar a hipótese de que a 

mensagem de João Maria, tal como foi sendo ressignificada, continua sendo uma 

referência para cultura e a religiosidade popular do Contestado hoje. Procura 

também ver a presença desta mensagem na cultura-religiosa do Contestado e como 

ela foi produzindo, com o passar dos anos, uma mística e uma religiosidade, 

acompanhadas de uma visão de mundo, com características próprias.  

Entre os objetivos assumidos e projetados para esta pesquisa estão 

basicamente dois: estudar e explicar a cultura e a religiosidade do Contestado hoje, 

a partir da recepção e ressignificação da mensagem de João Maria, desde uma 
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perspectiva simbólica-cultural e religiosa e, propor um caminho de compreensão da 

religiosidade do Contestado, hoje, aprofundando os aspectos místicos da mensagem 

do monge que permanecem reinterpretados na e pela experiência do povo da 

região. 

Algumas categorias teóricas serão destacadas ao longo do texto. Entre 

elas estão: a "memória coletiva", que recebeu o conceito de Maurice Halbwachs, a 

“herança cultural”, o conceito assumido de Sidney Mintz e Richard Price; o conceito 

de "cultura” numa “perspectiva religiosa” e o de “ressignificação” ou “reinterpretação 

cultural”, tendo como base teórica o pensamento de Clifford Geertz; as categorias 

"experiência vivida" e “imaginário”, trabalhados por Michel de Certeau e Gilbert 

Durand; a questão da “revolta popular”, a partir da visão de Eric Thompson. Para 

trabalhar com a categoria "mitos e ritos” no Contestado parte-se dos conceitos de 

Mircea Eliade. As categorias de "mística” e “religiosidade popular" terá um caráter 

eminentemente empírico e popular, isto é, será o que os entrevistados e 

observados, descendentes do Contestado, possibilitarem compreender. As 

definições de Leonardo Boff e Frei Betto oferecem subsídios para entendê-las, sob 

um prisma teológico. No que tange a “experiência religiosa” no contexto pós-

moderno faz-se muito válida a contribuição de Franco Crespi; e, enfim, ao fazer 

referência à questão do “profeta” ou do “líder carismático” faz-se oportuno o conceito 

de Max Weber.  

O corpo da dissertação esta dividido em três capítulos. O primeiro visa 

contextualizar o Contestado dentro dos aspectos históricos, geopolíticos, sociais, 

econômicos e culturais. Apresentar-se-á, de maneira sucinta, alguns aspectos 

considerados relevantes para a compreensão da guerra do Contestado e, por sua 

vez, para a compreensão da mensagem e da mística dos monges que a precederam 

ou que nela, de alguma forma, atuaram.  

O segundo capítulo busca recuperar alguns aspectos da mística do 

Contestado e da mensagem dos monges José Maria e especialmente João Maria, 

destacando as principais idéias religiosas que os moveram e que estiveram na base 
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de suas pregações. Serão resgatadas as mensagens mais originais destes monges, 

contidas nas mais diferentes obras existentes que tratam do assunto. Procurar-se-á 

também perceber a relação entre esta mesma mensagem e a própria guerra.  

O terceiro capítulo apresenta a mística e a mensagem de João Maria 

presentes na memória, nos símbolos e na experiência religiosa da comunidade 

cabocla do Contestado hoje. Este capítulo procura abrir um caminho de 

compreensão da mensagem atual de João Maria e de como ela foi sendo 

ressignificada ou reinterpretada junto aos descendentes do Contestado. Este 

capítulo tratará de aspectos relacionados à memória, aos costumes, à religiosidade, 

moral e mesmo da visão de mundo dos descendentes do Contestado. Para isso, 

serão resgatadas algumas de suas representações simbólicas e religiosas, 

apresentadas em alguns de seus relatos e experiências vividas. 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOPOLÍTICOS, SOCIAIS E 

ECONÔMICOS DO CONTESTADO 

Importa vivir la vida de tal suerte, que quede vida en la muerte. 
Frederico F. Cartillejo 

 

Para compreender a recepção de uma mensagem religiosa e o seu 

processo de ressignificação junto a uma comunidade humana, faz-se necessário 

primeiro conhecer esta mesma comunidade desde os seus aspectos históricos, 

geopolíticos, sociais, econômicos e culturais. Apresentar alguns referenciais que 

darão base e sustentação ao estudo da mensagem de João Maria, na experiência 

religiosa do Contestado e dos seus descendentes, é o propósito deste primeiro 

capítulo. Apresentar-se-á, de maneira sucinta, alguns aspectos considerados 

relevantes para a compreensão da guerra do Contestado e, por sua vez, para a 

compreensão da mensagem e da mística dos monges que a precederam ou que 

nela, de alguma forma, atuaram.  

É inegável que questões de ordem econômica e política, assim como a 

questão das fronteiras ou limites entre Santa Catarina e Paraná, influenciaram 

decisivamente na guerra do Contestado. Porém, não é este o objeto central desta 

pesquisa. Por isso, tais questões, assim como a própria guerra do Contestado, serão 

abordadas apenas nos seus aspectos mais relevantes; mas, não há como omiti-los, 

pois a mensagem dos monges está intrinsecamente ligada a estes fatores e 

especialmente ao episódio bélico que deixou cicatrizes profundas na alma e na 

cultura cabocla do sul do país. 

Segundo uma leitura marxista, uma luta camponesa não teria condições de 

se tornar uma luta revolucionária; poderia até ser “auxiliar” ou “parceira” num 
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processo revolucionário, mas não o “carro chefe” de uma revolução.1 Talvez, por um 

lado, seja devido a esta leitura, que durante grande parte do século XX, uma luta, 

um movimento ou uma liga camponesa, praticamente não ganharam “significado” na 

academia, por causa desta certa desconfiança de que as mesmas poderiam não 

estar inseridas no quadro geral do movimento do trabalho contra o capital. Eram 

consideradas lutas pontuais, pequeno-burguesas, reivindicativas e específicas, 

desvinculadas das lutas gerais, da luta da classe operária.  

Por outro lado, com o início da república e, de certa forma, também do 

capitalismo, da modernidade e da secularização no Brasil, isso somado ao 

crescimento das grandes cidades, dois mundos entram em choque: o mundo da 

“civilização”, do progresso e das metrópoles, que aos poucos vai se tornando ou se 

entendendo como o mais forte e vencedor e o mundo do sertão, que passa a 

pertencer à história dos vencidos, como resquício de um mundo antigo, primitivo, 

ultrapassado e repleto de crenças e misticismos. 

Tudo isso pesava contra os homens e mulheres do Contestado. Assim 

mesmo, deixando de lado o caráter religioso ou a dimensão mística do movimento 

do Contestado, houve quem se arriscasse a dizer que a luta e a ousadia destes 

homens e mulheres do Contestado chegou perto de ser um movimento 

revolucionário, que depois de alguns ataques dos oficiais eles resolveram radicalizar 

a luta, passando de um projeto isolado de devotos, em meta revolucionária de 

                                                
1 HOBSBAWM, E. Rebeldes primitivos. (1978), p. 12, afirma que os levantes camponeses 

estariam entre os movimentos “pré-políticos”, devido ao fato de que eles “não encontraram ainda 

uma linguagem específica para expressar suas aspirações sobre o mundo” e também porque 

“não cresceram junto com ou dentro da sociedade moderna”. Para ele o problema destes 

levantes camponeses “é como adaptar-se à vida e aos problemas deste mundo...”. 
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modificação de toda a sociedade, 2 ao ponto de que eles, “de uma altura em diante, 

não queriam terra; queriam ir ao Rio de Janeiro, derrubar o governo.” 3 Sendo assim, 

é possível afirmar que as condições de miséria e penúria levaram os camponeses à 

consciência de sua exploração, ao reconhecimento de sua condição de explorados 

e, por conseguinte, acirrou-se a luta de classes, os conflitos se revestiram de grande 

ferocidade e a luta armada contra a exploração foi, no Contestado, uma das grandes 

bandeiras dos trabalhadores explorados e oprimidos.  

Pedro Pinheiro Machado, ao contrário do que afirmou Vinhas de Queirós 

sobre o movimento do Contestado como uma “revolta alienada”, percebeu “as duas 

faces” do movimento do Contestado, a religiosa e a crítico-social, e afirma que elas 

não são excludentes. Segundo ele, ao movimento sertanejo do Contestado, não 

cabe o conceito de “pré-político”, mas trata-se claramente de um movimento político. 

Ele afirma que “os caboclos tinham clareza quanto às forças com as quais estavam 

lutando. Seus alvos principais eram os chefes políticos locais, os grandes 

fazendeiros e comerciantes, os especuladores de terras e os interesses estrangeiros 

na região.” Segundo ele4 

Paralelamente ao discurso religioso da “guerra santa” dos “pelados” contra os 
“peludos”, na defesa da “monarquia celeste” e da “santa religião”, os 
sertanejos acabaram demonstrando, tanto por discursos como por atos, que 
desenvolveram uma nítida consciência das condições sociais e políticas de 
sua marginalização, de que se tratava de uma guerra entre ricos e pobres, 

                                                
2 MOCELIN, R. Os guerrilheiros do Contestado. (1974), p.5-7, fala que o Contestado foi “uma 

insurreição, uma reação dos sertanejos contra a ordem social injusta”. Ao relatar a forma de vida 

nos redutos, baseada na divisão por igual dos alimentos e de outros bens de subsistência, ele 

diz: “é evidente que uma sociedade desse estilo preocupava os poderosos da época. Era preciso 

destruí-la antes que as multidões de oprimidos percebessem que era possível estabelecer uma 

nova ordem social, mais justa, mais humana, rompendo com o capitalismo embrionário que se 

estabelecia na região.” Porém, ele mesmo afirma que os camponeses não seriam vitoriosos, “já 

que não possuíam uma teoria de classe, nem os necessários conhecimentos para sustentar uma 

guerra.” 

3 MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 246 e 247. 

4 Ibid., p. 34, 33, 30 e 26. 
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que lutavam contra o governo que defendia os interesses dos endinheirados, 
dos coronéis e dos estrangeiros. 

Esta pesquisa sobre o Contestado não pretende olhá-lo enquadrando-o em 

teorias ou relatos a priori, como por exemplo, o viés da sociologia política, a partir do 

qual tem sido mais comum explicar os fatos e o desenrolar do Contestado, mas 

procura compreender os acontecimentos a partir de experiências vividas, do 

cotidiano, da religiosidade e da cultura popular que, por sua vez, não deixam de 

possuir ambiguidades e contradições e, explicá-los a partir daquilo que permanece 

gravado na memória coletiva. Segundo Halbwachs, 5 “preservar a memória é 

condição da identidade e da unidade de um grupo humano. É a retomada do 

passado e o passado se torna um fato emancipador”. Essa memória não é algo 

situado só na mente mas também no corpo, gravado não de forma “fixa”, mas 

sempre de novo “ressignificados” a partir de novos fatos, acontecimentos e 

experiências. Mais do que considerar as contradições do Contestado, assunto um 

tanto esgotado devido às inúmeras páginas já escritas sobre o assunto, faz-se 

necessário valorizar e procurar entender a capacidade criadora e criativa presente 

na revolta, na resistência e especialmente na mística do Contestado. 

O termo “Contestado” remonta a meados do século XIX quando teve início 

a disputa dos limites territoriais entre os Estados de Santa Catarina e Paraná. Tal 

disputa só foi concluída em 1916, ano em que foi assinado o acordo definitivo sobre 

os limites entre os dois Estados. Foram 48 mil quilômetros quadrados de terras 

disputados, que compunham o "chão Contestado". Até aí muito sangue já havia 

rolado.  

A questão do povoamento da região onde se deu o Contestado é um tanto 

                                                
5 HALBWACHS, M. A memória coletiva. (1990), p. 51, afirma que "cada memória individual é um 

ponto de vista sobre a memória coletiva” e “este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu 

ocupo” e “este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios." Em 

outras palavras, ele afirma que “a memória coletiva é a trama das identidades individual e 

coletiva”, ela “depende do contorno social” e é “condição da identidade dos grupos e pessoas”. 

Ele diz ainda que “na exclusão dela está a base da alienação”.  
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controversa. Há pouquíssima documentação científica ou oficial e a memória 

popular, ambígua e fragmentada, não é suficiente para a compreensão do 

povoamento, e muito menos para se chegar a uma teoria da cultura e da 

religiosidade do Contestado. De qualquer forma, acredita-se que os apontamentos a 

seguir auxiliarão no que tange ao levantamento de algumas hipóteses 

acompanhadas de reflexões e questões sobre o Contestado e, mais propriamente, 

sobre a recepção e a ressignificação da mensagem de João Maria junto aos seus 

descendentes.  

1.1. A MÍSTICA DO CONTESTADO: ABRINDO O DIÁLOGO COM OUTROS 

PESQUISADORES 

Se alguém não é já um místico, poderá entender a mística lendo textos místicos, 
 pois mística é uma experiência, não uma idéia. 

Elizabeth A Petroff 
 

Este trabalho procurará analisar e dar destaque ao discurso místico em 

torno do Contestado e preservar a dimensão de mistério que esta mística sugere. A 

mística em si não é objeto desta pesquisa. Faz-se necessário deixar claro que a 

mística vai se mostrar a partir da experiência religiosa vivida, memorizada e 

ressignificada pela comunidade cabocla do Contestado e seus descendentes, em 

torno de João Maria e sua mensagem. Ela é uma “experiência ocorrendo no íntimo 

do espírito, de união beatificante com o princípio supra-empírico de todo o real”.6 

Mas, como preliminar, ocorre indicar o que se entende por mística antes de se 

abordar neste trabalho o objeto deste capítulo. E, para compreendê-la, ainda nesta 

primeira parte, serão apresentados alguns conceitos de outras categorias que estão 

intrinsecamente ligadas a ela e que serão utilizadas no desenvolvimento do 

                                                
6 SCHLESINGER & PORTO, Dicionário enciclopédico das religiões. (1995), p.1784. 
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trabalho.7 

1.1.1 Conceituando a mística 

A priori poder-se-ia assumir o conceito de mística do padre brasileiro 

Henrique C. de Lima Vaz,8 um dos grandes filósofos cristãos das últimas décadas 

do século XX. Ele diz que  

Mística diz respeito a uma forma superior de experiência, de natureza 
religiosa, ou religioso-filosófica, que se desenrola normalmente num plano 
transracional – não aquém, mas além da razão -, mas, por outro lado, 
mobiliza as mais poderosas energias psíquicas do indivíduo. Orientados pela 
intencionalidade própria dessa original experiência que aponta para uma 
realidade transcendente, essas energias elevam o ser humano às mais altas 
formas de conhecimento e de amor que lhe é dado alcançar nesta vida. 

A palavra mística (ou misticismo) não tem sido usada em termos técnicos 

no domínio das ciências, mas, antes de tudo, nos termos das tradições religiosas e 

se referem a uma forma particular de experiência religiosa. Normalmente estes 

termos aparecem de forma fluida e sua abrangência conceitual varia muito. Desde o 

mundo empresarial até o mundo dos mistérios do obscurantismo, desde o mundo da 

                                                
7 Segundo CRESPI, F. A experiência religiosa na pós-modernidade. (1999), p. 50-52, a 

“experiência religiosa” é aquela que “parte da consciência de que não é possível chegar a 

definições absolutas da verdade e que ninguém pode constituir-se como único depositário da 

mesma,” pois ela “não exclui a possibilidade do erro e do fracasso final da esperança na 

redenção”, e “vive até o fundo, a dimensão trágica da oscilação entre a esperança e o 

desespero” por isso ela não é “consoladora e certificante”, mas sim “abertura à esperança, à 

escuta e ao acolhimento de outro alguém diverso de si.” Ela se apresenta como “um convite a 

participar de uma interpretação desenvolvida no seio de uma busca pessoal” e é, “em primeiro 

lugar, resultado de uma elaboração pessoal, que cada indivíduo, na sua solidão, precisa realizar, 

aprofundando a relação consigo mesmo e com a própria vida. Isso não significa que tal 

experiência se desenvolva no fechamento com relação aos outros. pelo contrário, justamente 

enquanto aprofundamento pessoal sofrido, é a condição para poder estabelecer um verdadeiro 

conhecimento da diversidade do outro e para promover o sentido de responsabilidade para com 

os próprios semelhantes.” 

8 VAZ, H. C. de L. Experiência mística e filosófica na tradição ocidental. (2000), p. 9-10. 
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educação até o do esoterismo, o termo é usado e, obviamente, com diferentes 

significados. 

Talvez isto ocorra pelo fato de que o discurso místico não pode ser 

apreendido ou ao menos situado apenas dentro do discurso racional; talvez por ser 

impossível transformar em “objeto”, em algo que se dá aos parâmetros da razão e 

da observação, aquilo que sugere algo para além do atingível em termos científicos 

e humanos, pois a mística remete mais para uma experiência subjetiva, pessoal, 

reflexiva, “intuitiva” e de “sentido” do que para algo que possa ser observado e 

traduzido em palavras ou em discursos objetivos e da razão. Isso não significa que 

na mística haja, necessariamente, uma ruptura ou uma negação total do racional, da 

visão intelectualista e racionalista do mundo, mas, antes disso, um encontro deste 

aspecto com o “irracional” da realidade, de tal forma que se complementam. 9 

Esta pesquisa não assume um conceito fechado e excludente de mística. 

Ela visa oferecer um olhar que procura compreender a experiência religiosa ou 

mística dos caboclos e caboclas do Contestado. De um povo oprimido, desprezado, 

explorado e, em grande parte, dizimado numa guerra civil. Evidentemente que, em 

torno de temas como este, diferentes pesquisadores e cientistas dão muitas 

contribuições oportunas e válidas.  

                                                
9 Cf. ALVES, R. O enigma da religião. (1984), p. 172; OTTO, R. O sagrado. (1992), p. 42, afirma 

que a mística se dá como um processo de resistência ao processo de racionalização e 

moralização do sagrado. Para ele “o misticismo, seja qual for na sua origem histórica, é sempre, 

na sua essência, a exaltação levada ao extremo dos limites não-racionais da religião.” Para ele a 

mística é um dos elementos fundamentais da vida religiosa, é aquela experiência religiosa que 

melhor caracteriza e expressa o sentimento do numinoso e ela não está reservada a apenas 

alguns indivíduos ou grupos sociais, enquanto experiência religiosa excepcional, mas ao 

contrário, ela está presente em todas as faces e elementos do numinoso, e o seu traço 

fundamental é o próprio caráter misterioso do seu objeto, que nos remete ao elemento 

fundamental do sagrado que é o irracional ou o não-racional. Segundo ele, o sentido do ser se 

impõe ao homem como algo majestoso, tremendo, enérgico, misterioso, fascinante e augusto. 

Eis, para ele, o traço fundamental da mística. Cf. SELL, C. E. A virada mística. (2004), p. 147, 

151-158. 
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Segundo Franz J. Brüseke,10 houve todo um processo de repressão da 

vertente mística por parte da Igreja Romana que, adepta e também agente no 

processo de racionalização ocidental, “combateu a magia e outras formas irracionais 

de religiosidade”. Para ele, nesse processo de desencantamento,  

passou a ser o oposto da racionalidade não uma outra racionalidade, mas 
tudo aquilo que o processo de racionalização sacrificou, identificando-o como 
mágico, diabólico, louco, paradoxal, inexplicável, absurdo, ilógico, emocional, 
com uma palavra: irracional. 

A definição de mística aqui assumida, não pretende percorrer o caminho 

dos antagonismos entre formas racionais e irracionais, nem entre formas religiosas e 

não-religiosas da experiência humana. Porém não vem ao caso aqui discutir essas 

questões, nem apontar para a hipótese de que a mística teria um caráter de primazia 

em relação ao social e ao histórico11, mas procurar compreendê-la como algo que 

está entrelaçado com as demais experiências humanas, e o seu discurso com os 

demais discursos humanos e científicos. Há porém, na experiência mística, um 

caráter inefável12 e, sendo assim, essa experiência reconhece estar longe de ser 

                                                
10 BRÜSEKE, F. J. A mística da resistência. (2004), p.38. 

11 CASTORAIDIS, C. A instituição imaginária da sociedade. (1982), p.14, propõe a existência do 

primado do simbólico em relação ao social-histórico. Segundo ele “tudo o que se nos apresenta, 

no mundo social-histórico, está indissociavelmente entrelaçado com o simbólico.” O imaginário é 

criação incessante e essencialmente indeterminada; daí que na sua visão “a história não é 

poesia imitativa, mas essencialmente poiésis, criação e gênese ontológica no e pelo fazer e o 

representar/dizer dos homens.” 

12 JAMES, W. As variedades da experiência religiosa. (1991), p. 237 e 238. Para este psicólogo, 

além do aspecto da inefabilidade existe na mística uma qualidade noética, onde “os estados 

místicos parecem ser também, para os que os experimentam, estados de conhecimento, 

estados de visão interior, dirigida a profundezas da verdade não sondadas pelo intelecto 

discursivo.” Também a sua afirmação de que “o místico tem a impressão de que a sua própria 

vontade está adormecida e, às vezes, de que ele está sendo agarrado e seguro por uma força 

superior”, é importante para a compreensão da mística e dos místicos do Contestado. Eles 

tinham uma profunda convicção de que quem os conduzia à luta não era a sua própria vontade, 

mas algo superior, uma força superior.  
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traduzível; consequentemente a sua linguagem, muito mais do que constituída de 

conceitos, é plena de metáforas, analogias, imagens e símbolos.13  

Também a concepção de que a natureza humana é absolutamente 

corrompida e incapaz de criar valores, não parece suficientemente satisfatória na 

experiência mística. Além disso, vale considerar que fazem parte da experiência 

mística outros aspectos, tais como o valor da pobreza,14 do amor desinteressado e 

universal, da compaixão pelos que sofrem, do despojamento e da renúncia, inclusive 

da própria vida, em busca de um bem maior, seja ele o bem estar espiritual do 

indivíduo, uma nova sociedade ou uma utopia como a do Reino de Deus. 

Outra contribuição importante para a compreensão da mística enquanto 

experiência religiosa é a de Franco Crespi15, Ele aborda e valoriza a experiência 

religiosa num sentido mais vivencial, como algo que dá sentido à vida. Para ele, 

nossa época já colocou em discussão a fé da modernidade na ciência e na técnica. 

A ciência, por um lado, fez uma crítica da religião denunciando seu caráter 

ideológico, mágico e irracional mas, por outro, procurou suplantá-la com o mito do 

progresso científico e tecnológico, sustentado pela crença de que este mito seria 

capaz de tornar a sociedade harmônica e livre de conflitos e contradições.  

Ao observar-se a história do Contestado, pode-se concluir, na linha de 

Crespi, que a história não é um continuum em evolução, mas algo que precisa ser 

visto na sua imprevisibilidade e descontinuidade. 

As ciências sociais, humanas e da religião já demonstraram que o fator que 

mantém vivo um grupo ou uma comunidade humana é sua cultura, sua mitologia, 

sua identidade, aquilo que os faz ser o que são. Esse nível simbólico, em vez de 
                                                
13 Cf. SELL, C. E. A virada mística. (2004), p. 134-136. 

14 Segundo o Mestre EKCHART, grande místico do século XIV, em O livro da divina consolação 

e outros ensaios. (1983), p.193, assumir a pobreza significa caminhar no sentido da nadificação 

do próprio eu, nada querer, nada saber e nada ter. Para ele, “um homem pobre é aquele que 

sequer pretende satisfazer a vontade de Deus.” 

15 CRESPI, F. A experiência religiosa na pós-modernidade. (1999), p.12. 
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epifenômeno ou mera superestrutura de representações, é na verdade um dos 

pilares de qualquer grupo social, permeando todos os aspectos sociais da existência 

e correspondendo a um determinado território. Mesmo que as condições materiais 

de vida se mantenham relativamente preservadas, um grupo desaparece enquanto 

tal, caso sua dimensão mitológica seja destruída16. 

Max Weber17 enfatizou que “a experiência religiosa, como qualquer 

experiência, é evidentemente irracional. Em sua forma mais elevada – a mística – 

distingue-se por sua absoluta incomunicabilidade.” Ele colocou a questão da religião, 

considerando-a como um fator importante para explicar as estruturas e os processos 

que asseguravam a ordem e o controle social nas sociedades humanas. Ele restituiu 

à religião uma posição de autonomia relativa entre as variáveis independentes da 

sociedade e compreendeu que a “influência de idéias religiosas sobre a cultura 

material está realmente acima de qualquer dúvida”18. Para ele, o que importa ao 

estudar a religião é “o comportamento religioso como uma atividade humana deste 

mundo. É a conduta significativa do ser religioso que interessa”, assim como, “a 

atividade religiosa ou o comportamento do homem face às forças sobrenaturais.” Ao 

perceber a desorientação quanto a valores, assim como as incertezas e 

inseguranças do mundo moderno, ele observou que a religião, com os seus mitos e 

símbolos, ocupa o espaço da “tentativa de achar um sentido do mundo acessível à 

compreensão humana”. 

Karl Marx, mesmo não manifestando interesse em aprofundar questões 

relacionadas à mística, apontou para a mesma como um “véu nebuloso”, como um 

mecanismo de ocultação dos reais fundamentos da sociedade, do qual o processo 

de produção material e emancipação da sociedade deve depreender-se. Porém, ele 

                                                
16 GAMBINI, R. Espelho índio: a formação da alma brasileira. (2000), p. 146-147. 

17 WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. (2003), p. 181; Ver também 

FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. (2000), p.130 e 137.  

18 Ibid., p.233. 
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também percebeu, na religião, um caráter duplo. Além de seu caráter opiláceo, ele 

afirmou que “a miséria religiosa é expressão da miséria real, mas é também o 

protesto contra ela. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um 

mundo sem coração, é o espírito de uma situação carente de espírito”.19  

Falar sobre “mística”, “santidades”, “milagres”, "águas santas"... pode 

parecer uma volta aos tempos pré-modernos ou do romantismo, mas é sabido que 

não são poucos os pesquisadores que, no último século, e a partir de diferentes 

áreas do conhecimento, dedicaram grande parte dos seus esforços em torno da 

busca de compreensão da mística. O próprio Antônio Gramsci, seguindo pelo 

caminho da ciência política marxista, considerou a riqueza das manifestações da 

cultura popular. Ele afirma que  

Nas manifestações da vida social e espiritual do homem comum há uma 
riqueza de ver, de pensar e de dizer, que nem a ciência e nem a política ainda 
exploraram devidamente. Com isso podemos sair de um discurso sobre o 
povo, sobre a cultura do povo, para um trabalho concreto de reconhecimento 
do que é efetivamente o modo de viver ou ser do povo20. 

Esta pesquisa parte de um princípio epistemológico que considera que as 

lutas e resistência dos povos e nações, mesmo oprimidos e explorados, vão 

acumulando historicamente um conjunto de experiências, formas de linguagem, 

simbologia, conhecimentos, sabedoria e intuições, que os tornam capazes de gestar 

uma consciência crítica que lhes permite, com o tempo, vencer ambiguidades, 

perceber as contradições que existem na realidade e desvendar as determinações 

reais. Para o estudo do mundo popular, Enrique Dussel21 afirma que "devemos 

possuir a simpatia ou intuição capaz de ‘re-viver’ um mundo alheio para, de dentro 

desse horizonte, descobrir a significação de tudo aquilo que habita nesse mundo".  

Não existe qualquer definição conceitual elaborada, especificamente, sobre 

                                                
19 Apud, LOWY, M. Marxismo e teologia da libertação. (1991), p. 11; MARX, K. A questão 

judaica. (1991), p.106. 

20 Apud, QUEIRÓZ, J. J. & VALLE, E. (orgs) A cultura do povo (1979), p. 136. 

21 DUSSEL, E. Oito ensaios sobre a cultura Latino-Americana e libertação. (1997), p. 103. 
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a “Mística do Contestado”. Esta pesquisa também não propõe uma teoria sobre esta 

mística, apenas aponta, de maneira empírica e descritiva, para a experiência 

religiosa e espiritual, vivida em torno de João Maria, que, por irradiar confiança, 

esperança, interesse, curiosidade, temor, tremor e fascinação, acompanhados de 

certa dose de mistério, reuniu, durante cerca de quatro anos, numa experiência 

comunitária e mística profunda, cerca de 20 a 30 mil pessoas, principalmente 

caboclos e caboclas, em torno de uma causa comum: respeito, dignidade, 

reconhecimento, terra, vida.  

Procurar compreender a mensagem de João Maria e a mística do 

Contestado significa lançar-se nas profundezas de uma linguagem plena de 

metáforas, poesias, mitos e de símbolos, próprios da cultura local e estranhos para 

os demais. Ao estudar a filosofia de Máximo Baldini, no que tange à linguagem dos 

místicos, Dário Antisseri22 afirma que  

O místico, ao contrário do teólogo racionalista e do metafísico, está 
convencido de que o mistério se anuncia e não se explica. A linguagem do 
místico abre novas dimensões da realidade. As mensagens dos místicos 
aparecem repletas de metáforas que são ‘instrumentos cognitivos’, são fortes, 
vivas, transbordantes de verdade. 

Leonardo Boff23 tem sido um dos teólogos da libertação que mais 

contribuiu para a compreensão da mística numa perspectiva Latino-Americana e da 

libertação. Sua concepção de mística será muito útil no desenrolar desta pesquisa. 

Ele afirma que 

Mística é uma palavra que deriva de mistério. Mistério em seu sentido pessoal 
não significa o limite do conhecimento, mas o limitado em todo conhecimento. 
Em todos os campos da experiência humana e cósmica topamos com o 
mistério. Ele é o outro lado e o profundo de toda a realidade. O órgão de sua 
captação é antes o coração que a mente. Pelo coração desenvolvemos a 

                                                
22 ANTISSERI, D. A filosofia analítica sobre a religião, In. PENSO, G. & GIBELLINI, R. (Org). 

Deus na Filosofia do século XX. (2000). Pierre Weil afirma que “todo o conceito separa e 

fragmenta.” Para ele “se realmente entramos numa via mística, é preciso que transcendamos 

toda espécie de conceito”. Cf. MOREIRA, A. & ZICMAN. R. Misticismo e novas religiões. (1994), 

p.102. 

23 BOFF, L. Ecologia, mundialização, espiritualidade. (1996), p. 139. 
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convicção de que, por detrás das estruturas da realidade, não vigoram o 
absurdo e o abismo, mas triunfam a ternura, a acolhida e o amor que se 
comunicam como alegria de viver, sentido de trabalho e sonho frutuoso de um 
universo de coisas e de pessoas, ligadas fortemente entre si e ancoradas no 
coração d’Aquele que se deixa experimentar como Pai e Mãe de infinita 
bondade. 

Pode-se afirmar que mais do que a busca de satisfação de necessidades 

materiais, como a alimentação, a defesa da terra e das propriedades, os caboclos e 

caboclas do Contestado defendiam valores e princípios espirituais, buscavam 

reconhecimento; mais do que um plano de ação com estratégias e táticas 

racionalmente e objetivamente pensados, elevavam preces, súplicas e gritos a Deus 

e deixavam-se conduzir pelo coração e pela intuição, pelo espirit de finesse como 

chamou Pascal; mais do que no poder dos humanos e nas armas de guerra, 

confiavam na força do “exercito encantado” e no poder misterioso de Deus; mais do 

que uma experiência feita de fatos, passíveis de mensuração e verificação científica, 

tratou-se de uma experiência mística, vivida em atitude de encantamento, 

humildade, veneração e profundidade diante do inexplicável, do misterioso, do 

transcendente. Segundo Boff24, 

os que experimentam o mistério são os místicos. A experiência no mistério 
não se dá apenas no êxtase, mas também, cotidianamente, na experiência de 
respeito diante da realidade e da vida. A mística não é, pois, o privilégio de 
alguns bem-aventurados, mas uma dimensão da vida humana à qual todos 
têm acesso quando descem a um nível mais profundo de si mesmos; quando 
captam o outro lado das coisas e quando se sensibilizam diante do outro e da 
grandiosidade, complexidade e harmonia do Universo. 

Frei Betto25, outro dos maiores expoentes da “virada mística”, na Teologia 

da Libertação, entende que “a mística é experiência fundante no ser humano desde 

que ele existe na face da terra” e que uma das razões para a emergência da mística 

na atualidade é devida à crise da modernidade, esta que “não abordou mais 

profundamente a questão da subjetividade humana.” Ele recorre ao Zen-budismo 

para explicar a razão ou o valor da mística. Ele afirma que “a mística só existe para 

                                                
24 BOFF, L. & BETTO, Frei. Mística e espiritualidade. (1999), p. 17.  

25 Ibid., p. 28-30; 88. 
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nos ensinar a lidar com o conflito e para fazer com que dentro dele, não sejamos 

esmagados, mas estejamos sempre acima ou numa relação que não quebre a 

harmonia interior e a da relação com os outros.” Boff,26 ao referir-se à mística de 

Simone Weil, no seu amor pelos judeus perseguidos e queimados nas câmaras de 

gás pelos nazistas, afirma algo que pode ser entendido como um dos seus conceitos 

de mística:  

sua mística insere-se nessa linha de criar espaços para que a voz do outro 
seja ouvida, para que o drama do outro seja sentido, e culmina numa grande 
mística da compaixão, a capacidade de sentir o outro e com ele se alegrar. 
Eliminar a distância que nos separa do outro. 

Finalmente, vale citar ainda Sell,27 para o qual a mística possui uma 

dimensão crítica e questionadora, capaz de colocar em suspenso e julgar o 

fundamento mesmo da sociedade secular desencantada, de questionar seus 

próprios pressupostos da filosofia e da teologia, e de chamar a atenção para o 

domínio do numinoso, do impulso vital, do indizível e ainda da verdade do Ser.  

Os místicos do Contestado não “fugiram do mundo”, mas a partir de dentro 

do seu próprio mundo, um mundo real e místico, um mundo de sofrimentos e de 

sonhos, tornaram-se “militantes”, e essa militância não foi tão somente uma 

militância política, foi mais do que isso, foi uma mística-militante. Foi a partir e por 

meio de uma profunda experiência religiosa que milhares de caboclos e caboclas 

entraram na luta do Contestado. E, para usar palavras do Boff,28 a mística foi para 

eles o “motor secreto”, o “entusiasmo” que os animou, o “fogo interior” que os 

alentou na monotonia das tarefas cotidianas e permitiu que mantivessem “a 

soberania e a serenidade nos equívocos e nos fracassos”, que os fez “aceitar a 

derrota com honra antes que buscar a vitória com vergonha.” E, depois da derrota, 

                                                
26 Ibid., p. 77. 

27 Cf. SELL, C. E. A virada mística. (2004), p.179. Sell chegou a esta conclusão sobre a mística 

após ter observado a concepção de mística dos respectivos pensadores: Max Weber, Rudolf 

Otto, Henri Bergson, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, entre outros. 

28 BOFF, L. & BETTO, Frei. Mística e espiritualidade. (1999), p. 25. 
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os descendentes do Contestado experimentaram por longos anos “a mística ou a 

experiência do silêncio” ou, usando uma frase de José Martí, do “fechar os olhos 

para ver melhor.”29 

Não é possível compreender a mística por si mesma. Por ser uma 

experiência religiosa, a mística acontece dentro de uma realidade específica e com 

pessoas concretas. Com o passar dos anos essa experiência “fundante” vai 

sofrendo alterações e ganha novos significados, dependendo do “contorno social” 

onde ela é vivida. A mística acontece dentro de um processo histórico e cultural e, 

sendo assim, vários outros fatores influenciam e são influenciados por ela. Porém, 

para melhor compreendê-la, faz-se necessário, além de observar os seus aspectos 

constitutivos, procurar perceber também outras categorias que se lhe conectam e 

ajudam a ampliar o horizonte do seu entendimento. Aos arredores da mística, tem-

se algumas categorias que serão usadas ao longo do trabalho. Entre elas destacam-

se: cultura (religiosa e popular), memória coletiva, herança cultural, revolta popular, 

experiência religiosa, profeta (ou líder carismático), ritos e mitos, pequenos relatos, 

cotidiano e ressignificação (ou reinterpretação) cultural, entre outros. 

E, para entrar propriamente na mística do Contestado, faz-se oportuno 

retomar aqui uma importante contribuição de Certeau. Ao estudar a mística nos 

séculos XVI e XVII, Certeau30 a definiu como a procura de uma linguagem dialogal 

do “eu” para o “tu” dentro de um mundo repleto de discursos autoritários e ao 

mesmo tempo como uma aprendizagem na arte de escutar o “outro” num mundo 

que só quer falar, convencer e doutrinar. Para ele, “a mística não visa constituir um 

conjunto particular de enunciados articulados segundo os critérios de uma 

verdade..., mas procura falar a linguagem comum, a que todos falam, não a 

linguagem técnica das disciplinas”. Daí pode-se deduzir o caráter popular e até 

mesmo subversivo da mística pois se apresenta numa espécie de polarização ou 

                                                
29 Cf. Ibid., p.34. 

30 CERTEAU, M. de. La fable mystique (1982), p. 223-224. 
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oposição em relação à linguagem do poder de dominação e manipulação vigentes 

numa dada sociedade. É nessa mesma perspectiva que se pode afirmar que há uma 

sabedoria popular, onde os pobres, os excluídos ou os “últimos” ensinam os ricos, 

os incluídos ou os “primeiros”. 

1.1.2 O Contestado: algumas interpretações 

Outro preliminar que ocorre apontar, antes de entrar no objeto deste 

capítulo, é o estado da arte, ou as principais leituras do Contestado na literatura a 

respeito. Praticamente toda a bibliografia básica existente e disponível no Brasil 

relacionada ou sobre o tema “Contestado” não é constituída por trabalhos científicos 

em Ciências da Religião, ou seja, produzida por cientistas da religião, mas, sim, por 

múltiplos escritos de militares, religiosos, teólogos, médicos, sociólogos, políticos, 

folcloristas, advogados, jornalistas, filósofos, poetas, psicólogos, romancistas, entre 

outros. Cada um, com maior ou menor formação acadêmica e providos ou não de 

métodos científicos, procurou oferecer sua contribuição para a compreensão do 

Contestado. Muitas informações e reflexões valiosas estão contidas em toda essa 

produção.  

Pode-se afirmar que temos, no Brasil, valiosas pesquisas, estudos e 

reflexões sobre a temática do Contestado. Porém, como muitas destas pesquisas 

não foram feitas sob certo rigor científico, as contradições internas das mesmas são 

constantes. Sendo assim, esta pesquisa não procurou, na sua revisão bibliográfica, 

em princípio, questionar as tais contradições, mas sim, pincelar certas informações e 

reflexões consideradas mais oportunas e próximas ao objetivo aqui proposto. 

Mais de cinquenta pesquisadores já apresentaram suas reflexões sobre o 

Contestado. Existe mais de uma centena de obras, entre livros, livretes, 

monografias, peças de teatro e vídeos que trabalham o tema do Contestado, isso 

sem contar as páginas na internet, que são milhares. Pode-se afirmar que, dentro da 

historiografia, as obras hoje mais citadas e estudadas são: Os fanáticos, crimes e 



 
 

33

aberrações da religiosidade dos nossos caboclos, de Aujor Ávila da Luz (1952); A 

campanha do Contestado, de Oswaldo Rodrigues Cabral (1960); Messianismo e 

conflito social, de Maurício Vinhas de Queirós (1966); Os errantes do novo século, 

de Douglas T. Monteiro (1974); Guerra do Contestado: a organização da Irmandade 

Cabocla, de Marli Auras (1995), e também as obras de Maria Isaura Pereira de 

Queirós: La Guerre Sainte au Brésil: le Mouvement Messianique du Contestado 

(1957) e Messianismo no Brasil e no mundo (1965), que, como as demais já citadas, 

serviram de fundamentação teórica para muitos pesquisadores. 

Como já foi afirmado acima, dentro da perspectiva das ciências da religião, 

pouco foi escrito. A mística do Contestado não foi, até o momento, objeto de estudo 

dos pesquisadores. É um tema que se encontra diluído em boa parte das obras, mas 

em praticamente nenhuma, até o momento, mereceu centralidade. Pode-se afirmar 

que praticamente não há estudos aprofundados sobre a mensagem original de João 

Maria e menos ainda sobre aquela que foi sendo assimilada e ressignificada pela 

cultura e religiosidade dos descendentes do Contestado. Eis uma das razões desta 

pesquisa! 

Mas em que sentido esta pesquisa oferece algo de novo, em relação ao 

Contestado? A novidade está no fato de que o Contestado e a mensagem de João 

Maria serão “visitados” desde uma perspectiva mística e religiosa. Este olhar 

epistemológico é que fará a diferença. Tudo o que já foi dito pelos militares, padres, 

teólogos, historiadores, sociólogos, antropólogos e outros mais, não é tudo, há muito 

ainda que não foi e nem será escrito. A experiência vivida é sempre maior do que 

tudo aquilo que pode ser escrito sobre ela. 

E, para fazer uma rápida revisão bibliográfica, procurando dialogar com 

alguns pesquisadores e interpretes do Contestado, vale iniciar dizendo que, ao que 

parece, diferentemente de Canudos, que logo cedo entrou para a história do Brasil, 

para o Contestado talvez tenha faltado uma obra monumental como Os sertões, de 

Euclides da Cunha. O Contestado foi maior que Canudos tanto em termos de 

abrangência geográfica, como de tempo e do número de pessoas envolvidas, 
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porém, mesmo assim, ainda hoje o mesmo é um assunto muito mais catarinense 

que brasileiro. 

No início do século passado, a busca de superação de um Brasil arcaico, 

mágico e sacral era um dos grandes objetivos dos círculos intelectuais. O objetivo 

fundamental das oligarquias políticas, do mundo da ciência e da intelectualidade 

erudita era construir um Brasil moderno, secular, científico e educado.31 Sua grande 

meta era um humanismo leigo, logo a religião não poderia ser um fenômeno 

prioritário ou digno de ser estudado. A pesquisa sobre a religião ou sobre a mística 

era um trabalho inútil para as ciências, uma vez que a própria religião estaria 

condenada ao desaparecimento, na medida em que aquelas avançassem.32  

No que concerne às crenças populares, a elite intelectual da época 

costumava usar, normalmente de forma pejorativa, termos como religiosidade, 

crendices, misticismo, fanatismo, entre outros, no intuito de desconsiderá-las ou 

relegá-las ao esquecimento, desprezá-las como alienação, conservadorismo ou 

resquícios de um passado remoto, pré-moderno, nascidos e sustentados pela 

ignorância e falta de racionalidade de pessoas ou povos ainda não suficientemente 

civilizados.  

De acordo com essa concepção, que era hegemônica na intelectualidade 

da primeira metade do século XX, estão os escritos sobre o Contestado de militares 

e de freis franciscanos da época. A participação do exército brasileiro na guerra, 

com a freqüente substituição de seus chefes, talvez por conseqüência de um 

elevado número de mortos, assim como devido às suas vitórias em certos combates, 

levou os seus comandantes a escrever, muitas vezes, longos relatos sobre a guerra. 

Suas publicações normalmente defendem a idéia de terem procurado cumprir um 

dever patriótico, assim como, justificam os seus necessários ataques, contra os 

rebeldes, os fanáticos, jagunços ou bandidos, bem como apontam para necessidade 

                                                
31 Cf. ALVES, R. A volta do sagrado. (1978), p.114. 

32 Cf. OTTEN, A. Só Deus é grande. (1990), p.61. 
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do aniquilamento destes “inimigos da Lei” e da nação.  

Os principais relatos publicados logo depois de concluída a guerra são: 

Episódios e impressões, de Demerval Peixoto; A campanha do Contestado, de 

Herculano Teixeira D´Assumpção. Também o militar Lucas Alexandre Boiteux, na 

obra Pequena História Catarinense, (1920), apresenta a Guerra do Contestado, vista 

sob o título: Os Fanáticos. Ao falar dos monges, este autor apresenta João Maria 

como “um indivíduo de aspecto rude” e José Maria como um “certo monge 

continuador das supersticiosas práticas do antecessor”.  

Para o militar catarinense da época, prevaleceu a hipótese de que a 

desordem no Planalto fôra implantada pelas “supersticiosas práticas” dos seguidores 

dos dois monges. Porém, por mais que os militares vissem com total desprezo e de 

forma errônea as praticas “supersticiosas” dos seguidores dos monges, fato é, que 

perceberam e não deixaram de registrar o grande potencial que estas mesmas 

práticas ofereciam aos seus adeptos. 

Dentre os padres franciscanos e outros padres católicos que escreveram 

sobre o Contestado, destacam-se o Frei Rogério Neuhaus33 que foi biografado por 

Frei Pedro Sinzig, sendo que este transcreveu as Reminiscências daquele, saído a 

publicação da obra de nome Frei Rogério Neuhaus (1934); Geraldo José Pauwels, 

que escreveu Contribuição para o Estudo do Fanatismo no Sertão Sul-brasileiro 

(1933); Benno Brod S.J., autor de O Messianismo no Brasil (1974) e Frei Aurélio 

Stulzer, de A Guerra dos Fanáticos 1912-1916: a contribuição dos Franciscanos 

(1982). Também Frei Menandro Kamps deixou registrado no livro Tombo da 

Paróquia de Canoinhas a sua interpretação dos fatos da guerra. Mais recentemente 

destacam-se os escritos dos padres Thomás Pieters, que produziu muitos textos 

                                                
33 Frei Rogério nasceu em 1863, na Alemanha, sendo ordenado sacerdote em 1890, vindo no 

ano seguinte para o Brasil, ficando alguns meses na Bahia e em 22 de fevereiro de 1892 

assumiu a paróquia de Lages, SC. Exerceu seu ministério, na região do Contestado, até o ano 

de 1922, atuando também nas paróquias de Curitibanos, Canoinhas, Porto União/União da 

Vitória e Palmas. 
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avulsos em jornais e revistas sobre o Contestado, entre 1977 e 1990, e Helcion 

Ribeiro, que deu importantes contribuições para a compreensão do Contestado.  

Logicamente, não há um consenso ou uma compreensão homogênea 

entre os diversos padres católicos que pesquisaram sobre o Contestado. Os 

primeiros escritos, seguindo o processo de racionalização ocidental e, por sua vez, a 

mesma linha de compreensão das elites intelectuais e dos militares da época, se 

referiam aos caboclos em guerra como “fanáticos”, “ignorantes” e “supersticiosos”, 

dados a misticismos ou a crendices religiosas desprovidas de sentido e de 

racionalidade.  

Frei Menandro Kamps34, que trabalhou na paróquia de Canoinhas nos 

anos da guerra, fala de “um tal José Maria, homem de pouca reputação” (...) que 

chegou na região “com reclames de médico e remédios infallíveis”, chamando 

assim, “a attenção do povo ignorante”. Ele também afirma que José Maria se dizia 

irmão de João Maria. Deste que  

há annos fez as suas peregrinações por todos os sertões, fazendo, como elle 
diz, a penitencia, dando bons conselhos ao povo, fallando muito da Religião 
em seus discursos religiosos, occupou-se das palavras da Sagrada Escritura 
e com preferência das profecias do Apocalypse de João Apóstolo. 

Segundo frei Kamps, a luta do Contestado foi “provocada por um punhado 

de fanáticos aventureiros, que desgraçadamente conseguiram iludir o povo bom e 

simples dos nossos sertões.” A interpretação do frei Kamps parece simpática ao 

monge João Maria e manifesta uma ruptura provocada posteriormente por José 

Maria e os seus seguidores que se aproveitaram da fama do monge que os 

precedeu. Era essa a concepção hegemônica dos padres católicos da época: a de 

que o povo era ignorante e por isso se deixava iludir por lobos vestidos com pele de 

ovelha. Sendo assim, entendiam que se fazia necessário um trabalho árduo e 

                                                
34 Cf. Relato anexo, 01. Vale dizer que não é objetivo desta pesquisa destacar o trabalho 

missionário ou a atuação dos freis franciscanos junto ao Contestado. Para isso pode-se ver, 

entre outras obras, a de MELIM, P. C. Símbolos e práticas religiosas no planalto catarinense. 

(2002); a de SILVA, E. A. Identidades franciscanas no Brasil. (2000).  
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permanente por parte deles, dos missionários católicos, para evangelizar e educar 

esse povo, de acordo com a fé católica.  

Observando os seus escritos, pode-se afirmar que para aqueles padres 

católicos que atuaram na região onde aconteceu a guerra do Contestado, faltou-lhes 

uma mística ou uma sensibilidade evangélica e por isso não puderam ou não 

quiseram compreender a causa cabocla do Contestado como uma causa cristã, 

assim como, a sua mística como uma forma inculturada de vivenciar e experimentar 

a própria mística cristã e católica. João Maria, tido como santo pelo povo, foi 

tolerado, mas não foi bem recebido pela maioria dos freis que atuavam na região. 

Estes perderam a memória histórica da Igreja primitiva, em relação ao processo de 

santificação, o qual passava necessariamente pelo culto popular. Não podia ser 

elevado a santo quem não aglutinasse devotos que lhe prestassem culto.  

Ao contrário, aqui João Maria foi julgado como causador de grandes males 

por “desviar” o povo “dos seus legítimos dirigentes e representantes da Igreja”, 

destruindo a autoridade destes, chamando este povo simples e que “possui um 

profundo sentimento religioso” para junto de si, para as teias da superstição e do 

fanatismo. Como afirmou o padre Geraldo Pauwels,35 João Maria teria causado  

um enorme, um grande mal, que só Deus sabe, por ter disposto o povo a 
aderir a qualquer explorador ou embusteiro que se afivelasse à máscara de 
monge, como o fez o esperto e duanesco (sic) José Maria, poucos anos 
depois, levando a caboclada à revolta. 

Já os escritos mais recentes, como os do padre Helcion Ribeiro, 

compreenderam que a religiosidade cabocla é e foi uma maneira que os mesmos 

encontraram de viver a religião católica. E que esta religiosidade não era desprovida 

de sentido ou racionalidade e sim uma ferramenta indispensável dos caboclos na 

sua luta pela terra e por mais vida e dignidade. Segundo ele, foi essa mesma 

religiosidade, fundamentada nos evangelhos, que lhes ofereceu meios e motivações 

para resistirem contra a opressão e a violência em que estavam submetidos. 
                                                
35 PAUWELS, G. Contribuição para o estudo do fanatismo no sertão sul-brasileiro. (1933), p. 

190-193. 
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Segundo Ribeiro,36  

a força política dos monges e a profunda religiosidade do sertanejo caboclo 
se fecundaram crescentemente. (...) Fundada em comportamentos 
religiosamente intuídos, a fé popular daqueles homens e mulheres, ávidos do 
divino, encontrava nas palavras, e sobretudo nas atitudes dos monges, 
respaldo para suas vidas sofridas e marginalizadas. 

Outros autores e obras que precederam Hélcion Ribeiro e que merecem 

destaque, não só pela sua fundamentação histórica, pelas informações que 

oferecem e também por consideraram o aspecto religioso do Contestado, são os 

médicos catarinenses Aujor Ávila da Luz, que produziu Os Fanáticos: crimes e 

aberrações da religiosidade dos nossos caboclos (1952) e Oswaldo Rodrigues 

Cabral com A Campanha do Contestado (1960). Ambos atuaram na região do 

Contestado e ali coletaram importantes informações sobre os monges e sobre a 

guerra, entre outras. Estes pesquisadores, especialmente o segundo, abriram o 

leque das reflexões e ofereceram informações diversas sobre o Contestado. 

No que tange ao tema da religiosidade, estes autores manifestam 

posicionamentos divergentes. Ávila da Luz bateu pesado contra os crimes e 

aberrações cometidos pelos caboclos fanáticos, assim como contra os seus líderes 

João Maria e José Maria. Quanto a João Maria, ele percebe que a devoção do povo 

para com ele é grande, ao ponto de levá-lo aos altares da canonização, porém, 

também afirma que este monge, de constituição misticopática e ascética, e sendo 

um messias brando, manso e pacífico, levou à excitação, à exaltação e ao fanatismo 

do caboclo em sua religiosidade37 e isso permitiu que José Maria pudesse ser o 

“incubo da tragédia dos fanáticos nos sertões catarinenses”. Também critica as 

“crendices absurdas”, as “praticas religiosas extravagantes,” as “superstições 

pueris”, etc., próprias do homem primitivo e que estão muito presentes na vida do 

caboclo do Contestado. Falta-lhe portanto o senso de respeito e sensibilidade para 

com a cultura e a religiosidade popular dos caboclos do Contestado, assim como 

                                                
36 RIBEIRO, H. Da periferia um povo se levanta. (1988), p.85. 

37 AVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 148 e 149. 
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uma compreensão mais ampla em relação às causas estruturais, sócio-econômicas 

e políticas da guerra. Sua análise responsabiliza o misticismo caboclo, excitado 

pelos monges e elevado ao fanatismo, como responsáveis pela tragédia. 

Já o seu primeiro grande oponente, Oswaldo Rodrigues Cabral, procura 

valorizar a luta dos “jagunços” em defesa de seu pedaço de terra, de sua linguagem, 

de seus costumes, dos seus hábitos e da sua própria existência. Quanto ao monge 

João Maria, ele avaliza aquilo que está na memória popular, colocando-o como uma 

espécie de “guardião do bem”, do correto.  

Quanto ao monge José Maria, este autor considera certas divergências 

com relação aos monges que o antecederam, pois se aqueles eram santos este era 

um “impostor”, um “espertalhão” ou um pseudo-asceta, mas, mesmo não querendo 

colocá-lo na mesma linha de conduta que os seus antecessores, considera que o 

mesmo é recebido pela comunidade cabocla do Contestado com um “continuador” 

da obra dos monges anteriores, alguém que soube “aproveitar-se” da tradição 

deixada por João Maria e com isso aglutinar muitas pessoas em torno de si. E esse 

fato não foi concluído com sua morte, mas continuou mesmo depois de ter sido 

sacrificado no primeiro combate no Irani. Pois, foi então que o bando de revoltosos 

organizara-se em torno do seu chefe místico, a lutar contra o abandono a que 

estavam condenados. Porém, segundo o autor, este não alcançou os altares da 

santificação popular e sim aquele monge que o antecedeu, o João Maria.38  

Este autor também constata que o sertanejo não se afastou do 

cristianismo, porém o recebeu de uma forma muito particular, conforme seus 

costumes e sua cultura. O autor julga ser esdrúxula a tese que considera o 

Contestado como luta religiosa, porém também afirma que faltou uma ação capaz de 

afastar o fator religioso da luta que se desencadearia. Como se isso fosse possível! 

Para ele o perigo para a ordem pública não poderia residir nas práticas religiosas, 

por mais absurdas que pudessem parecer, e sim no ajuntamento de pessoas, devido 

                                                
38 Cf. CABRAL, O. R. A campanha do Contestado. (1979), p.190-207. 
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aos vários problemas sociais que estavam enfrentando. Para o autor, o homem do 

Contestado e o de hoje é o mesmo e a sua crença também é a mesma. Logo, se 

hoje o perigo não existe é porque as condições sociais que levaram ao 

desencadeamento da luta desapareceram.39  

Com isso, parece que o autor entende o fator religioso como consequência 

ou resultado das condições sociais e não como causador de tragédias e desordens. 

Pode-se deduzir disso que o ator entende que o “perigo” está nas condições sociais 

desfavoráveis e violentas e não na mística que consola e pacifica. Ele esquece que 

existem outras crises para além das condições materiais e sociais e objetivas, que 

também podem vir a se constituir em “perigo” para uma determinada “ordem” social, 

política ou econômica. Falta-lhe maior clareza sobre qual foi a função e a influência 

da religião no Contestado. Ao rejeitar a tese de que a religiosidade cabocla pudesse 

ter tido uma significativa influência na mobilização, na organização e na luta dos 

caboclos e caboclas do Contestado, seja por reconhecimento ou na busca de seus 

direitos e utopias, o autor esquece que eles se moviam, lutavam e morriam, 

animados por uma compreensão de mundo marcada profundamente por uma 

mística religiosa e por um imaginário religioso,40 que justificava, dava sentido e 

sustentação aos seus propósitos e às suas vidas. 

Além destes escritos mais ligados a uma perspectiva da criminologia, da 

psiquiatria e da historiografia, aos poucos foram ganhando campo os escritos nas 

áreas da antropoplogia e da sociologia, onde a preocupação central na análise do 

Contestado foi passando da busca da compreensão do homem e sua religiosidade 

para os aspectos mais estruturais e da realidade sócio-econômica. Nesta 

                                                
39 Ibid., p. 341-348. 

40 As “representações” (ou o “imaginário”) são fundamentais para a compreensão do uiverso em 

que se inserem. Segundo CHARTIER, R. A história cultural. (1990), P. 17, “as lutas de 

representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os 

valores que são os seus, e o seu domínio.” 
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perspectiva as questões religiosas normalmente aparecem como aspectos 

ideológicos ou mecanismos compensatórios e reflexos de um modelo econômico. A 

cultura popular e, por sua vez, a religiosidade passam a ser consideradas folclore, 

de natureza subjetiva, em muitos casos exóticas e desprovidas de um objeto que 

pudesse ser estudado cientificamente.  

É claro que isso não foi o caso dos estudos realizados sobre o Contestado, 

entre as décadas de 50 e 60, por Maria Isaura Pereira de Queiroz e Maurício Vinhas 

de Queiroz. Com eles, a Guerra do Contestado, e o seu caráter místico e 

messiânico, torna-se mais conhecida nacional e internacionalmente. Os dois 

professores, numa perspectiva sócio-antropológica, consideram e valorizam a 

dimensão religiosa do Contestado. Mas o foco agora não é mais o fanatismo 

religioso irracional, como concebeu Aujor Ávila da Luz, e sim a força messiânica que 

levou cerca de 20 a 30 mil sertanejos a se organizarem em um movimento de luta 

pelo acesso à terra e contra a exploração e a dominação em que estavam 

submetidos.  

Maria Isaura Pereira de Queiroz e logo em seguida também Maurício 

Vinhas de Queiroz abriram uma importante discussão do Contestado, dentro de uma 

visão ampla dos movimentos messiânicos, onde realçam a importância política dos 

movimentos rústicos e a sua capacidade de adaptação ao mundo moderno. 

Seguindo uma linha da tradição marxista, eles combatem as discussões anteriores 

que viam nos líderes do Contestado pessoas fanáticas e desequilibradas e 

sustentam a tese de que estes movimentos são normais nas sociedades 

tradicionais, são tentativas de adaptação ao mundo moderno e de transformação.  

Segundo eles, os movimentos rústicos, como foi o caso do Contestado, 

acontecem no intuito de reorganizar e reordenar as relações sociais, assim como na 

tentativa de preservar a essência da sociedade rústica, a sua moralidade e as 

relações comunitárias religiosamente sancionadas. Porém, é possível perceber, nas 

reflexões dos autores, que o papel da religião é reduzido a uma espécie de canal de 

reivindicações sociopolíticas sem capacidade criativa. Ela é entendida como moldura 
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dentro da qual acontecem os processos sociais. O fator religioso está, para os 

autores, subordinado às questões relacionadas à economia e ao progresso. 41.  

De qualquer forma eles foram os que melhor compreendem o Contestado 

enquanto movimento político religioso de tipo messiânico. Foi nesse sentido que 

Maria Isaura Pereira de Queiroz42 defendeu sua tese de doutorado, na Universidade 

de Sorbonne, em Paris. Para ela, o Contestado foi uma guerra religiosa liderada por 

um messias que proclamava a certeza da realização do Céu aqui na Terra.43  

Maurício Vinha de Queiroz constatou também, em suas investigações e 

depoimentos coletados a campo e nos arquivos dos fóruns de Canoinhas, Lages e 

Palmas, que os sertanejos chegaram a acreditar que o monge João Maria era o 

próprio Deus na terra e que o drama vivido pelos sertanejos, no Contestado, podia 

ser comparado ao drama da Paixão de Cristo. A sua obra, Messianismo e conflito 

social: a guerra sertaneja do Contestado, 1912-1916, representa um esforço enorme 

de coleta de dados e documentações diversas sobre a guerra e sobre aspectos da 

religiosidade do Contestado. Ele fez uma ampla pesquisa de campo, coletando 

muitos depoimentos, e com isso ele ofereceu uma reconstituição minuciosa dos 

fatos e um resgate considerável da memória popular de muitos dos rebeldes 

combatentes da guerra do Contestado.  

Um dos aspectos questionáveis em sua concepção do Contestado é que 

                                                
41 Cf. OTTEN, A. Só Deus é grande. (1990), p. 72-75. 

42 QUEIRÓS, M.I.P. de. La guerre sainte au Brésil. (1957), p. 261. 

43 Edênio Valle afirma que, ao tratar desse Reino Messiânico, Maria Isaura percebe nos 

Movimentos Messiânicos, como é o caso do Contestado, que trata-se de “um reino celeste que 

existirá neste mundo, dotado de atributos maravilhosos; lugar onde não se adoece, onde não se 

precisa trabalhar, onde se é plenamente feliz, onde residem os santos.” Afirma ainda que “entre 

o líder e os liderados dão-se uma empatia e um pacto silenciosos em torno de objetos e 

objetivos, crenças, rituais e ambições de santidade e fartura material, cujo fundamento é 

essencialmente místico-religioso.” VALLE, E. Medo e esperança: uma leitura psicosociológica do 

milenarismo brasileiro. In. BRITO, E. & TENÓRIO, W. (orgs). Milenarismos e messianismos 

ontem e hoje. (2001), p.76 e 77. 
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para ele o Contestado foi uma “revolta alienada”44 e isso especialmente devido ao 

seu caráter messiânico ou milenarista e às limitações inerentes ao seu discurso 

religioso, enquanto “falsa consciência dos problemas” e que, consequentemente, ele 

seria incapaz de interpretar as “condições objetivas” e não conseguiria ultrapassar o 

nível da negação do mundo circundante e da mera crítica, isto é, estaria fadado ao 

fracasso.45 E, depois dele, diversos outros intelectuais de esquerda seguiram 

dizendo que faltou “consciência de classe” no movimento do Contestado. 

Com o advento da modernidade e da urbanização, a religião foi relegada 

ao mundo das coisas “rústicas” e do mundo sertanejo. Porém, a sociedade, que 

pretendia ter ultrapassado a religião, na verdade cria novas religiões ao ponto de se 

espantar com as mesmas. Nos passos, mas não exatamente na mesma direção de 

Maria Isaura e de Maurício de Queiroz, o sociólogo Douglas Teixeira Monteiro, com 

o livro Os errantes do novo século (1977), defende uma tese de doutorado que 

questiona as produções anteriores. Para ele, a expressão assumida pela guerra não 

podia ser outra, senão a que lhes era dada pelas imagens religiosas. E não foi a 

presença deste modo de expressão, mas as condições sociais e culturais gerais que 

levaram os rebeldes à derrota.46 Para ele, a eclosão do movimento teria origem em 

uma crise resultante de toda uma estrutura social, como foi o caso, na época, a 

entrada do capitalismo e da modernização na região. Com depoimentos de outros 

sobreviventes da guerra, levanta a questão do catolicismo rústico do homem do 

Contestado, que de repente se dá conta estar diante de um mundo “desencantado”. 

Logo, a opção ou a adesão deste catolicismo ao Contestado não se dá devido à sua 

vontade ou necessidade de adaptação ao mundo que se moderniza, mas, ao 

contrário, devido ao seu desencantamento ou insatisfação para com este mundo e 

pela busca de tempos mais felizes, de mil anos de felicidade.  

                                                
44 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p.189. 

45 Cf. GALLO, I.C. O Contestado. (1999), p.13. 

46 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p.193. 
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Monteiro contemplou, melhor que os pesquisadores anteriores, o aspecto 

religioso do Contestado. Para ele, a religião teve um papel importante no 

Contestado, ao ponto de este ser considerado um movimento de protesto religioso. 

Ele percebeu que quando um movimento tem na economia a base de toda a 

explicação e de toda a ação, como no caso de “movimentos de rebeldia com um teor 

religioso”, a sua “dimensão religiosa pode então ser facilmente alijada como um 

epifenômeno, uma capa que apenas esconde o que seria essencial.”47 Porém, para 

ele, o aspecto religioso é tido como essencial para a explicação do fenômeno. A 

ruptura contra a ideologia desenvolvimentista, iniciada por Maria Isaura Pereira de 

Queiroz, se completa. A religião não é apenas um componente fundamental das 

sociedades rústicas, ela acompanha também todo o processo de urbanização e 

modernização. E a cultura sertaneja, impregnada de conteúdos religiosos, 

representaria não uma “alienação”, mas uma resposta capaz de questionar as 

estruturas sócio-econômicas e coronelistas e, ao mesmo tempo, oferecer uma 

alternativa na busca do “reencantamento do mundo” que se fazia necessário e vital, 

pois é impossível uma comunidade humana viver num mundo totalmente 

desencantado.  

Monteiro afirma que uma das explicações do “surto milenarista” ocorrido no 

Contestado, reside no fato de que os mecanismos auto-reguladores das tensões 

geradas pela estrutura de dominação rígida, existente na época, perderam sua 

eficácia e com isso evidenciou-se o lado cru das relações de dominação. Sendo 

assim, diante de um mundo rapidamente desencantado, os sertanejos rebeldes 

responderam com sua tentativa de reencantá-lo.48 

Para Monteiro, a interpretação do conflito deve passar por uma análise “do 

comportamento social de uma comunidade humana que, enfrentando uma crise 

global, recolocou, dentro dos limites que lhe eram dados, os problemas 

                                                
47 Ibid., p.12. 

48 Ibid., p. 200. 
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fundamentais de sua existência enquanto grupo. Ao fazê-lo, elaborou um universo 

mítico, adotando as condutas ritualizadas correspondentes.”49  

Ao observar a eclosão do movimento do Contestado, que ele denominou 

de milenarista, sugeriu a necessidade de que fossem observadas as causas 

estruturais e a complexidade da sociedade, onde, por exemplo, a função da religião 

não pode apenas ser vista em termos de polarização genérica entre padre-fiel, 

coronel-serviçal, beato-seguidor, santo-devoto, pois há ambiguidades a serem 

consideradas em cada um desses campos. Para ele, é preciso perceber que a 

eclosão do movimento acontece devido à expansão das formas capitalistas 

acompanhadas de um aumento da violência e da dominação, proporcionadas pelas 

oligarquias regionais republicanas emergentes. Isso resultou, para os sertanejos do 

Contestado, num “desencantamento do mundo”. E como não se pode viver num 

mundo desencantado, a retomada da religião rústica foi o caminho encontrado pelos 

sertanejos, tanto do sentido de uma necessária sustentação ideológica e guia dos 

sertanejos na sua atuação rebelde, quanto na sua busca de um “mundo 

reencantado”, de um Novo Século, porém, diferente daquele que viam e estava 

sendo imposto pela sociedade global. Sendo assim, para este pesquisador, a 

religião tem um papel importante e de estruturação da vida das comunidades.50  

Numa perspectiva “compreensiva”, Monteiro não viu no aspecto religioso 

apenas “uma referência para a compreensão de crises sociais” e como algo “não 

determinante da ação de reação diante das mesmas”, mas como algo que mostra 

seu papel ativo na eclosão e evolução do movimento do Contestado, como algo que 

contribui de uma forma decisiva na organização e luta de uma comunidade contra 

seus adversários. Sendo assim a religião não se situa fora da luta de classes. E ela 

que, neste caso do Contestado, coordena o protesto contra um mundo que tenta 

destruir e que é inaceitável.  

                                                
49 Ibid., p. 10 e 11. 

50 Cf. OTTEN. A. Só Deus é grande. (1990), p. 78 e 79. 
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Também nesta mesma linha de compreensão, tem-se o pesquisador Pedro 

Assis Ribeiro de Oliveira que, ao provocar sua discussão em torno da religiosidade 

popular e dos movimentos messiânicos, percebe que o fato novo da religião, nesses 

movimentos, está no seu caráter de protesto social e de recusa em aceitar uma 

ordem imposta. Para ele, é diante de um mundo de injustiças, de insegurança, de 

exploração e violências que o camponês reage, e uma de suas formas de reação 

consiste no “protesto religioso”. Para ele, movimentos como o do Contestado, 

Canudos e Juazeiro são movimentos religiosos de protesto social, e é o catolicismo 

rústico que molda esse protesto social.51  

É claro que o Contestado foi mais do que um movimento de resistência ou 

de protesto contra uma ordem estabelecida. Nele aconteceu um amplo processo de 

mística ou de construção religiosa alternativa, da qual emergiu todo um novo 

universo simbólico e de sentido para a comunidade cabocla dos descendentes do 

Contestado.  

Contemplando ou seguindo por essa mesma trajetória de Maria Isaura, 

Maurício Vinhas e Douglas Monteiro, entre outros, recentemente alguns 

pesquisadores catarinenses deram mais uma contribuição significativa para o 

resgate e a compreensão do Contestado. Dentre eles, destacam-se Marli Auras e 

Paulo Pinheiro Machado.52 Também estes procuraram, por um lado, desfazer a idéia 

de que os caboclos rebelados nos sertões contestados eram um bando de fanáticos 

a perturbar, criminosamente, a serenidade da ordem pública e, por outro, afirmar 

que eles eram pessoas que aos poucos foram se rebelando contra uma situação de 

sofrimento, violências e injustiças e, motivadas por uma mística, aos poucos foram 

se constituindo num movimento social e político, donde a consciência de classes os 

levou a lutar contra um sistema que os oprimia e dominava e assim ergueram as 

                                                
51 OLIVEIRA, P.A.R. Religião e dominação de classe. (1985), p. 241 e 242. 

52 AURAS, M. Guerra do Contestado: a organização da irmandade cabocla. (2a. ed. 1995), p. 

15-19; MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004). 
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“cidades santas” e nelas fundaram irmandades, baseadas no espírito solidário e 

comunista. Sendo assim, estavam dando início a uma nova ordem. Uma ordem, 

onde “quem tem mói; quem não tem mói também e no fim todos ficam iguais.” 

Segundo estes autores, no Contestado, os caboclos combateram e 

manifestaram sua contrariedade em relação ao avanço da ordem capitalista, 

representada inclusive por grupos internacionais; também foram sujeitos na 

edificação de uma alternativa de vida, ou de uma sociedade mais igualitária que se 

iniciava a partir da organização e vida nos redutos. Em suas obras, destacam o valor 

da mística, coletividade, da solidariedade comunal dos redutos, do papel das 

lideranças caboclas e também da memória coletiva dos remanescentes do 

Contestado. 

A catarinense Marli Auras não se detém muito às questões religiosas e 

místicas do Contestado, porém, com o livro Guerra do Contestado: a organização da 

irmandade cabocla, publicado no início dos anos 90, ela descobre no movimento 

rebelde uma forma radical, não de adaptação, mas sim de dizer “não” ao avanço de 

um sistema econômico quando ignora criatura humana, não lhe oferecendo as 

mínimas condições de sobrevivência. Auras afirma que sua opção foi trabalhar o 

Contestado procurando reconstruir a história dos vencidos. Sua preocupação 

consiste em recompor a história de um movimento popular que não descamba para 

o banditismo, como o quer a leitura burguesa, mas sim, percorre tenazmente o 

caminho de sua própria organização.53  

Auras acompanhou o trabalho de Paulo P. Machado, escrevendo inclusive 

o prefácio de sua obra Lideranças do Contestado (2004), onde este historiador faz 

um levantamento e uma análise das origens sociais e da formação e atuação política 

das lideranças sertanejas na Guerra do Contestado, principalmente na sua fase 

final, quando, segundo ele, acontece a “emergência das ‘lideranças de briga’ no 

comando geral das ‘cidades santas’ e, da mesma maneira, uma progressiva 

                                                
53 AURAS, M. Guerra do Contestado. (1995), p. 20 e 21. 
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diminuição do poder político das ‘virgens’ e demais lideranças exclusivamente 

religiosas.” Pinheiro destaca o papel do monge José Maria como a maior liderança 

mística do Contestado. Percebeu que  

o movimento social do Contestado iniciou-se com um fenômeno religioso de 
exaltação milenar com fortes características messiânicas, mantendo 
basicamente estas características místicas, com maior ou menor intensidade, 
até a sua liquidação final. 

Pinheiro, ao analisar o movimento do Contestado, percebeu nele a 

existência de duas faces: uma que passa pelo discurso religioso de “guerra santa”, 

“monarquia celeste”, etc., e outra que, segundo ele, é paralela a esta, é aquela na 

qual os sertanejos desenvolveram uma nítida consciência das condições sociais e 

políticas de sua marginalização, de que se tratava de uma guerra entre ricos e 

pobres, e que lutavam contra o governo, pois este defendia os interesses 

“endinheirados”, coronéis e estrangeiros. 

Este pesquisador percebeu que, no processo da luta cabocla do 

Contestado, aos poucos “os devotos” foram se transformando em “rebeldes”, ou que 

na sucessão de lideranças houve uma passagem do comando que no início estava 

nas mãos dos “místicos” e depois das “lideranças de briga”. Porém, estas últimas 

não abriram mão da dimensão religiosa que lhes servia como mecanismo que lhes 

dava legitimidade.54  

Sem negar esta concepção, porém procurando não desprender uma face 

da outra, poder-se-ia dizer que foi na medida em que os caboclos deram ênfase à 

mística, gastando boa parte do seu tempo com rezas, cantos religiosos, etc., é que 

também foram tomando consciência da realidade que os oprimia e perseguia e 

então foi aflorando, a partir de dentro da própria mística, a sua dimensão guerreira 

ou de rebeldia. Também o lado inverso dessa afirmação não é menos significativo. 

Ao entrarem na luta, foram percebendo suas fragilidades, limites e inseguros diante 

do poder avassalador que os perseguia e destruía, voltaram-se cada vez com maior 

                                                
54 MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 338 e 339. 
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intensidade para a mística, como última arma que poderiam dispor e a ela se 

apegar.  

Parece paradoxal, mas também não seria de menor valor a afirmação de 

que teria sido justamente na medida em que a mística foi sendo deixada de lado, 

mais na parte final da guerra, que a sua dimensão guerreira foi também se 

enfraquecendo e tomando outras dimensões, um tanto quanto desprovidas de 

sentido, como por exemplo, as atitudes do último grande líder caboclo chamado 

Adeodato, que deu-se o direito de tirar muitas vidas dos seus próprios “irmãos” nos 

redutos. A negação da mística, e, para delimitar mais, poder-se-ia dizer da mística 

cristã, foi em parte o que “permitiu” certas crueldades internas no próprio reduto e o 

progressivo enfraquecimento da força seguido da dispersão e massacre em massa 

dos caboclos do Contestado, pelos vaqueanos e as forças repressoras do exército. 

E, embora nenhum pesquisador tenha até o momento defendido esta tese, e sem 

querer legitimar tudo aquilo que pertence à memória popular, parece ser justamente 

esta compreensão a que predomina entre os descendentes do Contestado. 

Por mais que estes autores, e especialmente Machado, considerem a 

mística como uma das faces do movimento do Contestado, pode-se perceber que 

sua preocupação central não consistiu em aprofundar esta dimensão do movimento, 

já que, seguindo o pensamento Gramsciano, estavam mais preocupados em 

destacar o caráter político e revolucionário desta luta popular que teve os caboclos 

do Contestado como protagonistas. 

Outro trabalho também digno de ser citado e que em muito se aproxima do 

propósito percorrido nesta pesquisa, é o de Ivone Cecília D’Avila Gallo, que em 

1999, lançou o livro O Contestado: o sonho do milênio igualitário, onde defende a 

idéia de que “o messianismo é um aspecto indissociável da cultura popular e um 

fenômeno que se repete na história, quando o povo clama por justiça.” Ao observar 

as obras de Maria Isaura, Maurício Vinhas e Douglas Teixeira, percebe que a 

preocupação comum destes, em suas análises, foi  

dar conta do problema da religião, como pano de fundo de uma guerra 
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popular, que mobilizou os contingentes das Polícias estaduais de Santa 
Catarina e do Paraná, além dos contingentes do Exército, conseguindo 
manter uma resistência tenaz durante quatro anos.55 

Partindo de uma análise do Apocalipse de São João, Gallo procurou 

penetrar no universo cultural daqueles sertões caboclos assim como nas fontes 

originárias de uma noção milenarista e messiânica do Contestado. Para ela, na 

gênese do Contestado estariam o milenarismo e o messianismo, aspectos estes que 

vão sendo gestados durante anos e que no seu seio vão sendo reproduzidas as 

figuras dos taumaturgos, a reunião de gente, as profecias, as promessas de futuro. 

Nas vozes, nos símbolos, nas metáforas e no imaginário popular dos rebeldes, 

estaria o arquivo fundamental da sua pesquisa. E o seu objetivo primordial foi o da 

descoberta de uma utopia, buscada pelos rebeldes sertanejos do Contestado, 

percorrendo os seus caminhos desde o começo, isto é, desde os textos bíblicos. Ela 

afirma que o que de mais precioso conseguiu extrair da história dos rebeldes 

combatentes do Contestado foi  

imaginar uma vida em um lugar distante, pitoresco, iluminado, onde as 
pessoas se deleitam e, sobretudo, imaginar que os homens sejam 
originalmente bons, ou pelo menos bons o suficiente para a dedicação 
fraterna entre si.56  

E ela questiona: “o que orienta e movimenta a vida senão a perseguição 

dos sonhos?” e sua resposta passa pelo valor das imagens oníricas, pois estas  

delineiam-se como um duplo do concreto, e, se assim é, as utopias e os 
sonhos são mais do que miragens que se desvanecem diante dos nossos 
olhos. Eles são a leitura do mundo na sua lactência, aquilo que pode ser, 
elaborado como crítica, perante aquilo que é. 57 

Para ela, o “fanatismo” do Contestado consiste “naquela idéia obsessiva de 

querer conquistar a liberdade a qualquer preço” e de buscar um “reatamento entre a 

consciência e a imaginação”.58 Subjacente a esta afirmação de Gallo, parece válido 

                                                
55 GALLO, I.C.D’A. O Contestado. (1999), p.12. 

56 Ibid., p. 27. 

57 Ibid., p. 27. 

58 Ibid., p. 27. 
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acrescentar uma outra de Octacílio Schuler59, que afirma: “quanto mais expulsos, 

sem mediação, sem direitos, vilipendiados, açoitados, desmoralizados e 

despersonificados, nada mais restou para o caboclo, para o homem do Contestado, 

senão ir à luta. E foi...” 

Diferentemente do trabalho de Gallo, o que nesta pesquisa pretende-se 

apresentar não é a gênese do messianismo ou do milenarismo presentes no 

Contestado, nem tampouco o sonho dos “fanáticos” rebeldes do Contestado e sua 

fundamentação bíblica, mas sim a mística e a mensagem que eles receberam de 

João Maria antes do Contestado, que eles experimentaram durante o Contestado e 

que aos poucos foram sendo ressignificadas pelos seus descendentes.60  

É claro que não se tem como negar que no seio desta mística e desta 

mensagem sobressai o sonho de uma sociedade igualitária, fraterna, justa, pacífica, 

ecologicamente saudável e sustentável, enfim “divinizada”, e que este sonho e esta 

mística estão profundamente enraizados em idéias messiânicas, milenaristas e 

escatológicas. A proposta desta pesquisa não é de assumir uma destas 

interpretaçoes do Contestado, excluindo ou desprezando as demais, mas concebê-

las como complementares. 61 
                                                
59 SCHULER S., O. Taipas. (2000), p. 218. 

60 Assim como HORNAERT, E. Os anjos de Canudos. (1998), p. 131, referiu-se a Canudos, 

seria perfeitamente possível dizer o mesmo do Contestado, substituindo, é claro, o Conselheiro 

por José Maria ou por outros líderes místicos do Contestado. Ele afirmou que “sem dúvida, a 

mística é o fulcro, exprime a vivência da grande maioria. E pensamos que mesmo o próprio 

Conselheiro viveu Canudos como experiência mística.” 

61 Segundo Edênio Valle, Medo e esperança: uma leitura psicosociológica do milenarismo 

brasileiro. In. BRITO, E. & TENÓRIO, W. (orgs). Milenarismos e messianismos ontem e hoje. 

(2001), p. 72, “o escatologismo, o messianismo e o milenarismo são como uma triade que se 

completa.” Para ele, “a escatologia aponta para o fim último, para as coisas que levam ao fim 

dos sofrimentos, à realização plena e terrível do que nos espera no fim; o messianismo 

corporifica a expectativa do grupo por uma mensagem ou uma pessoa dotada de força e ungida 

para encaminhar os fatos em direção ao futuro definitivo; e o milenarismo, por sua vez, não é 

outra coisa que a vivência grupal da pulsão e da certeza escatológica in actu.” 
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Além destes pesquisadores, muitos outros deram suas contribuições para 

o trabalho aqui apresentado. Não poderia deixar de citar ainda alguns que 

dedicaram grande parte de seus esforços, enquanto pesquisadores, em torno da 

causa do Contestado. Seguindo por caminhos um tanto controversos e muitas vezes 

plenos de encruzilhadas, porém, sem menosprezar a importância de suas 

contribuições, poder-se-ia citar muitos outros pesquisadores. Porém, como o 

objetivo aqui não é citar todos, vale ao menos ainda lembrar o historiador 

caçadorence Nilson Thomé e o jornalista lageano Paulo Ramos Derengoski, que 

desde a década de 80 ou antes, pesquisaram a campo, deram entrevistas, 

assessoraram cursos e escreveram muitos artigos, livretes e livros sobre o 

Contestado.  

Nilson Thomé é um historiador com uma longa trajetória de pesquisas em 

torno do tema do Contestado. Ele procurou definir a Guerra do Contestado de 

diferentes formas; entre outras, tem-se a de Insurreição Xucra e a de Guerra Civil. 

Ele considera em seus escritos e contempla diversas outras definições provindas da 

historiografia geral sobre o Contestado, tais como: “guerra de fanáticos”; "conflito 

social"; “movimento messiânico”; “uma tentativa de desestabilização das 

oligarquias”; uma “questão de limites”; uma “campanha militar”; um “conflito social”, 

uma “luta pela terra”, entre outras. Ele afirma que “a Guerra do Contestado foi tudo 

isso e foi muito mais que tudo isso.” Depois de escrever mais de duas dúzias de 

livros e livretes, ele afirma que “a guerra foi só uma etapa do complicado 

relacionamento entre o dono das terras, o coronel e o índio-acaboclado que nunca 

foi dono de coisa alguma.” Negando a compreensão de muitos outros pesquisadores 

do Contestado, ele afirma que  

a guerra do Contestado nada tem que ver com o episódio de Canudos e nem 
falta por aqui o Euclides da Cunha que tantos recomendam. Lá no Norte, o 
fuzilamento de Antônio Conselheiro garantiu a vitória do governo. Aqui, a 
morte de José Maria foi a isca do incêndio que ardeu quatro anos e que ainda 
não foi apagada. Não há água suficiente para brigar com as chamas que 
estão acesas por baixo das cinzas. 

Para ele, o Contestado é um conflito social que teve pouca repercussão, 
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apesar de sua importância. Ele não tem, por exemplo, a representatividade de um 

Canudos, apesar de ter sido muito maior, em todos os aspectos em que se analise 

os dois fatos.62 

Uma de suas obras mais recentes e próximas do objetivo aqui proposto é 

Os Iluminados, na qual ele narra histórias e relatos sobre diversos místicos ou 

personagens que marcaram a história na região do Contestado, antes, durante e 

depois da guerra. Com relação aos monges de nome João Maria, ele fala do 

primeiro, destacando os seus aspectos identitários, sua trajetória pela região e 

alguns de seus feitos, mas não reflete sobre as possíveis influências que este 

monge teria tido em relação à guerra e, depois dela, na religiosidade dos 

descendentes do Contestado. É com relação ao segundo João Maria que ele 

destaca mais o seu aspecto místico. No próprio título, ele o nomeia de “São João 

Maria”, e considera que este monge foi a figura mais venerada no Contestado, “é o 

profeta, o peregrino, o santo e o curandeiro para os caboclos”. Ele considera, 

também, que ainda hoje uma parcela significativa da população é devota dele, e 

manifesta isso por meio de diversos símbolos e rituais que conservam vivos em suas 

casas ou em seu cotidiano.63  

De qualquer forma, por mais que este autor tenha intuído ou percebido, 

durante as suas pesquisas de campo, que a mística é uma dimensão vital para os 

caboclos e caboclas do Contestado e que assim os místicos ou “os iluminados”, 

como ele chama, puderam e continuam a exercer uma influência significativa nas 

suas vidas, isso não tem sido nem o objeto nem o “olhar” ou o viés pelo qual segue 

em suas pesquisas e análises. Como historiador e jornalista, ele segue por outros 

caminhos. 

Derengoski percebeu no caboclo do Contestado e nos seus descendentes 

                                                
62 http://an.uol.com.br/grande/thome/0gra1.htm in. grandes entrevistas, jornal A Notícia, especial 

– Joinville, SC. Acesso em 15 de janeiro de 2005. 

63 THOMÉ, N. Os iluminados. (1999), p.120. 
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um crente-fanático do Planalto e um rebelde vencedor, porque acredita firmemente 

que a guerra que ele está perdendo não será para sempre. Este pesquisador parece 

negar quase toda a produção historiográfica posterior a Aujor Ávila da Luz. Ele 

voltou a afirmar coisas que pareciam estar superadas a pelo menos meio século, 

tais como o entendimento de que  

para os jagunços fanatizados do Contestado, a vinda próxima do ‘reino 
milenarista’ não apenas coincidiria com o fim dos tempos, mas também 
significaria o restabelecimento do paraíso perdido sobre a face cruel de uma 
terra varrida pelo inverno eterno da pobreza, do atraso, da ignorância e do 
desprezo. 

Ele afirma também que, como os jagunços “não conseguem transformar a 

realidade, enlouquecem à beira dos precipícios e das grotas do delírio místico”. Este 

autor afirmou ainda, sobre os jagunços do Contestado, que “seus pesadelos, dos 

quais nunca acordaram, estavam repletos de imagens fantasmagóricas, ao mesmo 

tempo ingênuas e cruéis, obsessivas e difusas (...)” onde “confundiram a realidade 

do mundo com suas horrorosas fantasias psíquicas...”64 

Sem comentários! 

Enfim, sem menosprezar outras pesquisas e análises do Contestado que, 

com certeza, ofereceram grandes contribuições na defesa da causa dos “vencidos” 

ou dos “ousados e corajosos lutadores” do Contestado, assim como no resgate da 

memória dos remanescentes da guerra e dos descendentes destes, vale citar as 

obras de Delmir José Valentini,65 José F. Fachel66 e Euclides Filipe67 que 

resgataram aspectos importantes da memória popular, da cultura popular, da 

religiosidade e do folclore, assim como a mega produção de Celestino Sachet e 

Sérgio Sachet sobre O Contestado, elaborada para o grupo RBS/TV (Rede Brasil 

                                                
64 DERENGOSKI, P.R. O desmoronamento do mundo jagunço. (1986), p. 153-155.  

65 Em sua obra: Da cidade santa à corte celeste: memórias de sertanejos e a guerra do 

Contestado, de 1998. 

66 Em sua obra: Monge João Maria: recusa dos excluídos, de 1995. 

67 Em sua obra: O último jagunço: folclore na história do Contestado, de 1995. 
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Sul de Televisão, afiliada da Rede Globo) e para alguns jornais de Santa Catarina, 

projeto este executado entre os anos de 2000 e 2001.68 Esta produção aponta para 

o Contestado como “o grito da esperança de Justiça”, que “nem os coronéis da 

época, nem a força militar dos canhões conseguiram calar.69 

 Enfim, concluindo esta breve introdução, vale dizer que muito daquilo que 

já foi pesquisado e escrito, especialmente sobre a mensagem e a mística de João 

Maria, do Contestado e dos descendentes do Contestado, será de suma importância 

para este trabalho. Além disso, esta pesquisa ouvirá e se referendará em outros 

depoimentos de caboclos e caboclas do Contestado que até o momento, não foram 

citados por qualquer pesquisador. Sendo assim, dar-se-á um passo a mais no 

resgate do Contestado, na sua dimensão religiosa e mística. Essa perspectiva 

epistemológica é nova e pretende oferecer uma contribuição significativa não tanto 

para a historiografia mas principalmente para os descendentes do Contestado, que 

na sua grande maioria mal conseguem sobreviver diante da dura realidade que 

continuam a enfrentar no seu cotidiano.  

Faz-se necessário compreender melhor a mística e a mensagem de João 

Maria e do Contestado, a maneira como ela continua presente, é resgatada e 

ressignificada junto aos descendentes do Contestado. Sem isso os “vencidos” de 

outrora continuarão “vencidos” hoje e, sendo assim, a sua sabedoria continuará 

sendo desprezada, sua memória continuará sendo ridicularizada e seus sonhos 

abafados. E, deste modo, os descendentes do caboclo e da cabocla que outrora 

lutou no Contestado e por isso foi tachado de “fanático”, “bandido”, “lunático”, 

“inculto”, etc., que ainda hoje sente as dores deste estigma, quiçá possa um dia 

sentir-se novamente e suficientemente capaz de construir a sua própria história, a 

                                                
68 Essa mega-produção resultou em 180 capítulos sobre o tema, apresentados em mini-

programas de televisão, e em dezenas de textos e suplementos publicados em jornais, assim 

como na consequente publicação de livro, O Contestado, em 2001. 

69 Prefácio da Obra de SACHET, C. O Contestado. (2001) escrito por Pedro Sirotsky. 
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seu modo e conforme as suas crenças, seus mitos e sonhos. 

1.2 POVOAMENTO E GEOPOLÍTICA DO CONTESTADO 

Sabe-se que desde o início do século XVI alguns viajantes europeus, como 

Alvar Nuñes Cabeça de Vaca, seguido por outros espanhóis, portugueses, 

bandeirantes paulistas e Jesuítas, percorreram a região do Planalto Catarinense, 

mas nenhum deles deixou marcas significativas para a história da região. Não 

vinham para ficar, apenas estavam de passagem.  

Foi a partir do século XVIII, com o ciclo do ouro em Minas Gerais, que 

novos caminhos foram abertos e, sertões antes praticamente desconhecidos, 

começaram a ser habitados. Cavalos, muares e principalmente o gado bovino do Sul 

começaram então a ser transportados para a feira de Sorocaba, São Paulo. Com 

isso abriu-se o “Caminho das Tropas”, também chamado “Caminho Viamão-

Sorocaba”.  

Além dos indígenas das comunidades Kaingangs e Xoclengs70 da família 

Jê e os Guaranis, que até recentemente não eram computados nas pesquisas 

demográficas, a maioria do povo que habitava a região, até meados do século XIX, 

era de caboclos, provindos principalmente da miscigenação entre indígenas destas 

comunidades, negros, preponderantemente de origem banto e congolês, 

portugueses-paulistas e espanhóis já radicados na Argentina, Uruguai e Paraguai, 
                                                
70 Segundo SANTOS. S. C. dos. Nova história de Santa Catarina. (1977), p.15, “os índios 

Xoklengs mantinham uma disputa secular com os Guarani e os Kaingangs para o controle do 

território que ocupavam. Os Guarani dominavam extensa faixa do planalto ao lado dos rios que 

integram as bacias Paraná/Paraguai e o litoral; os Kaingang eram senhores das terras interiores 

do Planalto; os Xoclengs tinham nas florestas que se situam entre o litoral e o planalto o seu 

território de domínio e refúgio.” Diferentemente os demais, “os Xoclengs, que falavam a mesma 

língua dos Kaingang, não cultivavam a terra, eram mais nômades, se deslocavam 

constantemente de um lado para outro em meio às florestas, não formavam grandes 

agrupamentos humanos mas viviam em pequenos grupos”. Cf. VINHAS DE QUEIRÓS, M. 

Messianismo e conflito social. (1977), p. 19.  
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entre outros. Somente a partir de meados do século XIX é que começaram a chegar 

na região as primeiras famílias de origem italiana, alemã, polonesa, entre outras.  

Ávila da Luz71 fala que os jesuítas e os espanhóis não puderam se 

expandir ao oeste catarinense especialmente porque naquela região habitavam os 

índios kaingangs que eram inimigos ferozes dos guaranis e estes eram aliados e 

acompanhavam os padres jesuítas. Segundo ele, os kaingangs faziam aliança com 

os paulistas e estes, por sua vez, através das bandeiras, caçavam os guaranis, 

especialmente os aldeados das missões, ou reduções. Os paulistas punham à frente 

as bandeiras, a fim de arrasar o que os jesuítas construíram e prear indígenas, 

mamelucos e escravos armados para a guerra.  

Daí se entende o porque de certas rivalidades permanecerem até hoje, 

mesmo entre os caboclos, talvez por serem descendentes destas etnias rivais. Ou 

ao menos que se tornaram rivais desde a chegada dos europeus. Mesmo depois de 

tantas perseguições e violências estas três comunidades indígenas conseguiram 

resistir e, claro que num número extremamente reduzido de indivíduos, continuam 

habitando a região. 

Estes indígenas viviam em pequenas comunidades ou grupos, a agricultura 

era pouco desenvolvida, a caça, a pesca e a coleta de frutas eram abundantes. Um 

dos seus alimentos principais era o pinhão da araucária, árvore frondosa e milenar 

que se espalhava em toda a região aos milhões. Os primeiros povoados de "não 

indígenas", foram se estabelecendo lentamente a partir do final do século XVIII, na 

rota dos tropeiros que ia do Rio Grande do Sul a São Paulo.  

Devido aos vários dias que demorava a viagem, os tropeiros tinham seus 

lugares de pouso ou descanso em diversos pontos do caminho das tropas. Estes 

locais aos poucos foram se transformando em vilas e cidades, pois, além de serem 

locais onde se fazia certos negócios, também, aos poucos, em muitos casos, os 

tropeiros iam constituindo novas proles. Muitos dos seus filhos jamais vinham a 

                                                
71 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p.45. 
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conhecer o seu pai.  

Dentre eles destaca-se Antonio Correa Pinto que é indicado, pela maioria 

dos pesquisadores sobre a história da região, como quem inicia oficialmente o 

povoamento dos campos de Lages, até então chamado de “pouso do tropeiro”, 

fundando uma capitania paulista que mais adiante se chamou Villa de Lages. Local 

onde os tropeiros, que saiam do Rio Grande em direção às feiras de Sorocaba-SP, 

paravam alguns dias para descansar, alimentar o gado, fazer negócios... Segundo 

Schuler “a cidade de Lages servia de entreposto juntamente com os campos de 

Curitiba no Paraná e Vacarias no Rio Grande do Sul, pelo caminho das Tropas.”72 

Foi somente no final do século XVIII, em 1790, que foi concluída uma 

pequena estrada que liga Desterro a Lages.73 Até então, conforme afirma Ávila da 

Luz74, “os indígenas eram os senhores absolutos da região e, em assaltos 

constantes, prejudicavam seriamente os fazendeiros lageanos”. Foi Dom João VI 

que, segundo ele, em 1808 deu ordem de combate aos índios de Curitiba, 

Guarapuava e Lages, e para isso organizaram-se novas expedições. Nesta época, 

ainda não havia sido introduzida em larga escala a entrada de colonos alemães, 

italianos e poloneses, entre outros, e a população do planalto catarinense contava 

com cerca de 80 mil habitantes.  

A Vila de Lages foi desmembrada da Província de São Paulo e anexada à 

capitania de Santa Catarina somente em 1820. Em 1838, caravanas paulistas 

saídas de Curitiba, ocuparam os campos de Palmas e depois Campo Erê e se 

estabeleceram com 37 fazendas de criação de gado. Campos Novos e Curitibanos 

só foram ocupados pelos paulistas em meados do século XIX. Nesta época o 

                                                
72 SCHULER SOBRINHO, O. Taipas. (2000), p. 23. 

73 A primeira estrada de rodagem que liga Estreito a Lages só foi inaugurada em 1906. Uma das 

grandes dificuldades encontradas para abrir estradas era a exuberância e a abundância de 

milenares e formidáveis florestas de araucárias que se impunham majestosas na região. 

74 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p.52. 
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município de Lages compreendia, segundo pesquisas oficiais, que com certeza 

excluíam os indígenas, seis mil habitantes, sendo que na sua quase totalidade era 

constituída de caboclos. 

Até o final do século XIX poucas cidades haviam se desenvolvido. O 

primeiro processo de "invasão" das terras da região se deu com o estabelecimento 

de grandes fazendas de criação de gado, onde cada uma contava com algumas 

famílias de caboclos que eram denominados de peões, por serem responsáveis pela 

fazenda. Estes, além de cuidar do gado do fazendeiro ou do coronel, conforme o 

caso, também tinham o encargo de impedir a entrada de possíveis intrusos ou 

invasores na área ocupada, assim como expulsar antigos posseiros ou moradores 

da área e colher erva-mate.75 No tempo que lhes restava podiam fazer pequenas 

roças assim como criar algumas galinhas e porcos para o sustento da sua família e 

das dos seus patrões76.  

Apenas para citar um exemplo atual de como e o que lembram os caboclos 

da sua vida no campo, no passado. O “Seu Irani”, da comunidade do Moro do 

                                                
75 A produção da erva-mate era muito trabalhosa, envolvia muita mão de obra para colhê-la no 

mato, sapecá-la, secá-la, socá-la e transportá-la até os locais de venda. Normalmente era no 

inverno o período mais apropriado para a confecção da erva-mate, não porque era o tempo em 

que havia menos serviço com a pecuária e a agricultura, como afirmou MACHADO, P. P. 

Lideranças do Contestado. (2004), p.133, mas porque é o tempo em que a erva-mate dá o 

melhor chimarrão e porque podando a planta nesta época a brotação cresce melhor para novas 

podas futuras. 

76 Por mais que pareça estranho o termo "patrão" era e ainda hoje é muito empregado 

especialmente nas fazendas da região. Tem um significado parecido com o de "doutor", muito 

usado no interior do país. É um termo que ao mesmo tempo presta homenagem, manifesta certa 

amizade, submissão e dependência por parte dos caboclos ou empregados. Cultiva-se na 

tradição gauchesca a chamada missa crioula, onde usa-se uma linguagem teológica que 

aproxima o patrão aqui deste mundo, das fazendas, com o Patrão lá de riba. 
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Horácio, ofereceu um depoimento77 onde conta algo de quando ele morava na 

região do Contestado, há muitos anos atrás:  

A gente morava sempre de agregado como a gente dizia, agregado dos 
fazendeiro. Então lá, eles fazia uma casinha véia de pau-a-pique, madeira, 
derrubada a machado, partido e fazido uns tabuão, era costa de mato, então 
só tinha que viver assim, tinha que morar assim, outro lugar não tinha. (...) A 
maior parte a gente trabalhava pros fazendeiros porque naquele tempo a 
gente era tipo escravo, o precinho era pequeneninho e então tinha que 
trabalhar para poder conseguir vir o açúcar, o sal... a banha tinha criola 
porque nos mesmo criava os porquinhos, naquele tempo se criava assim, a 
vontade mesmo; então a maior parte do serviço que a gente fazia era fazer 
estrada de mato, roçar assim pras criação passar, era só matão. E que nem 
nós lá, meu pai pegava aquele serviço, pra poder ir pagando as dívida da 
venda que ele devia né, por que quando comprava na venda, pagava com 
serviço. Tinha o tempo certo pra fazer as roçinhas pra gente, só no momento 
de usar, muito apurada, não dava tempo, por que os fazendeiros queriam que 
a gente trabalhasse direto pra eles né. 

As grandes fazendas foram se instalando aos poucos, especialmente a 

partir da segunda metade do século XIX e inícios do século XX. Foi à custa de muita 

violência contra os antigos habitantes da região que estas se instalaram. Estas 

fazendas, para se estabelecerem, dependiam de um bom número de pessoas 

preparadas para defendê-las. As condições naturais eram desfavoráveis e havia os 

indígenas que, descontentes com o que viam, promoviam incursões contra os 

fazendeiros. Estes, como já foi afirmado, dependiam de agregados e peões para 

diversos serviços.  

As primeiras grandes fazendas instaladas na região do Contestado 

estruturavam-se sob um sistema de extermínio dos antigos moradores ou de 

servidão e compadrio. Talvez por consequência disso, ou por motivos outros, 

surgiram e pegaram fama alguns monges, místicos ou profetas, na região, entre eles 

destacaram-se João Maria e José Maria. Eles levantaram a auto-estima daquele 

povo, valorizaram suas maneiras de pensar e agir, acrescentaram a isso novas 

                                                
77 LISBOA, T. Kleba. História de vida: “Seu Irani”. Comunidade do Morro do Horácio, 

Florianópolis: Entrevista impressa pela autora, 1997, p. 04 e 07. Cf. IUNSKOVSKI, R. Migrantes 

caboclos em Florianópolis. (2002), p.19. 



 
 

61

reflexões, questionaram suas ambigüidades ou contradições, denunciavam as 

injustiças e fomentaram a esperança de que a realidade presente não tem a última 

palavra e que é possível construir ou ao menos sonhar com um mundo fraterno, 

solidário, respeitoso da natureza e pacífico. Também apontaram para uma 

"monarquia teocrática" a ser resgatada e defendida. Esta era sonhada como reino 

de amor, paz e justiça que nos espera no horizonte. Junto a este sonho foram 

crescendo, na consciência popular, os valores éticos e religiosos, tais como: 

insubmissão, resistência, não-violência e anti-servidão.  

A coluna vertebral, que fez surgir e deu continuidade à guerra do 

Contestado, não foi tão somente a existência de uma classe empobrecida, vivendo 

numa situação de semi-escravidão, e menos ainda o fato de terem passado pela 

região alguns monges 

ou profetas. Trata-se 

de uma opção 

preponderantemente 

política, coronelista e 

empresarial que, para 

acumular mais lucros e 

poder, achou por bem 

fazer uma "limpeza" na 

área,78 limpeza esta 

que não podia sequer 
                                                
78 Segundo DERENGOSKI, P. R. Guerra no Contestado. (2000), p. 104, ao falar sobe um dos 

últimos ataques dos vaqueanos ou civis contra o “arraial de São Pedro”, afirma “Vieira da Rosa 

tinha sob seu comando uns 500 civis dispostos em um arco de 120 quilômetros. Estava 

encarregado da última limpeza da área, passando um arrastão pelo pinheiral.”. Cf. MACHADO, 

P.P. Um estudo sobre as origens sociais e a formação política das lideranças sertanejas do 

Contestado. (2001), p.396. A expressão “operação limpeza” é de Vicente Teles e esta a utilizou 

numa entrevista oferecida a Paulo P. Machado. Ver também THOMÉ, N. Sangue suor e lágrimas 

no chão contestado. (1992), p.100.  

 
Parte da guarda de segurança da Lumber 
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deixar vestígios.  

Mas, por incrível que pareça, a coisa não foi tão fácil como o esperado. 

Além de juntar coronéis e vaqueanos para executar o projeto de limpeza da área, 

também foram necessários quatro anos de intenso trabalho por parte do exército 

brasileiro, para pôr fim à vida, à cultura, à religiosidade e à esperança de um povo 

pacífico, que vivia às margens dos rios Iguaçu, Timbó, Caçador, Jangada, Roseira e 

do Peixe, entre outros, situados no planalto serrano, planalto norte e meio oeste 

catarinense. Além disso, também foram necessários, muito trabalho e muito dinheiro 

dos cofres públicos.  

De qualquer forma ainda antes de findar a guerra parecia que a “limpeza” 

da região, da presença de “intrusos”, já estava executada. E o principal agente desta 

obra parece ter sido a companhia norte americana Southern Brazil Railway, empresa 

concessionária da Ferrovia São Paulo – Rio Grande.79 Segundo Machado80, o corpo 

de segurança da Lumber possuía mais de 300 guardas, o que representava na 

época, um efetivo superior ao do Regimento de Segurança que Santa Catarina 

possuía, em 1910, que era de 280 homens, espalhados por todo o Estado. 

Sebastião Costa, um dos seus entrevistados, afirmou que estes empregados da 

Lumber “chegavam na casa das pessoas e botavam pra correr dizendo que o 

governo tinha dado aquela terra para eles. Quando não expulsava os moradores, a 

                                                
79 MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 140 e 148, afirma que “entre 1908 e 

1910, houve um violento processo de grilagem no vale do rio do Peixe. A Brazil Railway fez 

cumprir seu domínio sobre os terrenos devolutos das margens de até 15 quilômetros de cada 

lado do leito da sinuosa estrada de ferro. O objetivo era preparar este território adjacente para a 

exploração de madeira e venda de terras a imigrantes estrangeiros ou a filhos de colonos já 

nascidos no país. Para obter posse direta destes territórios, habitados por posseiros caboclos e 

até por posseiros legitimados, ou por proprietários de terra diretamente comprada do estado de 

Santa Catarina, a companhia valeu-se da força de um contingente armado, comandado pelo 

coronel Pilhares, antigo oficial da polícia paranaense. Este coronel adquiriu fama pelas 

violências praticadas na região.”  

80 Ibid., p. 152.  
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Lumber simplesmente retirava a madeira sem pedir autorização e sem pagar (...) e 

este pessoal todo começou a se revoltar.” 

De uma sociedade baseada no espírito comunitário indígena, passou-se a 

uma sociedade do latifúndio, do coronelismo, do apadrinhamento e da violência. Até 

meados do século XIX, havia praticamente um único caminho que atravessava o 

Estado de Santa Catarina e donde se podia transportar animais e pequenas cargas 

com carroça. Era a famosa rota entre Rio Grande do Sul e Sorocaba.81  

Foi a partir de meados do século XIX que, em detrimento das comunidades 

indígenas e em função da expansão da pecuária extensiva, se iniciou um processo 

de colonização da região. Nesta ocasião já se haviam instalado, na região, negros 

fugitivos da escravidão e mestiços abandonados pelas tribos indígenas, por terem 

sangue diferente, ou abandonados pelas escravas e seus senhores.82 Tanto para os 

donos das fazendas como para os que a elas eram agregados, o espírito 

comunitário e até mesmo solidário, de dependência recíproca e de apadrinhamento 

era uma condição de sobrevivência de ambos. Ou, como afirmou Barrington Moore, 

“em qualquer sociedade estratificada (...) há uma série de limites para que 

governantes e governados, grupos dominantes e subordinados podem fazer.” Ou 

ainda, como afirma Thompson,83 “a hegemonia não é apenas imposta (ou 

contestada), mas também articulada nas relações diárias da comunidade, sendo 

mantidas apenas por concessão e proteção (...).” Para ele, existe uma série não 

verbalizada de entendimentos mútuos (ou obrigações mútuas), e o que acontece é 

uma constante sondagem da parte dos governantes e dos governados para ver o 

que podem fazer sem incorrer em sanções, para testar e descobrir os limites da 
                                                
81 Hoje esta rota se transformou na rodovia BR 116. 

82 Esta tese foi defendida pelo professor Marcos Rodrigues da Silva, em junho de 1999, quando 

deu, em Caçador, uma palestra para docentes de Ensino Religioso, num curso de Pós 

Graduação, coordenado pela Diocese de Caçador em parceria com a Universidade do Oeste 

Catarinense – UNOESC-Videira. Cf. Arquivo pessoal do autor, vídeo-documentário, nº 01.  

83 Cf. THOMPSON, E.P. Costumes em comum. (1998), p.260 e 261. 
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obediência e da desobediência. 

Há que se considerar o fator do mandonismo local, relacionando-o à 

passagem do império para a república quando afirma que a república serviu para 

ampliar e reforçar o domínio e o poder dos coronéis, que, já no tempo da colônia, 

eram os que dominavam as terras e a política. No império, as oligarquias, 

organizadas e articuladas através dos partidos políticos, conseguiram certa 

estabilidade e garantia de continuidade do seu poder, agora por intermédio do 

comando político municipal e estadual, e satisfação dos seus interesses de grupo ou 

de família.  

Com a autonomia concedida às antigas províncias, todo um conjunto de 

decisões político-administrativas foi transferida para as instâncias estaduais e 

municipais. Isso levou a uma canalização dos conflitos, a nível regional, a lutas 

violentas e radicais.84 Com o advento da república o poder dos chefes locais 

começa a ser cada vez mais utilizado como instrumento de poder público, 

encarnado pelas oligarquias estaduais ou indiretamente pelas empresas nacionais e 

estrangeiras envolvidas na implementação de projetos econômicos.  

Nos primeiros 15 anos do século XX, num clima de negociatas, 

beneficiando chefes políticos situacionistas e coronéis locais e estaduais, surgem 

algumas companhias com projetos de colonização, exploração florestal e de 

construção ferroviária. Entre outras, destacam-se a Brazil Railway Company, ligada 

ao Grupo Farquhar, dos Estados Unidos da América que, em 1908, recebeu, do 

então presidente Afonso Pena, a concessão da construção da Estrada de Ferro São 

Paulo – Rio Grande, no trecho que liga União da Vitória a Marcelino Ramos.  

                                                
84 Cf. MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 23 e 24. 
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Subsidiária desta empresa, em 1911 surge a Southern Brazil Lumber and 

Colonization Co., que compra 180 mil hectares de terra em área de jurisdição 

contestada. A expulsão dos ocupantes, transformados em "intrusos", é executada e 

a moderna exploração madeireira instalada, arruína os pequenos produtores locais e 

leva à falência as pequenas serrarias locais85. Esta, além de não trazer qualquer 

vantagem para os habitantes do Contestado, ainda procurou iludi-los de que traria o 

progresso e o bem-estar para todos. 

Traçando uma linha que passa entre os municípios de Palmas, União da 

Vitória, Rio Negro, Lages, Curitibanos e Campos Novos, abrangendo cerca de 28 mil 

quilômetros quadrados, terça parte do atual Estado de Santa Catarina, região do 

meio oeste e planalto norte, abrangendo também uma parte do Sul do Paraná, foi a 

região onde ocorreu, na segunda década do século XX, um dos conflitos sociais 

mais sangrentos da 

história do Brasil. Calcula-

se que em 1910 havia 

nesta região cerca de 50 

mil habitantes,86 sendo 

que destes, afirma-se que 

entre 3 a 10 mil foram 

                                                
85 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 31. 

86 Em Santa Catarina, segundo o recenseamento realizado em 1900, a população era de 

320.289 pessoas. Cf. CORRÊA, C. H. (org). A realidade catarinense no século XX. (2000), 

p.107. 

   Cemitério do Contestado,  Comunidade Boi Preto, Timbó Grande-SC. 
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mortos.87 Existem diversos cemitérios, em toda a região, que lembram esse conflito 

sangrento. E, apenas para citar um exemplo do número de mortos em um dos 

últimos combates da guerra, Nilson Thomé88 afirma que em Santa Maria (no atual 

município de Timbó Grande), no dia 5 de abril de 1915 “seis mil casas foram 

incendiadas, depois de mortos aproximadamente 600 caboclos, sem contar 

mulheres e crianças”.  

1.3 LIMITES, ECONOMIA E VIOLÊNCIA NO CONTESTADO 

Um acontecimento do tamanho do Contestado não pode ser analisado a 

partir de apenas um fator-causal. Por outro lado os limites humanos impossibilitam 

que o mesmo possa ser analisado em toda sua amplitude e fatores correlacionados. 

Sendo assim, nesta seção serão apontados apenas alguns fatores considerados 

mais relevantes para a análise do Contestado e posteriormente de sua mística. 

Segundo Pedro de Oliveira,89 “o Contestado tinha uma longa tradição de 

lutas armadas. Às lutas de expulsão dos índios e às lutas da Revolução Federalista 

vinham juntar-se as lutas entre os chefes locais.” Ele afirma ainda que  

                                                
87 Cf. ALENCAR, F. (org). História da sociedade brasileira. (1985), p.207. Não é possível afirmar 

com segurança o número de mortos no Contestado. Varia muito o número estimado de mortos, 

para os diferentes pesquisadores. Isso se justifica pelo fato de que os mortos eram enterrados 

em grandes valas, ou eram queimados em grandes fogueiras. Segundo GALLO, I. C. O 

Contestado. (1999), p. 11, “os dados oficiais apontam para um efetivo das tropas legais de 6 mil 

homens, além de mil vaqueanos, e um saldo final de 3 mil mortos, número batante discutível, 

pois só no reduto de Santa Maria havia aproximadamente 5 mil revoltosos.” Também 

MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), P. 277, questiona a estimativa de Ávila 

da Luz, de 3 mil mortos, como muito baixa e também considera demasiadamente exagerada a 

estimativa, de Ferrante (em seu depoimento), de 8 mil mortos, só  no Exército. Porém, 

VALENTINI, D. J. Da cidade santa à corte celeste. (1998), p.183, afirma que “as somas apontam 

para a morte de aproximadamente 8 mil brasileiros, na grande maioria sertanejos.”  

88 TOHMÉ, N. Sangue, suor e lágrimas no chão contestado. (1992), p.99. 

89 OLIVEIRA, P. A. R. de. Religião e dominação de classe. (1985), p. 255. 
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a possibilidade de um conflito de maior envergadura devido à questão dos 
limites de cada Estado levava os “coronéis” locais a ter sob sua influência o 
maior numero possível de homens preparados para o combate, dando à 
região um equilíbrio instável. Mas é a partir de 1908 que a situação de 
instabilidade se agrava, com a introdução de empresas capitalistas na região, 
principalmente uma empresa construtora da estrada de ferro e uma empresa 
de colonização e exploração de madeira, ambas ligadas a um grupo norte-
americano. Além destas, outras companhias obtinham concessões de terra 
na região com a condição de instalarem ali formas modernas de produção 
econômica. 

1.3.1 A questão dos limites 

O Movimento do Contestado não pode ser analisado a partir de apenas 

alguns poucos fatores. Entre tantos outros fatores que compõe a complexidade do 

movimento tem-se a questão dos limites ou das disputas empreendidas entre os 

estados de Santa Catarina e o Paraná. Foi realmente um longo período de 

indefinição e disputas que marcou profundamente a natureza da ocupação 

demográfica da região e o perfil social e político destas comunidades. 

A chamada região “contestada” situava-se entre as províncias de Santa 

Catarina e do Paraná. Contendas em torno da região já afloraram entre políticos e 

parlamentares em 

1853, ano em que a 

comarca de Curitiba 

foi desanexada da 

província de São 

Paulo e elevada à 

categoria de 

província, com o 

nome de Paraná.  

Por não 

estarem definidos os 

limites territoriais 
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entre os Estados de Santa Catarina e Paraná, agravou-se o conflito quando este 

último quis firmar posse da região de Lages, Campos Novos e Curitibanos, que 

Santa Catarina entendia ser dele. Conseqüentemente, os catarinenses sentiram-se 

lesados em seus direitos de fronteiras. Este Estado, que tinha em Desterro sua 

Capital, também reivindicava para si toda a região situada ao sul do Rio Iguaçu, até 

fazer divisa com a Argentina, acentuando assim os conflitos, já que Paraná entendia 

que aquela região era sua. Cada Estado contestava para si uma quantia aproximada 

de 20 ou 28 mil Km² além dos seus limites territoriais atuais, somando, ao todo, 

48mil Km² de terras contestadas90.  

Com a Proclamação da República, a disputa se agravou ainda mais ao 

transformar as províncias em estados, mantendo seus limites ainda indefinidos. A 

posse reconhecida do Brasil sobre a Argentina em relação à região de Palmas, 

acirrou a luta no sentido de que cada Estado quisesse para si o seu domínio. Santa 

Catarina tem sentença favorável em 1904. O Paraná entrou com recurso em 1909 e 

o ganho de causa foi dado a Santa Catarina e, novo recurso do Paraná foi rejeitado 

em 1910. Só em 20 de outubro de 1916 é que se chegava ao fim da disputa quanto 

à questão dos limites, quando os governadores de ambos os Estados91 assinaram 

                                                
90 Antes de acirrar as disputas por limites entre Paraná e Santa Catarina, já vinha se arrastando 

desde 1750 com o Tratado de Madrid, as questões limítrofes entre Brasil e Argentina. Em 1881, 

a Argentina apresenta um reclame internacional pretendendo estender suas fronteiras até o Rio 

Chopin e o Rio Jangada (onde estava a região das “missiones” e “Palmas”). Apenas em 1903 é 

que definitivamente foram demarcados os limites, após um laudo favorável ao Brasil, do árbitro, 

o presidente norte americano Grover Cleveland, em 6 de Fevereiro de 1895. Eram disputados 

30.622 Km² de terra, no território que hoje pertence a Santa Catarina e Paraná, no sentido oeste. 

Por causa dos índios Kaingangues o Brasil teve ganho de causa, mas logo as disputas foram 

sendo travadas entre os dois estados. Cuja solução foi dividir praticamente ao meio. Porém até 

se definir por esta divisão houve muita violência. As terras contestadas somavam 48 mil Km², 

sendo que somente após encerrada a guerra do Contestado em 20 de outubro de 1916, foi 

definido que, destas terras, 28 mil Km² ficaria para Santa Catarina e 20 mil Km² ficaria para o 

Paraná. Sendo assim definido pela interferência do presidente Venceslau Braz.  

91 Na ocasião, governava Santa Catarina Felipe Schimidt e o Paraná, Afonso Camargo. 
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um acordo que dividiu ao meio a região contestada, ficando estabelecidos os limites 

tal como estão hoje. 

Os caboclos e caboclas do Contestado não tinham qualquer interesse em 

pertencer a este ou àquele Estado.92 Entendiam que a vitória ou derrota nesta 

disputa só traria certos benefícios ou prejuízos às elites ou aos coronéis destes 

estados. Então sequer manifestaram interesse em defender esta ou aquela 

proposta. A questão dos limites não era para eles uma bandeira de luta. Esta 

apenas dá uma noção de como tal região se encontrava na época.  

Por parte dos governantes, o abandono da região era total. A questão dos 

limites entre Paraná e Santa Catarina, até o início da república, parecia não ter 

grande importância. A expansão das grandes propriedades de criação de gado e a 

conquista das matas com os ervais nativos não dependiam da definição destes 

limites. Isso torna-se mais evidente na medida em que entre os chefes locais e as 

oligarquias estaduais criam laços de dependência recíproca para a defesa de seus 

interesses e os de suas clientelas políticas. Com o propósito de ir definindo os 

limites e firmar a jurisdição, as autoridades dos Estados, ao promoverem a fundação 

de vilas, legalizarem posses e concederem terras a correligionários e empresas, nas 

áreas litigiosas93, também forneceram armas, que foram, posteriormente, utilizadas 

                                                
92 De todos os entrevistados nesta pesquisa (Cf. Anexos), nenhum lembrou que a questão dos 

limites tivesse interessado a população da região. Ninguém conta que alguém do povo tivesse 

entrado na guerra a fim de defender limites territoriais.  

93 Cf. MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 29. 
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na guerra.94 

Enfim, pode-se dar mais um passo neste ponto, com a afirmação de 

Silva95: 

A tensão social na região limítrofe entre os Estados do Paraná e Santa 
Catarina transformou-se em guerra quando se combinaram, num mesmo 
processo, a disputa pelo território entre os dois Estados, o questionamento 
dos poderes locais e a ação de companhias estrangeiras na ocupação das 
terras e na exploração da madeira. Toda a insatisfação foi canalizada através 
da figura do “Monge”, símbolo da religiosidade popular. 

Uma “Proclamação atribuída a João Maria” 96, mas que possivelmente 

deve ter sido escrita por José Maria ou algum de seus seguidores, oferece algumas 

referências e motivações do povo caboclo que se encontrava, possivelmente no 

início da guerra do Contestado. Entre outros aspectos essa proclamação manifesta 

a necessidade do povo se reunir para lutar por seus direitos, que devem viver dentro 

dos redutos como uma irmandade, que os comandantes devem agir como pais, que 

a guerra é vontade de João Maria, que a oração é importante, que é preciso 

combater a república e defender a Igreja assim como é preciso ter a esperança de 

que o Estado de Santa Catarina sairá vitorioso nas disputas em relação aos limites 

territoriais. 

O senhor reunirá toda a irmandade para em meu nome em uma forma geral e 

                                                
94 TONON, E. Ecos do Contestado. (2002), p.29, fala que “o apoio e recrutamento de 

vaqueanos era comum na zona conflagrada. O maragato, provindo da Revolução Federalista do 

Rio Grande do Sul, Demétrio Ramos, que se estabeleceu perto de Vila Nova do Timbó, em 

1905, chegou a ter sob seu comando 600 homens bem armados, mantidos pelo governo 

catarinense e comerciantes do município de Canoínhas.” Também o depoimento de Zeno de 

Souza Matos nos permite pensar desta forma. Ele disse: “Então não sei, se por curiosidade, a 

polícia foi ver o que eles tinham nos barracos e deixaram os armamentos, fuzil, revolveres no 

chão. E nisso eles (os jagunços) voltaram do mato, com aqueles facões de pau, e tomaram 

todos os armamentos. Ali foi o primeiro combate, naquela região.” 

95 SILVA, E.A. A Província da Imaculada Conceição. (2000) p.278. 

96 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 255. Esta proclamação foi 

publicada em “O Estado”, Florianópolis, SC, em 4-XI-1915. O Jornal informa que foi encontrada 

no reduto de Pedras Brancas, hoje esta localidade pertence ao município de Irineópolis-SC.  
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fazer verem tenham todos saído fora da guia que eu como verdadeiro pae 
desse povo que tem sido robado em seus intereces e nos seus direitos por 
isso que até aqui em lugar de serem felizes estam sendo castigados todos os 
dias e são tão cegos que mesmo castigados pelas formas mais dura como 
tem sido parecem não acreditarem. Que bom seria que todos cumprissem as 
ordens porque então estariam já coberto com o devino pano da bandeira da 
misericórdia. 

Guiará pela forma que lhe expliquei o modo como ade formar para forma 
simples para forma de pulcissão e para forma de sahida de piquete. Não 
esquecerão que nos lugares das forma é necessário que prantem um cruzeiro 
e ensinará o modo de reconselvarem com todo respeito e asseio nas formas 
dentro do acampamento. Quanto me doe dentro do coração ver nos 
acampamentos não tem 10% de Irmão que tratem da boa fé, como deve ser 
que rezem de boa vontade que forme com respeito que não se importem com 
a vida alheia e que procedão bem que amem seus irmãos como a si próprio 
que não pensem para o lado do roubo e da malvadez. Enfim, que não façam 
tudo ao contrário do que deve ser. 

Os comandantes que tratem todos com delicadeza como fais um bom pae 
com seus filhos mas que nem por isso deixem de usar todas as enelgia 
porque se na hora percisa deixarem de relharem ou castigarem ou exemplar 
um irmão que abusa da sua vontade e boafé seria indigno de pertencer a 
bondosa religião de Deus. 

Precisa que a Irmandade saibam que esta guerra santa que é guiada pela 
minha vontade não é a Guerra de S. Sebastião. A qual ainda falta muitos 
anos para começar. Esta é a guerra que eu falava a 30 anos passados 
daliquidação dos limites dos Estados de Santa Catarina e Paraná. Como 
sabem todos aqueles que tiveram a felicidade de convelsar comigo que 
sempre disse que havia de vencer Sta. Catarina pelo motivo seguinte:  

1. porque tem o nome de uma Santa muito milagrosa e protegida de S. 
Sebastião; 

2. porque sendo menor em terras nem se pode nem se deve tirar de quem 
tem menos para dar ao mais rico que este é o ponto principal da religião de 
Deus; 

3. porque foi no tempo da revorta para o sertão de Santa Catarina que eu 
mandei a irmandade com ajutório desta santa; era o único lugar onde a 
irmandade acharam sucego e agasalhos; 

4. porque é onde se acha situado o divino encantado serro que se chama 
Taió que eu pretendo repartir com todos os irmãos que até aqui tem 
trabalhado com fé e corage e com resignação; 

5. porque é enfim o único lugar onde a irmandade poderá escapar quando 
começar a falada guerra de S. Sebastião e quem morar neste Estado ficará 
livre das pestes e mais castigos horríveis que Deus mandará contra os 
ereges. Espero tão bem a restauração da monalquia que já não veio devido 
as faltas e pecados dos irmãos e fica revogada para vorta de Dão Luiz de 
Bragança que foi a Jerusalém ao santo sepulcro visitar os sinais da 
ressurreição de Jesus Cristo. 
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Esta vorta será o mais tardar de 6 anos e o mais longe 4 e até lá eu 
procurarei um meio para aquelles que forem da minha fé para um e outro a 
renovação da religião catolica. 

Quais, como todos sabem que ella só cahio com a vinda República porque 
desligaram a Santa Egreja Madre do Estado. Está entendido que com a 
restauração da monalquia ficará de pé sem trabalho e sacrifício de sangue e 
vida. 

Farei a bem dos irmãos e para que os contrários reconheçam que não há o 
que possa com os poderes de Deus. Elles procurarão a Irmandade e pedirão 
um acordo e misericórdia. Quando chegar este dia previno os irmão e aos 
comandantes que botarei um homem para esse fim guiado por mim que fará 
tudo o que a irmandade quizer e percisar. 

Ficam os que forem de minha fé sujeito as ordem que o meu encarregado 
fizer. Assim como os irmãos que se acham pelos campos seguirem 
umediatamente para a malgem esquerda do rio Canoinhas aonde se 
conselvarão até receberem ordem e não continuarão sem utilidade. 

Na sahida os piquetes rezarão Oração: (segue-se uma longa oração.) 

1.3.2 Aspectos sócio-econômicos 

Enquanto os acontecimentos relacionados às questões de disputas entre 

Santa Catarina e Paraná não se resolviam, aos poucos a região ia sendo ocupada. 

Os conflitos com os indígenas, e especialmente a violência contra eles, não eram 

poucos.97 O desbravamento partia mais, ao leste e sul, das fazendas de criação de 

gado de Lages, Campos Novos e Curitibanos e, mais ao norte e oeste, dos campos 

de Guarapuava e Palmas. Os já grandes latifúndios tinham mais poder de se ampliar 

adquirindo novas terras; os demais iam ocupando as regiões mais afastadas, 

embrenhando-se nos perigos do sertão até encontrar um lugar.  

A terra, antes do Contestado, praticamente não tinha grande valor 

comercial, não era vendida ou comprada, mas somente ocupada. Chegando em um 

                                                
97 Cf. MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p.58 e 59; SANTOS, S. C. dos. Santa 

Catarina no Século XX. (2000), p. 25 e 74; AURAS, M. Guerra do Contestado. (1995), p. 24; 

ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p.66; TONON, E. Ecos do Contestado. (2002), p.82. 

Segundo CORRÊA, C. H. (org). A realidade catarinense no século XX. (2000), p.115, “sabe-se 

que (em 1900) o extermínio dos Xokleng estava em pleno andamento. E os Guarani e Kaingang 

estavam submetidos às mais diferentes violências praticadas pelos ‘brancos’. 
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lugar desabitado, abria-se uma clareira na mata, plantava-se uma roça, construía-se 

uma pequena casa e ali se estabelecia. Normalmente, ao redor desta, se 

estabeleciam pequenos agrupamentos humanos, pequenas comunidades. Era uma 

condição de sobrevivência. Até então poucos pensavam em documentar a terra que 

ocupava, outros sequer sabiam da necessidade e importância de fazê-lo. Os 

indígenas, que habitavam a região, sequer imaginavam existir tal necessidade.  

De qualquer forma, uma vez estabelecidos, passavam a sentir-se 

pertencentes àquela terra e donos de si e dos seus poucos bens. Com a abertura da 

estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, o governo da República cedeu o direito de 

colonizar e explorar 15 Km de terras de cada lado da estrada98, à empresa Brazil 

Railway Company. Esta começou logo a desalojar todos os moradores que estavam 

em sua faixa de concessão, assim como explorar a madeira existente nesta faixa, e 

em muitos casos também fora dela, e depois vendê-la para imigrantes. Os 

habitantes desalojados não tinham a quem recorrer nem com quem reclamar 

qualquer indenização, o governo “desconhecia” a sua existência na área. 

A economia da região do Contestado teve como primeiros centros 

irradiadores os campos de Lages e os de Palmas. Até o final do século XIX, esta se 

assentava basicamente na pecuária extensiva de gado bovino e na atividade 

extrativista da erva mate. Na criação de gado, as grandes fazendas não tinham 

fronteiras fixas, apenas acidentes naturais impunham certos limites para a pecuária 

extensiva. A garantia de propriedade dava-se mediante a posse da terra e a força. 

Até então a terra era, para os milhares de indígenas e caboclos que habitavam a 

região, “um bem comum” e para os primeiros latifundiários era “terra de ninguém”.  

Em meados do século XIX, foram contabilizados na Região de Lages 6 mil 

habitantes. Logicamente, os indígenas não foram contabilizados, espalhados em 

fazendas dos mais variados tamanhos. Nesta época, apareceram aos olhos dos 

“invasores”, os campos de Curitibanos e Campos Novos e, amparados pela lei de 

                                                
98 Cf. MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), 31. 
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1850 sobre a questão das “terras devolutas”99, surgiu uma nova oportunidade para 

muitos fazendeiros ocuparem estes campos, que lhes eram concedidos em troca de 

favores diversos.  

Paulo P. Machado100 afirma que  

Uma nova Lei de Terras de 1854 ampliava o prazo para a legitimação de 
posses, que acabou por tornar-se uma verdadeira “indústria” na época. 
Muitas pessoas que dispunham de uma posição privilegiada nos diversos 
escalões do Estado, principalmente tabeliães, agrimensores, advogados e os 
próprios grandes fazendeiros, passaram a legitimar como suas regiões que 
pouco ou nada conheciam, mas que, pela situação geográfica, seriam terras 
valorizadas rapidamente, independentemente de quem de fato as habitasse e 
cultivasse. 

Assim surgiram, na região, as primeiras grandes fazendas e também as 

pequenas vilas compostas de pequenos proprietários que se dedicavam à 

agricultura de subsistência, baseada fundamentalmente na criação de algumas 

cabeças de gado e na extração da erva-mate, riqueza nativa usada desde há muito 

pelas comunidades nativas.  

Dado a demanda dos países da Bacia do Prata (Argentina e Uruguai), por 

volta de meados do século XIX, a erva mate se torna produto de exportação.101 O 

porto de São Francisco-SC só passou a ser local de exportação da erva mate a 

partir de 1873, quando foi aberta a estrada "Dona Francisca” que seguia desde 

Porto União, Canoinhas pelo Planalto Norte Catarinense até o Litoral. Antes disso a 

exportação se dava via Porto de Paranaguá-PR, que impunha pesada tributação aos 

donos de engenho de beneficiamento. Sendo que por volta do ano 1900 a erva-mate 

                                                
99 A Lei de Terras, de 1850, significou uma regularização e também uma restrição do direito à 

posse da terra. Para esta lei só teria direito à terra quem as comprasse ou legalizasse as áreas 

em uso nos cartórios, mediante o pagamento de uma taxa para a Coroa. A terra passou a ser 

tratada como mercadoria e o direito a ela se tornou direito de poucos e revolta de muitos. Os 

mais pobres não sabiam ler, nem eram informados desta lei, nem tinham dinheiro para efetuar a 

legalização. 

100 MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004) , p. 73. 

101 PIAZZA, W. F. Santa Catarina: sua história. (1983), p. 596. 
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ocupava 31% do total das exportações catarinenses entende-se que aos poucos as 

terras da região do Contestado, rica em ervais nativos, foram se tornando cada vez 

mais valiosas e assim grandes latifúndios foram formados, mediante invasões, 

apropriação irregular, artifícios fraudulentos e criminosos, que só foram 

consideradas legais em 1895, pela lei no 1899102.  

Para a efetivação destes latifúndios muitos pequenos posseiros e 

comunidades de nativos foram aos poucos sendo dizimados, despejados ou quando 

muito sendo contratados como peões, numa condição miserável e num trabalho de 

semi-escravidão nas fazendas. Essa é uma das razões pelas quais terá desfecho a 

guerra do Contestado103.  

À medida que as terras iam sendo absorvidas pela extração do mate, se 

tornava menor o espaço que poderia ser ocupado pelos agregados expulsos do 

latifúndio pecuário. Além disto, o fracionamento das fazendas provocava também o 

êxodo de sucessores, dessa forma, econômica e socialmente desclassificados. Esse 

contingente que se refugiava nas terras antes desocupadas, era agora delas expulso 

pelos coronéis e sua clientela política, que as compravam por baixo preço. A 

república favorecera isso, na medida em que os coronéis controlavam o poder nos 

estados e com isso apropriavam-se das terras públicas104. 

Um outro produto importante da economia do Planalto Catarinense, a partir 

do início do século XX, foi a madeira, especialmente a obtida do pinheiro Araucária 

Brasiliensis, encontrado em abundância na região. Seu tronco muitas vezes 

ultrapassa 30 metros de altura e 1.50 metros de diâmetro. Não só a madeira como 

também o seu fruto, o pinhão, é para o habitante da região uma riqueza de valor 

incalculável.  

Na segunda década do século XX, foram implantadas duas grandes e 

                                                
102 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p.101. 

103 CEAG/SC. Evolução histórico-econômica de Santa Catarina. (1980), p. 92. 

104 Ibid., p. 92-93. 
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modernas serrarias no Planalto Catarinense, por investidor estrangeiro, Grupo 

Farquhar, que detinha interesses industriais no Paraná e estava vinculado à 

construção da Ferrovia São Paulo-Rio Grande. Somente a serraria de Três Barras – 

Southern Brazil Lumber and Colonization Co, operou normalmente. Ali eram 

serrados 300m3 de madeira diariamente, somando 1050 dúzias de tábuas, de 

elevado valor comercial.105 Isso fez com que muitas serrarias de pequeno porte, da 

região, fechassem. A segunda, situada em Calmon-SC foi incendiada pelos rebeldes 

na Campanha do Contestado.  

Não fora o caráter meramente extrativo, transitório e quase espoliativo, 

este complexo econômico poderia ter influenciado positivamente a economia da 

região, pelo potencial que o empreendimento oferecia, de vez que foi o maior e mais 

moderno empreendimento do gênero, na época, do Brasil e talvez da América do 

Sul.106 

O Vale do Rio do Peixe, com a abertura da estrada de ferro, começa a ser 

intensamente colonizado. Além dos empreendimentos da construtora da estrada, 

diversos empresários obtém do governo catarinense enormes concessões de terra 

para promover a colonização. A região passa a ser então efetivamente colonizada, 

agora, especialmente a partir do início do século XX, por agricultores gaúchos 

descendentes principalmente de italianos e alemães107. 

A famosa questão do Contestado fez convergir para a região, que lhe 

serviu de palco, todas as contradições de um sistema, que a conjuntura aguçava, 

tornando inevitável a explosão. Coronéis e empresas estrangeiras contra posseiros, 

                                                
105 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 74. Diversos 

pesquisadores afirmaram que a serraria de Três Barras-SC era a maior da América do Sul; 

produzindo muito mais do que a totalidade das serrarias ali estabelecidas, esta empresa gerou 

uma crise para a pequena empresa local. 

106 CUNHA, I. J. Evolução econômico-industrial de Santa Catarina. (1982). p.112. 

107 SILVA, E. da. O desenvolvimento periférico e a formação da rede urbana de Santa Catarina. 

(1978), p. 17. 
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os dois governos Estaduais, ao mesmo tempo dando cobertura ao capital 

estrangeiro e entre si disputando a jurisdição sobre a área, de fartos recursos 

econômicos; o conflito dos interesses ervateiros entre catarinenses e paranaenses 

rompendo a solidariedade econômica inicialmente formada entre a área de Joinville 

e a de Curitiba.108 

Concluída a Guerra do Contestado e resolvida a questão dos limites 

territoriais com o Paraná, o Governo de Santa Catarina tratou de criar as condições 

para a incorporação efetiva desta área à política e à economia do Estado, criando 

em 1917 os municípios de Mafra, Porto União, Joaçaba e Chapecó. Em 1920, os 

recenseamentos oficiais apresentavam uma população de 668.743 habitantes em 

Santa Catarina. Número este que dobrou durante os últimos 20 anos, antes do 

recenseamento.109 

1.3.3 Outros aspectos correlacionados à guerra 

Mas nem só de violência vivia ou era afetado o homem do Contestado. 

Havia todo um sistema de festas e de apadrinhamento. Filhos de agregados e peões 

tinham como padrinhos os próprios patrões.110 Todos se sentiam irmanados nos 

dias de festas, celebrações, cultos e outras rezas comunitárias. Os filhos dos 

patrões e os dos agregados muitas vezes cresciam juntos, trabalhavam juntos, 

comiam à mesma mesa e se houvesse algum lugar donde se ensinava ler e 

                                                
108 CEAG/SC – Centro de Assistência Gerencial de Santa Catarina. Evolução histórico-

econômica de Santa Catarina, (1980). p. 94. 

109 SILVA, E. da. O desenvolvimento periférico e a formação da rede urbana de Santa Catarina. 

(1978). p. 16-17. 

110 Procurar o patrão para ser padrinho podia significar que havia um sentimento de gratidão ou 

um pedido de auxílio, proteção ou consideração por parte do pedinte, assim como pedia 

significar uma exigência e necessidade de afirmação e de prestígio por parte do patrão. 
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escrever as primeiras letras, era igual para ambos111, só não era igualmente 

socializado o lucro provindo do trabalho nas fazendas. As relações de dominação e 

opressão não se evidenciavam com facilidade entre as diferentes classes sociais.  

Evidentemente que uma coisa são os momentos festivos e celebrativos e 

outra é a dura realidade vivida pela grande maioria da população do planalto 

catarinense. Não era pequeno o volume de mortes, execuções ou massacres 

efetuados, desde antes da guerra, especialmente pelos coronéis e novos 

proprietários, com seus pistoleiros (ou jagunços) e com ajuda da força policial dos 

Estados. Não eram poucos os coronéis ou fazendeiros que mantinham escravos em 

suas fazendas mesmo depois da lei áurea e que inclusive consideravam as filhas e 

às vezes as próprias esposas dos seus agregados, como propriedades suas.  

É claro que a coisa não é tão simples como parece. No Contestado 

diversas formas de violência eram honradas e prestigiadas. Certas formas de 

violência, especialmente em relação à lida com gado, mas também nas relações 

sociais entre as pessoas, eram sinônimo de heroísmo, virilidade, honradez, 

superioridade, fortaleza, determinação, coragem, valentia e destreza. Segundo 

Queirós112, um furto (especialmente de gado)113 era mais condenado moralmente 

que um homicídio de honra, pois neste caso era forte a idéia de destino (da vítima).  

O chefe de uma grande família, que comandava uma vasta clientela, era 

                                                
111 Segundo CABRAL, O. R, A Campanha do Contestado. (1960) p.88, havia uma espécie de 

solidariedade mútua entre o patrão e o agregado. Sendo que este era tratado como alguém 

pertencente à própria família daquele. Se a fortuna não era partilhada, mas os sofrimentos e 

agruras eram sofridas em comum. 

112 Apud, MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 37. 

113 Mesmo sendo condenado o furto de gado, sabe-se que depois de acirrado o conflito do 

Contestado e na medida em que acabavam os donativos que os que aderiam aos redutos 

dispunham, passou-se a arrebanhar gado nas fazendas circunvizinhas. Essa prática já era 

comum entre os fazendeiros, onde prevalecia a lei do mais forte e também os soldados 

expropriavam as fazendas, bem como os tropeiros, a fim de encontrar mantimentos e animais de 

carga. (Cf. Vida Franciscana, junho de 1979, p. 13.) 
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honrado, mesmo que suas posses se fundamentassem na violência expropriadora 

contra chefes rivais; a violência contra adversários políticos estava nos costumes. 

Para ser líder não bastava ter (ou depender de) muitos súditos, era preciso também 

ser temido e até venerado. Mesmo que fossem extremamente violentos, os coronéis, 

os vaqueanos114 e outros grandes proprietários ou chefes políticos, apresentavam-

se como “agentes do sagrado” e assim queriam ser respeitados.  

Diante da crueldade promovida por estes agentes de violência e 

especialmente pelo governo republicano que os defendia e promovia, isso somado 

ao processo de exploração, expropriação comandado pelas empresas de 

colonização instaladas na região, assim como por sentirem-se violentados de tantas 

outras formas nos seus direitos e na sua dignidade, os caboclos e caboclas do 

Contestado procurando formas de resistir a tudo isso, agarraram-se às mensagens 

de São José Maria e de São João Maria e, aos poucos, aos milhares partiram para 

os redutos. Buscavam, não a guerra, mas fundamentalmente: garantir direitos, 

defender a justiça, resistir, implantar uma monarquia “divina”, defender a paz e 

vingar-se, partindo para a violência armada.  

E, esse processo dramático, que culminou na guerra do Contestado, foi 

resumido por Arno Vogel,115 da seguinte forma: 
                                                
114 A expressão “vaqueanos” tem pelo menos três conotações: uma se refere aos vaqueiros, 

isto é, aos tropeiros, aqueles que conduziam tropas de gado de um lado para outro para fins 

comerciais ou de negócio; outra se refere a uma categoria de “empregados” dos coronéis ou 

fazendeiros, semelhante a jagunços, eram aqueles que ao mesmo tempo eram encarregados do 

cuidado e ampliação das fazendas, do gado e da proteção do coronel, muitos destes eram 

contratados pelas forças da legalidade para prestarem um serviço, quase que “policial”, em prol 

das oligarquias econômicas e políticas locais. Estas oligarquias, davam-se o direito de ocupar o 

serviço dos vaqueanos, também conhecidos por “capangas”, para os mais diversos fins, 

inclusive o de expulsão de possíveis intrusos nas fazendas e a execução dos que os 

desafiassem, questionassem ou “incomodassem”, isto é, estavam a serviço da suas próprias 

leis; uma terceira conotação é a que considera o próprio fazendeiro, um vaqueano, acumulando 

assim as funções de tropeiro, “patrão” e “jagunço”, entre outras.  

115 VOGEL, A. Monarquia contra república. (1989), p.195-6. 
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a) as normas tradicionais da patronagem sertaneja foram publicamente 
rompidas por José Maria, quando se recusou a prestar obediência ao 
chamado do coronel Albuquerque; 

b) a notificação do governo estadual, pelo coronel Albuquerque, estende o 
campo do conflito, que passa a opor o Monge à oligarquia estadual; 

c) a fuga de José Maria, para terras do Paraná, amplia ainda mais o 
problema, na medida em que ativa, além das discussões entre os dois 
estados (em virtude do litígio sobre o Contestado), as forças de repressão do 
Paraná contra o Monge e seus seguidores; paralelamente, o comunicado feito 
ao governo federal, dá à questão alcance nacional; 

d) as negociações conduzidas pelo coronel João Gualberto, com nenhuma 
diplomacia e disposição para o diálogo, consagram o rompimento entre o líder 
sertanejo e as autoridades públicas, desencadeando, efetivamente, o conflito. 

Ao não se verificar a hipótese de que o povo que habitava a região estava 

preocupado se iria pertencer a um ou a outro Estado, ganha força a hipótese do 

Contestado como uma guerra planejada no intuito de se fazer uma "limpeza da 

área",116 matando os seus habitantes e, com isso, também a sua cultura, o seu 

modo de vida, as suas tradições, etc., para depois abrir, ou melhor, ampliar o 

processo de colonização, com os descendentes de europeus. 

Claro que um dos fatores principais que levaram os conflitos do cotidiano a 

culminarem na guerra, era a terra. O próprio Capitão Matos Costa que era, na época 

do Contestado, responsável para guarnecer a região de Canoinhas e União da 

Vitória, afirmou que “a revolta do Contestado é apenas uma insurreição de 

sertanejos espoliados das suas terras, dos seus direitos, da sua segurança”. Ele 

afirmou também que o problema estava na ignorância, na falta de instrução e de 

justiça.117  

Entre outros militares da época do Contestado, o Capitão Matos Costa 

oferecia informações sobre o conflito e suas possíveis causas, ao deputado Maurício 

                                                
116 Cf. MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p.140, 148; TONON, E. Ecos do 

Contestado. (2002), p.69. 

117 AHEx, Ficha funcional do capitão João Teixeira de Matos Costa, elaborada pelo tenente-

coronel Fernando Lopes da Costa, p. 6. In. PEIXOTO, D. Campanha do Contestado.(1916), p. 

94. 
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de Lacerda, que, por sua vez, provocou um debate na Câmara dos Deputados,118 

onde, entre outras coisas, ele afirmava: “quem não conhece a ínfima elevação 

intelectual do nosso sertanejo, do homem do povo do interior, ignorante, analfabeto, 

propenso, por isso mesmo a se revoltar animalmente, contra qualquer opressão, 

qualquer injustiça!” Além disso ele questionava o fato de não se investigar a 

procedência dos clamores, a falta de justiça e o extermínio que estava sendo 

executado no Contestado, à base da metralha.  

Por mais que a intenção deste debate, provocado pelo deputado Maurício 

Lacerda, fosse defender a causa dos sertanejos do Contestado e questionar as 

injustiças que estavam sendo cometidas contra eles, percebe-se que também aqui 

aparece a compreensão do sertanejo, como um indivíduo ignorante e animalesco. 

Desconsiderando, porém, o problema da “ignorância” e da “animalidade”, eterna 

“culpa” dos mais pobres e justificativa legitimadora dos massacres cometidos contra 

os mesmos, e, voltando para o problema das terras, pode-se afirmar, este deputado 

percebeu que uma das causas do conflito era a questão das terras, da grilagem e 

usurpação generalizadas, permitidas pelos governos da época.  

Sendo assim pode-se afirmar que, por mais que alguns pesquisadores 

tenham defendido que na época as terras eram abundantes e disponíveis a quem as 

quisesse,119 fato é, que alguns grupos econômicos e especialmente as empresas de 

colonização, logo viram que ao se apropriarem daquelas terras, poderiam ter 

                                                
118 Anais da Câmara dos Deputados, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1914, vol. 6. sessão 

de 21/09/1914. 

119 No próprio depoimento de Zeno de Souza Matos, oferecido a esta pesquisa, pode-se 

perceber essa compreensão de que a guerra não tinha como causa o problema das terras. Ele 

afirma que “naquele tempo ninguém valorizava a terra. 80% das terras eram do governo. Aqui, 

quando eu vim em 1963, mais de 50% das áreas era de posse, havia gente que vendia 5 a 10 

alqueires a troco de um boi gordo para comer. Eles iam demarcando de um rio a uma estrada e 

estabeleciam a posse deles, tinha terra de sobra, muitos nem queriam por que daí tinham que 

pagar imposto.“ 
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altíssimos lucros,120 tanto explorando suas riquezas, como depois revendendo-as 

aos "novos" colonos que, aos poucos, para lá se dirigiam afim de comprar terras e 

habitar a região. E, conforme ocorriam as expropriações de terras, os antigos 

posseiros acorriam aos ajuntamentos nos redutos.121  

Mas como os antigos posseiros eram expulsos de suas terras? Ao dar uma 

entrevista para Paulo P. Machado, 122 Gilberto Kopecki123 fala que  

Em alguns lugares tiravam à força mesmo, com capangas. Em outras 
situações eles obrigavam o pessoal a assinar um papel em branco. Quem fez 
isto aqui foi o Nereu Ramos, que era advogado da Lumber. O Nereu, mesmo 
novo, tinha muita autoridade sobre as pessoas, era filho do Governador Vidal. 
Ele reuniu o pessoal dizendo que era para assinar em branco os papeis, que 
todos iam ter suas terras regularizadas. Que nada! As assinaturas serviam 
pras pessoas renunciar ao direito de posse. Isto minha mãe viu 
pessoalmente, aconteceu mesmo.  

Talvez, mais que grilagem e expropriações de terras, poder-se-ia dizer que 

aquelas fatos poderiam ser parte de um projeto “limpeza de área”. E esta cena não é 

nova, é apenas a continuidade do que já estava sendo e fora recentemente 

realizado contra os indígenas que habitavam a região.124 Uma diferença é que não 

                                                
120 Uma prova disso foi a empresa de colonização e serraria, subsidiária da Brazil Railway Co., 

a Sothern Brazil Lumber Co., que no ano de 1913 alterou o seu capital social de 100 mil para 12 

milhões de dólares. Cf. AURAS, M. Guerra do Contestado. (1995), p.42. 

121 Cf. MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 142. 

122 MACHADO, P.P. Um estudo sobre as origens sociais e a formação política das lideranças 

sertanejas do Contestado. (2001), p.433. 

123 Gilberto Kopecki é morador de Irineópolis, filho de moradores da região, pesquisador auto-

didata sobre a história da região, e, tinha 73 anos quando deu esta entrevista, em 1999. 

124 Ao que parece, o projeto de “limpeza de área”, era mais um projeto das empresas 

colonizadoras e dos grandes fazendeiros e coronéis que estavam se instalando na região, porém 

MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 58, “amplia” esse projeto também para 

toda a “população branca” ao afirmar que “normalmente, a população ‘branca’, procedia à 

eliminação dos bugres das regiões recém-ocupadas, como forma preventiva de ‘limpeza de 

terreno’. E, além da óbvia disputa por espaço, a população colonizadora não reconhecia os 

indígena como gente. “ 
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se tem registros sobre o que realmente aconteceu com os indígenas e outra é que a 

limpeza das áreas, realizada durante o século XVIII, especialmente pelos 

bandeirantes, era considerada "legítima", pelos invasores, é claro! No início do 

século XX, a legitimidade de tal limpeza não podia mais se agarrar na lei do mais 

forte, nem no entendimento que “o outro” não tem alma. Agora a única legitimidade 

possível baseava-se na “necessidade” de uma guerra.  

Partindo da hipótese de que o próprio governo da república entrincheirou o 

povo, pode-se afirmar que foi na medida em que este mesmo povo se armava para 

lutar contra os seus opressores externos, que aqueles, mediante a força militar, 

"legitimamente" os massacravam. E, desta forma, entre 3 e 10 mil vidas foram 

tiradas. E o sangue destas vítimas significou muito lucro para alguns empresários, 

governadores e coronéis da época. Assim estavam postas as bases para um novo 

processo de colonização. 

Não foi o povo que pegou em armas para defender seus direitos ou para 

pôr fim aos seus opressores. Conforme é possível confirmar, através da memória 

popular, nos relatos oferecidos a esta pesquisa, os caboclos e caboclas constituíam 

um movimento pacífico e de solidariedade, porém ao serem atacados pela Força, a 

primeira alternativa foi esconder-se mata adentro, foi fugir. Aos poucos, porém, por 

estarem cercados de todos os lados e por não terem mais para onde fugir, em 

resposta à violência sofrida obrigaram-se a lutar. Esta hipótese também pode ser 

verificada com o fato de que não houve combates nas cidades ou nas vilas, mas 

somente nos lugares mais afastados e difíceis de se chegar. 125  

Dando testemunho aos acontecimentos correlacionados ao primeiro 

                                                
125 CONSORTE, J.G. A mentalidade messiânica. In. VVAA. A vida em meio a morte. (1983), p. 

49, afirma que “de movimentos pacíficos, os movimentos messiânicos acabam tendo de 

enfrentar, a seu modo, as consequências da sua ousadia, redefinindo-se neste processo e 

transformando-se em movimentos que se armam para defender-se.”. 
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combate acontecido no Irani126, próximo dos campos de Palmas-PR, tem-se uma 

carta escrita por Maneco Lira de Jesus 127 para ao seu compadre Duca Pimpão, 

morador na Fazenda da Roseira, zona do Contestado, em Santa Catarina, que diz: 

Intendi de lhiscrevê argumas palavra pra mode contá do sucidido aqui no dia 
22 de outubro. O nhô Chico Arbuquerque dos Curitibanos mandô dizê pro 
governo lá na Capital que o meu cumpadre Zémaria instava arriunindo gente 
pra guerreá cos povo dele. O cumpadre Zémaria incontroce comigo. Ele me 
diçe que ia acampá coa gente dele nos fundo do Faxinar do Irani que é a 
fazenda grande da frigurífica. Daí eu fui co ele e gente acampá no Faxinar. 
Nóis tinha poco mantimento. O povo trazia farinha de miio e matemos uma 
vaca gorda no rincão do Boi Barroso. O meu cumpadre Migué Fragoso no 
que sobe em Parma que a poliça do Paraná vinha batê a nossa gente, rionio 
o povo dele e veio se ajuntá com nóis. Ele combinô que não si atirava in 
nenhum indivídio que apareceçe, mas achava bom a gente istá pronto. 
Disque a força do Paraná era de 500 home. Tinha 30 mir cartucho, duas boca 
de fogo e era orde do governo matá os fanático. Intão nóis se intendemo que 
fanático era nóis. O cumpadre Fragoso e nhô Zémaria combinaro que si eles 
fosse com jeito, nóis si arritirava mais si quizece nóis iscorava que 
catarinense não se ar-ripia di pessoal do Paraná. Elis dero o primeiro tiro. A 
gente só si defendeo. 

                                                
126 Hoje o município de Irani esta situado no oeste de Santa Catarina. Próximo do local onde 

José Maria morreu, foi levantado um monumento, e duas placas em homenagem aos dois 

líderes que se confrontaram no Contestado. As mensagem central do monumento é: “Irani, berço 

do Contestado”; em uma das placas está escrito: “Neste local em 22 de outubro de 1912 ocorreu 

a primeira batalha da guerra do Contestado. O ‘Combate do Irani’: soldados da força pública do 

Paraná comandada pelo Coronel João Gualberto e os sertanejos liderados por Miguel Lucena de 

Boaventura, o monge José Maria. Os primeiros cumpriram ordens, os demais lutaram pela 

liberdade. João Gualberto e José Maria deixaram aqui suas vidas.” 

127 Publicada na Folha do Comércio, de 6 de novembro de 1912. 
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Foram 

cerca de 20 a 30 

mil pessoas 

que, acreditando 

obedecer a 

"ordens 

superiores", que 

vinham "do 

além", se 

juntaram em 

diversos 

redutos128 e 

lutaram numa guerra que durou quatro anos. Falavam, agiam, viviam, matavam e 

                                                
128 Não foi encontrado, neste trabalho, nenhum pesquisador que definisse o termo “redutos”. 
Tudo leva a crer que esta denominação de “reduto” foi trazida das antigas aldeias Jesuíticas, 
que também foram chamadas de “reduções”, mesmo não tendo como provar a existência de 
nenhuma na região, pode-se afirmar que estava presente na memória de caboclos ou indígenas 
que habitavam a região. Depois que os jesuítas foram expulsos do país, os caboclos e indígenas 
que habitavam nas suas reduções ou aldeias, espalharam-se para lugares diversos, distantes da 
perseguição e preação por parte dos bandeirantes. Foram dezenas de redutos que se 
espalharam em diversas direções, sendo o de Santa Maria considerado o ajuntamento mais 
célebre, donde partiam as ordens para os demais e viveram por mais tempo e em maior número 
de pessoas e que também marcou o fim da guerra; hoje situa-se dentro do município de Timbó 
Grande. Este reduto não era uma unidade só, tratava-se, na verdade, de um conjunto de 
vilarejos que se sucediam formando uma larga curva de mais de 3 léguas. E, entre outros, 
destacaram-se também os redutos de Irani, Taquaruçu, Caragoatá, Santo Antônio, São 
Sebastião, Tamanduá, Pedras Brancas, Poço Preto, Reichardt, Raiz da Serra, Coruja, Traição, 
Cemitério, Conrado Grober, Aleixo, Tapera, Perdizes, Butiá Verde, São Miguel, São Pedro, 
Ferreiros e Pinheiros. Cf. QUEIROS, M.I.P. de. O messianismo no Brasil e no mundo, p.275. 
Segundo MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 306, “acredita-se que em 1915, 
havia mais de 10 mil pessoas morando no reduto de Santa Maria.” Num depoimento concedido a 
Machado (Tese, p. 451), por João Paes de Farias, nascido em 1901 e filho de um dos chefes 
rebeldes, que diz ter ajudado contar “os homens que podiam brigar” e sem contar mulheres e 
crianças, afirma que havia 10 mil no reduto de Santa Maria. Ele afirma que com as mulheres e 
crianças passava de 30 mil pessoas.  
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morriam em nome de Deus, da virgem Maria, dos santos de devoção e dos santos 

monges que por ali passaram recentemente e que, conforme a crença de muitos, 

logo voltariam. E, mesmo não estando presentes em seu corpo, continuavam 

presentes em espírito ou por meio das mensagens deixadas outrora e que eram 

rapidamente divulgadas ou das que eram ainda transmitidas pelos monges e 

recebidas por algumas poucas pessoas, tidas por videntes, que logo as repassavam 

às demais.  

Movidos por esta força “transcendente”, enfrentaram, armados com facão 

de madeira e “o peito e a coragem”, cerca de 80% do exército brasileiro, munido 

com as mais 

sofisticadas 

armas da 

época e 

inclusive pelo 

auxílio da 

aviação, usado 

pela primeira 

vez na 

América 

Latina, para 

esta 

finalidade129.  
                                                
129 MITSUE, M. A história da luta pela terra e o MST. (2001), p.87, afirma que em 1915 os 

líderes caboclos do Contestado “lançaram um manifesto monarquista e declararam a “guerra 

santa” contra os coronéis, as companhias de terras e as autoridades governamentais. Acusaram 

o governo de assassinar trabalhadores e entregar a terra aos estrangeiros. Atacaram fazendas e 

cidades e controlaram partes da ferrovia. A luta prolongou-se até dezembro, quando um 

contingente de 7 mil soldados do Exército, mil policiais e 300 jagunços iniciaram os ataques 

contra uma população rebelada de 20 mil pessoas. Destas, ao final dos combates, sobraram 

apenas 3 mil.” 

56º. Batalhão Inf. General Setembrino, Janeiro de 1915. 



 
 

87

Esses caboclos e caboclas, crianças, jovens, adultos e velhos, que lutaram 

na guerra do Contestado, foram apelidados de jagunços, termo pejorativo e 

discriminatório que significa o mesmo que “pelados-violentos” ou “bandidos-

capangas” a serviço dos coronéis e fazendeiros. Eles, mesmo sendo pacíficos, 

herdaram a fama de possuírem uma "índole guerreira" e de serem violentos. Pode-

se, porém, afirmar que possuem uma raiz cultural provinda dos bandeirantes-

portugueses-paulistas; daqueles que, na busca desesperada pelo ouro, pedras 

preciosas e escravos índios, não tinham nenhum escrúpulo em promover conflitos, 

guerras e mortes.  

Além disso, segundo Eric Thompson,130 normalmente as revoltas não são 

necessariamente prestigiadas na cultura dos pobres. No seu imaginário isso poderia 

provocar Deus ou os deuses e santidades e os seus problemas, que em princípio 

justificariam uma revolta, poderiam aumentar, poderiam sobrevir novos "castigos" de 

Deus e, além disso, indispor os governantes ou os ricos, dos quais acreditam poder 

vir algum auxílio. É claro que isso não impede que eles venham a se rebelar e 

mesmo a se tornar revolucionários. Thompson foi um dos pesquisadores que 

aprofundou a questão da revolta popular. Para ele, as relações históricas são 

construídas num movimento constante, tecidas através de lutas, conflitos, 

resistências e acomodações, cheias de ambiguidades. As revoltas não são a única e 

mais óbvia forma de ação coletiva diante de uma crise. Pode haver outras 

alternativas, como petições em massa junto às autoridades, jejuns, sacrifícios e 

                                                
130 Cf. THOMPSON, E.P. Costumes em comum. (1998), p.206. 
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orações, inspeções até as casas dos ricos, entre outras.131  

Thompon foi um dos que, além de interpretar a própria “experiência”, 

dando ênfase à dimensão simbólica, também acrescentou, em suas análises, entre 

outras coisas, dois outros aspectos importantes à historiografia: a inclusão dos “de 

baixo” e a importância dos aspectos da “vida cotidiana”. Não que com isso 

procurasse defender a “pureza” das concepções e práticas culturais das classes 

populares, que teriam sido corrompidas ou obscurecidas pela cultura dominante, 

nem ressuscitar os “vencidos”, mas apontar a necessidade de rever pontos de vista 

consagrados por uma visão excludente e preconceituosa sobre práticas e 

concepções populares, onde, ao invés de desqualificá-las como “rudes” ou 

ingênuas, puras ou bárbaras, perigosas ou folclóricas, como fizeram intelectuais e 

elites desde o século passado, tratou de empreender uma releitura dos documentos 

da cultura a partir “de baixo”. No que tange ao campo teórico da cultura popular, 

Thompson dá ênfase à questão da resistência social e a luta de classes em conexão 

com as tradições, os ritos e o cotidiano destas classes populares, num contexto 

histórico de transformação.132 

Com isso, não se pode cair na ingenuidade de apontar para a guerra do 

                                                
131 Ibid., p. 206 e 19. Nos seus estudos sobre a experiência da plebe inglesa no século XVIII, 

Thompson aponta para o fato de que a classe operária inglesa aparece como resultado de uma 

complexa trajetória que tem sua origem na tradição radical e não conformista, passa por 

diversas formas de associações culturais, religiosas, de auxílio mútuo, desembocando em 

movimentos propriamente classistas, nas primeiras décadas do século XIX. Para ele, os 

movimentos populares não são apenas "reativos", gerados pela fome e pela opressão, mas 

deitam raízes na reflexão de seus integrantes sobre sua própria experiência. Em suas análises 

da cultura popular inglesa do século XVIII, ele percebeu nela um paradoxo: “é uma cultura ao 

mesmo tempo tradicional e também rebelde.” Ou seja, “a cultura popular é rebelde, mas o é em 

defesa dos costumes”. Estes pertencem ao povo e alguns deles apresentam um caráter 

reivindicativo e de protesto. 

132 Cf. VASCONCELOS, P. L. Terra das promessas, Jerusalém maldita. (2004), p.23. 
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Contestado partindo de uma justificativa descabível de "índole violenta" do povo.133 

É verdade que esse termo foi tomando, aos poucos, uma conotação mais positiva, 

mas inicialmente, logo que encerrada a guerra, certos pesquisadores, seguindo a 

rota dos coronéis, vaqueanos e militares, o usaram, ou por ignorância ou com o real 

intuito de agredi-los profundamente em sua identidade. Diriam certos psicólogos: “a 

violência própria dos coronéis, militares, governantes, colonizadores e outros mais, 

era projetada para dentro do mundo caboclo”.  

A denominação de jagunço era, antes do Contestado, atribuída aos 

"pistoleiros" que eram contratados pelos donos das fazendas para matar aqueles 

que ousassem ocupar ou reocupar as terras de que estes se haviam apropriado.134 

Portanto chamar de jagunço ao caboclo que lutou na guerra do Contestado, é 
                                                
133 Esta “índole guerreira” é defendida por THOMÉ,N. Sangue suor e lágrimas no chão 

Contestado (1992), p.44. Ele diz: “Para se entender o Contestado, há de se considerar o espírito 

guerreiro do sertanejo catarinense”. Um estudo antropológico mais aprofundado aponta, hoje, 

não para uma índole guerreira dos descendentes das comunidade indígenas da região, mas sim 

para um povo que tem na vingança um valor e na mentira um rechaço absoluto. A mentira era 

motivo de pena de morte e a morte de um dos seus só podia ser paga com a morte do 

assassino. Logo, como foram ludibriados, saqueados, perseguidos e massacrados, acabaram 

por ter, como conseqüência, um desejo de morte do inimigo, do opressor. Por serem filhos de 

mães índias, os caboclos aprenderam facilmente a se mover com rara destreza diante dos 

perigos da mata. Herdaram o savoir faire e o conhecimento da geografia necessários às lides do 

sertão. Também sabiam utilizar ervas terapêuticas com a desenvoltura de curandeiros; herdaram 

o saber de técnicas de caça e de guerra, o conhecimento da língua "a mais geral falada na costa 

do Brasil" e inclusive a capacidade de interpretar os desejos e os interesses do colonizador, 

aprenderam a duvidar de seu discurso e a não cair em suas armadilhas. Os caboclos foram se 

constituindo em termos de ambivalência cultural; meio índios, meio brancos, eram homens 

culturalmente ambíguos, híbridos. Cf. Vainfas, R. A heresia dos índios. (1995), p. 142-145. 

134 Junto com a instalação de uma fazenda costumava-se reunir, dentro da mesma, uma certa 

porção de jagunços que aos poucos constituíam suas respectivas famílias e se tornavam peões, 

agregados ou capatazes, súditos do fazendeiro ou coronel. Os jagunços eram pessoas 

contratadas pelo fazendeiro ou coronel para matar ou morrer. Os demais, peões, agregados, 

capatazes, deveriam trabalhar na fazenda ou administrá-la, sendo que, uma mesma pessoa, 

poderia receber todas estas funções ou denominações. 
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chamá-lo de assassino ou de bandido. É rebaixá-lo a uma condição de "não-gente" 

ou de "gente da pior espécie".  

Isso se confirma com o fato de que após concluída a guerra, pelo menos 

por mais alguns anos, fôra "permitido" matar, sem nenhuma punição, quem quer que 

fosse tido por jagunço, isto é, quem quer que tivesse lutado na guerra do Contestado 

ou fosse seu familiar.135 Então o jagunço passou também a ser todo aquele que se 

posicionasse contra a república, o governo, o exército ou os coronéis e os 

colonizadores da região, sendo assim persegui-los, vigiá-los, desprezá-los ou 

mesmo matá-los, eram consideradas como boas ações. Gilberto Kopecki, 136 ao 

falar da guerra, lembrou que “por aqui passava muito o Pedro Ruivo, que lutava ao 

lado do governo, mas era ladrão. Ele atacava as fazendas, roubava o gado e botava 

a culpa nos fanáticos. Este era o golpe dele, já que estava em luta contra os 

fanáticos, tinha carta branca pra tudo.” 

Sendo assim, a morte de milhares de caboclos e caboclas rebelados, 

durante e depois da guerra, resultou numa "pacificação" da região e num 

desdobramento do tamanho das grandes fazendas, num campo aberto para a 

irrestrita exploração da madeira e de outras riquezas existentes na região, por 

                                                
135 Miguel Correia de Souza (Cf. depoimento anexo nº 05) afirma que “depois que acabou a 

guerra, durante 5 anos, continuaram matando os jagunços. Perseguiam e matavam. Podiam 

matar e não tinham compromisso. Não tinham valor nenhum. Eram os do lugar mesmo que 

matavam.” MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 322, também afirma que “é 

difícil determinar quantos rebeldes morreram efetivamente em combate e quantos foram 

simplesmente executados quando se rendiam”. João Melo, um dos seus entrevistados, afirma 

que “na guerra até não morreu muita gente, mas depois da guerra tinha muita gente sendo paga 

para matar caboclos. Muitos correram por toda a parte para se esconder.” Ver Também 

DERENGOSKI, P. R. Guerra no Contestado. (2000), p. 105 e 88. Este pesquisador fala que 

“haviam misteriosas listas com nomes de jagunços que se fossem presos deviam ser 

executados”. Segundo ele, “em Canoinhas, Pedro Ruivo costumava retirar presos das cadeias, 

que estavam repletas, para praticar a degola (...), aproveitando-se, então, dos bens das vítimas.” 

136 Apud., MACHADO, P.P. Um estudo sobre as origens sociais e a formação política das 

lideranças sertanejas do Contestado. (2001), p. 432 e 433. 
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empresas nacionais e norte-americanas, na concessão de grandes faixas de terras 

para pagar dívidas ou promover novos fazendeiros e colonizadores na região, na 

venda de faixas de terras para os colonos europeus que buscavam se instalar na 

região. É comum ouvir dizer na região que grande parte das fazendas adquiridas na 

época, ou logo após concluída a guerra do Contestado, o foram à base da posse e 

não custaram financeiramente um centavo, "apenas", conforme o caso, muitas vidas 

humanas. 

Os "jagunços" não tinham medo da morte. Para eles a morte não tinha a 

última palavra. Ela praticamente não existia de fato na concepção cabocla de vida. 

Juntando a concepção africana de ancestralidade com a visão indígena da 

transmigração do espírito, mais a fé cristã na ressurreição, os caboclos do 

Contestado realizaram uma síntese identitária ou uma cosmovisão que os permitia 

entrar e enfrentar uma guerra sem medo de morrer. 137 Por mais que a morte do 

corpo se apresentasse momentaneamente como real, entendiam que havia uma 

outra dimensão da vida, donde nenhuma força deste mundo era capaz de destruir. 

Sabedores dos seus limites humanos e históricos, mas crentes numa força ilimitada 

e divina que se colocava ao lado deles e os tornavam invencíveis, “fanatizaram-se”.  

Em certo sentido pode-se dizer que a experiência religiosa e mística do 

Contestado chegou ao fanatismo, e isso se justificaria, por exemplo, no fato de que 

um morto, no caso o monge José Maria, liderou uma guerra por mais de 4 anos. E, 

para além do fanatismo, chegou-se a afirmar que os sertanejos ultrapassaram o 

fanatismo quando conseguiram mais poder e se militarizaram, então se tornaram 

“bandidos” e “jagunços”. Claro que esta foi a versão militar e oficial, a versão das 

elites de ontem e de hoje. Porém, depois de tantas pesquisas não se sustenta mais 

essa tese. E o propósito desta pesquisa não é apresentar a versão oficial, mas dar 

                                                
137 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 84. Segundo Monteiro, “a 

concepção rústica do mundo seria cosmicizante. Inexistiria uma demarcação nítida entre os 

fenômenos da natureza, da sociedade e do sobrenatural”. 



 
 

92

voz aos “vencidos” no Contestado.  

Porém, mesmo que este assunto seja objeto dos capítulos seguintes, vale 

dar aqui algumas pinceladas. Segundo Paulo P. Machado,138  

“o movimento social do Contestado iniciou-se com um fenômeno religioso de 
exaltação milenar com fortes características messiânicas, mantendo 
basicamente estas características místicas, com maior ou menos intensidade, 
até a sua liquidação final.”  

Ainda segundo Machado “o próprio Adeodato, último comandante-geral, 

além de assistido por ‘virgens’, era acompanhado pelo monge Maneca, o Pai Velho.” 

Este Pai Velho era tido como uma espécie de sacerdote no reduto de Santa Maria. 

Apresentado na peça teatral por Romário Borreli,139 Adeodato, último líder da 

Guerra do Contestado, ao considerar perdida a guerra, em vós alta e bom tom, 

afirmou aos que ainda estavam com ele:  

“Aqui se acostumava dizê que um home não morre quando tem companhero”, 
e disse ainda “nóis não semo bandido, nem matemo por gosto, porque pelo 
memo impurso e pela mesma ânsia, nóis enfrentemo o risco de morte, 
sofremo e morremo. Se um home se alevanta e diz: ‘vô morrê se fô perciso’, 
pode não sê bonito, nem muito religioso, mas só acontece porque arguma 
coisa tá muito errada antes disso”.  

Sempre que os líderes populares da guerra tomavam uma decisão 

importante, esta decisão era anunciada como ordem de São José Maria. E todos 

deviam acreditar140. Por um lado sentiam-se frágeis diante do poder bélico e 

avassalador do opressor, por outro, viam-se fortalecidos e até mesmo invencíveis, 

ao atribuírem sua luta às forças do além e sentirem-se por elas comandados.  

Como tinham a firme confiança de que a vida não acabava com a morte, 

em muitos casos, sequer choravam quando algum dos seus familiares morria, por 

que entendiam que, este, apenas passaria para o “exército encantado de São 

                                                
138 MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 24-25. 

139 BORRELI, R. O Contestado. (s.d.).p.71. 

140 Talvez, menos os próprios líderes, de repente inventavam comandos, que só teriam 

aceitação mediante esta atribuição a José Maria. 
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Sebastião”141 e logo voltaria para garantir a vitória definitiva do seu povo que aqui 

continuaria a lutar. No exército encantado ninguém mais morre. E muitos, ainda em 

vida, acreditavam que lutavam no próprio exército encantado142.  

Fazia parte da cultura popular a crença de que os mortos se misturavam 

com os vivos, os perturbavam ou a eles davam força e orientação. Os caboclos 

herdaram de tradições indígenas e africanas uma mística que, de certa forma, 

atribuía mais poderes aos mortos do que aos vivos. Os mortos tinham maior 

facilidade de locomoção e de influência que os vivos. Tinham mais poder e tudo 

viam. Tinham o poder de destruir uma vida e também de devolvê-la. O morto vive no 

âmbito do sagrado e ninguém o pode influenciar, pode porém invocar seu auxílio, 

proteção e inclusive seu poder benéfico ou maléfico. Ele pode ser uma força 
                                                
141 Pode-se afirmar que quando os sertanejos organizaram suas forças para combater os 

militares, criaram o que denominaram "Exército encantado de São Sebastião", lembrando um 

príncipe medieval de Portugal, tido por libertador e santo guerreiro de nome Sebastião. Porém, 

parece mais convincente a idéia de que esta é uma referência única e peculiar ao movimento do 

Contestado, conforme afirma MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p.198. 

Segundo ele, “não há qualquer indício direto que ligue o culto de são Sebastião no planalto 

serrano à tradição ‘sebastianista’ portuguesa, relacionada à expectativa do retorno do rei dom 

Sebastião, o último da dinastia Avis, que desapareceu em luta contra os mouros na batalha de 

Alcácer-Quibir, em 1578. O santo cultuado pelos sertanejos é o santo guerreiro, padroeiro de 

Perdizes (Comunidade que atualmente pertence ao município de Lebon Régis-SC, de onde, na 

época, saíram diversas famílias para constituírem o reduto de Taquaruçu, onde esperavam o 

retorno de José Maria ressuscitado, como foi o caso da família de Euzébio Ferreira dos Santos, 

que liderou o reduto de Taquaruçu).” É interessante notar que, hoje, na região do Contestado, 

não são poucas as comunidades e paróquias católicas que tem em São Sebastião o seu 

padroeiro. 

142 A noção de “exército encantado” se constrói como símbolo de um poder vingador que só um 

messias pode outorgar aos homens. Esta noção supõe um inimigo, implica numa organização 

efetiva de combate e atribui um caráter sagrado à ação militar dos sertanejos, lançando ao outro 

extremo “os peludos”, seus inimigos dominados pelo “capeta”. Também se supõe, com este 

entendimento, que existem mistérios e poderes mágicos que podem influenciar nos rumos da 

história. Durante a guerra a noção de Exército Encantado “esperado”, confundiu-se com a de 

Exército Invisível “já atuante, presente”, combatendo ao lado dos sertanejos e contra os peludos. 
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inspiradora, quando venerada ou respeitada, ou uma força terrível e avassaladora, 

quando desrespeitada e agredida.143  

Ainda hoje, multiplicam-se, especialmente nas encruzilhadas e nas 

cachoeiras, rituais e cerimônias em homenagem aos antepassados, invocando o 

espírito dos ancestrais, aplacando a ira dos orixás, fazendo oferendas aos santos e 

divindades diversas, invocando bênçãos, intercessões ou maldições, erguendo 

cruzes e elevando preces.  

Mesmo sendo minoria num combate, não tinham medo da morte. As 

derrotas em princípio não eram lamentadas, porque caso não pudessem lutar "do 

lado de cá" lutariam "do outro lado", ou seja, do lado de José Maria e do exército 

encantado de São Sebastião e, por estarem convencidos que João Maria, José 

Maria, São Sebastião, Jesus Cristo, a virgem Maria Santíssima, etc., combatiam 

com eles, a sua guerra era santa e,  assim sendo, não seriam definitivamente 

derrotados.  

Esta concepção não significava uma espécie de banalização da vida, mas 

uma necessária condição para se manterem crentes na luta e na vitória. Era também 

uma forma de fazer com que a vida continuasse tendo sentido. Eles não queriam 

morrer. Queriam, sim, escapar do mundo de violência e morte em que se 

encontravam e para isso viam-se obrigados a enfrentá-la. E, depois de algum tempo 

em guerra, quando algum dos seus era morto, os demais sequer choravam, apenas 

                                                
143 Para melhor compreender como os que morreram influenciam a realidade presente, pode-se 

citar GEERTZ, C. Interpretação das culturas. (1999), p. 169, que, ao estudar sobre a cultura 

Balinesa, afirma: “as pessoas, em Bali, sem dúvida estão diretamente envolvidas na vida uma da 

outra, às vezes profundamente; elas sentem, certamente, que seu mundo foi moldado pelas 

ações daquelas que chegaram antes dela e orientam suas ações para moldar o mundo para 

aquelas que virão depois delas. 
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sonhavam com a sua volta, ressuscitado144. 

1.4 ASPECTOS DA IDENTIDADE CABOCLA 

Antes de qualquer pretensão de definir a identidade cabocla, e, já 

antecipando uma categoria necessária para a compreensão do capítulo seguinte, 

faz-se necessário compreender o conceito de cultura. Para trabalhar com o conceito 

de "cultura” e, este, numa “perspectiva religiosa”, faz-se oportuna a interpretação de 

Clifford Geertz145 que, seguindo pelo caminho aberto por Max Weber, afirma: “o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu” e a 

cultura, para ele “são essas teias e a sua análise”. Ele prioriza a questão da cultura 

como um contexto especial, no qual os acontecimentos sociais, os comportamentos, 

instituições e processos podem ser vistos "com densidade". Ao estudar a cultura, ele 

prioriza a dimensão simbólica e discute a partir do "outro". Segundo ele, a análise da 

cultura não passa por uma “ciência experimental em busca de leis, mas sim uma 

ciência em busca de significados”.146 Ele propõe que o conhecimento da religião não 

seja um olhar, "de fora" mas um olhar a partir de dentro da própria perspectiva 

religiosa, a saber:  

                                                
144 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.161, afirma que o 

Capitão Matos Costa, responsável para proteger a Ferrovia São Francisco, à esquerda do 

Iguaçu, entre Canoinhas e União da Vitória, manifestava uma certa simpatia com a causa dos 

jagunços. Ele tinha planos no sentido de conseguir uma pacificação. Entendia que era possível 

desfazer a questão do Contestado “com um pouco de instrução e o suficiente de justiça”. Ao 

enviar emissários de paz para o reduto de Bom Sossego, estes voltaram com as seguintes 

“condições” para a pacificação: “Os redutos se dispersariam depois de liquidados os coronéis 

Arthur de Paula, Fabrício Vieira, Chiquinho de Albuquerque, Amazonas Marcondes, Affonso 

Camargo, entre outros, e ainda depois da restituição das vidas das mulheres e das crianças que 

foram mortas pelas forças do governo no ataque a Taquaruçu”. Cf. PEIXOTO, D. Campanha do 

Contestado. (1916), p.94 e 229. 

145 GEERTZ, C. A interpretação das culturas (1989) LTC - RJ. p. 4, 10 e 126. 

146 Ibid., p. 13-41. 
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Falar de 'perspectiva religiosa' é, por definição, falar de uma perspectiva entre 
outras. Uma perspectiva é um modo de ver, no sentido mais amplo de 'ver' 
como significando 'discernir', 'apreender', 'compreender', 'entender'. É uma 
forma particular de olhar a vida, uma maneira particular de construir o mundo, 
como quando falamos de uma perspectiva histórica, uma perspectiva 
científica, uma perspectiva estética(...). 

Seguindo o caminho de Geertz, temos no Brasil, Alba Zaluar que, após 

anos de convivência, estudos e experiências junto às periferias urbanas, mais 

propriamente junto à Cidade de Deus, na periferia da cidade do Rio de Janeiro, 

encontrou no senso comum um grande dinamismo: instável, propenso à mudança, 

algo que não é meramente receptivo e não está cristalizado. Ela percebeu que é na 

própria fragmentariedade, que está a força da resistência popular. Também 

percebeu que “a ideologia dominante não é homogênea e não consegue se impor de 

maneira absoluta. Para que uma idéia se efetive no meio popular ela precisa passar 

por intensas negociações e conflitos”. Alba entende a cultura como “estrutura 

socializada de significado, pela qual as pessoas dão forma à sua existência 

cotidiana”. 147  

Ampliando ainda mais esta compreensão, tem-se o pensamento de Ênio 

Brito. Segundo ele, a cultura popular, na sua fragmentariedade e dinamismo interno, 

possui uma força vital capaz de resistir e sobreviver às ameaças impostas pelo 

processo de modernização e globalização; e, por estar ameaçado, o futuro da 

cultura popular depende não apenas de seu dinamismo interno e de sua 

fragmentariedade, mas também de uma responsabilidade ampla: individual, coletiva 
                                                
147 ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta (1985) Brasiliense, SP. p. 29. Zaluar, ao observar o 

“pensamento” religioso-popular, junto à comunidade empobrecida da Cidade de Deus, concluiu 

que “o desembaraço com que misturavam diferentes tradições religiosas sem o menor cuidado, 

com a ortodoxia tão cara aos puristas, seja do candomblé, seja do catolicismo, a fim de 

comporem a sua visão de mundo, só pode ser comparado com a facilidade com que lançavam 

mão de inúmeras instâncias de mediação entre eles e o resto da sociedade, na defesa de sua 

capacidade de sobreviver. Difícil, portanto, reduzir esse pensar a um sistema preestabelecido e 

fixo de conteúdos culturais, explicados em uma instância pela sua posição subalterna ou 

dominada no processo de produção ou como prisioneiros de uma prática vista na tradição 

estruturalista, como mera execução de um código subjacente.” 
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e institucional.148 

Da mesma forma, como é difícil falar de “cultura popular” ou de “cultura 

brasileira” também é difícil falar de identidade ou de cultura cabocla, pois ela 

exprime, pelo menos uma grande complexidade de situações nascidas do confronto 

e da mesclagem de pelo menos dois ou três mundos. Macunaíma, o herói do 

romance de Mário de Andrade, “um personagem ambivalente, indeciso, dividido 

entre dois sistemas de valores”, dividido entre opções antagônicas, o Brasil ou a 

Europa, oscilando entre as culturas, mas pertencendo simultaneamente a todas, 

poderia ser classificado como um “tipo ideal” de caboclo brasileiro? Seria ele “um 

homem degradado que não consegue harmonizar duas culturas muito 

diferentes”?149 

O termo caboclo, segundo Lima-Ayres150, tem uma de suas definições 

provindas da língua Tupi caa-boc, que significa “aquele que vem da floresta” e 

kari’boca, que significa “filho do homem branco”. É acima de tudo uma categoria 

cultural, usada de norte a sul do país e serve para destacar tipos regionais, 

especialmente atribuído aos habitantes do meio rural e, mais recentemente, também 

                                                
148 BRITO, Ê. J. da C. Cultura popular, memória e perspectiva. Três Ds - Dogma, direito, 

diálogo – Espaços, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 153-163, 1996. Segundo Brito, “é preciso superar a 

compreensão evolucionista e também a romântica, sobre a cultura popular, pois ambas são 

reducionistas; a primeira por propor o seu entendimento em termos de ‘residual’ ou ‘atrasada’ e a 

segunda por exaltá-la como espontaneamente libertadora.” Ele diz ainda que, “diante do atual 

processo de violência cultural, que lança a cultura popular para a lógica do mercado ou do 

consumismo, não basta falar de autonomia e autodeterminação da cultura popular; faz-se 

necessário que, com ela, a universidade estabeleça alianças, parcerias, estimule o diálogo e 

procure formar intelectuais qualificados, atentos e amorosos para com a vida do povo.” 

 

149 Cf. ANDRADE, M. Macunaíma. (1996). Apud, GRUZINSKI, S. O pensamento mestiço. 

(2001), p. 27-28. 

150 Apud, LOCKS, G. A. Identidade dos Agricultores familiares brasileiros de São José do 

Cerrito. (1998), p. 58-59.  
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para os residentes das periferias das cidades brasileiras, mais particularmente para 

os descendentes do cruzamento entre ameríndios, afro-descendentes e euro-

descendentes. 

Normalmente, o termo caboclo tem sido construído ou utilizado a partir de 

conotações pejorativas e entendimentos ambíguos, associando o termo a 

estereótipos ou significados socialmente desqualificadores. O caboclo não é, 

portanto, uma população nem étnica nem culturalmente homogênea. Apesar de 

haver um alto percentual (biologicamente falando) de sangue indígena, ele tende 

para uma crescente miscigenação.151 

Já houve quem afirmasse que uma das origens do homem do Contestado 

é muçulmana ou árabe.152 Porém, não é objetivo desta seção “identificar” o caboclo 

do Contestado desde as suas identidades múltiplas ou desde suas metamorfoses 

constantes, apenas serão destacados alguns traços da cultura e da religiosidade 

cabocla da região do Contestado, necessários para a compreensão da recepção e 

atualidade da mensagem de João Maria na experiência religiosa do Contestado e de 

seus descendentes. 

Até um século atrás, a identidade cabocla do Contestado ia sendo 

estruturada fundamentalmente a partir de uma experiência de vida comunitária e 

numa relação íntima com a natureza. Desconsiderando o processo de colonização 

baseado na violência promovida a partir das grandes fazendas de criação de gado e 

da cultura liberal-capitalista, o povo do Contestado formava pequenas comunidades 

e vivia segundo valores herdados das culturas indígenas, africanas e européia-

cristã.  

Aos poucos construíam sua identidade vivendo numa região repleta de rios 

                                                
151 Cf. Ibid., p. 58-59, Locks preferiu usar a denominação de “brasileiros” para os caboclos da 

região Serrana, por entender que esta seria uma denominação que os caboclos dão ou aceitam 

melhor para si mesmos. 

152 SCHULER SOBRINHO, O. Taipas. (2000), p. 14-17. 
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caudalosos e de matas fechadas e virgens, plenas de araucárias milenares, imbúias, 

canelas, ervais e outras tantas. Não havia necessidade de se fazer grandes roças 

pois os peixes, os animais e aves do mato, assim como as frutas silvestres, eram 

abundantes. O pinhão era um dos alimentos principais, do "povo das araucárias", 

durante praticamente metade do ano. Plantava-se a mandioca, o milho, a batata 

doce e algumas outras hortaliças ou leguminosas. Não faltavam uma vaca de leite e 

galinhas no terreiro. Não havia fome. O povo era pobre mas não miserável, era 

simples, despreocupado, desapegado e solidário. Não havia muitas coisas para se 

consumir, mas pouca coisa faltava: roupas, sal, utensílios para uso doméstico e para 

o trabalho. Porém, também não existiam escolas, indústrias, estradas, luz elétrica e 

as igrejas eram poucas e distantes, o mesmo se pode dizer das cidades e locais de 

comércio.  

Em mutirão faziam as pequenas roças, construíam os seus pequenos 

ranchos de chão batido e, algumas vezes, em grupo caçavam e pescavam. Durante 

o inverno, havia sempre um fogo aceso dentro de casa, para se aquecer do frio e 

esquentar a água para o chimarrão, propiciando assim uma boa convivência familiar 

e comunitária, acompanhada do ato de contar histórias, lembrar acontecimentos, 

fomentar valores e resgatar a sabedoria dos antepassados.  

A identidade de um povo não é imutável ou estática, mas sempre um 

processo dinâmico, assumido pelos indivíduos e grupos segundo as circunstâncias 

históricas vividas. É mais um processo de reconstrução e ressignificação 

permanente do que uma afirmação fixa. A compreensão da identidade cabocla como 

também da alma brasileira passa pelo reconhecimento da existência de uma alma 

ancestral e também pelo resgate daquilo que foi perdido no processo civilizatório, 

que se instalou em nossa terra a partir do contato com o europeu ou com o norte 

americano.  

A região do Contestado foi considerada recentemente, faz pouco mais de 

um século, "terra de ninguém" ou dizendo de outra forma: "terra para ser 

colonizada". A partir desse projeto, a terra deixou de ter um valor sagrado e místico 
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e passou ter um valor econômico. Assim, passou-se a rejeitar ou excluir aquilo ou 

aqueles que não estivessem de acordo com essa lógica. Primeiro os indígenas e 

depois os caboclos foram sendo, aos poucos, eliminados por não se submeterem ou 

se encaixarem a essa lógica.  

Afirmou-se o plano da racionalidade e negou-se o não-racional, o mítico. 

Os princípios ou valores econômicos e capitalistas se afirmaram como "sagrados" e 

sobrepuseram-se às tradições e aos valores religiosos e culturais aí existentes. O 

que houve não foi um encontro de culturas e muito menos um encontro pacífico, 

mas uma invasão. A guerra do Contestado é um dos exemplos disso.  

O Contestado expressa uma verdadeira mudança de época, onde não 

somente muda a economia, a política e as relações sociais, mas também acontece 

uma mudança profunda do imaginário de uma época. Seguindo o pensamento de 

Durand, pode-se afirmar que novas imagens de mundo, e poder-se-ia dizer do 

mundo moderno, sufocaram o imaginário popular do pré-Contestado, porém este 

mesmo imaginário, então sufocado e agora somado a estas novas imagens de 

mundo, aos poucos foi sendo reconstituído, a fim de gerar um novo equilíbrio vital, 

psicossocial, antropológico e ligado aos valores supremos. 153 

Os poetas Maias, em relação à invasão espanhola, afirmam: “Eles nos 

ensinaram o medo, vieram fazer as flores murchar. Para que a sua flor viesse, 
                                                
153 DURAND, Gilbert A imaginação simbólica (1993) p. 97-98, entende a “imaginação simbólica” 

como “dinamicamente negação vital, negação do nada da morte e do tempo. O pensamento 

simbólico é restabelecedor de equilíbrio. O símbolo surge como restabelecedor do equilíbrio vital 

comprometido pela inteligência da morte; pedagogicamente ele é utilizado para o 

restabelecimento do equilíbrio psicossocial. A simbólica estabelece, através da negação da 

assimilação racista da espécie humana, a uma pura animalidade, ainda que racional, um 

equilíbrio antropológico que constitui o humanismo ou o ecumenismo da alma humana. E, depois 

de ter instaurado a vida face a morte, o bom-senso do equilíbrio face ao desregulamento 

psicossocial, depois de ter verificado a grande catolicidade dos mitos e dos poemas e instaurado 

o homem como homo simbolicus, o símbolo erige finalmente, face à antropia positiva do 

universo, o domínio do valor supremo e equilibra o universo que passa, por um Ser que não 

passa, ao qual pertence a eterna Infância, a eterna aurora, e desemboca, então, numa teofania.” 
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danificaram e engoliram nossa flor...” 154 Semelhante à invasão Européia nas 

Américas, acontecida em meados do milênio passado, a invasão de “estrangeiros”, 

especialmente Norte Americanos, com seus vários interesses e desejos, no chão 

Contestado, aconteceu nas duas primeiras décadas do século XX.  

Esta invasão também aconteceu não apenas no sentido material, mas 

também no imaginário. Não somente a terra passou a ser propriedade privada e de 

alguns poucos, mas também a concepção de mundo, do transcendente e do ser 

humano foi, de alguma forma, colonizada. Quando se pergunta, por exemplo, sobre 

a história de nossa gente, de nosso povo da região,155 são poucos os que fazem 

referência às comunidades nativas ou caboclas existentes, antes de para ali se 

adentrarem o colonizador e o colono vindos do exterior.  

Segundo a doutrina colonialista, os maiores e mais poderosos, não apenas 

em tecnologia, mas também na sequência temporal; assim no discurso político, eles 

tem o direito moral, de ter poder sobre os pequenos, os que por definição fazem 

parte do passado atrasado.156 Nelson Werneck Sodré157 ao analisar a história da 

cultura brasileira afirma que  

A dominação colonialista correspondera, naturalmente, à superioridade dos 
homens das raças européias... sobre os homens de outras raças, 
particularmente as de cor negra e as indígenas americanas. Assim, para o 
exercício da colonização, os brancos ‘superiores’ estavam naturalmente 
destinados a dirigir e governar; os indígenas eram imprestáveis para as 
tarefas peculiares à ‘civilização’; os negros eram destinados, naturalmente, ao 

                                                
154 LEÓN-PORTILLA, M. A conquista da América Latina vista pelos índios. (1987), p.60. 

155 Desde os anos 1993 a Diocese de Caçador, composta de 23 municípios, todos situados 

dentro da região do Contestado, vem insistindo em um projeto chamado “Resgate das raízes 

históricas do povo”. A partir deste projeto foi possível coletar algumas informações importantes 

sobre o Contestado, tais como alguns depoimentos citados ao longo desta dissertação, porém, 

das 530 comunidades consultadas, apenas cerca de 5% manifestaram algum conhecimento com 

relação às comunidades nativas. 

156 OVERING, J. O mito como história. (1995), p. 131-132. 

157 SODRÉ, N.W. Síntese da história da cultura brasileira. (s.d.) p. 49, Apud. OTTEN, A. Só 

Deus é grande. (1990), p.44. 
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trabalho e aptos apenas a isso, pelo exercício de atividades físicas e 
necessitados de compulsão, pela violência, para obrigá-los ao exercício 
dessas atividades. 

Não se pode negar que, de certa forma, houve uma "destruição cultural" 

acompanhada de uma "crise cultural". A cultura indígena sofreu grandes danos e a 

cultura cabocla ou mestiça, ainda em processo inicial de construção identitária, 

entrou num estado de crise profunda, ao ponto de permanecer, desde o Contestado 

até nossos dias, de certa forma, anestesiada ou em estado de letargia. Até o 

momento presente pouco foi feito em termos de iniciativas educacionais ou 

comunitárias, religiosas ou civis, que resgatem, promovam ou valorizem a cultura 

cabocla. 

Há, porém, um processo lento acontecendo nos “porões” do mundo 

caboclo, no cotidiano dos descendentes do Contestado, de resgate de uma 

sabedoria prenhe de muitos valores, herdada dos antepassados e que vai sendo 

passada de geração a geração. Muito daquilo que foi sendo imposto pela cultura 

dominante e colonialista do passado, aos poucos foi sendo "filtrado", "peneirado", 

"selecionado" pela cultura cabocla da região. Nem tudo foi aceito! A "alma ancestral 

não foi totalmente destruída". E, além disso, é interessante notar que os 

colonizadores, não apenas dominaram, eles também dependeram dos 

conhecimentos e aprenderam com as culturas existentes, onde chegavam. 

Halbwachs158 afirma que “um povo que conquista um outro pode assimilá-lo: mas 

então ele mesmo se torna um outro povo, ou pelo menos entra em outra fase da sua 

existência.” 

Orlando Espin159, ao estudar a religiosidade do povo latino do sul dos 

Estados Unidos, percebeu que  

o processo de criação e difusão das explicações, das justificativas e dos 
símbolos que legitimam a hegemonia de um grupo na sociedade nunca é 
completamente coroado de êxito. (...) Há uma recusa em se submeter à 
legitimação, muitas vezes sem saber do que, nem por quê. E é sempre prova 

                                                
158 HALBWACHS, M. A consciência coletiva. (1990), p.116. 

159 ESPIN, O. A fé do povo. (2000) p. 162. 
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de que a legitimação da hegemonia de um grupo na sociedade, não foi 
plenamente bem-sucedida. 

A cultura capitalista, consumista, patriarcal, colonizadora, branca e "cristã" 

não conseguiu se espalhar e dominar os quatro cantos do mundo caboclo do 

Contestado. Nem tudo o que havia de valores na cultura indígena-cabocla, antes do 

Contestado, caiu em um "poço sem fundo" ou em um "buraco negro" que a tragou e 

a deixou sem possibilidade de volta ou de resgate.  

As primeiras ações dos estrangeiros que aqui chegaram a partir de 1500, 

que marcaram e deixaram cicatrizes no corpo e na história do povo brasileiro, foram 

"o desfalque e o ataque à natureza" e também "a posse violenta da mulher índia 

pelo branco invasor", de cujo acasalamento resulta, - nas palavras de Darcy Ribeiro, 

- “a protocélula do povo brasileiro: a criação de um híbrido que nunca saberá quem 

é, porque nem pai nem mãe lhe servirão de espelhos ou modelos de identidade". 

O filho deste casal primordial é um produto híbrido, mestiço e bastardo, 
incapaz de identificar-se quer com o pai quer com a mãe. Essa mãe índia 
desfigurada e desonrada é o ventre que gerou o povo brasileiro. A Grande 
Mãe do Brasil é uma índia mas a sua imagem não consta em nossas 
representações coletivas. Não se fala nela, esse título não lhe é dado. Sua 
imagem e sua memória desapareceram... Nosso povo mestiço é filho de uma 
não-mãe e de um pai patogênico, porque autorizado pela própria religião, em 
nome da qual foi usada a força e a violência da conquista, a liberar 
impunemente sua sombra.160 

Chegou-se a afirmar, e o acima exposto permite concluir, que o caboclo é 

resultado de um estupro, de uma violência provinda do cruzamento entre o branco e 

a índia capturada com auxílio de cavalos e cachorros, ou a escrava negra forçada a 

dar-se aos prazeres do seu senhor.  

Na sua maioria, também o povo caboclo do Contestado, foi sendo formado 

a partir da miscigenação entre pessoas de várias etnias, provindas de culturas bem 

distintas. Em primeiro lugar este “encontro” entre culturas fez com que, de ambas as 

partes, houvesse uma disposição à busca de compreensão mutua e em segundo 

lugar, como é comum em muitas culturas e povos, também aqui “o diferente” era 

                                                
160 Ibid., p. 170-171. 
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motivo de desconfiança, desprezo e conflitos. Logo, não houve um encontro de 

culturas e sim um choque dolorido. Uns se impuseram contra outros e em muitos 

casos os massacraram.  

Não havia uma moral e uma religião popular bem definida e nem aquela 

trazida da Europa, pela Igreja católica, era bem aceita. Estranha, talvez. Tentativas 

de impô-la não eram bem sucedidas. Seus dogmas e suas doutrinas eram ouvidos 

com atenção mas nada ou pouco alteravam no seu cotidiano. O povo ficava 

indiferente diante das normas e regras da Igreja Católica. Isso pode-se verificar nos 

manuscritos de Frei Rogério, que logo que chegou à região, mais propriamente em 

Lages, percebeu que161 

a indiferença do povo em face da religião era enorme. Comunhão e confissão 
mal eram conhecidas. Até os mais fiéis não se confessavam a doze anos, 
quando o tinham feito nas missões pregadas pelos jesuítas. À missa de 
domingo apareciam, às vezes, 3 ou 4 pessoas. 

Em princípio, estavam dispostos a acolher quem quer que chegasse em 

sua casa, fosse padre, político, andarilho ou algum conhecido; os ouviam com 

atenção e aceitavam aquilo que consideravam ter algum valor. Logo, porém, 

perceberam-se agredidos nos seus costumes e crenças, desprezados em sua 

cultura, discriminados por causa de sua etnia, expulsos de suas terras, explorados 

em seu trabalho, saqueados dos seus bens materiais e humanos, ludibriados na sua 

compreensão do homem, do mundo e do transcendente.  

Estes homens e mulheres, buscando respeitar e defender suas tradições e 

costumes, sentiram que, para poderem sobreviver e possibilitar a vida às futuras 

gerações, diante de tamanha opressão, o único caminho era se armar e lutar, até a 

morte se necessário. Aos poucos foram desenvolvendo uma consciência crítica 

onde mapeavam os seus inimigos históricos e atuais, e, conforme suas 

possibilidades e forças, passaram a atacá-los, pois entenderam que, somente a 

morte daqueles, permitiria que os seus sobrevivessem.  
                                                
161 De um manuscrito do Arquivo Provincial, da Comunidade Franciscana de São Paulo. 

Publicado também na revista Vida Franciscana, de junho de 1979, p. 10.  
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Além de uma consciência crítica, também alimentaram um desejo 

messiânico. Tomaz Pieters162, sacerdote, arqueólogo e pesquisador dos fenômenos 

ligados à cultura e a religiosidade do Contestado, percebe que  

a palavra messianismo indica o anseio de um povo, movido por um líder para 
achar a Terra da Promissão, país onde reina a paz e a prosperidade. Os 
movimentos messiânicos registrados entre os nativos dos países colonizados, 
serviram como um meio, uma alavanca, para obter a liberdade.  

Ao fazer referência à questões da religiosidade popular e do messianismo 

Maria Helena Calcone,163 aponta para José Maria como alguém que, “segundo o 

povo, está vivo ainda, e que voltará a qualquer hora.” Segundo ela, “esse fenômeno, 

chamado messianismo, é frequente na religiosidade popular.”  

É sabido que o messianismo não é algo exclusivo do mundo dos 

empobrecidos, também a classe dominante produz e propaga o seu messias e as 

suas utopias. A necessidade de intervenção e de superação da realidade vigente 

não é algo exclusivo de uma classe social.  

Porém, deixando de lado os messianismos da classe dominante e 

observando o Contestado, percebe-se que a experiência de miséria, de violência e 

exploração da grande maioria do povo, gerou um desejo profundo de libertação e 

dada a compreensão dos grandes limites humanos e especialmente do povo sofrido 

naquela conjuntura, passou-se a crer que somente um messias ou um enviado de 

Deus seria capaz de os conduzir no caminho da libertação. E, assim, a espera de 

um messias, aos poucos, faz com que um simples homem, chamado João Maria, 

seja elevado a messias, a líder ‘religioso’ capaz de os conduzir à vitória e de 

legitimar as soluções que propõe para as crises que o preocupam.164  

Porém, como será possível perceber na mensagem mais original de João 

Maria, no capítulo seguinte, este personagem místico não ofereceu nenhuma 
                                                
162 PIETERS, T. O Espírito Messiânico das invasões holandesas. (1981), p.2. 

163 VILAS BOAS CALCONE, M. H. De símbolos e sua eficácia, de pureza, identidade e 

legitimação. In. QUEIRÓS, J.J. (org.) A religiosidade do povo. (1984), p.82. 

164 Cf. QUEIRÓS, M. I. P. O messianismo no Brasil e no mundo. (1977), p. 305. 
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certeza de vitória futura. Apenas deixou um exemplo de vida baseado no amor, na 

solidariedade, na ética e na justiça e deixou também uma palavra de esperança, de 

alerta, de conselho e de resposta aos diversos questionamentos e angústias que 

lhes eram apresentadas.  

Assim mesmo é possível afirmar, como o fez Alexandre Otten165 e antes 

dele Pedro de Oliveira, que “o Contestado constituiu-se num movimento 

escatológico-messiânico, que vivia na esperança de um exército celeste que viria 

instaurar uma nova ordem.” Ao desenvolverem a idéia em que João Maria era tido 

como um novo messias, passaram a chamar este seu exército também de "Exército 

de São João Maria", homenageando assim, também aquele homem que lhes era de 

feliz lembrança: João Maria. O primeiro a organizar esse exército foi José Maria, 

conhecido como o monge da revolta.  

Depois de Maria Isaura Pereira de Queirós, muitos outros pesquisadores 

do Contestado fizeram merecer destaque os conceitos de milenarismo, 

messianismo, apocalipse e escatologismo.166 Estas palavras são estranhas no 

vocabulário popular do Contestado, porém podem servir de chave de leitura 

especialmente no que tange à sua dimensão mística ou religiosa. Milenarismo não 

representa somente uma cronologia, onde aparece o número 1000 ou o 2000, mas 

especialmente a aflição da humanidade em relação à realidade presente e a 

expectativa da iminência do fim desta mesma realidade. Radica-se nos medos e 

esperanças profundas presentes em todas as épocas e culturas da humanidade. O 

milenarismo aparece especialmente em épocas onde ocorrem mudanças profundas 

nas estruturas sociais e simbólicas dos povos. Intimamente ligados aos 

                                                
165 OTTEN, A. Só Deus é grande. (1990), p. 82. 

166 MITSUE, M. A história da luta pela terra e o MST. (2001), p. 86, afirma que “no período entre 

1888 até a década de 1930, em todas as lutas pela terra - entre elas cita o Contestado - havia 

um líder messiânico. Isso significa que a fé era a ligação entre ele e seus seguidores. O líder se 

colocava como um intermediário na comunicação de Deus com o povo. É por isso que alguns 

pesquisadores chamam as revoltas camponesas do período de lutas messiânicas.” 
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milenarismos temos os messianismos e o escatologismo. Edênio Valle167 afirma 

que,  

a escatologia aponta para o fim último, para as coisas que levam ao fim dos 
sofrimentos, à realização plena e terrível do que nos espera no fim; o 
messianismo corporifica a expectativa do grupo por uma mensagem ou uma 
pessoa dotada de força e ungida para encaminhar os fatos em direção ao 
futuro definitivo; e o milenarismo não é outra coisa que a vivência grupal da 
pulsão e da certeza escatológica in actu. Em seu sentido estrito, o 
milenarismo é a crença segundo a qual Cristo estabelecerá sobre a terra, 
após a sua segunda vinda, seu reino de mil anos, conforme uma 
interpretação literal do Apocalipse. 

O messias, segundo Mircea Eliade, “deve ser um ‘Filho de Deus’ ou 

alguém externo à comunidade, que para ali se dirige e manifesta a vontade do além, 

e assim eleva o povo em dignidade, justiça e santidade.” É próprio da cultura popular 

acreditar que os mortos vão e voltam e que em certas situações eles podem 

influenciar os rumos da vida de alguém ou os da história, até mesmo, deveras, mais 

do que os vivos.  

Na religiosidade do Contestado, pode-se constatar a concepção de que “os 

mortos podem voltar ressuscitados ou encarnados, em outras pessoas, para 

manifestar aos que vivem, a vontade do além”. Há ainda a possibilidade de "pessoas 

especiais",  - como foi o caso de Maria Rosa, reconhecida e lembrada como a mais 

importante jovem mulher a liderar o Contestado – receberem o dom de se comunicar 

com "espíritos" ou com aqueles que já partiram e deles receber mensagens ou 

orientações.  

Partindo desse fato, não fica difícil afirmar que realmente havia a crença de 

que João Maria retornaria, ou que José Maria estaria de volta, um ano após sua 

morte, como ele próprio prometera. Também não era difícil crer que, partindo da 

hipótese que houve mais que um João Maria, o primeiro João Maria teria voltado no 

segundo e que este teria voltado em José Maria, ou que os três fossem “um mesmo 

personagem místico” ou seja, um mesmo São João Maria que encarnou as virtudes 

                                                
167 VALLE, E. Medo e esperança. In. BRITO, E. J. da C. & TENÓRIO, W. (orgs). Milenarismos e 

messianismos ontem e hoje. (2001), p.72.  
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dos três168 e que vai e volta com o passar dos tempos e também quando é invocado 

através das preces e súplicas dos seus seguidores. 

Há diferentes maneiras de viver, de encarar a vida e a morte, o convívio, o 

amor, o ódio, a guerra, o prazer, a beleza, o perigo e a dor. Essas maneiras foram 

sendo elaboradas, no Brasil, aos poucos. Segundo Gambini169 há uma alma 

ancestral, que data suas origens em pelo menos cinco mil anos, que foi sendo 

lentamente construída durante milhares de anos no Brasil, e que com a colonização 

européia ela foi extirpada.  

Mesmo não aceitando essa concepção de Gambini, por ser por demais 

monolítica e por desprezar o fato de que muito da cultura indígena continua presente 

e e influenciando a vida das gerações atuais, poder-se-ia assim mesmo dizer que 

também na região do Contestado, a partir de meados do século XIX, essa alma 

sofreu grandes danos. Ao chegarem na região, os descendentes de europeus 

estavam convencidos de que aquela terra, enquanto fêmena e anima, estava ali 

para ser estuprada; diante do perigo premente, bastava o homem, corajoso e 

domador, ter algum cuidado, um pouco de prudência, certa paciência, boas armas e 

vontade de trabalhar. A terra não era problema, mas nela habitavam “bugres”, 

“seres” perigosos; com os quais, porém, João Maria deve ter tido um bom 

relacionamento. Dois depoimentos desta pesquisa170 revelam a existência de 

                                                
168 OTTEN, A. Só Deus é grande. (1990), p. 134. 

169 GAMBINI, R. Espelho índio. (2000), p. 159, afirma que o território brasileiro já estava 

ocupado por seres humanos há 30 mil anos ou talvez 40 mil. 

170 Cf. anexos nº 02 e nº 04 
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alguma relação entre João Maria e os assim denominados “bugres”.171 

E, finalmente, retomando uma idéia central desta seção faz-se mister 

lembrar que muito já se tem falado sobre as origens da cultura brasileira, são 

comuns expressões que vão desde “encontro de culturas” até “genocídio cultural”. 

Na região do Contestado não foi diferente. O primeiro "encontro" entre povos e 

culturas estranhas, no chão Contestado, que poderia ter sido de "conjunção", de 

soma, de alteridade, não deu certo. Esta alternativa, que inicialmente fora 

encampada pelos indígenas de muitas comunidades deste nosso chão brasileiro, foi 

profundamente abalada. Consequentemente sobreveio a guerra que, por sua vez, 

levou à destruição de um dos pólos. No caso do Contestado, milhares de indígenas 

e caboclos foram reduzidos a cinzas e assim, aos poucos, foi sendo imposto o 

modelo capitalista, europeu e Norte Americano.172  

                                                
171 Segundo Sebastião, um morador de Porto União, que tinha 76 anos ao dar este depoimento 

a OLIVEIRA,C.A. de. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus.(1992), 

p.116, afirmou que “João Maria caçava com os bugre e eles dividiam as caça. Ele sempre dizia 

que os bugre eram a melhor raça que existia, era só te amizade com eles, que eles era bom. Ele 

e os bugre abriro um picadão de Rio das Antas, passando pelo Rio Preto e chegando em 

Taquara Verde.” Não é muito provável que João Maria fosse caçador, já que nenhum 

depoimento afirma que ele comia carne, porém que ele tenha convivido com alguma 

comunidade de indígenas é bem provável, o seu amor pela natureza, a sabedoria em relação às 

ervas medicinais que ele transmitia aos demais, provavelmente teria aprendido de alguma 

comunidade indígena.  

MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004) p. 57, também colheu um relato, de um 

bisneto de dona Carola, chamado Ilson Neves de Morais, que conta que dona Carola lembrava 

muitas vezes que “o próprio monge João Maria, em diferentes andanças pela região, falara às 

pessoas para respeitarem os bugres, por serem pessoas simples que viviam conforme o que a 

natureza oferecia.” 

172 Ibid., p. 140. Quando se instalou a Brazil Railway Co., construtora da Estrada de Ferro São 

Paulo - Rio Grande, propagou-se a idéia de que havia um "pequeno EUA" no Brasil. Uma das 

grandes vitórias do Contestado talvez tenha sido impedir que esta idéia se materializasse.  
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EPÍLOGO 

Nos primeiros tempos da guerra173, a primeira atitude dos caboclos e 

caboclas era fugir mata adentro e formar novos redutos, quando os anteriores eram 

atacados. E durante quase cinco anos de guerra, praticamente os caboclos se 

resumiram em contra-atacar e refugiar-se cada vez para mais longe das vilas ou das 

estradas.174 Assim mesmo, pode-se dizer que, a contra gosto, a comunidade 

cabocla do Contestado entrou na guerra e foi protagonista de uma luta por dias 

melhores. Mesmo que a guerra já estivesse praticamente acontecendo e a 

comunidade cabocla ainda ignorasse os fatos que estariam por acontecer, pode-se 

afirmar que esta comunidade se constituiu em “sujeito histórico” de um processo que 

visava não somente a defesa de costumes, interesses e objetivos pontuais e locais, 

mas também a transformação social. 

Porém, o que mais importa, aqui, não é responder à questão sobre quem 

foi ou não sujeito ou vítima da guerra do Contestado e nem mesmo quem tomou a 

iniciativa de matar ou quem em resposta a isso também partiu para o combate. O 

que interessa, e isso será aprofundado nos capítulos seguintes, é como foi e é 

recebida e deveras também ressignificada a mensagem dos monges João Maria, 

José Maria e do Contestado, por parte de descendentes daqueles e daquelas 

pessoas que tiveram algum contato junto a estes. Mais do que de fatos históricos 

                                                
173 Para melhor compreensão sobre os primeiros tempos da guerra, tem-se um importante 

relato feito, antes mesmo de concluída a guerra, pelo Padre Franciscano Fr. Menandro Kamps, 

que na ocasião era vigário da recém criada paróquia de S. Cruz de Canoinhas-SC. (cf. relato 

anexo, nº 01). 

174 Isso é verificável também pelo fato de que o último massacre dos militares contra os 

caboclos do Contestado aconteceu no reduto de Santa Maria, um local muito distante e de difícil 

acesso, ainda hoje; pertence ao município de Timbó Grande, e ainda hoje tal localidade fica 

longe 50 quilômetros da estrada pavimentada mais próxima. Hoje Santa Maria é uma pequena 

comunidade com não mais de 40 famílias, sendo que a maioria sobrevive em situação de 

extrema pobreza. 
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esta pesquisa se interessa pela herança cultural175 e pela recepção e produção de 

formas simbólicas, de mitos e de mensagens que foram sendo transmitidos de 

                                                
175 MINTZ, S. & PRICE, R. O nascimento da cultura Afro-Americana. (2003). Estes 

pesquisadores, ao estudarem a escravidão nas américas, perceberam que se faz necessário 

questionar tanto as teses que, ao falar de heranças culturais dos “de baixo” como "catástrofe" 

cultural, quanto as teses que falavam da “sobrevivência" das formas culturais, no caso, africanas 

no Novo Mundo. A primeira, porque vê a história, no caso, dos africanos, como pessoas que 

foram despojadas culturalmente de suas raízes e que passaram por "um longo desastre, uma 

crônica de horrores, na qual os negros experimentaram todas as formas concebíveis de 

exploração, humilhação e sofrimento, nas mãos de seus opressores brancos"; e foram "forçados 

a se aculturar ao modo de vida e pensamento de seu opressor branco". A segunda, porque 

postulava a capacidade que os negros tiveram para sobreviver à opressão branca, mantendo 

relativamente intactas suas expressões culturais trazidas da África. Mintz e Price defendem a 

hipótese de que, no nível das formas manifestas e crenças explícitas, as culturas africanas das 

regiões que abasteceram o tráfico negreiro transatlântico, foram marcadas por grande 

heterogeneidade cultural e isso forçou os escravos a reinventarem seus compromissos no Novo 

Mundo. A transposição cultural simples não foi possível devido a diversos obstáculos, entre eles, 

o fato de que as instituições que conferiam organicidade às diversas culturas africanas, não 

puderam ser trazidas nos navios negreiros. Para os autores, a relação escravista era 

profundamente assimétrica, com uma enorme concentração de poder nas mãos dos senhores. 

Sendo assim, nos primeiros tempos, apenas alguns tipos de instituição puderam ser 

desenvolvidos pelos escravos, a começar pelo estabelecimento de novas redes de sociabilidade, 

base para as futuras formações culturais, estabelecidas desde o momento em que foram 

deslocados da África para o Novo Mundo. Progressivamente, a resistência escrava, apesar dos 

ditames senhoriais, foram abrindo espaços para a elaboração de uma cultura afro-americana 

autônoma e com grande dinamismo. Porém, foi dentro dos parâmetros do monopólio senhorial 

do poder que, as instituições culturais criadas pelos escravos, assumiram sua forma cultural, 

aberta à novidades e sem desligar-se das orientações cognitivas mais profundas trazidas da 

África. 
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geração a geração, desde João Maria e o Contestado. 176  

Outro fato que necessita de maior compreensão e análise é o de diversos 

pesquisadores terem feito um rápido vínculo, para não dizer uma relação de causa-

efeito, entre a guerra do Contestado e os monges ou santos que a antecederam e 

passaram pela região. Para fazerem esta ponte que liga os monges diretamente à 

guerra utilizaram-se de conceitos como messianismo, milenarismo, misticismo, 

fanatismo, crenças, ilusões religiosas, profecias, etc. Dispensaria citar nomes de 

autores que seguiram nesta direção, pois praticamente todos os que são citados na 

bibliografia desta pesquisa, insistem nesta relação direta.  

Nenhuma obra que tenha se ocupado do tema Contestado, até o momento, 

deixou de citar um ou mais monges, colocando-os, seja com um ar de positividade 

ou de negatividade, como responsáveis ou cúmplices da fatídica guerra. Porém, 

observando as mensagens de João Maria não é possível concluir isso, também as 

pessoas entrevistadas (cf. anexos) não permitem fazer esta ligação entre João Maria 

e a guerra.177  

Diferentemente de João Maria é o que se fala de José Maria. Este sim 

além de reunir gente em torno de si levando-os à luta, morreu em combate, e por 

mais que ele próprio se apresentasse como uma espécie de continuum de João 

Maria, já na época era tido por muitos como impostor e a memória popular, hoje, 

nega a hipótese de que ele também seria um santo ou, pelo menos, apresentou 

                                                
176 THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna. (1990), p. 201, oferece uma concepção 

oportuna, para o início desta pesquisa, sobre recepção de formas simbólicas. Para ele “o 

processo de recepção não é um processo passivo de assimilação; ao contrário, é um processo 

criativo de interpretação e avaliação no qual o significado das formas simbólicas é ativamente 

constituído e reconstituído. Os indivíduos não absorvem passivamente formas simbólicas mas, 

ativa e criativamente, dão-lhes um sentido e, por isso, produzem um significado no próprio 

processo e recepção.” 

177 Conforme afirma Frei Rogério Neuhaus, “as consequências de tal cega confiança por esta 

pessoa deram na posterior revolução dos fanáticos, que sem um monge João Maria não surgiria 

nem se sustentaria.” Cf. STULZER, Frei A. A guerra dos fanáticos. (1982), p.98. 
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controvérsias em relação a isso. Logo, apontar para esta perspectiva é, em parte, no 

mínimo uma falta de bom senso para com a realidade histórica ou uma falta de 

objetividade para com os fatos.178 

Também fica difícil afirmar que o Contestado é ‘apenas’ resultado das 

relações sociais de produção. Por mais que o Contestado seja expressão da luta de 

classes, não se pode negar que, de ambos os lados da batalha, havia interesses de 

ambas as classes. Houve, por exemplo, certa ambiguidade em relação ao papel 

exercido pelos próprios coronéis179, estes não formavam um classe homogênea, as 

disputas políticas eram acirradas. Havia coronéis e trabalhadores de um lado e 

também do outro. Havia militares combatendo contra os “jagunços” e outros 

indignados com seus comandantes e suas ordens. Pedro de Oliveira constata que 
180 

essa produção religiosa é moldada pelos atores sociais – individuais e 
coletivos – que nela intervêm conforme sua consciência e conforme os meios 
organizacionais de que dispunham... Desprezar a importância da expressão 
consciente dos atores sociais seria encarar os movimentos de contestação 
social como lutas de classes camufladas em lutas religiosas. Tal interpretação 
não só incorre no erro do simplismo – ela não consegue, por exemplo, 

                                                
178 Apenas para ilustrar cito duas expressões que confirmam esta afirmação: DERENGOSKI, 

P.R. O desmoronamento do mundo jagunço (1986), p. 10, escreve que “quem acendeu o pavio 

da guerra foi um dos discípulos mais ousados de "São" João Maria, o Josemaria, que depois de 

muito perambular pelo sertão se estabeleceu nos campos do Irani e resolveu "proclamar a 

monarquia" nos sertões de Taquaruçu.” Também se pode citar como exemplo a afirmação do 

Padre Geraldo Pauwels que, em sua Contribuição para o Estado do Fanatismo no Sertão Sul-

Brasileiro, comenta sobre: “o grande, o enorme mal que João Maria causou, só Deus sabe, se 

com ou sem culpa, foi duplo. Primeiro: dispôs o povo a aderir a qualquer explorador ou 

embusteiro que se afivelasse a máscara de monge, como poucos anos depois fez o esperto e 

duanesco (sic) José Maria, que levou a caboclada a revolta...” Apud, THOMÉ, N. São João Maria 

na História do Contestado. (1997), p.23. 

179 TONON, E. Ecos do Contestado. (2002), p.33. 

180 OLIVEIRA, P. Religião e dominação de Classe (1985), p. 267. Esse conceito de produção 

religiosa é na verdade um conceito de Pierre Bourdieu, que por sua vez, neste caso, bebe na 

fonte Weberiana, e propõe uma certa autonomia relativa para o campo religioso. 



 
 

114

explicar a adesão de ‘coronéis’ do Contestado às crenças dos rebeldes – 
como também seria infirmada, pelo fato de os camponeses não terem aderido 
à Coluna militar, que entre 1924 a 1926 percorreu os sertões brasileiros 
combatendo a dominação dos grandes proprietários de terra. 

É verdade que uma diferença era mais evidente, era razoavelmente fácil 

identificar o inimigo, ao menos quando os únicos inimigos visíveis dos "pelados" 

eram o exército, a república e o governo: "os peludos". Porém, também é verdade 

que dentro do grupo dos "pelados" não demorou muito para perceberem e/ou 

julgarem que havia também o inimigo interno.  

Mais do que expressão da luta de classes, como já foi afirmado, o 

Contestado teve, por um lado, um caráter fundamentalmente místico ou religioso e, 

por outro, foi uma guerra de extermínio. E, como a guerra traz consigo suas próprias 

legitimações e interpretações agressivas, culpabilizadoras dos "vencidos", 

intolerantes, coniventes ou na melhor das hipóteses de incompreensão, tais 

interpretações, algumas delas ainda presentes na atualidade, acabam por acelerar o 

processo de exclusão social e aniquilação de muitas vidas.181  

Foi comum nos primeiros tempos do "pós-Contestado" surgirem escritos 

que achassem normal e justo, que, para promover o desenvolvimento da civilização, 

o exército fosse acionado contra a comunidade cabocla rebelada. Pode-se dizer que 

o pensamento da classe dominante da época, era pré-moderno, pois fundava-se na 

ideologia de que o seu poder e as suas riquezas vinham da parte de Deus, que a 

sociedade funcionava segundo a vontade de Deus ou segundo as leis da natureza e 

que qualquer rebelião deveria ser imediatamente combatida, justamente por não 

                                                
181 Por mais que tenham feito uma pesquisa de campo, onde manifestam grande sensibilidade 

para com o pensamento caboclo dos descendentes e remanescentes do Contestado, ao 

pesquisar a realidade dos mesmos, em Taquaruçu, FILISBINO, P.A. & FELISBINO,E. Voz de 

caboclo (2002), p.91, fazem um comentário ingênuo e positivista contra a cultura cabocla: "os 

caboclos que hoje vivem no Taquaruçu perderam-se no tempo, ainda vivem tal e qual os seus 

antecedentes. Moram em pequenas casas de madeira, plantam apenas para o consumo; caçam 

e pescam para alimentar sua família; se mantêm crentes a orações, benzimentos e à imagem do 

João Maria.  
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aceitar a ordem estabelecida.  

Mesmo sendo “formados” nas "letras" do positivismo, com raras exceções, 

a elite intelectual do início do século passado, não se havia desvencilhado desta 

imagem do mundo que lhes era favorável. E esta imagem, projetada nos caboclos e 

caboclas rebelados, os convencia de que lá no sertão sobreviviam "resquícios" de 

uma sociedade primitiva, cheia de misticismos, de homens incautos e quantas vezes 

facínoras e loucos, capazes de prejudicar o avanço do progresso e a manutenção da 

ordem. E já que lhes parecia impossível "civilizá-los", melhor seria exterminá-los.  

Interpretações como esta, ultrapassadas e descabíveis, agressivas e 

violentas, continuam presentes na atualidade especialmente no pensamento e nos 

escritos de diversos pesquisadores. Mas já não são muitos aqueles que, desde a 

segunda metade do século XX, se arriscaram a continuar fortalecendo o 

pensamento dominante entre os militares e as elites intelectuais e religiosas da 

época, que levavam à legitimação do processo de "limpeza da região". Pode-se 

citar, entre outros, Aujor Ávila da Luz com a obra Os fanáticos e Paulo Ramos 

Derengoski com Desmoronamento do mundo jagunço e Guerra no Contestado, 

deste mesmo autor. 

Da mesma forma como não se pode afirmar que a guerra foi apenas 

resultado das relações de produção ou de fatores econômicos, é também difícil 

afirmar que foi tão somente uma luta política, onde alguns defendiam a república e 

outros a monarquia, e menos ainda que a guerra foi resultado de conflitos por 

questões limítrofes entre Santa Catarina e Paraná. Não se pode descartar tais 

influências, mas não foram as únicas, e talvez nem as mais influentes.  

As influências de ordem cultural e religiosa são também significativas e não 

de menor importância. Sendo que diversos pensadores já contribuíram para o 

conhecimento do Contestado, especialmente no que tange aos seus aspectos 

econômicos e políticos, este trabalho, nos seus próximos capítulos, deverá contribuir 

para a compreensão do Contestado nos seus aspectos cultural e religioso.  

É lógico que para os camponeses do Contestado a sua subsistência 
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dependia basicamente do acesso à terra, porém, não somente os alimentos que 

tiravam da terra lhes eram fundamentais para a sobrevivência, também os costumes 

e as tradições lhes eram vitais e por isso precisavam ser conservados. Estes 

costumes estavam diretamente vinculados a um espaço, a um local, a uma terra, 

que então viam ameaçados. 

Logo, no Contestado, para além da busca de satisfação das necessidades 

materiais, como a alimentação, a defesa da terra e das propriedades, os caboclos e 

caboclas defendiam valores culturais, tradicionais e princípios espirituais. Mais que 

bens materiais eles buscavam reconhecimento; mais do que um plano de ação com 

estratégias e táticas racional e objetivamente pensados, elevavam preces, súplicas e 

gritos a Deus e deixavam-se conduzir pelo coração e pela intuição, pelo espirit de 

finesse como chamou Pascal; mais do que no poder dos humanos e nas armas de 

guerra, confiavam na força do “exército encantado” e no poder misterioso de Deus; 

mais do que uma experiência feita de fatos, passíveis de mensuração e verificação 

científica, trata-se de uma experiência mística182, vivida em atitude de 

encantamento, humildade, veneração e profundidade diante do inexplicável, do 

misterioso, do transcendente. 

Faz-se necessário lembrar que, partindo de uma visão mais ampla do que 

tradicionalmente se tem afirmado, o movimento do Contestado não acabou. Naquele 

seu primeiro estágio, que culminou na guerra, ele foi aniquilado e com o uso das 

mais sofisticadas tecnologias de guerra da época. Porém ele continua vivo na 

cultura popular, na religiosidade, nas lutas e esperanças dos seus descendentes 

que, na sua grande maioria, constituem o povo sofrido e empobrecido da região.  

Como a Fênix que ressurge das cinzas, sob as cinzas dos milhares de 

corpos incinerados no Contestado permanece uma brasa acesa. É o desejo e a 

busca de dignidade, reconhecimento e libertação. Do substrato profundo da religião 

dos descendentes do Contestado, continuam surgindo ou aflorando elementos de 

                                                
182 Cf. HOORNAERT, E. A memória do povo cristão. (1986), p. 234. 
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teor apocalíptico, escatológico, messiânico e profético, outrora e ainda hoje, em não 

poucos casos, considerados estranhos tanto pelas lideranças religiosas como pelas 

elites diversas.  

Finalmente vale dizer que não somente a guerra, mas especialmente os 

monges João Maria e José Maria, e destes, fundamentalmente o primeiro, 

continuam bem presentes na memória e vivos na concepção dos descendentes do 

Contestado. É comum ouvir a afirmação que João Maria continua vivo183. A sua 

mensagem, além de presente na sua cultura e religiosidade, está sendo, hoje, 

resgatada por muitos pesquisadores, entidades, organizações, movimentos e 

pastorais sociais. Com isso já estamos nos adentrando nos capítulos seguintes. 

Ao considerar o Contestado no seu processo de ressignificação histórica, o 

mesmo não pode ser compreendido de maneira unilateral. Existem muitas 

interconexões e cruzamentos que inviabilizam um entendimento rápido e simplista. 

Diria Tomás de Aquino que “a realidade extrapola o conceito”, ela é mais complexa 

do que as suas possíveis definições. 

 Numa guerra são produzidos monstros e ídolos. O líder de uma vitória 

pode chegar a ser considerado um deus e o líder de uma derrota um demônio. No 

próximo capítulo aprofundar-se-á alguns aspectos da mística de alguns líderes ou 

pessoas que tiveram grande influência no Contestado. Pedro de Oliveira184 aponta 

para o fato de que “na produção religiosa, conta muito a espiritualidade e o carisma 

do líder”. Alexandre Otten185, partindo da análise antropológica de Alba Zaluar sobre 

os líderes religiosos, afirma que  

O líder religioso é de grande importância para mobilizar e canalizar as forças 

                                                
183 Ricieri de Melo e Aliriano dos Santos (Cf. anexos nº 02 e nº 04) defendem esta concepção. 

184 OLIVEIRA, P. Religião e dominação de Classe (1985), p. 267. Esse conceito de produção 

religiosa é, na verdade, um conceito de Pierre Bourdieu, que por sua vez, neste caso, bebe na 

fonte Weberiana, e propõe uma certa autonomia relativa para o campo religioso. 

185 OTTEN, A. Só Deus é grande. (1990), p. 136-137. Cf. ZALUAR, A. Os homens de Deus. 

(1983) p. 104-106. 
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inovadoras do grupo. Ele, como pessoa carismática, reúne através de sua 
pregação e seu exemplo de vida seu rebanho. Captando os anseios dos 
deserdados, transforma-se em porta-voz das angústias do povo. Há um 
crescimento do personagem em sua missão. O rezador, o curandeiro, o beato 
peregrino se exercitam numa vida de generosidade, de renúncia aos bens 
deste mundo, de penitência, de conformidade com o sofrimento. Pois faz os 
líderes serem associados a Cristo ou outros santos, como aconteceu com 
José Maria, João Maria, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Beato Lourenço. 
Tidos como santos e milagreiros, exercem a máxima influência sobre o grupo. 
As constantes peregrinações de um lugar para outro, a renúncia aos bens 
materiais e o rigorismo moral fazem deles símbolos adequados de um poder 
que se coloca acima de todos os homens comuns. Quebra-se assim o poder 
secular dos patrões e padrinhos. 
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CAPÍTULO II - REFERÊNCIAS CULTURAIS E RELIGIOSAS PARA UMA 

LEITURA DO CONTESTADO 

Ao lado da história escrita, há uma história viva que se perpetua e se renova através do tempo. 
Maurice Halbwachs 

 

Este capítulo pretende recuperar alguns aspectos da mística do 

Contestado e da mensagem dos monges João Maria e José Maria. Desvelar a 

mística, a profecia e a santidade que, em maior ou menor grau, envolvia a ambos 

não é uma tarefa fácil, talvez seja uma ousada pretensão desta pesquisa, porém, 

destacar as principais idéias religiosas que os moveram e que estiveram na base de 

suas pregações e atuação, não se parece algo impossível de realizar.  

Neste capítulo serão resgatadas as mensagens mais originais destes 

monges, contidas nas mais diferentes obras existentes que tratam do assunto. 

Procurar-se-á também perceber a relação entre esta mesma mensagem e a própria 

guerra. Para compreender a religiosidade do Contestado hoje, tema do próximo 

capítulo, faz-se necessário primeiro ir às suas fontes, e entre elas, certamente esta é 

uma fonte preciosa. 

No capítulo seguinte, esta mensagem “mais original” será confrontada com 

a mensagem ainda hoje presente na memória dos descendentes do Contestado, dos 

descendentes daqueles e daquelas que tiveram algum contato com João Maria ou 

José Maria.  

Ao observar-se a história do Contestado, pode-se concluir que a história 

não é um continuum em evolução, mas algo que precisa ser visto na sua 

imprevisibilidade e descontinuidade. Procurar compreender a mensagem de João 

Maria e a mística do Contestado, significa lançar-se nas profundezas de uma 

linguagem composta de metáforas, poesias, mitos e símbolos, próprios da cultura 
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local e normalmente estranhos para as demais. Dário Antisseri186, ao analisar a 

filosofia analítica sobre a religião no pensamento de Máximo Baldini, afirma que, 

segundo este, 

O místico, ao contrário do teólogo racionalista e do metafísico, está 
convencido de que o mistério se anuncia e não se explica. A linguagem do 
místico abre novas dimensões da realidade. As mensagens dos místicos 
aparecem repletas de metáforas que são ‘instrumentos cognitivos’, são fortes, 
vivas, transbordantes de verdade. 

Falar sobre “mística”, “santidades”, “milagres”, "águas santas", etc., pode 

parecer uma volta aos tempos pré-modernos ou do romantismo, mas é bom lembrar 

que o próprio Antônio Gramsci abriu uma janela importante da ciência política 

marxista quando considerou a riqueza das manifestações da cultura popular. Ele 

afirma que  

Nas manifestações da vida social e espiritual do homem comum há uma 
riqueza de ver, de pensar e de dizer, que nem a ciência e nem a política ainda 
exploraram devidamente. Com isso podemos sair de um discurso sobre o 
povo, sobre a cultura do povo, para um trabalho concreto de reconhecimento 
do que é efetivamente o modo de viver ou ser do povo.187 

A partir de Gramsci, diversos outros cientistas políticos, antropólogos, 

sociólogos, cientistas da religião, etc., alargaram o conceito de senso comum ou de 

cultura popular e ampliaram a compreensão da mesma num sentido de maior 

positividade. Entre outros, pode-se destacar Clifford Geertz, Renato Ortiz, Alba 

Zahuar, que mesmo olhando a partir de várias direções compreenderam que para 

além do aspecto da fragmentariedade e da ambiguidade, existe um saber coletivo e 

um dinamismo no senso comum que tende para a mudança, que não é meramente 

receptivo ou cristalizado, que faz com que ele tenha capacidade de ir filtrando as 

informações ou as ideologias que lhe são impostas e gestando uma consciência de 

classe, que o torna capaz de enfrentar as crises, os conflitos e as tensões do seu 

cotidiano. 

                                                
186 ANTISSERI, D. A filosofia analítica sobre a religião, In. PENSO, G. & GIBELLINI, R. (Org). 

Deus na Filosofia do século XX . (2000).  

187 Apud, QUEIROZ, J. J. & VALLE, E.(orgs) A cultura do povo (1979), p. 136. 
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Observando o Movimento de Canudos, do Contestado e de Juazeiro, 

Pedro de Oliveira188, seguindo as trilhas de Antônio Gramsci, os denomina de 

“movimentos religiosos de protesto social”, pois, além de manifestações ou 

expressões de um catolicismo rústico, também percebe que há neles um núcleo de 

verdadeiro protesto social e de reivindicação de uma ordem mais justa. Tal 

reivindicação passa pelo discurso do líder que, aplicando o conceito de Gramsci, é 

um intelectual orgânico. Ao citar como exemplo Antônio Conselheiro, Oliveira afirma 

que ele “é um intelectual orgânico da massa camponesa em crise, porque ele lhe dá 

homogeneidade e consciência da sua própria função, não só no campo econômico, 

mas também no campo social.” E continua Oliveira a analisar o Conselheiro, no seu 

papel de intelectual orgânico, sendo que o mesmo poder-se-ia falar também de João 

Maria e de José Maria: 

ele exprime, por suas pregações ou por seu exemplo de vida, os sofrimentos 
e as esperanças de camponeses sem terra e sem trabalho, oprimidos pelos 
grandes proprietários, escandalizados pela corrupção das autoridades 
políticas e judiciárias e pelos maus costumes dos ricos, e que procuravam a 
salvação que só Deus podia trazer... E era no Conselheiro que esses 
camponeses viam o verdadeiro emissário de Deus. 

Boff189, ao falar da importância de se fomentar um processo coletivo de 

educação, “onde a maioria participe, e tenha acesso a informações e faça ‘troca de 

saberes’, considera que o  

“saber popular contido nas tradições dos velhos, nas lendas e nas histórias 
dos índios, caboclos, negros, mestiços, imigrantes, dos primeiros que aí 
viveram, confrontado e complementado com o saber crítico científico, revela 
dimensões da realidade local e é portador de verdade e de sentido profundo a 
ser decifrado e a ser incorporado por todos.” 

Grande parte da população catarinense e um bom número de brasileiros 

conhecem a expressão "Contestado", já ouviram falar de uma etapa de nossa 

história, não tão distante, que recebeu este nome. No interior e também nas 

                                                
188 OLIVEIRA, P. R. de. Religião e dominação de classe. (1985), p.244; Cf. OTTEN, A. Só Deus 

é grande. (1990), p.81. 

189 BOFF, L. Saber cuidar. (1999) p.136. 
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periferias dos grandes centros urbanos do litoral do Estado de Santa Catarina, ainda 

hoje é comum encontrarmos pessoas que afirmam: "meu pai - ou minha mãe - lutou 

no Contestado" ou, até mesmo: “eu nasci dentro da guerra ou eu participei da 

guerra".  

Na versão "popular", isto é, entre as pessoas entrevistadas nesta pesquisa, 

foi possível perceber que prevalece o discurso sobre o Contestado como sendo uma 

guerra sangrenta que matou milhares de pessoas, destruiu casas e comunidades, 

violentou mulheres grávidas e crianças, destruiu sonhos. Nessa versão, o 

Contestado foi uma guerra desprezível e inaceitável. E, a crítica mais radical foi, e 

ainda é, hegemonicamente dirigida contra os próprios líderes "populares" do 

Contestado.  

Alguns líderes da guerra, e especialmente Adeodado, que foi o último, são 

tidos ou rechaçados como os verdadeiros culpados de grande parte das violências, 

atrocidades e mortes. São 

lembranças que o povo prefere não 

contar. O exército, derrotado várias 

vezes, mas que finalmente 

massacrou quase uma população 

inteira e os freis franciscanos que 

atuavam na região e procuravam 

impedir a continuidade da guerra, 

são pouco lembrados.  

2.1 A IDENTIDADE, A MENSAGEM E A 

MÍSTICA DE JOÃO MARIA 

A mística verdadeira é aquela dos olhos abertos 
e das mãos operosas. 

Mestre Ekchart 

         Foto de João Maria d’Agostini 
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2.1.1 A identidade 

João Maria se tornou um mito na região do Contestado. Três gerações já 

se passaram e João Maria continua vivo na memória e na vida de muitos 

descendentes do Contestado190. Algumas pesquisas feitas sobre João Maria 

apontam pelo menos para a existência real de dois homens chamados João 

Maria191. Um seria João Maria d’Agostini e outro João Maria de Jesus. Porém, na 

grande maioria das pesquisas realizadas sobre João Maria, e sobretudo naquelas 

realizadas mais próximas da guerra do Contestado, discorre-se sobre apenas um 

homem com este nome.  

Assim, este trabalho, seguindo também a mesma opção que a cultura 

popular da região já fez, considerará a existência de apenas um monge com este 

                                                
190 Segundo FACHEL, J.F. Monge João Maria.(1995), p.36, João Maria "ainda continua vivo na 

memória dos sertanejos, como o homem bondoso, amigo dos pobres, o curador dos males, 

piedoso.(...). É ainda um santo para os homens do planalto, que o canonizaram, como faziam os 

antigos cristãos aos seus santos, santo que não disputa um lugar nos altares porque o tem no 

coração dos homens simples das zonas que palmilhou". 

191 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 27 a 30, parece apontar para a existência de 

vários monges com o nome de João Maria. Ele fala do "João Maria de Jesus", do "João Maria 

'do Frei Rogério', o João Maria 'de Frei Oswaldo', Anastás Marcaf, o profeta João Maria que teria 

vindo da Galiléia... na verdade este autor não está preocupado em apontar para personagens 

históricos, mas para personagens que passaram a pertencer ao folclore do Contestado. THOMÉ, 

N. Sangue, suor e lágrimas no chão Contestado, (1992), p.72, aponta para a existência de "pelo 

menos três monges de nome João Maria". Além dos dois já citados ele fala de um São João 

Maria, que em Pinheirinho, próximo a Encantado, aglutinou vários caboclos e colonos (que a 

1870, em São Leopoldo, havia participado da guerra dos Muckers) em torno de si, fazendo surgir 

a comunidade dos "Monges de Pinheirinho", liquidada pelos colonos de Encantado e pela polícia 

gaúcha. Este "João Maria" era de estatura média, rosto queimado de sol, e usava na cabeça um 

gorro de lã, levando na cintura uma adaga e uma pistola de dois canos. Dele, os gaúchos que o 

conheciam como João Maria de Jesus, ou João Maria Francisco de Jesus, sabiam de lendas de 

que tinha vindo ao Brasil em 1800 para penitenciar-se de seus pecados e que andava muito 

pelos sertões brasileiros, pregando a paz, e dizendo que ninguém era proprietário de terras, que 

elas eram de todos. 
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nome192: O João Maria d’Agostini que também ficou conhecido, por algumas 

pessoas ou em algumas regiões, pelo nome de João Maria de Jesus.  

Na memória popular dos descendentes do Contestado houve apenas um 

Santo de nome João Maria que habitou ou passou pela região. Após fazer uma 

apurada revisão bibliográfica, constata-se que não há dados suficientes para provar 

historicamente a existência de dois João Maria. Entretanto, para defender a hipótese 

que houve somente um João Maria, será necessário partir do princípio que este 

homem teve uma vida centenária.193 

Vinhas de Queirós194, oferece uma síntese sobre a vida do que ele 

considera ter sido o primeiro João Maria:  

o primeiro monge, de origem italiana, natural do Piemonte, onde nascera em 
1801, apareceu em Sorocaba em fins de 1844. Uns três anos depois, andou 
pelo Rio Grande do Sul: levantou capela nos arredores de Santa Maria, ao 
lado de um rochedo e perto de uma nascente. Tamanha a multidão que 
naquele tempo se reuniu no lugar, que o presidente da província, temendo 
pela segurança pública, expulsou em 1848 este João Maria para o Rio de 
Janeiro. Sabemos que voltou a Sorocaba. Depois, esteve na cidade da Lapa, 
onde ainda hoje milhares de crentes, todos os anos, acendem velas e 
cumprem as promessas junto à pedra onde ele dormia, e a água que ali 
nasce ainda é tida por milagrosa. Andou em Rio Negro e em Lages, mas 
voltou ainda uma vez a Sorocaba, onde morreu em 1870, se é que não se 
mudou para Araraquara, onde temos notícia da existência de um João Maria 
em 1906. Para que fosse o mesmo homem teria que ser mais que centenário. 

                                                
192 Com isso não quero me opor ou desprezar pesquisas interessantes como a de CABRAL, 

O.R. apresentada na obra "A Campanha do Contestado", citada, creio que, por quase todos os 

pesquisadores do Contestado posteriores. Apenas faço a opção de valorizar a cultura popular 

que aponta para a existência de apenas um João Maria. Logo, algumas afirmações aqui 

expostas em relação a João Maria d’Agostini podem na verdade pertencer a um possível e 

segundo monge chamado João Maria de Jesus. Não se tem certeza nem clareza da distinção 

entre ambos. A grande maioria do povo venera apenas um, que denomina João Maria, e 

também a grande maioria dos pesquisadores confundem a ambos ou apontam para apenas um.  

193 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 51. 

194 Ibid., p. 51. 
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Segundo Ávila da Luz195 “em 1893, durante a Revolução, João Maria 

d’Agostini, da qual era simpatizante, andava pelo Rio Grande do Sul.” Ele aponta 

para a existência de apenas um João Maria que se chamaria João Maria d’Agostini e 

que teria estado na região do Contestado no final do século XIX. Ele afirma que:  

Era um monge de estatura meã, entroncado; os cabelos crescidos e 
encanecidos e a barba cerrada e branca, trazia-as em desalinho; na face 
enegrecida e tostada pelo sol, os olhos azuis tristes e fundos tinham 
fulguração estranha de místico: um gorro felpudo na cabeça, umas calças 
curtas que deixavam à mostra os cordões da ceroula e um paletó curto e 
riscado, de algodão, constituíam sua modesta mas limpa indumentária. 
Completando-a, umas alpercatas e um cinto de couro cru, fabricados por ele 
mesmo. Ao pescoço trazia um colar de "lágrimas de Nossa Senhora", a 
tiracolo uma guampa com água, às costas um saco com alguma roupa, uma 
caneca, a cuia e bomba do chimarrão e uma lata que servia à guisa de 
marmita. Carregava também uma caixinha, que à maneira de pequeno 
oratório, encerrava uma imagem de Nossa Senhora da Abadia. ... aparentava 

                                                
195 Para ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 136 e 137, “sua existência é assinalada no 

Paraná, durante a Campanha de Canudos. Então seu prestígio entre os sertanejos já era 

enorme. Euclides da Cunha já vislumbrava o destino trágico de sua pregação: ‘A aura da loucura 

soprava também pelas bandas do sul: o monge do Paraná, por sua vez, aparecia nesta 

concorrência extravagante para a história e para os hospícios’. Enveredou novamente para o sul. 

Então aparece, no estado de Santa Catarina, em Canoinhas, Curitibanos, Lages e Campos 

Novos. E foi nesta fase crítica da alma sertaneja (quando o fanatismo dos sertões baianos 

encontrava eco na alma do caboclo catarinense) que, aparecendo João Maria, exaltaram-se a 

religiosidade e o fanatismo, potenciais do homem dos sertões catarinenses, que logo começou a 

crer e a venerar o monge. Para ele, é natural que o mistério envolvesse o passado do monge 

João Maria de Agostinho. Quando surgiu em Santa Catarina, já velho e bem identificado com 

seu misticismo, já era monge feito. Sobre ele, então formavam-se lendas. Todas inverossímeis. 

Aos curiosos que ousavam indagar de sua vida, dizia simplesmente: "Sou um homem com vocês 

e ando cumprindo uma sentença!"... falava o português corretamente, mas tinha um ligeiro 

sotaque castelhano, que fazia supô-lo nascido fora do Brasil.” 
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na época ter uns 50 ou 60 anos de idade. 196 

Osvaldo R. Cabral foi um dos primeiros pesquisadores a defender a 

existência, não de apenas um, mas de dois homens com o nome de João Maria.197 

Para ele, este, supracitado, seria um segundo monge, pois o primeiro, ao final do 

século, deveria estar com quase um século de vida e não com 50 ou 60 anos como 

afirmara Ávila da Luz. Mas isso, também, pode ser apenas um erro de interpretação 

daquele autor quanto à idade de João Maria e não necessariamente a existência de 

um segundo monge.  

Cabral também colocou dúvidas e questões quanto à existência histórica 

de um segundo João Maria, mas acabou por defender a sua existência histórica, e 

assegurar, mesmo sem poder documentar, que o nome que ele próprio atribuiu a si 

mesmo seria João Maria de Jesus.  

O primeiro monge, descrito por Cabral, que para muitos outros 

pesquisadores é o único João Maria, chamava-se João Maria d’Agostini, e este 

acréscimo "de Jesus" (ou substituição pelo “d’Agostini) pode ter sido criado ou pelo 

                                                
196 Segundo VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 49, também 

apontando para a existência de um segundo João Maria, dá as mesmas definições do que para 

Ávila da Luz seria o primeiro: “O peregrino João Maria de Jesus, velho octogenário, monge e 

profeta, era um tipo digno de detida análise. A sua barba branca era serrada e as respeitáveis 

cãs, em completo desalinho; sobre a cabeça ele tinha sempre um gorro felpudo e, cobrindo o 

corpo açafroado, as vestes, constituídas de calças muito curtas, deixando aparecer os cadarços 

das ceroulas, camisa de meia e paletó de algodão; as plantas dos pés nus eram protegidas por 

alpercatas. Em volta do pescoço trazia alguns rosários de lágrimas de Nossa Senhora. A sua 

bagagem era simples e interessante: sacos de roupas, cuia e respectiva bomba de prata para 

chimarrão amargo, uma garrafa cheia d'água e uma pequena lata, contendo um pouco de ervas 

para a sua alimentação. Andava sempre arrimado ao bordão. Mais frequentemente ele 

estabelecia seu pouso em baixo de uma árvore ou próximo de uma nascente, ali abria a caixa do 

oratório que levava às costas, armava a sua barraca, e acendia o fogo onde ele próprio cozia os 

seus alimentos e esquentava a água para o seu mate-chimarrão.”  

197 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 108, afirma que "esse santo não foi 

um homem. Foram dois, dois homens que confundiram suas vidas para se tornarem apenas um 

santo." 
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povo, um acréscimo provindo do imaginário ou da criatividade da cultura popular, 

para designar uma das características da mensagem, da pessoa ou da prática de 

João Maria, que era a de colocar-se como discípulo de Jesus ou anunciador do 

Evangelho, ou pelos pesquisadores, para poder diferenciar um possível segundo 

monge do primeiro.  

De qualquer forma, o João Maria d’Agostini é de indiscutível valor histórico 

e teria sido um "homem religioso", um anacoreta que desejava a solidão e o 

isolamento, a vida contemplativa, as longas orações198. Ele próprio afirmou ser 

Italiano, de Piemonte, nascido em 1801, quando apresentou-se, fazendo-se registrar 

em 24 de dezembro de 1844, na Câmara Municipal de Sorocaba, Província de São 

Paulo, onde dizia-se solteiro e de profissão "solitário eremita", tendo viajado para 

exercer seu ministério. Achava-se residindo nas matas do Termo da Cidade, 

principalmente no morro da Fábrica do Ipanema. Segundo o serventuário da 

Câmara, Procópio Luis Leitão Freire,199  

ele era de estatura baixa, cor clara, cabelos grisalhos, olhos pardos, boca e 
nariz regulares, barba cerrada e rosto comprido, aleijado de três dedos da 
mão esquerda. Certo é que tenha estado no Pará, donde viajou para o Rio de 
Janeiro, chegando à Corte do Império à 19 de agosto de 1844, pelo vapor 
Imperatriz.  

                                                
198 Segundo Cabral (Ibid., p. 107), referindo-se a este João Maria, assim descreve: "Houve um 

anacoreta de cabelos longos e grisalhos, a barba longa e o olhar manso, que desejava a solidão 

e o isolamento, a quietude e as durezas da vida contemplativa, as horas longas passadas em 

orações e em êxtases, tal como o havia feito muitos outros que fugiram ao convívio dos homens 

para se aproximarem de Deus. Foi simples, foi bom, foi justo. Mais severo para consigo mesmo 

do que para com o seu próximo. E, sendo indigente, repartiu com os seus semelhantes o único 

bem que possuía: a sua fé." 

199 Apud., CABRAL, O. R, A Campanha do Contestado. (1979), p. 108-109. Quanto à referência 

do Termo de Registro em Sorocaba, Cabral cita GASPAR, Antônio F., O Monge do Ipanema, 

(1945), p. 56. Na página 56 desta obra aparece o seu Termo de Registro na íntegra, também 

citado por FACHEL, J.F. Monge João Maria. (1995), p.15, donde aparece antes do nome, 

Giovani Maria d’Agostini um Fr. Que nos permite supor que este monge pudesse ser quem sabe 

um Frade Agostiniano ou, como supõe CABRAL, O. R, A Campanha do Contestado. (1979), p. 

128, um membro da ordem dos eremitas de Santo Agostinho.  
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Ë bem provável que João Maria d’Agostini, nos últimos anos de sua 

existência ou talvez por algumas pessoas ou em alguma região por onde passou, 

ficou sendo conhecido como João Maria de Jesus. As características atribuídas a 

este são praticamente iguais às do anterior. É claro que com o passar dos anos 

qualquer pessoa muda certas características. Mesmo sendo o mesmo João Maria, 

aquele que viveu próximo dos acontecimentos do Contestado não possuía 

exatamente as mesmas características do que viveu 40 anos antes em outro lugar.  

E, além disso, como diz o ditado popular “quem conta um conto aumenta 

um ponto”. Variam os "olhares" do pesquisador e do pesquisado. Duas pessoas ao 

olharem para um fato darão duas interpretações do mesmo. Some-se a isso a 

ideologia e a metodologia dos pesquisadores, que também variam com o passar dos 

tempos, tal como a cultura popular, que também vai ressignificando200 os 

                                                
200 Segundo SAHLINS, M. Ilhas de História. (1990), p. 10, a ordem cultural não é estática mas 

sujeita a riscos empíricos e alterada na ação (...) agindo a partir de perspectivas diferentes e 

com poderes sociais diversos para a objetivação de suas interpretações, as pessoas chegam a 

diferentes conclusões e as sociedades elaboram consensos, cada qual à sua maneira. A 

comunicação social é um risco (...) e os efeitos desses riscos podem ser inovações radicais. 

Partindo do pensamento de Sahlins pode-se afirmar que uma experiência vivida tende a mudar 

de significado com o passar do tempo e dependendo dos seus diferentes interpretes. O 

privilegiamento de determinadas práticas bem como o deslocamento da ênfase em certos 

preceitos ou interpretações se traduzem num ato criativo. Ao falar de ressignificação, trata-se 

portanto de um processo permanente de reinterpretação e particularização cultural e histórica de 

idéias e práticas, que envolvem tensões, conflitos, disputas, negociações, desconstrução-

construção e busca de sobrevivência, entre pessoas e instituições. 
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acontecimentos e adaptando-os, a seu modo e conforme seus interesses e desejos, 

ao seu cotidiano.  

De qualquer forma, mesmo que houvesse um segundo personagem, de 

nome João Maria de Jesus ou Anastás Marcaf201 ou Atanás Marcaf, como alguns 

suspeitam, praticamente só mudaria na sua identidade uns dedos a mais ou a 

menos numa das mãos e a sua origem, que seria francesa e não italiana202. 

Fato é que aos poucos sua origem ou sua identidade, mesmo entre os 

                                                                                                                                                   
Segundo GEERTZ, C. Interpretação das culturas. (1999), p. 18, “no estudo da cultura, o passado 

é reconstruído continuamente.” Pode-se afirmar que “ressignificação” é a habilidade que as 

pessoas possuem de atribuir significados, para acontecimentos, de tal forma que lhes oferece 

sentido para as suas vidas. Através dos sistemas simbólicos, ou seja, da religião, cada 

sociedade representa os temas principais de sua visão de mundo e esta visão está permeada 

pela memória, que ao mesmo tempo é ressignificada pelo presente. Desta forma, podemos 

imaginar a mensagem atual de João Maria e do Contestado hoje como resultado de um 

processo ou de um intrincado jogo de ressignificações e rearranjos, entre as memórias locais e 

institucionais, sociais e individuais. Sendo assim, pode-se supor que tal mensagem, forjada 

dentro dos redutos do Contestado, mesmo depois da dissolução destes, continuou sendo 

preservada e sempre de novo ressignificada pelos indivíduos e comunidades da região. 

201 THOMÉ, N. Sangue suor e lágrimas no chão Contestado. (1992) p. 72, sem citar fontes, 

assim descreve este segundo João Maria: "Anastás Marcaf, ex-marinheiro cujo navio naufragou 

em frente a Buenos Aires e que para pagar promessa dedicou-se à peregrinação. Vindo da 

Argentina, entrou no Brasil pela região missioneira gaúcha, já com mais de 50 anos, ficando 

conhecido como monge João Maria de Jesus. Monarquista, em 1983 declarava seu apoio à 

Revolução Federalista, rogando pragas aos republicanos. Teve contato com o Frei Rogério na 

região de Lages, em 1897, deixou marcas no Morro do Taió e no Morro das Cruzes, em Porto 

União. Mesmo político numa época turbulenta, não era violento, mas sim pacificador. Ficou 

famoso por suas profecias calamitosas e apocalípticas. Desapareceu entre 1908 e 1910, 

também misteriosamente. 

202 CABRAL, O. R, A Campanha do Contestado. (1979), p. 152, afirma que este João Maria 

"nenhuma informação identificadora deixou de si. Apenas o Cel. J. O. Pinto Soares, em sua obra 

'Guerra em Sertões Brasileiros', nos traz um subsídio, 'segundo pesquisas feitas', não indicando, 

infelizmente, as fontes em que o obteve." Em que está escrito que "seu nome verdadeiro era 

Anastás Marcaf, de origem Francesa".  
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pesquisadores atentos à cultura popular, foi deixando de ser histórica e geográfica e 

passou a ser mítica. Alguns depoimentos de caboclos descendentes dos que viram 

ou conheceram João Maria afirmam: “João Maria é alguém que 'desceu do céu' ou 

'que vem da parte de Deus' ou 'é um apóstolo de Jesus' e, portanto, deve ser tido 

como 'um santo de Deus'”.  

Mesmo em Cabral, que abriu as portas para a possibilidade da existência 

histórica de dois monges de nome João Maria, encontra-se a afirmação:203 "no 

sertão, no planalto, nos vales, nas coxilhas, todavia, São João Maria é um só. Não 

houve dois.” Num dos retratos que corre como sendo do "santo", estampa-se a 

legenda: "João Maria de Jesus, profeta com 188 anos”, como querendo a afirmar 

que se houve dois agora já são apenas um, ou que “João Maria ainda está vivo, 

mesmo com toda essa idade". A foto deste mesmo personagem também foi 

reproduzida com a simples legenda: “João Maria d’Agostini”.  

Quanto às suas características identitárias definidas para este João Maria, 

que seria um segundo monge, não aparece grandes diferenças em relação ao 

primeiro. Tanto quanto o primeiro este também era itinerante e eremita, não gostava 

de aglomeração de pessoas em torno de si, nem que pessoas o acompanhassem, 

não pernoitava na casa de ninguém, mas sim embaixo de árvores ou abrigos 

oferecidos pela própria natureza. Dava bons conselhos e era respeitado por todo o 

povo.  

Quanto à sua morte permanece o mistério. Não se sabe onde nem quando. 

Mas independente de como foi o seu fim histórico e real, o que vale aqui é 

aprofundar o fato de como e porque ele continua vivo e presente na memória e na 

cultura popular do Contestado. Como e porque ele se tornou um mito para um povo 

que outrora levantou-se contra a opressão e que ainda hoje continua entre os 

                                                
203 Ibid., (1960), p.164. Vale dizer que observando atentamente a foto donde aparece este dizer 

não há diferenças suficientes para se afirmar que seria outra pessoa. A foto é do mesmo 

personagem donde noutras fotos aparece escrito "João Maria d’Agostini". 
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últimos, em termos de qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

Segundo Eliade204, “a memória coletiva é a-histórica. Após dois ou três 

séculos, a memória modifica-se, a fim de poder conservar o exemplar. A verdadeira 

história passa a ser o mito.” A história se dilui no mito.205 De qualquer forma, João 

Maria d’Agostini ou simplesmente João Maria é o mais afamado personagem mítico 

do Contestado. É desnecessário investigar qual o seu verdadeiro nome, por dois 

motivos: porque ele mesmo assim denominou-se e porque, ainda hoje, ele é assim 

conhecido. Este personagem marcou profundamente a vida dos habitantes do 

Contestado e, também, do sul do país. João Maria é tido por muitos descendentes 

do Contestado como um personagem histórico que serve como referência fundante 

e intermediária entre dois períodos históricos.  

Para dar cordas ao mito, pode-se afirmar que "há um antes e um depois de 

João Maria". Para compreender cientificamente o "antes" há poucos registros 

históricos, documentos ou referências; e para melhor conhecer o "depois" faz-se 

necessário, ainda, uma ampla pesquisa empírica. Esta, que em partes será 

apresentada e analisada no capítulo seguinte, é uma tarefa que extrapola os limites 

desta dissertação, por isso a mesma limitar-se-á a destacar alguns aspectos da 

mensagem "original" de João Maria e de sua recepção e ressignificação junto à 
                                                
204 Ibid., p. 57. 

205 Cf. ELIADE, M. O mito do eterno retorno. (s.d.), p, 17, 36, 20, 39 e 46, os “mitos e ritos” são 

categorias que possuem os mais variados conceitos. Não há “consenso” sobre eles. Depois de 

longos estudos sobre o “homem primitivo”, ele pôde concluir que “o símbolo, o mito e o rito 

exprimem, em planos diferentes e com meios que lhe são próprios, um complexo sistema de 

afirmações coerentes sobre a realidade última das coisas.” Segundo Eliade, “todos os atos 

religiosos foram inaugurados pelos deuses, heróis ou antepassados míticos.” Da mesma forma, 

os rituais e gestos profanos significativos, assim como toda a ação humana, só assumem ou 

adquirem significado na medida em que repetem uma ação realizada no princípio dos tempos 

por um deus, um herói ou um antepassado. Isto é, tudo o que não possui um modelo exemplar é 

‘desprovido de sentido’. O poder do rito e da palavra - de um sacerdote por exemplo - depende 

dessa repetição, da imitação de um modelo exemplar. O que importa, nos mitos e ritos, é a 

legitimação dos atos humanos através de um modelo extra-humano. 
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cultura popular do Contestado. 

Milagroso, curandeiro, profeta, benzedor, monge, peregrino, eremita, santo, 

pai, paizinho, enviado ou amigo de Deus, alguém-como-Jesus, João de Deus ou 

simplesmente João Maria (de Agostini, de Jesus, ou de Santo Agostinho) são alguns 

dos muitos nomes ou adjetivos atribuídos a esse personagem místico, anunciado 

pelos remanescentes do Contestado como homem bom, do bem, pessoa simples, 

gente do povo, humilde, de pouca fala, só, alguém que sabe ouvir, que fala com 

poder e a todos convence, que não é homem de duas palavras e anuncia o que está 

por vir, que se compadece dos que estão doentes ou sofrendo de qualquer mal, que 

tem poder sobre maus espíritos, detesta a falsidade, o orgulho, o acúmulo de 

riquezas, é homem pacífico, busca o governo de Deus para a terra e condena o 

governo dos homens, da república, alerta para o fim do mundo, para tempos difíceis, 

pede para respeitar a natureza e chama à conversão, ao abandono do desrespeito, 

da inveja, das mal-criações, do acúmulo de riquezas e dos pecados.  

É alguém que se identificou com aquela gente simples, ensinou sobre 

plantações, remédios, rezas, maneiras de ser e de agir, o que, como e quando se 

devia ou não falar, adorar, esperar, plantar, batizar... quais e quando os santos 

deviam ser invocados e reverenciados, e do que deveriam se afastar e libertar... 

Enfim, foi sentido e recebido como um modelo de vida, experimentado como quem 

devia ser seguido e respeitado. 

João Maria foi reverenciado por muitos mas também criticado por alguns. 

Estes últimos não foram muitos, entre outros estão alguns coronéis, governantes, 

militares, vaqueanos e sacerdotes católicos. Estes o chamaram de feiticeiro, 

charlatão, herético, bruxo, falso profeta, perigoso, fomentador de violências e 

desordens, homem de má aparência e reputação, suspeito, duvidoso, lunático. 

Consequentemente, João Maria fôra vigiado, expulso, maltratado, injuriado, preso e 

suspeita-se também que foi apedrejado e morto, enterrado como desconhecido, 
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andarilho, alguém sem nome e sem ninguém por ele.206 

Realmente, ele preferia andar sempre a sós, indefeso e desarmado; 

possivelmente entendia que, se assim fosse, a sua morte sequer seria conhecida. O 

mistério o envolvia e o atraía e o seu mistério envolvia e atraía a muitos. 

Interessava-se em conversar e em ajudar a pequenos grupos e especialmente a 

cada um em particular; não desprezava ou desrespeitava ninguém, mas manifestava 

um carinho especial pelos mais pobres e sofredores. Quanto às multidões ou aos 

grandes agrupamentos humanos ele não manifestava interesse algum. 

                                                
206 ÁVILA DA LUZ, Aujor. Os fanáticos. (1999), p.146, aponta para uma história, fato ou lenda, 

que teria sido contada pelo coronel Caetano Costa, de Lages, num artigo do Jornal Guia 

Serrano, de 28 de janeiro de 1940. Tal história visa questionar a santidade e a personalidade do 

monge. Ei-la: "Eu conheci pessoalmente o João Maria. Seria ai por 1895, não posso precisar 

bem. Eu morava na velha sede da fazenda Araújo. ...Nessa ocasião andava de muletas, por um 

grande golpe de machado no pé. Adoecera, então, gravemente, de tifo, um rapaz de 18 anos, 

que tínhamos criado, o Pedro, meu afilhado, filho de uma ex-escrava da fazenda e que fora 

minha pajem. (...) Julgado caso perdido, pelo senhor Eduardo Rambusch, que naquele tempo 

clinicava, o padrasto do rapaz, o velho Tio Adão, pediu-me permissão para que ele fosse visto 

pelo monge João Maria, que ele sabia ter pernoitado e estar ainda na beira da estrada num 

capão de mato vizinho. ...Condescendi com meu velho e inolvidável amigo Tio Adão. E veio o 

suposto monge. Meio de estatura, com seu nodoso bordão, o seu boné de pelos, alforje a 

tiracolo, mala de panos, alpercatas, roupas decentes, velho manto de pedaços de cobertor, 

vestes comuns e limpas, cachimbo pendente da boca irônica, olhos claros e vivos, encravados 

em órbitas fundas, nariz fortemente adunco, cavaignac fino, longos cabelos crespos, orelhas 

atochadas de pêlos, dava no conjunto a impressão de tipo judaico. (...) Minha mulher, curiosa 

como todas as filhas, quis também vê-lo. Fez as honras da casa, oferecendo ao "santo" um 

vasto café com biscoitos, que ele saboreou, quase vorazmente, e repetiu chupando os bigodes. 

Achou desnecessário ver o doente. Receitou um "cordeale" da tal famosa vassourinha de "São" 

João Maria, infalível para todas as doenças. 

Sabendo que ele era apologista da revolução, ao contar-lhe sobre a morte de Gumercindo, 

exaltou-se, dizendo que ele não tinha morrido, e que marchava para Porto Alegre, tendo como 

vanguarda um exército de anjos. Percebi aqui com toda a inteireza, a maciça e crassa ignorância 

do lunático, errante... e é desnecessário dizer que o Pedro morreu logo no dia seguinte. 
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2.1.2 As andanças e os feitos do monge João Maria 

Fica fácil entender o fato de que o monge rapidamente tenha sido 

conhecido em uma grande região do país, especialmente no centro oeste e sul. 

Visto que ele morou algum tempo em Sorocaba, destino de muitos comerciantes, 

que compravam, vendiam, trocavam diversas mercadorias. Ao final da primeira 

metade do século XVIII, passavam ou eram vendidos, em média, diariamente, cerca 

de 10 a 15 muares naquela cidade. Este número porém aumentou ao ponto de um 

século depois somarem cerca de 100 mil muares ao ano; porém, talvez por causa da 

instalação da rede ferroviária, ao final do século XIX a media anual declinou para 12 

mil.207 Grande parte destes muares, que eram os melhores meios de transporte da 

época, partiam do Rio Grande do Sul, dos campos de Vacaria, passando pelos 

campos de Lages, Campos Gerais e Itararé. Esse foi o principal caminho que ligava 

o Rio Grande do Sul a São Paulo.  

Citado por Cabral,208 Aloísio de Almeida narra que “o eremita, João Maria, 

em meados do século XIX, foi acoitar-se numa grota existente no morro de 

Araçoiaba, conhecida posteriormente como Pedra Santa, junto à Fabrica de Ferro.” 

Afirma, também, que ele “vestia um hábito, talvez franciscano, sobre o qual caíam-

lhe os cabelos compridos e a barba longa.” E que “dormia sobre uma tábua e 

alimentava-se de frutos e de algumas dádivas dos sitiantes próximos.” Diz ainda que 

o eremita  

tornou-se conhecido por ‘Monge do Ipanema’ e raramente descia à Vila da 
Fábrica - onde se via cercado pelo respeito temeroso dos caipiras e pela 
zombaria irreverente dos operários. Às vezes, na calada das noites, em sua 
gruta, entoava, a plenos pulmões os seus salmos e as suas orações - dando 
ensejo a que, cá embaixo, ouvindo-o todos, surgisse a galhofa dos operários 
com o chiste de que "o bugio está roncando na serra".  

Cabral209 afirma ainda que um sitiante das redondezas relata que  

                                                
207 Estes dados encontram-se em COSTA, L. O continente das lagens. (1982), p.158. 

208 CABRAL, O. R, A Campanha do Contestado. (1979), p. 109 

209 Ibid., p. 109. Ver também: FACHEL, J.F. Monge João Maria.(1995), p. 16. 
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o seu abrigo era uma cavidade do penhasco; as suas refeições, as mais 
simples e frugais; e a fonte que ao lado do rochedo brotava, fornecia a água 
pura e fria, único líquido que o ermitão usava... Logo este local foi tornando-
se centro de piedosas peregrinações. 

Uns por curiosidade, outros a procura de medicamentos ou de orientações 

espirituais, aos poucos este homem solitário passou a receber inúmeros visitantes. 

Junto à gruta do monge havia uma pedra donde vertia água. A gruta logo foi 

considerada santa, e a água, milagrosa. Mas este homem humilde, piedoso, 

simples, austero e com uma vida rigorosamente sóbria, com os olhos e o coração 

inteiramente voltados para Deus, para o qual entoava muitos cânticos e dirigia 

preces, não permanecia por muito tempo no mesmo lugar.  

Em Sorocaba, ele permaneceu pouco mais de um ano. Cabral sugere que 

ele teria voltado para aquele lugar mais uma ou duas vezes e lá ficado por mais um 

ou dois anos cada vez que retornava. Seu desaparecimento da Pedra Santa, 

continua até hoje envolto em lendas e histórias diversas.  

Após seu desaparecimento de Sorocaba, João Maria teria reaparecido no 

Rio Grande do Sul, em Santa Maria da Boca do Monte. É possível que sua fama 

tivesse chegado antes que ele próprio, por meio do caminho das tropas e das 

conversas entre os tropeiros que o haviam conhecido. Ao relatar a história do 

município de Santa Maria, João Belém210 relata:  

Sabe-se que a chegada do monge ao Campestre (a nove quilômetros de 
Santa Maria) foi no dia 4 de maio de 1846, exatamente no dia em que nasceu 
um menino, para o qual o seu pai lhe deu o nome de João Maria da Rosa, em 
homenagem àquele homem santo, que àquelas plagas chegava, levando no 
coração a fé e nos lábios a palavra de Deus.  

Acrescenta Belém que: "não tinha ele, ao chegar, a imponência audaz de 

um general romano, mas a humildade serena dos mártires da fé. Entretanto, chegou, 

viu e venceu”211. Mas nem todos pensavam assim. O vigário José Soares de 

Mendonça, depois de consentir que aquele homem, italiano, de hábito preto, 

                                                
210 Apud., FACHEL, J.F. Monge João Maria.(1995), p. 19. Ver também CABRAL, O. R. A 

Campanha do Contestado. (1979), p. 117. 

211 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 117. 
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aparentando espírito religioso e vida austera, fizesse uma prática na capela, o Pe. 

Vicente Zeferino Dias Lopes tece sobre esse homem, conhecido como monge, o 

seguinte comentário: "subindo ao púlpito profanou o lugar santo e usando uma 

linguagem dasaforada desacatou as famílias presentes, dirigindo-lhes palavras 

grosseiras (...)” E, “ao sair da igreja o monge recebeu, do então Tenente-Coronel 

José J. Andrade Neves, umas bengaladas em remuneração a tanto arrojo"212.  

Também, no Cerro do Campestre, onde João Maria fez sua morada, havia 

uma fonte de água cristalina213, da qual os fiéis, especialmente os enfermos, se 

utilizavam acreditando que seriam curados ou aliviados de seus males. Deste lugar, 

também chamado de Cerro de Santo Antão e depois também de Cerro do Monge, 

situado a 300 metros de altura, João Maria só descia para pregar infindáveis 

sermões, onde merecia maior espaço a Palavra de Deus e a necessidade de 

penitência. Próximo de seu pobre rancho, mais no topo do morro, com o auxílio de 

diversos devotos, logo foi construída uma pequena capela, cujo padroeiro ficou 

sendo Santo Antão. E uma imagem deste santo foi colocada sobre o altar. 

Como cita Belém e Betrão214, essa imagem teria sido trazida pelo próprio 

monge, que foi buscá-la na região das antigas Missões Jesuíticas. Quando João 

Maria teria ido pegar tal imagem, segundo o Jornal "A federação", de Porto Alegre, 

consta um diálogo acontecido entre o monge e o General Andréa donde João Maria, 

em resposta às perguntas do general, afirmou algo sobre sua origem e objetivos:  

Sou italiano, ando em peregrinação cumprindo uma promessa feita à Santa 
Mãe de Deus e chamo-me João Maria d’Agostini. Venho pedir a V. Exa. um 
santo. Em uma igreja dos Sete Povos das Missões, que está em ruínas, 
existe uma bela imagem de Santo Antão. Eu venho pedir a V.Exa. essa 
imagem para construir-lhe uma capela. 

Então o general disse que ele devia ir ter com o padre Tomé, que “é quem 

governa a Igreja.” E acrescentou ainda, "eu nada tenho a ver com estas coisas". Ao 

                                                
212 FACHEL, J.F. Monge João Maria. (1995), p. 22. 

213 Ibid., p. 24. 

214 Ibid., p. 24. 
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inclinar-se para beijar a mão do general, este a retirou e lhe disse: “suma-se”215. 

Na encosta do morro do Campestre, o monge organizou uma espécie de 

via-sacra com dezessete cruzes, onde muitas pessoas, ajoelhadas, diariamente 

rezavam o terço e, após isso, ouviam os seus sermões. Aquele lugar logo se tornou 

um verdadeiro espaço sagrado onde se reuniam diariamente centenas de doentes e 

fiéis, vindos muitas vezes a pé ou a cavalo, de centenas de quilômetros de distância, 

para rezar, procurar consolo e curas, e fazer preces ou agradecimentos a Deus e ao 

próprio João Maria. O número de pessoas, que não tinham outra esperança senão 

aquela, crescia dia após dia. Formavam verdadeiras romarias à procura da água 

                                                
215 FACHEL, J.F. Monge João Maria. (1995), p. 25. Ver também em CABRAL, O. R. A 

Campanha do Contestado. (1979), p. 114-115 e 120-121, que resgata um depoimento de 

Felicíssimo de Azevedo que afirmou "que, por 35 dias, esteve no Campestre, assistindo às 

práticas de João Maria, que eram diárias e nas quais se dizia inspirado por Deus. E, que, na 

encosta do morro plantou o ermitão as 17 cruzes ficando ao alto a capela de Santo Antão, onde, 

em altar bem preparado, jazia a bonita imagem do Santo." E, continua Cabral com o depoimento 

de Felicíssimo que afirma "que a sua barba longa e o hábito atraíram os simples que o tomavam 

por um novo Messias. Fazia prédicas ao povo todos os dias. Dizendo-se inspirado de Deus, 

atraiu ao lugar uma multidão de crentes que o adoravam. Copiou as ações de Cristo. Fez de 

uma vertente abundante dentro do mato a base de seu poder misterioso, de seus milagres. 

Junto à primeira cruz, ao entrar-se na picada, depois do sol posto, quando desciam as primeiras 

sombras da noite, era o povo, cerca de 200 pessoas, chamado à oração com o sinal de um tiro 

de pistola. Ajoelhados todos frente àquele símbolo da religião cristã, rezavam o terço, depois do 

qual, quando se achava presente o monge, havia a prática do mesmo, aconselhando o povo à 

prática de todas as virtudes cristãs; que, com fé, pedissem a Deus e à Mãe Santíssima o termo 

de seus males, com a aplicação daquela água milagrosa de que estavam fazendo uso. ...Ao pé 

de cada cruz parava o doente, devendo ajoelhar-se para fazer a oração. Após chegar a 

capelinha, onde se achava o Santo, tomava-se acento em um banco tosco, e daí descia-se para 

o lugar onde estava a vertente que saia da rocha a um metro de altura. Havia um cepo, onde o 

doente se ajoelhava para receber a água, que era despejada por qualquer pessoa com uma 

caneca de metal aí existente, presa por uma corrente. Por sobre a cabeça do paciente 

ajoelhado, despejava-se água com vagar, na proporção que cada um queria, mas sempre em 

números ímpares. Acabada a operação, subia-se às pressas a fim de agitar novamente o corpo. 

A roupa só era mudada depois de enxuta naturalmente." 
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milagrosa e também do barro santo, usado na cura de feridas entre outras mais216. 

Descontentes e inconformados com tudo o que por lá acontecia, a primeira 

providência, tomada pelo General Andréa, através da lei 141, sancionada em 18 de 

julho de 1848, foi mandar um médico de confiança ao Campestre para examinar as 

propriedades medicinais e os efeitos terapêuticos das águas denominadas santas, e 

procurar conhecer seus princípios. O médico enviado foi Thomaz Antunes de Abreu, 

cujo relatório apresentado ao General Andréa, em 25 de maio de 1849, afirma ter 

encontrado, durante o tempo de 4 meses, cerca de 1000 doentes217 que, ocupando-

se com 20% dos mesmos e os observando atentamente, depois de um longo relato, 

ofereceu a seguinte conclusão: "trese se restabelecerão, cincoenta e um obtiverão 

melhoras, das quaes muitas julgo aparentes, cento e trinta e trez longe de 

melhorarem ficarão no mesmo estado, tornando-se piores muitos delles, e trez 

sucumbirão." 218 Disse ainda, ao final do relato que  

aos médicos compete indicar as águas, que convém a certas enfermidades 
(...) não se torna portanto necessário, que os doentes se submettão 
cegamente á vozeria dos lunáticos, sacrificando seus interesses, seus 
comodos e mesmo sua existência, quando podem alcançar os benefícios, que 
águas methodicamente administradas, e seguidas dos meios therapeuticos, 
muitas vezes produzem.  

Felicíssimo de Azevedo219 assim discorre sobre os que para lá se dirigiam:  

Doentes de todos os tipos e moléstias (...) gente que não tinha probabilidade 
de cura e gente que não tinha possibilidade de procurar médico (...) gente 
sem haveres para custear tratamentos - ou que não via outra maneira de se 
livrar da enfermidade senão apelando para o sobrenatural (...) gente sem 
outra esperança senão aquela (...) Muitos se sentiam aliviados, outros 
curados (alguns inclusive imediatamente). Outros mais, voltavam como 
chegado haviam. 

Ele continua relatando como os visitantes e romeiros chegavam e 

                                                
216 Cf. FACHEL, J.F. Monge João Maria. (1995), p. 27.  

217 Calcula o médico que no verão anterior o número de doentes teria sido de 8 a 9 mil. 

218 AHRS: março A 20; A 21 - Correspondência do Governo do Rio Grande do Sul - março 

Saúde Publica. FACHEL, J.F. Monge João Maria.(1995), p. 80. 

219 Cf. CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 121. 
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passavam o(s) dia(s) em torno da capela do monge:  

Cada um armava a sua barraca onde quisesse, havendo-as de todos os tipos. 
Reinava uma perfeita fraternidade, havia a maior decência e o maior respeito 
às famílias... A capela vivia cheia de devotos e o cofre ao lado do altar 
recolhia os óbulos. De tempos a tempos, aberto, em presença do monge, era 
retirado o necessário ao culto e todo o resto distribuído aos pobres".  

Como as águas não possuíam, segundo a avaliação do médico, nenhuma 

propriedade medicinal ou terapêutica, o povo, sabendo dessa avaliação, mais ainda 

passou a crer que quando uma cura acontecia, o que acontecia era na realidade um 

milagre220. Isso gerou uma irritação ainda maior no General Andrea que, também 

crendo que o monge não tinha a aprovação da Igreja Católica, e temendo 

aglomerados ou concentrações de gente em torno de um monge, resolveu prendê-lo 

e o proibiu de curar ou fazer prédicas. 

 Tem-se duas versões sobre as atitudes tomadas pelo general Andrea, no 
                                                
220 Em CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 129, vemos que "apesar de 

tudo, o povo continuava a acreditar nelas, ou quiçá, por aquilo mesmo, por não possuírem as 

águas qualquer virtude excepcional, mais patentes se tornavam os casos como sendo 

milagrosos." Fé, promessas de cura, levaram um número apreciável de pessoas ao Campestre 

enquanto o monge lá esteve. Em fins de 1848, o Gen. Andréa mandou prender o monge, 

considerado, após o relatório do médico, um enganador que abusava da sinceridade e da 

ignorância do povo, remetendo-o para Santa Catarina. As romarias à fonte santa do Campestre 

tiveram seu fim, pois sua santidade vinha do próprio monge. Obviamente que somente a falta de 

recursos não seria condição suficiente para explicar deslocamentos populacionais tão 

significativos em uma área tão escassamente povoada. Mesmo a promessa de cura deve ser 

matizada não apenas com a fé, mas com a possibilidade que se apresentava àquelas gentes, de 

entrarem em contato com um "homem santo". Nenhum outro curador causou tamanha 

mobilização, o que não significa que se possa atribuir esse tipo de ação coletiva à superstição ou 

apenas, como alguns comentaristas da época, ao desespero da falta de quem aliviasse suas 

mazelas. A simplificação de um fato como esse equivaleria à repetir uma idéia que parece ter-se 

cristalizado na historiografia brasileira, a de que o curandeirismo se desenvolveu aqui em função 

da falta de médicos. Cremos que uma afirmação como essa não peca somente por seu 

anacronismo - que interpreta a figura do médico de uma mesma maneira em cinco séculos de 

história -, mas por colocar em segundo plano fatores como a cultura, a tradição e as crenças 

populares, fenômenos muito mais eficazes para se interpretar o sentido das ações dos atores 

históricos. 
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que tange à prisão do monge. Na primeira, o general Andrea remeteu-o "de 

presente" para Santa Catarina, sem esperar o relatório médico. Junto com o 

“presente” mandou dizer que não tinha a menor indisposição contra o monge, mas 

que o General Antero, poderia lhe “fazer agasalho” do que julgasse merecido. 

Acrescentou ainda: "por se ter desenvolvido grande fanatismo a respeito desse 

indivíduo, ter ele mesmo nomeado empregados e estabelecido certos regulamentos 

com boas intenções" e por ser "uma medida de polícia", pediu que não mais o 

deixasse voltar à província do Rio Grande do Sul "por entender que poderá ser 

nociva nela a sua presença".  

O general Antero, então presidente de Santa Catarina, ficou muito 

contrariado com o presente recebido, e, ao perguntar ao monge para onde queria ir, 

manifestou que gostaria de ir à ilha do Arvoredo, que fica a 15 quilômetros do litoral 

de Porto Belo-SC. Com a seguinte frase: "peço que me mandem botar nesta ilha, 

porque estando já aborrecido dos homens, quero viver em um canto retirado, onde 

não veja mais ninguém"221. Os pescadores que para lá o levaram, voltaram 

contando a todos que o monge milagroso lá se encontrava e que tinha descoberto 

uma água santa, que servia para curar toda a sorte de ferida. Logo, também ali, uma 

grande procissão o procurava. Não se sabe quanto tempo ficou na ilha, nem como 

saiu dela e para onde foi, mas acredita-se que ele voltou a Sorocaba ou para o 

interior do Rio de Janeiro.222  

A segunda versão, é de Belém223 que relata a saída do monge do Rio 

Grande do Sul, afirmando que João Maria já tinha fugido, quando perseguido pela 

polícia, do Botucaraí-RS. Tal perseguição seria oriunda da suposição presidencial de 

                                                
221 Segundo CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 128, "não resta a menor 

dúvida que o ciclo messiânico de João Maria durou muito pouco. Tudo faz crer que ele preferia o 

isolamento à prédica, o esquecimento à popularidade." 

222 Cf. FACHEL, J.F. Monge João Maria.(1995), p. 30 e 31. 

223 Cf. CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 129. 
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que 'aquela multidão de sofredores' viesse a tornar-se 'um foco de fanáticos 

perigosos'. Há também a hitpótese de que o General Andréa o prendeu no Botucaraí 

e, depois de proibi-lo de fazer prédica e de curar, o deportou para o Rio de Janeiro.  

Sendo correta esta versão, pode-se também afirmar que João Maria 

permaneceu pouco tempo no Rio de Janeiro. Há indícios de que ele teria novamente 

voltado para Sorocaba e, em seguida, por volta de 1851, dirigiu-se até as 

proximidades da cidade da Lapa, então Vila do Príncipe, ex-Capão Alto, no Paraná, 

tendo escolhido também ali uma gruta para abrigar-se224. 

Sua permanência na Lapa também não foi demorada, o suficiente para se 

tornar conhecido na região. É mesmo provável que a população tivesse tomado 

conhecimento de sua existência na gruta que hoje tem seu nome, por tê-lo ouvido 

pregar na Igreja Matriz da cidade. 

Lugar chamado Monge, 3/4 de légua da cidade, acha-se uma gruta no alto da 
Lapa, com uma cruz e fonte. A cruz e a fonte são muito veneradas pelo povo. 
Nos anos de 1840 a 1850 residiu por lá por pouco tempo, um monge, que 
provavelmente foi sacerdote, porque consta que, com licença do então vigário 
Pe. Luiz de Carvalho, pregou na Matriz225. 

João Maria, a par de prescrições religiosas, receitava, como no Campestre, 

a água que ali perto corria, para todas as enfermidades e para todas as queixas. E, 

como sempre, em toda parte havia os que saiam reconfortados e os que saiam 

curados, os que se viam recuperados e os que desciam esperançados.  

Também ali, logo aumentou a afluência de crentes e a reputação dos 

poderes sobrenaturais do monge. Mantinha ele os seus hábitos de ascetismo. Nada 

aceitava, salvo algumas ofertas de frutos e leite. Quando a ele deixavam outros 

alimentos ou dinheiro, se não os recusava de imediato, distribuía-os aos pobres logo 

depois. A sua voz, também aqui, nas noites calmas, era ouvida cá em baixo, muitas 

vezes, chegando aos ouvidos do povo que se edificava na sua piedade226. 

                                                
224 Ibid., p. 131. 

225 SOBRINHO, Pe. J. A. Da Lapa - verdades de arrepiar. (1956) p.131.  

226 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 133. 
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Conta Joaquim Borges, que o monge teria chegado à Lapa em 1845, vindo 

de São Paulo (Tatuí) a pé. Ao prosseguir viagem, após pousar, acompanhado por 

um dos seus parentes, Joaquim fala que "a João Maria foi cedido um cavalo, para o 

levar até a cidade da Lapa (vindo de uma fazenda dos seus parentes), cavalo este 

que mancava. Ao voltar para a fazenda, entretanto, o cavalo que transportara o 

peregrino, chegou curado. Narrou-nos ainda, o Joaquim, que o monge era 

perseguido pelas autoridades, pois dava remédios de ervas. Também contou-nos 

que as cruzes que João Maria levantava eram sempre de cedro227. 

Segundo Cabral, foi em 1851 que ele teria se instalado numa gruta no 

município da Lapa-PR228. A gruta do monge é ainda hoje um lugar misterioso, de 

oração e também um Parque Turístico, visitado por muitas pessoas. Sobre essa 

gruta diversas histórias são contadas e recontadas de geração em geração229. Uma 

das pedras que servia de cama do monge foi adaptada tornando-se um altar onde 

se fazem cultos, missas e outras celebrações ou cerimônias diversas. No interior 

                                                
227 Ibid.,  p. 135 e 136. 

228 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 135, afirma que "nas proximidades da cidade da 

Lapa, numa gruta natural existente, o monge fez sua iniciação e purificação. Aí, isolado, 

esquecido do mundo, o eremita entregou-se ao seu misticismo... Vivendo ai anos, entre orações 

e mortificações, num processo longo de recalcamento e lembranças perturbadoras, quando 

atingiu o equilíbrio e a harmonia de sua psique desorganizada, dentro das condições anômalas 

do misticismo, abandonou a caverna, desceu as escarpas e começou a peregrinar... deixou a 

vida do anacoreta e foi fazer a do apostolo..." 

229 Em OLIVEIRA, C.A. de. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus 

(1992), p.123, temos a história do monstro da Lapa. Diz que em certa ocasião um homem foi até 

a entrada da gruta da Lapa, com muita fé, para falar com o monge e saber sobre o motivo de 

sua moradia ali. O bom santo, fitando-o nos olhos disse-lhe: “Meu filho, debaixo da terra 

encontra-se um monstro grande de muitos metros de comprimento, cuja ponta da cauda está no 

centro da cidade, em local que será a futura igreja e a cabeça está debaixo destas pedras onde 

fiz minha morada. enquanto houver fé no coração destes homens o monstro será adormecido e 

não se levantará para fazer mal a ninguém. É por isso que aqui estou, em perene oração para 

que nada de mal aconteça a esta pobre gente.” 
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desta gruta tem uma grande quantidade de muletas, roupas, velas e retratos 

daqueles que imploraram e conseguiram graças “do monge” ou “por intermédio” 

dele230. 

Depois deste pouco tempo de parada na Lapa, afirma-se que João Maria 

esteve em Rio Negro-PR, Mafra-SC e Canoinhas-SC, entre outros lugares 

circunvizinhos231. Em 1851, João Maria alcançava o registro do Rio Negro. Fixou-se 

na margem catarinense. À falta de gruta preferiu o abrigo à copa das árvores, 

recusando a hospedagem oferecida pelos ribeirinhos232.  

Sabe-se que sua parada em Mafra e na região próxima, também foi de 

curta duração, depois disso, segundo Cabral, "que caminhos tomou ninguém sabe. 

É provável que tenha se embrenhado pelas matas, indo sair em Lages". Cabral 

acredita que depois de visitar Lages, João Maria teria voltado para Sorocaba, entre 

os anos 1865 e 1870, onde viveu mais algum tempo, entregue sempre às suas 

                                                
230 Segundo o Coronel MIRANDA, A. Contestado. (1987),p.1, que participou das operações 

contra os chamados "fanáticos do Contestado", "a história do fanatismo no Contestado está 

diretamente ligada à do aparecimento dos monges na terra das araucárias. De fato o mais antigo 

monge de que há notícia escrita, chamava-se João Maria de Agostinho e surgiu na Lapa em 

1842, habitando um alpendre natural de rocha, ao qual se deu desde então o nome de gruta do 

monge, pouco distante da cidade. Até hoje nos dias festivos da igreja, há romarias a esse lugar, 

dos moradores das circunvisinhanças, que vão acender lumes votivos ao pé da cruz aí existente, 

encravada na pedra, em sinal de ingênua devoção”. 

231 Segundo ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 135-136, "quando, cerca de 1895, 

apareceu, pela primeira vez, nos sertões do planalto de Santa Catarina, em suas constantes e 

vagas peregrinações, o monge João Maria de Agostinho, a gente crédula e mística acolheu-o 

como a um enviado do céu. Vinha do norte, do estado do Paraná. Dirigiu-se para o sul. Chegou 

a freguesia do Rio Negro, nas margens do rio do mesmo nome, e aí, em um mato cerrado, 

abrigou-se. aí esteve algum tempo pregando e aconselhando os moradores da incipiente 

colônia. Depois, deixando levantadas, na estrada da mata, três cruzes de madeira, para livrar os 

colonos da "peste, da fome e da guerra", partiu... Caminhou pelo estado do Paraná e Mato 

Grosso durante muitos anos. 

232 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 136. 
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orações e devoções, até que (de lá) desapareceu para sempre233.  

Quanto à sua morte existem várias versões. Entre elas, destacam-se as 

seguintes. 

Que o monge teria morrido na sua própria gruta em Sorocaba-SP, atacado 

por algum animal feroz ou por algum desalmado234. Aloísio de Almeida, acredita que 

o monge teria ficado até 1870 em Sorocaba e depois rumou para os sertões de 

Araraquara, onde então, teria morrido, antes de 1889235. Hemetério Veloso da 

Silveira data sua morte em 1906 ou 1907, em Araraquara236. Outras suspeitas 

afirmam que depois de ter passado por Lages, ele teria voltado para a Lapa e 

terminado seus dias em Ponta Grossa-PR. Outro relato afirma que seu corpo foi 

enterrado em Campos Novos e há ainda uma versão, que parece a mais provável, 

de que fora assassinado em Lagoa Vermelha-RS237.   

Enfim, misteriosamente, desapareceu, praticamente sem deixar vestígios 

de sua morte. Existem ainda outras versões sobre o seu desaparecimento. A mais 

popular, na região do Contestado, afirma que ele teria findado seus dias no Morro do 
                                                
233 Ibid., p. 139. 

234 Ibid., p. 139. 

235 Conta Aloísio de Almeida que pouco antes de sagrar-se bispo, o Frei Vital M. de Oliveira, 

sendo ainda professor do seminário de São Paulo, visitou a gruta do solitário de Ipanema (1871-

1872) e não mais ali o encontrou. 

236 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 140. 

237 Cf. FACHEL, J.F. Monge João Maria. (1995), p. 35. Davino V. R. Napomuceno, na sua obra 

“História de Lagoa Vermelha” (2003 p.68), conta que em Lagoa Vermelha encontra-se uma 

sepultura atribuída a São João Maria, que teria sido degolado por malfeitores em 1893. Ao 

dialogar com Delmir Valentini que é pesquisador sobre história do Contestado e é docente na 

Universidade do Contestado, em Caçador/SC, ele afirmou, em entrevista, que o segundo monge, 

"o João Maria de Jesus" realmente foi assassinado em Lagoa Vermelha/RS. Segundo Valentini, 

ele teria sido apedrejado por diversos homens que se encontravam bebendo em um bar. O 

provocaram muito e ele não reagiu, então o apedrejaram até que caiu e ficou estendido ao chão 

por um tempo, quando sentiu-se melhor levantou e tentou fugir então foi novamente apedrejado 

até morrer. 
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Taió, lugar onde, segundo muitos moradores da região238, o monge desejava 

encerrar sua peregrinação. Entre os descendentes do Contestado é comum ainda 

hoje ouvir que João Maria não morreu e sim está encantado naquele morro.239 

Assim aquele lugar é considerado sagrado. Aliriano Anacleto da Silva afirma que ele 

está vivo e encantado no moro do Taiózinho. 240 Segundo ele, não é fácil de se 

chegar até o local. Diz que um amigo dele que conseguiu chegar lá somente depois 

de 10 anos pedindo pelo poder de São João Maria, então este permitiu que fosse 

visitado.241 Este assunto será retomado no capítulo seguinte. 

                                                
238 Também escreveu-se no Jornal FC 1-10-1912, que João Maria teria dito: "Está perto de 

terminar a minha promessa, e Deus já determinou que eu fosse para o Taió". Conforme VINHAS 

DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 63, "em vida, João Maria relatara que 

várias vezes fora ao cume do Taió, que os índios daquela zona o respeitavam e que não se 

podia negar ali a existência de riquezas. Aqueles que acreditavam na imortalidade do monge, 

julgavam agora que ele permaneceria encantado nesse lugar misterioso." 

239 A afirmação que ele estaria encantado no morro do Taió é feita por quase todos os 

entrevistados nesta pesquisa. Cf. Relatos anexos: nº 02 de Ricieri M. de Arruda, nº 04 de 

Aliriano A. da Silva e nº 08 de Arnoldo Ferraz. É interessante notar que nos relatos aparecem 

testemunhas de que existe a possibilidade de visitá-lo, porém apenas a alguns é dado este 

poder ou este merecimento. VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), 

p.256, afirma que quando João Maria deixou de aparecer, “os sertanejos começaram a acreditar 

que ele não havia morrido ‘porque um santo como aquele não morre’, que estava encantado no 

morro do Taió e que um dia voltaria para livrar a sua gente dos sofrimentos.” 

240 O morro do Taió situa-se num local de difícil acesso, dentro do Município de Santa 

Teresinha, próximo de Rio do Sul-SC. Ali foi construída uma espécie de capela, sendo que o 

estilo lembra uma gruta, aberta à frente e de aspecto arredondado. Além de uma Romaria que 

acontece sempre no dia 12 de outubro, este local é diariamente visitado por grupos de pessoas 

que acendem velas e elevam preces a São João Maria e Nossa Senhora Aparecida, 

principalmente. Muitos procuram este lugar para se curar de doenças ou porque pensam na 

possibilidade de encontrar João Maria retornando à terra ou que lá poderia estar ou se 

manifestar ou revelar algo, de alguma forma. Neste local de oração, encontram-se duas imagens 

de João Mria, além de outras imagens de Maria (N. Sra. Aparecida) e outros Santos e Santas 

católicos, fixos nas paredes ou colocados no chão e nos fundos da casa. 

241 O depoimento de Aliriano Anacleto da Silva encontra-se na íntegra no anexo nº 04. 
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Otacílio Costa242 acreditava que, 

por volta de 1862, foi erguido na cidade de 

Lages o seu cruzeiro. Ele comenta: 

E um dia, como um fantasma, 
filho da própria floresta, aparecia 
um velho de barbas intensas, 
pés maltratados, dentro de 
alpercatas de couro cru, um 
barrete de pele de tigre na 
cabeça, uma sacola às costas, 
um velho livro de orações, um 
cajado na mão, curvado ao peso 
dos anos e das caminhadas 
longas. Não dormia nas casas, 
recusava o colchão e o 
travesseiro e, para alimento, 
cozia umas ervas"... "Ali no alto 
da Santa Cruz, ele convidou o 
povo a erigir uma cruz, como 
sinal da fé e marco da sua 
passagem por estes sertões 
impérvios. ...Preparada a 
madeira, os braços da cruz não 
ficaram bem justapostos. Eram 
precisos um ou dois pregos 
grandes... E o velho concentra-
se. Aponta para uma velha casa 
de madeira e diz: "Ide lá. 
Encontrareis uns cavalos 
encilhados e alguns homens 
jogando. Entrai e ponde a mão 
sobre a linha mestra, aos fundos 
e, aí, encontrareis um grande 
cravo". E os homens foram e 
vieram, pressurosos, pregar os braços da cruz.  

Considerando a validade das reflexões e dos mitos criados em torno de 

João Maria, vale destacar um documento, mesmo sendo um tanto mais difícil crer na 

                                                
242 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 138. Em homenagem àquela cruz, 

possivelmente de cedro, erguida por João Maria, hoje, no alto da cidade de Lages existe uma 

grande cruz, uma gruta e uma longa escadaria que leva até o topo do morro onde as mesmas se 

encontram.  

Capela (superior) situada no topo do Morro do 
Taió (inferior). 
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sua veracidade e historicidade, oferecido pelo padre Pauwels243, cujo destinatário, 

segundo ele, solicitou que não fosse revelado. A parte de tal documento assim 

aponta para a morte e as últimas palavras do monge:  

Acabo de receber do povoado de Tacurú, no Chaco Papaguaio, uma carta 
assinada por Dom Juan Sentú Gonzales, na qual comunica que a 12 de 
março de 1928, à margem esquerda do Rio Pilcomayo (na República do 
Paraguai), entregou a alma ao Criador o mui santo João Maria d’Agostini, na 
avançada idade de 115 anos. Conservou sua integridade e suas faculdades 
mentais até o último instante e estas foram as suas últimas palavras: dizei 
aos povos do Sul do Brasil que não esqueçam os conselhos que lhes dei, que 
sigam o caminho de Deus e plantem o trigo, a mandioca e cultivem as 
abelhas, porque não está longe a era de misérias, peste e doenças, como 
tem sido avisado por Deus nos grandes desastres, tremores de terra e 
incêndios que tem surgido na superfície da terra.(...) A democracia surgirá 
triunfante e a oligarquia será esmagada como uma peçonhenta víbora. Daqui 
a 150 anos surgirá um homem que será o enviado de Deus. Espantará os 
povos e atrairá a simpatia das nações, congregando todos os países da 
América do Sul num só País e opondo a Nação Latino-Americana ao 
impulsivo desejo de conquistas e de expansão dos norte-americanos, que 
nesta época estarão esgotados os seus recursos, carbonizados nas forjas 
gigantescas das suas cidades. Deus proteja o Brasil e os brasileiros.(...)244 

 

                                                
243 PAUWELS, Pe. G. Contribuição para o estudo do fanatismo no sertão brasileiro. (1933), p. 

199-201. Sendo que aqui transcreve-se apenas alguns trechos considerados mais importantes. 

Parece-me que o maior problema na aceitação deste texto seja quanto à data da morte de João 

Maria, nele indicada para o ano de 1928. Pois sendo assim ele teria não somente 115 anos 

como afirma o documento, mas 127 anos, conforme as informações supracitadas sobre o seu 

nascimento.  

244 Ibid., p. 199. Este 'mesmo' texto é encontrado em CABRAL, O. R. A Campanha do 

Contestado. (1979), p. 142, porém o final aqui é diferente. Depois de "na superfície da terra", 

este texto segue assim: "O Brasil está destinado a ser o condutor dos povos, depois da 

hegemonia da raça eslava. Será o seleiro do mundo e distribuirá o pão que alimenta o corpo e a 

idéia que alimenta o espírito. Deus me chamou para junto de Si. E, agora, só daqui a 150 anos 

aparecerá um novo profeta, que virá consolar os netos dos netos daqueles que me veneram. 

Antes disso aparecerão falsos profetas que pregarão o morticínio e as guerras. Fugi deles como 

quem foge de um leproso. Um Deus de justiça e misericórdia nunca fomentará o derramamento 

de sangue entre suas criaturas". Ver também FACHEL, J.F. Monge João Maria.(1995), p. 35. 
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2.2.3 Personalidade, santidade e missão de João Maria 

Há pouca documentação sobre João Maria. Há poucos registros históricos 

para falar de um personagem que marcou profundamente, com seus feitos, palavras 

e maneira de ser, a cultura popular do Contestado. Na última década do século XIX 

e início do século XX, no início da república, quando crescia o poder dos 

latifundiários e dos grupos políticos locais, os quais submetiam duramente a 

população rural do país, surgiram diversos movimentos de caráter messiânico, 

também acusados de monarquistas, liderados por beatos ou monges, considerados 

penitentes, curandeiros, místicos, conselheiros, para os quais afluíam um número 

cada vez maior de pessoas. Estes movimentos se destacavam por pretenderem, 

entre outros aspectos, remediar problemas sócio-políticos de variada ordem. E como 

isso preocupava as autoridades, estas, por sua vez, promoviam conflitos e até 

mesmo guerras contra tais movimentos. 245 

Como já foi afirmado anteriormente, João Maria, a cada lugar que passava, 

logo era visto por muitos como um inspirado de Deus, talvez um enviado. Porém ele 

próprio não se apresentava como um santo, nem trazia novas as doutrinas, não 

propunha uma palavra de subversão mas, a seu modo, a doutrina da Igreja..., 

procurava ser um apóstolo humilde que não ameaça mas aconselha, que não se 

rebela mas se humilha, que não comanda, mas serve.246  

Andando sozinho e a pé, percorreu, por algumas idas e vindas, desde o 

Mato Grosso e Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, Argentina e talvez outros 

países do sul; percorreu todo o planalto catarinense, de povoação em povoação, 

                                                
245 AURAS, M. Guerra do Contestado. (1995), p.48, fala que "por todo o interior abundavam os 

"especialistas do sagrado": curandeiros, benzedores, puxadores de reza, capelães leigos, etc., 

mas nenhum deles fora tão venerado como João Maria, pois a figura do monge capitalizava a 

representação da possibilidade da negação da realidade vigente, fortemente opressor. Ver 

também QUEIROS, M.I.P.de. O messianismo no Brasil e no Mundo. (1977), p. 352. 

246 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 124. 
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abrigando-se nos bosques, nos grotões ou dormindo nos ranchos abandonados, 

recusando esmolas, só aceitando, de vez em quando, algum prato de comida, pois 

se acostumara a uma alimentação naturista, constituída de ervas e pinhão.247 

Respeitado e venerado como um santo, ia pregando a seu modo o 

Evangelho, receitando alguns remédios, consolando, levantando cruzes pelos 

caminhos e cimos elevados, recomendando a caridade, as rezas e, apocalíptico, 

prevendo castigos e flagelos para a humanidade.  

Ávila da Luz248 relata que a fé dos sertanejos por João Maria era imensa. 

Quando o monge chegava, o povo da redondeza logo acorria ao seu efêmero pouso, 

e aí, à noite, ao calor e à luz de uma fogueira, acompanhavam-no em suas orações, 

que às vezes se transformavam em longos e solenes "terços". O lugar onde o 

monge fazia momentaneamente sua pousada, geralmente debaixo de uma árvore 

ou junto a um córrego ou "olho d'água", que benzia ao partir, continuava a ser motivo 

de romaria: a água abençoada, as cinzas que restavam das fogueiras, misturadas 

com água, eram tidos como remédios infalíveis para muitas doenças. E o lugar, que 

era cercado e nele levantada uma cruz pelos crentes, passava a ser venerado como 

santo. Tudo se impregnava de sua santidade. 

Líderes religiosos e profetas perseguidos não é um fato novo do 

Contestado. Esta história se repete a centenas ou milhares de anos. Como em 

tantos outros movimentos populares do passado e do presente, também no 

Contestado, as preocupações das autoridades aumentaram proporcionalmente ao 

aumento do número de gente que se reunia em torno de João Maria ou de José 

Maria.  

Como crescia a cada dia a fama de santidade de João Maria ou pelo fato 

de somente ele ser ouvido e mesmo venerado pela grande maioria do povo da 

região, as autoridades começaram por averiguar sua sanidade mental, questionar 

                                                
247 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 138. 

248 Ibid., p. 139. 
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seus ensinamentos, suas atitudes e práticas religiosas e ainda manifestaram-se 

sobremaneira incomodados com seus questionamentos em relação aos rumos da 

política, da economia e da sociedade.  

O máximo que as elites da época conseguiam ou queriam ver neste povo, 

devoto ou seguidor de João Maria, era um grande leque de superstições e 

misticismo, de crenças absurdas e infantis, de símbolos, ritos e danças exóticas ou 

esquisitas, que mais se pareciam com estados alterados da consciência ou 

esquizofrenias.  

A ele também foi atribuída a responsabilidade da guerra do Contestado. 

Um dos autores que assim o considerou foi o Padre Geraldo Pauwels, citado por 

Nilson Thomé,249 que assim comenta: 

O grande, o enorme mal que João Maria causou, só Deus sabe, se com ou 
sem culpa, foi duplo. Primeiro: dispôs o povo a aderir a qualquer explorador 
ou embusteiro que se afivelasse a máscara de monge, como poucos anos 
depois fez o esperto e duanesco (sic) José Maria, que levou a caboclada à 
revolta. Segundo: evitou em todos aqueles quatorze e tantos anos de sua 
peregrinação pelo sertão, o contato com os legítimos dirigentes da 
religiosidade do povo e representantes da igreja a que protestava pertencer 
(...). Além do lado puramente religioso, teve esse procedimento um aspecto 
social de alta relevância. Pois é sabido que o simples povo serrano possui 
profundo sentimento religioso, de modo que, em vista de sua crassa 
ignorância, não só da religião, senão também de todo mundo hodierno, é 
imprescindível que haja uma autoridade bastante forte para impedir que o 
caboclo se emaranhe nas teias da superstição e do fanatismo. João Maria 
destruiu em boa parte esta autoridade - talvez sem querer - e a conseqüência 
foi o que temos presenciado nos anos lutuosos de 1914/16. 

Esse pensamento de Pauwels, registrado na década de 30, era o 

pensamento dominante da época. As elites intelectuais, religiosas e militares 

definiam desta forma a influência do monge João Maria e de José Maria na 

comunidade cabocla do Contestado. É praticamente nessa mesma linha que Frei 

Stulzer250, ao fazer uma ampla pesquisa sobre a personalidade e a mensagem de 

João Maria, o definiu como aquele “importante personagem que vagou pelas matas 

                                                
249 Cf. THOMÉ, N. São João Maria na História do Contestado. (1997), p.23-24 

250 STULZER, Frei A. A guerra dos fanáticos. (1982), p. 30-31. 
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do Contestado”:  

Era um homem de vida nômade, que vagava a 15 anos pelos matos, 
distribuindo remédios, pregando àquele povo de natural religiosidade e 
oficiando novenas. Usava de preferência o apocalipse de São João e de 
acordo com ele profetizada os tremendos castigos de Deus, como guerras, 
entre as quais a próxima e Santa Guerra de São Sebastião, além das pragas 
de gafanhoto, fome, eclipses e outras coisas más, que atingiriam só os 
ímpios, nunca os devotos servidores de Deus. Voltava-se também contra o 
Governo da Nação, máxime por motivos religiosos entre outros. Profetizava a 
próxima volta da monarquia, a saber, após a temida guerra de São Sebastião. 
E assim falava de acordo com o sentir do povo, que debaixo do manso 
regime do imperador quase não pagava imposto, enquanto naqueles tempos 
a carga tributária mais e mais pesava. Por estas profecias, pela sua vida e 
mais pelas suas muitas novenas parecia, aos olhos dos simples, um enviado 
de Deus, e o povo o venerava como se fosse um santo. Quando seu nome é 
proferido é sempre com respeito e descobrindo-se a cabeça. É expressão 
usual do sertão: "se Deus quiser e nosso São João Maria". É supérfluo 
penetrar nos grandes males que à Religião causou esse João Maria. A 
Guerra dos fanáticos só foi possível na fé àquele mensageiro. Uma palavra 
de sua boca valia e vale ainda hoje mais do que as verdades eternas do 
Evangelho, do que quaisquer instruções de sacerdotes e bispos, e até o 
santo padre só acerta ensinar a verdade, se esta confere com a pregação de 
João Maria.  

Ele continua relatando que, pelo fato de receitar remédios para toda e 

qualquer doença, atacar a república, falar com amor sobre a religião, dar alguns 

bons conselhos, levar uma dura vida de penitência, não pernoitar em casa nenhuma, 

não carregar dinheiro consigo, etc., subiu a veneração para com este homem às 

raias do incrível, chegando a ser tido como semideus, e o colocavam acima de 

Cristo e sua igreja, e ainda hoje afirmam muitos, que voltará como prometera e que 

é imortal, isto é, que não pode morrer. Segundo ele “as conseqüências de tal cega 

confiança por esta pessoa deram na posterior revolução dos fanáticos, que sem um 

monge João Maria não surgiria nem se sustentaria”251. 

Todavia, João Maria peregrinava por esta região levando à população 

palavras de alerta, ânimo, conforto e esperança. Não pretendia conduzir o povo a 

uma espécie de fanatismo religioso, mantinha distância das vilas e cidades, 

preferindo apenas o contato com pessoas nos distantes sertões, onde os assistia em 

                                                
251 Ibid., p. 98. 
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suas necessidades, caso fosse solicitado. Não usava armas, era pacífico e jamais 

admitiu ou induziu os caboclos do Contestado a práticas de violência.  

Foram os seus modos de pensar, sentir e agir que influenciaram a 

população da região, que já era a priori messiânica e propensa ao misticismo. É 

sabido que qualquer povo que vive em situações semelhantes ao povo do 

Contestado, nutre uma esperança messiânica. Acredita que virá alguém que o 

libertará das garras da violência, do desprezo e opressão. 

Na sua obra o Messianismo no Brasil e no Mundo, Queirós252 aponta para 

a existência de João Maria Agostini como um dos possíveis monges que passaram 

pela região do Contestado, dando-nos apenas uma rápida síntese de sua vida, 

personalidade e missão. Assim, ela cita:  

Destacou-se entre eles o monge 'João Maria' pela persistência de sua 
pregação, pelo sucesso que obteve, pela grande área que sua fama cobriu e 
na qual até hoje é reverenciado como um santo. É provável que dois ou três 
profetas tenham tomado o mesmo nome para aproveitar a celebridade que já 
o rodeava. De um deles João Maria Agostini, temos a indicação precisa do 
início das atividades: Sorocaba, 24 de dezembro de 1844... declarando ser 
eremita solitário, vindo ao país em exercício de seu ministério. Habitou muito 
tempo em Ipanema (...) onde não permanecia ali continuamente; peregrinava 
para o sul erguendo capelas e cruzeiros, pregando, curando, organizando 
procissões, sendo sua presença assinalada até em Santa Maria-RS em 1849. 
Também viveu muito tempo na gruta da Lapa...onde sua memória é venerada 
até hoje...tornou milagrosa a água que vertia da gruta e ainda agora vão ali os 
devotos encher garrafas para a cura de todos os males. 

Monge é a denominação mais usada em todas as obras que falam de João 

Maria. Porém, para o povo, se é que se possa citá-lo a partir da revisão bibliográfica 

e dos que foram entrevistados nesta pesquisa, essa expressão não é a que melhor 

define João Maria. Chamar de monge para um homem que se tornou mito, para 

alguém que se tornou sagrado, parece ser uma forma de diminuir a sua importância. 

Nenhuma das pessoas entrevistadas nesta pesquisa denominaram João Maria de 

monge; o chamaram de “São” , “profeta” ou “apóstolo”, entre outros.  

João Maria não foi apenas um homem religioso no sentido estrito do termo; 

                                                
252 QUEIROS, M.I.P.de. O messianismo no Brasil e no Mundo. (1977) p. 269. 
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ele foi um homem que se preocupou com todas as dimensões objetivas e subjetivas 

da vida humana. Não foi apenas um homem do “sagrado”. Por mais que pregasse a 

conversão, chamasse para a oração e a penitência, João Maria não separava a 

dimensão “profana” da dimensão “religiosa” da vida; ao contrário, ele as integrava 

dando-lhes um sentido.253 Edênio Valle, ao fazer uma análise psicossocial dos 

líderes messiânicos do Brasil, afirma que estes “integram em si a chefia profana e a 

chefia religiosa de suas comunidades”.254 

As pessoas não precisavam sair de seu mundo para experienciar a 

mensagem dele, ao contrário, ele se dirigia ao seu mundo e lhe dava um sentido. A 

vida material continha e era alimentada pela dimensão espiritual, e esta contemplava 

a preocupação com a dignidade humana, a ecologia, a terra, as plantações, o gado, 

a erva-mate, os negócios. 

João Maria carregava consigo um oratório, que o Frei Rogério denominou 

de “caixinha”,255 no qual afirmava estar presente o próprio Deus. Mais que uma 

caixinha ou um oratório, sinônimos da presença de Deus, cada lugar onde o monge 

repousava se tornava um novo templo. Especialmente as grutas, onde ele passava 

alguns dias tornaram-se sinônimo de romarias. Ainda hoje muitas delas, situadas em 

lugares de difícil acesso, são visitadas constantemente por muitas pessoas.  

O que havia dentro desta caixinha não se sabe ao certo. Suspeitou-se e 

afirmou-se que havia nela "livros santos", com os quais dirigia as orações, e tão logo 

terminasse qualquer cerimônia religiosa, não permitia a continuidade da reunião por 

muito tempo em torno de si, logo ordenava que se espalhassem. 

João Maria aceitava a reunião de pessoas em torno de si, somente em 
                                                
253 MONTEIRO, D.T. Os errantes do novo século. (1974), p.176. 

254 BRITO, E. J. da C. & TENÓRIO, W. (orgs). Milenarismos e messianismos ontem e hoje. 

(2001), p.76. 

255 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 143; CABRAL, O. R. A Campanha do 

Contestado. (1979), p. 154; VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 

51. 
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momentos de oração, como de novenas e terços, onde também oferecia uma 

mensagem a partir de textos bíblicos e do conhecimento da realidade circundante. 

Assumindo uma atitude de peregrino-eremita, não gostava de ficar muito tempo em 

um mesmo lugar e nem de ser seguido no caminho. Contra as multidões ele 

afirmava: "o homem é bom, mas os homens são maus".256 Aparecia, desaparecia e 

reaparecia sem que fosse esperado ou que deixasse vestígios.  

Muitos lugares por onde passava se tornavam lugares sagrados, as 

pessoas com as quais mantinha contato, na maior parte dos casos, sentiam-se 

abençoadas, agraciadas, protegidas e animadas para a vida, fortalecidas em meio a 

tantas adversidades e sofrimentos, decorrentes das intempéries, das ações dos 

coronéis, dos governantes, entre outros.  

Os limites entre fatos históricos e lendas são difíceis de se estabelecer. 

Encontram-se aqui e acolá diversas histórias controversas sobre a vida e a 

mensagem de João Maria. Entre elas, Euclides Felippe,257 resgata uma dedicatória 

a uma obra, à qual não menciona, de Augusto Waldrigues, onde se dirige “a todos 

os seguidores dos ensinamentos do 'grande eremita', que foi o profeta João Maria, o 

qual, pelo espaço de mais de 40 anos percorreu vários estados, desde o Mato 

Grosso até o Rio Grande do Sul.” Ele conta que, “segundo antiga lenda, João Maria 

seria um homem sumamente amargurado, que resolveu empunhar o bastão de 

peregrino, com a promessa de percorrer o mundo mais 77 anos, por uma revelação 

que tivera”. 
                                                
256 Cf. QUEIROS, M.I.P.de. O messianismo no Brasil e no Mundo. (1977), p. 269. 

257 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 19. Segundo a lenda - contada por Waldrigues - 

(sem citar referência) o profeta vinha da Galiléia. Seu nome hebraico era Joannah Jeshona. Aos 

20 anos teria raptado Aischa, uma jovem e linda muçulmana com quem se casou. Logo em 

seguida teve que ir combater como soldado em Alexandria, contra o exército expedicionário 

francês, onde foi feito prisioneiro. Ao ser repatriado recebeu a infeliz notícia de que sua formosa 

esposa que tanto amara (sic), havia falecido. Estava Joannah com 33 anos. Sumamente 

amargurado, resolveu empunhar o bastão de peregrino, com a promessa de percorrer o mundo 

mais 77 anos, por uma revelação que tivera. 
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Mesmo que possivelmente seja apenas uma antiga lenda, talvez ela tenha 

"aparecido" ou "permanecido" junto a cultura popular, na região do Contestado, 

porque possui algo de verdade ou ao menos uma mensagem convincente.  

Na obra Os prodromos do fanatismo do Contestado, o autor Herculano 

Teixeira D'Assumpção cita João Maria de Jesus como sendo o primeiro monge dos 

sertões do Contestado. Conclui ele, “o velho asceta que errava pelo sul do Brasil, 

depois de ter percorrido grande parte de seus sertões, curando doentes258 e 

pregando a religião cristã, apareceu no sertão Contestado em princípios de 1896, 

segundo reza a crônica.”  

Relata D’Assumpção,259 que este monge, no caso, conhecido como 

Anastás Marcaf, apresentava:  

um profundo desgosto, e até amargurava o seu coração. Porém, era incapaz 
de praticar o mal. O seu coração estava sempre aberto aos que o procuravam 
e os seus conselhos eram sempre ouvidos com atenção, ao ponto de ser 
considerado, pelos inúmeros sertanejos que o seguiam, um santo. Ele, 
captando tão extraordinário prestígio entre aquela gente rude e supersticiosa, 
nunca dela se utilizou para obter proventos ou para se impor perante as 
autoridades. Era um maníaco desinteressado. João Maria morreu meses 
depois. O seu corpo descansa no município de Campos Novos, onde ele, 
mais demoradamente havia estabelecido a sua tenda. Mas no coração do 
crédulo sertanejo ficara a firme convicção de que ele teria um sucessor. 260 

Miranda261 soube da existência do profeta João Maria no Contestado, em 

começo do ano de 1896, quando a sua fama começou a se divulgar pelos povoados 

                                                
258 Para VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 49, os sertanejos 

consideravam João Maria, antes de tudo, um grande curador. Pedindo remédio, moradores da 

vizinhanças cercavam-lhe o pouso. A sua medicina era, porém, essencialmente mágica. Não era 

indispensável que examinasse e visse o doente; bastava que algum parente o procurasse, 

rezasse com ele e levasse a mezinha. Receitava normalmente o chá da vassourinha do campo. 

259 D’ASSUMPÇÃO, H. T. A campanha do Contestado, (1918) p. 217. 

260 E assim foi: em 1912 apareceu um homem que se auto denominou José Maria de Santo 

Agostinho e afirmou que veio para dar continuidade à missão daquele. Ainda neste capítulo 

falar-se-á desse personagem. 

261 MIRANDA, A. Contestado. (1987), p. 4. 
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da zona, tendo ele passado por União da Vitória. Ele se pergunta: “não seria o 

mesmo Monge da Lapa, ressurgido no Rio Grande do Sul? Pouco de admirar que 

assim fosse...” Segundo Miranda, seu estilo era o de um grande pecador que 

procurava no arrependimento e no bem que fazia, remir as suas culpas anteriores. 

Era o tipo comum dos monges do sertão: sujo, barbas e cabelos longos e 

descuidados, calças curtas, camisa e calças de algodão, unhas grandes e sem 

asseio, cheio de misticismo e de práticas religiosas. Acrescentam as informações 

que era um bom homem, caridoso e moderado, apenas imbuído de espírito divino e 

com idéias monárquicas. Era nutrido, embora parco na alimentação. Vagando pelos 

povoados, desde São Paulo ao Rio Grande do Sul, seguido até certo ponto pelos 

seus admiradores, não demorava em parte nenhuma. Impressionou desde logo o 

espírito maleável do sertanejo inculto, que começou a prestar-lhe honras de santo, 

com as quais ele se conformava.  

E foi assim crescendo a auréola de enviado de Deus, com a qual ele se 

apresentava, aumentada ainda por curas maravilhosas que fazia, ou pela sua longa 

prática nesta área ou por efeito da poderosa sugestão que exercia. Predicava aos 

inúmeros crentes, que acorriam em massa ao local em que se achava, como que 

atraídos por poderoso ímã. Como mania, mandava que se erigissem cruzes nos 

povoados.  

Seguindo praticamente o mesmo pensamento de Miranda, Belém262 

consente que:  

                                                
262 Apud., CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 123. O adjetivo "Santo" tem 

várias aplicações, empregando-se não apenas para aquelas pessoas canonizadas pela Igreja, 

como também, por exemplo, a locais: cemitério (campo santo), igrejas (templos santos) ou a 

momentos: celebração eucarística (santa missa). No caso da referência a João Maria como 

santo, fica o entendimento de que o termo se aplica a quem está puro, isento de imperfeições, 

que não tem culpas, que pode servir de modelo religioso, às pessoas virtuosas, respeitáveis, que 

vivem de acordo com a lei de Deus, aos bondosos, aos que inspiram benevolência e compaixão, 

a quem é digno de respeito e veneração pelas suas virtudes, e a tudo aquilo que é digno de 

respeito, que não pode ser violado sem que se cometa uma espécie de profanação. 
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A proverbial hospitalidade da nossa campanha, aumentada do sentimento 
religioso que espargia em torno de si o místico peregrino, fez em breve do 
homem desconhecido ali chegado, o guia, o inspirador, o conselheiro do povo 
que parecia a espera de alguém que lhe alentasse a crença, periclitante à 
falta de uma palavra ungida de fé cristã. Não era um sacerdote culto, 
encarregado de propagar a doutrina de Cristo. Era um indivíduo de poucas 
letras, cuja monomania religiosa o arrastava através de montes e vales, 
levando aos doentes, aos pobres, aos deserdados da fortuna, a resignação 
para os sofrimentos, a esperança de melhores dias, cultuando a fé que 
remove montanhas. (...) Enviado de Deus - dizia ele - ali estava para iluminar-
lhes a estrada do Bem e da Virtude, única que por boas obras conduz aos 
céus os míseros pecadores. Sua palavra doce, serena, penetra no coração 
daquela gente ingênua, arraiga-se-lhe na alma, e cresce e se vigora como 
semente boa lançada em terra fértil. E João Maria foi considerado Santo. 

Tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul, e, especialmente em Santa 

Catarina, João Maria permanece vivo no coração e na tradição oral do povo. Sua 

presença é bem visível em muitos oratórios domésticos, casas de oração, templos, 

em diversos escritos e monumentos, universidades, meio de comunicação, ONGs, 

movimentos sociais, sindicais, em igrejas, romarias, festas, continua nas águas, 

grutas e nas cruzes. Ao lado de outros santos, continua a interceder junto a Deus 

pelo povo que o invoca confiante.  

João Maria, que provavelmente não pertencia aos quadros da Igreja oficial, 

aos poucos foi sendo aceito, respeitado, ouvido, valorizado e até mesmo venerado. 

Talvez pudesse inclusive ter recebido a beatificação oficial da Igreja Católica 

Romana,263 porém, não seria isto que os descendentes do Contestado esperam e, 

até o momento, não houve quem ousasse pesquisar nesta direção. Nenhum 

pesquisador religioso, dos altos degraus da hierarquia católica, até o momento, se 

interessou pelo processo de sua beatificação. 

João Maria era admirado praticamente por todo povo. Sua força milagrosa 

se transmitia a muito do que era por ele tocado. Em muitos dos lugares onde 

pousava erguia cruzes de cedros, das quais muitas brotaram, tornando-se árvores, e 

                                                
263 Quanto a isso, vale lembrar que na igreja primitiva o santo precisava de culto para ser 

reconhecido como tal, ou seja, era na medida em que crescia o culto em relação a alguém, que 

este passava a ser beatificado, também oficialmente, pela Igreja. 
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isso era considerado um milagre.264 Muitos destes lugares tornaram-se sagrados, 

foram cercados e cuidados com devoção e muitas pessoas passavam a se reunir 

esporadicamente nestes locais para rezar. Muitas cruzes foram por ele plantadas, 

especialmente no alto dos montes. Eram erguidas as cruzes no alto de um monte, 

significando com isto, que toda a região que a pudesse avistar, ficaria protegida, 

especialmente da peste, das guerras e das tormentas. 

João Maria preenchia um vazio, sob o ponto de vista religioso, pois 

praticamente não havia lideranças religiosas, como padres, pastores, etc., que 

pudessem atendê-los oferecendo-lhes consolo, estima, uma mensagem de 

esperança e que desse sentido às suas vidas, respondesse aos seus anseios, e 

fosse para eles um apoio diante das suas dores, angústias, conflitos, pobreza e 

mesmo diante da morte. Eram poucas as autoridades religiosas que, até o final do 

século XIX, tiveram interesse em atuar na região e coragem de se adentrar nas 

densas matas do planalto catarinense. 

Thomé, seguindo a rota de quase todos os pesquisadores que o 

antecederam, também afirmou que João Maria d’Agostini dedicava-se ao estudo das 

plantas, receitava e ensinava o uso de remédios caseiros. Fugia do convívio dos 

homens para se aproximar de Deus, passava longas horas rezando e cantando 

salmos em voz alta. Só bebia água de fonte, alimentava-se de frutas e de esmolas 

que recebia dos moradores. Quando peregrinava, tinha o hábito de plantar cruzes. 

Não estimulava atos que conduzissem à heresia, contra os dogmas da Igreja, nem 

                                                
264 OTTEN, A. Só Deus é grande. (1990), p.97, afirma que “milagre é uma coisa corriqueira 

para o povo. Ele convive com milagres, descobre-os por todo canto. Não há quem não saiba 

contar um bom número deles... O milagre pode ser a recuperação da saúde, a solução de um 

caso difícil, chuva em tempo de seca, boa colheita, etc.” 
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era revolucionário.265  

Qualquer presente que lhe fosse oferecido, como cavalos, porcos, vacas, 

tudo era rapidamente distribuído entre seus afilhados ou para as pessoas mais 

pobres. O monge falava uma linguagem simples, vestia-se da mesma maneira dos 

caboclos, e como eles, não possuía propriedades. Mas deles se diferenciava por ser 

um agente externo, vindo de fora, e, pelo seu poder religioso, que acreditavam tê-lo 

recebido de Deus e o oferecia, em termos de solidariedade e serviço, em prol dos 

mais necessitados, e com isso tornava-se capaz de resolver inúmeros problemas.  

Diversos pesquisadores apontaram para uma ruptura radical entre o 

pensamento dos sacerdotes católicos com o de João Maria. Ao que parece, essa 

ruptura é um tanto quanto relativa, sabe-se que em determinadas regiões os 

sacerdotes tinham certa estima para com João Maria e isso se confirma pelo fato de 

que abriam espaços durante as missas para que ele pudesse comunicar sua 

mensagem.266 Nem todos os sacerdotes procederam da mesma forma, mas alguns 

realmente acreditaram na sua mensagem, entenderam que ele possuía certo 

conhecimento do evangelho e que seu trabalho era útil para atingir as almas dos 

sertanejos. O seu trabalho não era exercido em oposição ao da Igreja Católica. O 

sacerdote e historiador Aloísio de Almeida, de Sorocaba, escreveu a Cabral uma 

longa carta, onde opinou:  

João Maria d’Agostini foi um eremita à maneira dos antigos, que viviam em 
grande penitência, raro desciam aos povoados e nunca faziam as funções 

                                                
265 THOMÉ, N. Sangue, Suor e Lágrimas no chão Contestado (1992), p. 72. Quanto à 

possibilidade de João Maria ser herético em relação aos dogmas católicos, CABRAL, O. R. A 

Campanha do Contestado. (1979), p.112, observa que "a sua fé, ao que se depreende, poderia 

ter sido um tanto exaltada, algo hipertrofiada. Mas, não cabe dúvidas, era pura, ortodoxa, sem 

desvios que o tornassem alvo das censuras e sanções eclesiásticas." 

266 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 111. 
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reservadas aos clérigos ordenados.267 Passou sem ter feito qualquer coisa 
nociva. Evangelicamente, dividiu o pouco que lhe davam com os mais 
necessitados. Para si o pouco era muito e quase nada bastava às suas 
necessidades. Nunca se rebelou, mesmo contra aqueles que usaram de 
violência contra a sua pessoa. Submisso e humilde, conformou-se com a 
injustiça, sacudindo o pó de suas sandálias. Buscou a solidão e não o atraíam 
as glórias do mundo. Quando a multidão o cercava, sumia-se sem dizer para 
onde ia, para que não o acompanhassem. Vivia interiormente para a 
contemplação e para a prece. Quando elevava a voz era para louvar a Deus... 
Não deixou a quem quer que fosse os seus restos, os seus ossos, para que 
viessem a ser venerados como relíquias e sobre eles se levantasse a 
heresia.268 

João Maria, mais do que uma figura lendária, tornou-se um mito, uma 

referência fundamental e animadora da esperança dos caboclos e caboclas do 

Contestado. Era tido como imortal e cada família, por ele visitada, ficava esperando, 

desejando e profetizando a sua volta, pois assim pensavam: "ele apenas se retirou 

por algum tempo para as suas orações", que gostava de fazer sozinho.  

Frei Rogério de Neuhaus,269 o mais afamado, reconhecido e até venerado 

sacerdote católico da região nos tempos do Contestado, nas suas 

                                                
267 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.50, afirma que João 

Maria não era apenas grande mago ou curador. Preenchia perfeitamente funções de sacerdote: 

dirigia rezas coletivas e cânticos religiosos... Ele não só batizava; também casava e dava bons 

conselhos. 

268 Cf. CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 143. 

269 Segundo o RÖWER, Frei B. ofm, A Ordem Franciscana no Brasil (1942), ao referir-se a 

como o Frei Rogério era respeitado entre o povo serrano afirma: “tinham-no em conta de santo e 

atribuiam mais de um fato, reputado milagroso, à sua intervenção. Depois de longos anos de 

trabalho em Lages, Frei Rogério foi transferido para o Paraná. Entre quanto ali fez, avulta seu 

esforço na pacificação dos fanáticos em 1914 e 1915. Conseguiu chamar ao bom caminho muita 

gente rebelde nas margens do rio Iguassú, mas quando, a pedido do General Setembrino de 

Carvalho, foi ao reduto de Bonifácio Papudo, teve hostil recepção. Uma forte fuzilaria dirigida 

contra ele matou o cavalo do companheiro e, como as descargas não cessassem, retirou-se ele 

para Canoinhas.” 
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Reminiscências270, nos oferece "alguns esclarecimentos sobre um homem exquisito: 

João Maria de Agostinho"271. Ele, julgando ser um dever fazê-lo, assim descreveu 

João Maria e a conversa que teve com ele:  

Andava ele a pé, com uma malinha às costas, desde a fronteira do Rio 
Grande do Sul até Mato Grosso e o Paraná.  

Receitava alguns remédios. O povo tinha grande fé nele. Muitos o veneravam 
como santo. Convidavam-no para padrinho dos seus filhos. Várias senhoras 
fizeram a promessa de mandar batizar os filhos primeiro por ele e só depois 
levá-los ao padre. Batizei vários meninos e meninas de dez a doze anos, nem 
mesmo batizados em casa, porque os pais continuavam à espera de João 
Maria.  

No tempo da revolução, declarava que os federalistas haveriam de vencer 
mesmo que sobrasse apenas um só deles. Procurei conhecê-lo, e reproduzo 
aqui a entrevista que tive com ele: 

Foi no fim de dezembro de 1897 que o dito João Maria esteve no Capão Alto, 
na paróquia de Lages. Mandei-lhe dizer que desejava falar-lhe, recebendo 
como resposta, que fosse à sua procura. 

Ao chegar, ele, perto da casa do sr. José do Bairro, vulgarmente Vuca, fez o 
seu pouso. Sabendo disso, fui, com alguns cavalheiros, visitá-lo. Era um 
homem dos seus 57 anos, de estatura média, vestido pobre, mas decente. 
Sem me cumprimentar, disse-me logo: 

- Frei Rogério, é preciso que o povo faça penitência, porque vem muitos 
castigos de Deus. 

- Donde o senhor sabe - respondi - que vem castigos? 

- Está na S. Escritura - replicou. 

- Sim, na S. Escritura, Deus ameaça castigos para o caso de o povo não lhe 
obedecer aos mandamentos, mas como sabe o sr. quando eles vêm, ou em 
que forma, na de gafanhotos, de cobras, de chagas? 

                                                
270 SINZIG, Frei P. Frei Rogério de Neuhaus. (1939), p.153-158. As Reminiscências de Frei 

Rogério constitui, talvez, o documento que melhor expressa as representações dos franciscanos 

sobre o Contestado. Ele foi o missionário que mais de perto acompanhou o conflito do 

Contestado, envolvendo-se, inclusive em várias tentativas frustradas de pacificação. Nos 

arquivos da sede da Província Franciscana de São Paulo este texto é encontrado na íntegra, 

escrito pelo próprio Frei Rogério. 

271 AURAS, M. Guerra do Contestado. (1995), p. 49, apenas aponta para o fato que existiram 

dois João Maria mas não faz referência ao primeiro. ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 

139 a 143, copia este texto do diálogo praticamente na íntegra, porém acrescenta algo que ele 

imagina ter sido a postura, a entonação de voz, a forma do diálogo, etc., entre ambos. 
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- Não sei, - respondeu João Maria; mas o povo me aperta muito e, então falo 
assim. 

- Anunciou o sr. - continuei, - que é preciso fazer velas, porque há de vir uma 
escuridão de três dias, e que estas velas deviam ser bentas por mim ou pelo 
senhor. Eu benzo velas, como a Igreja manda, mas não por causa de uma 
escuridão que nunca virá! 

- Ela virá, - objetou João Maria, - está na S. Escritura. 

- Diz a sagrada escritura que há de vir uma escuridão no fim do mundo, mas 
esta não é tão próxima. 

- Está perto - respondeu - porque Jesus disse a S. Pedro que o mundo havia 
de existir mil anos, mas não outros mil. 

- Isto não está na S. Escritura. 

- Na minha está, - replicou João Maria, - ela é boa; não é a dos 
protestantes.272 

- Deixe-me vê-la, - disse eu. 

- Não a trouxe, - respondeu João Maria - porque é pesada. Deixei-a numa 
casa longe. 

Conversando ainda, João Maria atacou um confrade, dizendo: 

- Frei Redento mandou matar um bugre. 

- Mentira! – respondi. – Frei Redento nunca deu ordem de matar um bugre. 

Fiz em seguida algumas observações e proibí-lhe de batizar crianças, como 
fazia, dizendo-lhe: 

- Os padres estão encarregados de batizar as crianças, mas não o senhor. Se 
encontrar uma em perigo de vida, pode batizá-la, como qualquer outro pode 
fazer; mas, fora disso, o sr. não deve batizar. 

- Deixe-me batizar, frei Rogério - pediu João Maria, - porque o povo tem muita 
fé comigo. 

- A Igreja não consente; por isso também não consinto. 

Convidei-o então para assistir, no dia seguinte, à santa Missa, em casa do 
Vuca. João Maria respondeu: 

- Se o sr. quiser esperar até ao meio dia depois de eu ter despachado o povo, 
eu vou, porque muita gente quer remédios e custa despachá-los. 

- Virou-se então para o povo que o estava rodeando, dizendo: 

- Não querem remédios, meus filhos? 

Várias pessoas gritaram: 

                                                
272 É interessante notar que ao ler esta afirmação de João Maria, alguns pesquisadores como 

MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p.169, se dão o direito de “interpretar” ou 

“concluir” que ele teria afirmado que “a Bíblia usada pelos padres não era a certa”. 
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- Sim, seu João Maria, quero... Eu também quero! - era uma gritaria. 

Respondi com toda a calma: 

- Não posso esperar até o meio dia; tenho de voltar para a cidade, mas acho 
melhor que o povo venha à sta. Missa. 

João Maria exclamou: 

- A minha reza vale tanto quanto uma missa! 

- Impossível! - repliquei; - nem as orações de nossa Senhora tem o valor de 
uma missa, pois nesta Jesus Cristo vem descendo sobre o altar. 

João Maria, apontando para sua caixinha, respondeu: 

- Para aqui também vem. 

Fiquei indignado, voltando-lhe as costas para sair. João Maria então 
prometeu: 

- Está bem. Amanhã cedo, com todo o povo, vou para alí. 

Retirei-me para a casa do Vuca; o povo, homens, mulheres e crianças, 
ficaram toda a noite com ele. O povo, supersticioso, guardava as cinzas do 
fogão de João Maria, usando-as como remédio, e, no lugar do pouso, faziam 
um cercado, plantando nele uma cruz. 

No dia seguinte, às 4:30h da madrugada, João Maria veio com o povo para a 
casa do Vuca. Trazia um bastão na mão e um cachimbo na boca. Convidei-o 
para entrar na casa. Quando já estava no quarto, eu lhe disse: 

- Se quer ensinar ao povo, deve dar-lhe um bom exemplo. Tenha a bondade 
de se confessar. 

- Já faz onze anos, - respondeu João Maria, - que não me confesso, - 
desculpando-se com a existência de maus frades que não lhe permitiram 
confessar-se com eles. 

- Se é por isso, não faltam bons padres e bispos para se confessar. 

- Daqui a um ou dois anos, - volveu João Maria, - vou visitar a S. Cruz, na 
cidade de Lages; então eu me confessarei com o senhor. 

(mas quem não veio foi João Maria) 

- Como vigário, tenho que vigiar sobre a doutrina. Quem lhe deu a missão de 
ensinar ao povo? Donde vem? 

- Eu nasci no mar, criei-me em Buenos Aires, e faz onze anos que tive um 
sonho, percebendo nele claramente que devia caminhar pelo mundo durante 
14 anos, sem comer carne nas quartas feiras; sextas feiras e sábados, e sem 
pousar na casa de ninguém. Vi-o claramente. 

Celebrei a santa Missa, mantendo-se ele no meio do povo. Ao evangelho, eu 
disse aos ouvintes que deviam ouvir os padres, por serem ministros de Deus; 
- seguir-lhes os conselhos e ter por guia o catecismo; - que não deviam ouvir 
outros, que ensinavam coisa diferente, mesmo que se tratasse de um anjo do 
céu, como já prevenira São Paulo. 

À narração deste episódio, as Reminiscências acrescentam:  
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O que fica dito é suficiente para formar a opinião sobre João Maria. 
Infelizmente sempre há gente que parece ter mais fé num João Maria, do que 
em Deus mesmo. (...) Muitas pessoas simples aceitam antes uma mentira 
que julgam ser de João Maria, do que um conselho da boca do padre, que é 
ministro do Senhor273. 

Esta conversa aconteceu em 1897, num lugar chamado Capão Alto, 

próximo de Lages. Diversos pesquisadores sobre o Contestado reproduzem na 

íntegra ou ao menos parte deste diálogo entre Frei Rogério e João Maria, talvez o 

façam por ser um dos poucos textos escritos que fazem memória de algumas 

palavras do monge, talvez por ter um conteúdo de significativa importância.  

O que se percebe neste diálogo, e se isto revela a relação existente na 

época entre agentes eclesiásticos e agentes da religiosidade popular, é que 

aparecem tanto manifestações de incompreensão e estranhamento, como também 

de respeito, interações, trocas e acomodações recíprocas. O Frei Sinzig, ao 

descrever esta narrativa, conclui afirmando que, da parte do Frei Rogério, “não foi 

necessário tomar uma atitude que exigisse coragem, mas, de fato, como se vê por 

entre as linhas, o fanatismo do povo era tão grande, que havia perigo em dizer uma 

palavra que pudesse melindrar o ídolo”. 

                                                
273 Segundo a versão de ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 145, o final desta história 

tem uma versão um pouco diferente. Vejamos: "Frei Rogério celebrou a Missa, que foi assistida 

respeitosamente pelo monge que permaneceu, de pé, no meio do povo. Ao Evangelho, o padre 

aproveitou a ocasião para exortar o povo que não dessem ouvido aos falsos profetas, mas tão 

somente aos legítimos ministros de Deus e a terem, por único guia, o catecismo da Igreja. E o 

padre acrescentou nas suas Reminiscências: "Infelizmente há sempre gente que parece ter mais 

fé num João Maria do que em Deus mesmo; e que aceitam antes uma mentira que julgam ser de 

João Maria do que um conselho da boca do padre, que é o ministro de Nosso Senhor." Também 

CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 111, ao se referir ao seu caráter e à sua 

participação na missa, assim discorre: "Todos os depoimentos relativos à permanência de João 

Maria nas proximidades de Sorocaba o apontam como homem piedoso, de costumes simples e 

austeros, de vida rigorosamente sóbria e severa, humilde, na solidão do seu abrigo tinha apenas 

os olhos e o pensamento voltados para Deus, em louvor de quem entoava os seus cânticos e 

proferia as suas preces. Não desdenhava assistir ao sacrifício da Missa, aproveitando a 

oportunidade para, depois dela, dirigir-se aos assistentes." 
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O monge desta conversa com o frei Rogério, é apontado por muitos 

pesquisadores do Contestado, como o segundo João Maria. Sendo que uma das 

diferenças deste, com o que consideram o primeiro monge, é que, enquanto o 

primeiro tinha uma relação mais próxima e de aceitação do clero, este não era bem 

aceito e, inclusive, era rechaçado como “um lobo em pele de cordeiro”274 ou como 

“falso profeta”, por agentes do clero católico. O fato de este monge batizar, dizer que 

sua reza “valia por uma missa” e por ser venerado pelo povo da região do 

Contestado, entre outras coisas, incomodava agentes ordenados da Igreja Católica. 

Segundo a maioria dos depoimentos atuais pode-se constatar que há certa 

ambiguidade quanto à memória deste relacionamento de João Maria com os padres 

ou freis católicos. Para alguns, João Maria “era como um padre”; para outros “tanto 

os freis como João Maria procuravam só fazer o bem”; alguns ainda afirmam que 

“João Maria só fazia o bem, mas os padres não gostavam dele”. 

Realmente este texto revela a superioridade da aceitação popular de João 

Maria. Percebe-se também que, enquanto o Frei Rogério insiste na “ortodoxia” 

católica e na centralidade do poder dos agentes ordenados desta Igreja, o monge 

deixa-se conduzir por intuições sobre o futuro tenebroso que os espera e pelos 

desejos e necessidades do povo que o acompanha. Por um lado, percebe-se aqui, 

que o monge não aceita ser humilhado e também que não quer provocar uma 

ruptura total com a igreja, por outro, enquanto instituição católica, por parte dos 

agentes eclesiásticos, no caso representados pelo Frei Rogério, há uma 

manifestação de questionamento, crítica e dúvida com relação à forma de agir e ao 

que anuncia o monge.  

Poder-se-ia dizer que, em relação ao agente eclesiástico, o caboclo é um 

“crente-descrente” e, em relação ao agente religioso popular, o sacerdote é também 

um “crente-descrente”. O texto que segue revela a compreensão de um missionário 

                                                
274 Cf. MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p.173. 



 
 

166

franciscano275 em relação à crença e a identidade religiosa do caboclo:  

Ele crê em Deus, mas não crê que Deus é o único ser onipotente, que esteja 
presente na sagrada hóstia. Se lho dizem, simula crer, porém no fundo d’alma 
não crê ou, no mínimo, duvida. Entretanto tem medo de Deus, temendo a sua 
vingança, procurando aplacar a sua ira por meio de promessas e orações 
fortes. Por outro lado julga que Deus perdoa, tudo consente e permite, uma 
vez que se lhe dê uma satisfação. O essencial é cortar a ira de Deus 
desencadeada por um mal feito, antes que ela venha a explodir. Agora, com 
os santos é outra cousa. Estes não se devem ofender e nem tão pouco 
agravar. Eles são os poderosos bem-feitores e amigos, de todas as 
aspirações e desejos, mas também terríveis vingadores em caso de agravo.  

Impressionador é o seu culto das almas. Estas valem tanto quanto os santos, 
mas com a diferença que as boas são as que estão no céu e as temíveis 
andam errantes pelo espaço, são as almas penadas. Reza-se pelas almas, 
faz-se-lhes promessas várias e pede-se-lhes arranjos disto e daquilo. Morre 
uma pessoa à beira da estrada, marcam o lugar com uma cruz e nenhum 
caboclo ali passa, sem fazer uma oração pela alma. Também nenhum passa 
diante do cemitério sem fazer uma oração pelas almas, mas, depois que 
passou, também não olha para traz, porque alguma alma errante pode vir 
atrás dele... O santo que o caboclo adora, não é um ser espiritual que habita 
as regiões celestes, é a imagem visível e palpável de tal ou qual santo. Deste 
santo exige-se tudo: que cuide da saúde dos da casa, que traga riquezas e 
bem estar, que guarde a casa contra malfeitores e que castigue os inimigos.  

Para o missionário, essa forma de viver e compreender a religião denota 

“ignorância”, “tradicionalismo” e “falta de instrução”. E, sendo assim, faziam-se 

indispensáveis os agentes da religião católica, para instruí-los e mostrar-lhes as 

belezas da religião católica com suas verdades fundamentais, possibilitando assim, 

que aqueles pudessem tornar-se católicos de verdade. Com isso não significa que 

também não houvesse troca cultural e interesse, por parte também dos 

eclesiásticos, com o que se passava no “interior”, nos sertões; muitos eclesiásticos, 

impulsionados pelo desejo de sacrificar-se por uma causa ou pela palavra de Deus, 

optavam por estar entre os caboclos, convivendo com eles e os auxiliando de 

diferentes formas, do que permanecer dentro do convento da ordem.  

Foi com base nesta idéia, de valorizar a religiosidade popular e 

                                                
275 Apud., SILVA, E.A. A Província da Imaculada Conceição. (2000), p. 303-304. Silva não 

identificou o autor do artigo publicado na revista VIDA Franciscana, p. 26-29, dez. 1941; na qual 

são citadas apenas as iniciais, H.P.Z, do autor. 
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compartilhar valores entre os deles e os nascidos do espírito franciscano, que D. 

Carlos Sabóia de Melo, um dos primeiros bispos franciscanos a atuar na região, 

explicou276:  

O caboclo não tem aspirações. Não se debate com planos de 
empreendimentos. Não liga ao dinheiro. Dinheiro só tem valor para adquirir o 
necessário e para “testar”. Nunca é objeto de anseios. A única classe de 
gente, cuja vida externa se pode comparar, em muitos sentidos, com a vida 
de nosso Seráfico Pai, é a do caboclo. Penso que não existe outra no mundo 
inteiro (...). Não seria por isso que os nossos padres se sintam sempre bem 
no meio da caboclada, embora curtam enormes penas? Há qualquer coisa no 
caboclo que o sertanejo, que o colono, não possui, menos ainda o citadino, e 
nem se encontra nos operários, e que avizinha o caboclo do espírito 
franciscano. 

João Maria continua bem presente na memória dos caboclos da região, ele 

não foi apenas um homem - dizem muitos filhos ou netos dos que o conheceram - 

era um profeta, um santo, um conselheiro, um homem de Deus. Tornou-se um santo 

à moda dos santos da cultura popular. Ninguém possui dele uma imagem antiga, 

seja de madeira, de gesso ou outros materiais, somente nos últimos anos é que 

houve algumas tentativas de representá-lo em imagens, mas são poucos os que não 

possuem uma foto sua e muito menos os que dizem nunca ter recebido uma graça 

ou um milagre seu.  

E sendo que suas fotos ou imagens ainda são conservadas, pode-se 

deduzir disso que, também, deve haver uma realidade de fundo ou uma mensagem 

nelas impregnadas, que a cultura cabocla entende ser necessário preservá-la. São 

símbolos de uma realidade ausente e presente, passada e a ser resgatada. E 

símbolos não se limitam a um mero fenômeno reflexo de uma realidade vivida, mas 

são parte fundamental desta realidade e, como tal, dotados de eficácia real.277 

Fazer o bem, trazer consolo aos doentes, esperança aos desesperados, 

paz aos angustiados, estima aos desprezados, reconhecimento aos esquecidos, 

                                                
276 Ibid., p.307. 

277 VILAS BOAS CALCONE, M. H. De símbolos e sua eficácia, de pureza, identidade e 

legitimação. In. QUEIRÓS, J.J.(org.) A religiosidade do povo. (1984), p.55. 
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remédios aos doentes, sabedoria aos incultos, coragem aos fracos, solidariedade 

aos empobrecidos e maltratados, é algo que precisa ser preservado ou resgatado e 

se alguém foi capaz de ser assim ou de fazer isso, outros também poderão e 

deverão sê-lo.  

Em relação à sua santificação pela cultura popular do Contestado, um dos 

autores que oferece uma explicação sobre o fato é Ávila da Luz. Para ele278, João 

Maria quando "morto”, ou antes, "desaparecido", porque era crença geral que não 

tinha morrido e haveria de voltar, o "santo monge" começou a exercer maior 

influência na alma crédula e fanatizada do sertanejo. As lendas começaram a 

nascer; os milagres operados por sua intercessão a se multiplicar; as suas 

pregações a ter mais vida; os patuás, invocando o seu nome, a se difundir 

profusamente; os cruzeiros, levantados por suas mãos escarnadas, a ser objetos da 

devoção sertaneja. Tornou-se, enfim, por esta estranha canonização, o padroeiro do 

sertão catarinense: o "São João Maria!" Ele continua:  

Quando numa família adoecia uma pessoa, nas ameaças da tempestade, 
contra os inimigos da lavoura e da criação, nos perigos da viagem, em todos 
os lances, enfim, da vida sertaneja, passou São João Maria a ser invocado 
com sua proteção milagrosa. E invocado com uma quase exclusão chocante 
de todos os santos da Igreja. (...) "Tanto nas portas dos casebres, como nas 
casas mais abastadas de todo o sertão, liam-se, gravadas a fogo, em 
maiúsculas, as iniciais do monge: J.M.A. pregadas atrás das janelas e portas, 
orações mal redigidas e pior copiadas, invocando a proteção de São João 
Maria.”  

Observando bem de perto a cultura popular e a devoção ao santo, na 

região do Contestado, acrescentou Ávila da Luz279 que  

um ou outro possuía, com um carinho extremado, a cópia de uma sua 
fotografia e o lugar mais condigno que achavam para depositá-la era o 
indefectível altarzinho armado na salinha de cada casa do sertão, no meio 
dos santos e oleogravuras. (...) À noite, toda a família se ajoelhava diante de 
sua figura, orava e invocava a sua proteção. O sertanejo não saía para uma 
viagem, sem antes ir ao altarzinho pedir a benção de São João Maria.  

                                                
278 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1999), p. 147.  

279 Ibid., p. 147-148.  
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Não somente se dirigiam ao altarzinho, 

mas também carregavam consigo o pequeno 

quadro do santo, que possuíam.280 Também 

Queirós281 afirma que  

seus milagres corriam de boca em boca. 
As árvores sob as quais os monges 
descansavam passaram a ser veneradas, 
rosários e fitas pendiam de seus galhos. 
As fontes em que bebiam adquiriam 
virtudes terapêuticas. As cinzas do fogo 
em que se aqueciam também curavam 
vários males. Onde tinham dormido, os 
adeptos acendiam velas e se reuniam 
para rezar, à noite. 

 

Em síntese, pode-se afirmar que João Maria era um homem solitário, 

porém com muitos seguidores, afilhados e amigos; conversava calmamente, todos o 

ouviam e seguiam suas orientações e conselhos, era despojado e contentava-se 

com o mínimo necessário, sua linguagem era repleta de metáforas e de 

compreensão às vezes difícil, mas que enchia de espanto e veneração os ouvintes; 

falava do fim dos tempos, numa linguagem apocalíptica, de tempos de desgraças, 

castigos e do "fim do mundo" para breve, tempos estes, em que “o sangue ia correr 

sobre a terra como rios”, porém a todos passava uma mensagem de solidariedade e 

de paz. Até que ponto ele realmente teria anunciado catástrofes e a guerra que 

estaria por acontecer pode ser questionado, mas o que importa aqui é perceber que 

a importância de sua mensagem é tamanha que, mesmo sendo talvez apenas algo 

que posteriormente fora atribuído a ele, ainda hoje isso é lembrado como mensagem 

                                                
280 O Sr. Aparício Ferreira da Silva, residente em Lebon Régis SC, no depoimento concedido a 

esta pesquisa, afirma ter carregado muitas vezes consigo o quadro com a foto de São João 

Maria nas suas viagens. Conta inclusive que, “em certa feita, passando por um mato a cavalo, 

um tigre parou na sua frente e não o atacou”. Depois acrescentou: “eu estava com o quadro do 

santo”. (Cf. Arquivo pessoal do autor, pasta 3, fls. 01). 

281 QUEIROS, M.I.P.de. O messianismo no Brasil e no Mundo. (1977), p. 270.  

Aparício Ferreira da Silva exibe foto 
de São João Maria, que carrega 

consigo nas viagens “perigosas” . 
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ou profecia sua. 

Era humilde e por isso respeitado e estimado por todos. Ninguém ousava 

criticá-lo. Identificou-se com os mais pobres e oprimidos e os elevou em termos de 

respeito, reconhecimento, dignidade e estima. Não deixava de advertir contra os 

erros e as injustiças que via. Citado por Fachel282, Ângelo Dourado afirma que "o 

monge é um tipo especial que convém ser conhecido. Ele conversa com os 

moradores sem ostentação, sem impostura, sua conversa é calma, como quem fala 

para si só, porém todos o ouvem, todos lhe obedecem; sua figura é humilde, porém 

todos o respeitam e estimam". Diz ainda:  

"o monge é moço ainda (outros o achavam velho) figura simpática, ascética. 
Onde ele passa, acompanham-no descobertos. Veio falar-me, conversamos 
um pouco, porque estava eu muito ocupado nos curativos dos feridos e por 
ser já tarde. Ele pediu-me para deixar tocar a sua bandeira283 nos feridos, ao 
que acedi de boa vontade. Disse-lhe que sabia que ele advogava a nossa 
causa. Ele respondeu-me que não era por nós, mas pela justiça e que Deus 
mandou que se sofra com os que sofrem." 

Quando era chamado por algum doente, receitava ervas e águas das 

fontes. Uma das ervas que mais receitava, era uma "erva do campo", que depois foi 

chamada de "vassourinha de João Maria" ou “vassourinha do campo”, aplicável 

contra muitas doenças. Aconselhava aos que encontrava que deviam plantar 

bastante. Aconselhava o povo e a cada um em particular que acreditasse em Deus e 

que trabalhasse para desviar as tentações."284  

Segundo Monteiro, João Maria  

distribuía orações aos devotos; receitava chás de miraculosa ervinha (...) 
Benzia roças para evitar a praga de gafanhotos; santificava as fontes ao lado 
das quais plantava uma cruz de cedro; também orientava sobre plantações e 
sobre lugares donde se poderia viver. A Vila do Timbó, por exemplo, foi 

                                                
282 FACHEL, J.F. Monge João Maria. (1995), p. 50. Dourado era médico e coronel das forças 

federalistas e teria conhecido pessoalmente o monge João Maria. 

283 A partir da memória popular ouve-se dizer que era uma bandeira branca com um pomba 

vermelha desenhada ao centro.  

284 Cf. FACHEL, J.F. Monge João Maria. (1995), p. 49. 
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constituída sob a orientação do monge.285  

Retomando o que já foi afirmado, parece prevalecer a idéia de que sua 

constante peregrinação seria o pagamento de alguma promessa ou alguma 

penitência recebida ou auto-imposta, talvez por algum crime cometido na pátria 

abandonada. Vinhas de Queirós286 e outros, insistem no aspecto penitencial da 

peregrinação de João Maria; entretanto não é comum, entre os descendentes do 

Contestado, o entendimento de que sua constante peregrinação seria devido a 

alguma penitência que havia assumido. Peregrinava espalhando a fé católica, a 

caridade e a prática gratuita da medicina. Muitas pessoas de vários pontos 

longínquos iam em busca de tais curas afamadas. Trazia junto ao pescoço alguns 

rosários de lágrimas de Nossa Senhora e crucifixos, que os distribuía e quem os 

recebia considerava aquele presente o maior recebido na vida. Carregá-lo consigo 

era sinal de proteção, saúde, bênçãos e graças. Consigo trazia também a tradicional 

cuia e respectiva bomba de prata para o chimarrão, para o qual também aceitava 

com alegria as ofertas de erva mate.  

Desapareceu sem deixar vestígios. João Maria desapareceu, mas 

permaneceu no coração dos excluídos de uma grande extensão do sul do Brasil. Foi 

um profeta ou um santo e curandeiro ao qual o sertanejo do Contestado demonstrou 

e ainda demonstra afeição, carinho, respeito e devoção. Sua memória não foi 

destruída e suas fotos permanecem praticamente intactas, “ao lado” ou “acima” de 

imagens de outros santos católicos, em muitas casas. Esse aspecto da sua 

“canonização”, pelos descendentes do Contestado, será aprofundado no terceiro 

capítulo desta dissertação.  

A santidade de João Maria, que noutros tempos foi visto como “ignorância 

religiosa”, na atualidade, observa-se que a maioria dos sacerdotes e bispos toleram 

a menção, alguns até a promovem. Da tradição cultural e religiosa em torno de João 
                                                
285 Cf. MONTEIRO, D.T. Os errantes do novo século. (1974), p. 84. 

286 VINHAS DE QUEIROZ, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 52. Cf. SINZIG, Frei P. 

Frei Rogério de Neuhaus. (1939), p.153-158. 
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Maria, o que mais se observa é o respeito. Na sua religiosidade, hoje o "Homem do 

Contestado" defende a santidade do monge, mesmo sem tê-lo conhecido e 

considera indignos de respeito quem pensar em profaná-lo.287 

Observa-se que ‘São João Maria’ passou a integrar o rol dos santos mais 

venerados pelos caboclos da região, inclusive sendo invocado nas rezas de terço e 

nas ladainhas, pelos ‘puxadores de reza’, ao lado de São Sebastião (o guerreiro 

espetado de flechas),288 de São João dos Pobres (o pobre pastor), de São Gonçalo 

(o padroeiro dos violeiros), de São Benedito (o santo negro), do Anjo Custódio (da 

adaga inflamada), de São João Batista, entre outros.289 Aliriano Anacleto da Silva, 

ao dar um depoimento para esta dissertação (cf. anexo nº 04), chegou a considerar 

que “pra falá a verdade, Jesus deixou São João Maria no lugar dEle pra falar a 

verdade, pra explicar tudo certinho, fazer cura, fazer beleza, fazer só o que é 

preciso...”  

Os lugares onde esteve 'o monge' tornaram-se focos de convergência da 

religiosidade dos caboclos e donde o 'santo' espargia os benefícios. Suas marcas 

permanecem tanto nas portas dos casebres, como nas casas mais abastadas de 

todo o sertão, em algumas ainda permanecem gravadas à fogo, em maiúsculas, as 

iniciais do monge: J.M.A. Também algumas orações, escritas em pedaços de papel 

corroídos ou já desgastados pelo tempo, permanecem pregadas à porta ou 

guardadas em local apropriado. São orações, quantas vezes mal redigidas, que 

                                                
287 Cf. CAMPAGNIN, D. Influência do monge João Maria na religiosidade do povo do 

Contestado. (1999), p.15. 

288 São Sebastião era um dos santos realmente mais famosos na região do Contestado. 

Segundo MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 72, “uma imagem de tamanho 

natural deste santo circulou pelas igrejas das ‘cidades santas’ de Taquaruçu, Caraguatá, Bom 

Sossego, Caçador Grande, Santa Maria, São Miguel e Tamanduá.” Segundo Miguel Correia de 

Souza, (cf. relato nº 5) “São Sebastião para nós era um santo poderoso. Para a força ele era o 

chefe dos jagunços. Prenderam ele. O coitado sofreu com nóis, andou amarrado e puchado...”. 

289 THOMÉ, N. São João Maria na História do Contestado. (1997), p.56. 
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invocam a proteção de São João Maria. 

Fredericindo Marés de Souza, na sua obra, Eles não acreditavam na 

morte,290 menciona que João Maria fazia-se querido e respeitado por onde passava, 

que consolava os aflitos lembrando-lhes a infalível justiça divina. Ele disse que a  

sua existência cobriu-se com o manto da lenda, do mistério e do romance, na 
voz do povo, nas trovas dos violeiros, nos prosas ao pé do fogo, nas rodas de 
chimarrão. De boca pra fora é o seu João Maria, mas em seu coração, lá no 
íntimo, arredado da curiosidade incrédula de estranhos, no altar da sua fé, é o 
São João Maria. 

2.2.4 Dimensões política, religiosa e ecológica da mensagem de João Maria 

Por mais que João Maria não tenha sido julgado, nem revolucionário, nem 

pré-moderno, moderno ou pós-moderno, nem conservador ou reacionário, sabe-se 

que sua mensagem necessariamente tem uma conotação política. Não há 

neutralidade política em qualquer discurso, por mais religioso ou teológico que 

pareça. Havia no seu discurso uma declarada aversão contra o governo republicano 

e uma proposta não bem definida sobre um modelo de governo e de sociedade que 

defendia. 

Não há notícias de que ele tivesse se manifestado politicamente de acordo 

com a classe trabalhadora e em oposição à classe dominante. Sabe-se, porém, que 

muitos membros classe dominante ficavam inquietos com a sua presença. Algumas 

vezes o toleravam, outras o perseguiam. Mais do que a partir de uma opção de 

classe, João Maria partia da Palavra de Deus que, por sua vez, chamava para a 

justiça, a solidariedade e a fraternidade.  

Mesmo antes do surgimento da república ele já defendia um governo 

diferente daqueles que conhecia. Manifestou-se, na revolução de 1893, em favor de 

Gumercindo Saraiva e, por sua vez, dos federalistas que se opunham aos 

republicanos e defendiam a restauração da monarquia. Com o advento da república 

                                                
290 Cf. THOMÉ, N. São João Maria na História do Contestado. (1997), p58. 
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passou a combatê-la. Atribui a ela uma série de males que já estavam ocorrendo e 

outros que estariam por acontecer.291 Percebendo que a república cometia maiores 

prejuízos à população sertaneja que a antiga monarquia, ele passou a anunciar, por 

onde passava, que haveria grandes calamidades e que, para se preservarem delas, 

deveriam plantar cruzes nas portas.  

É sabido que os primeiros anos da República foram turbulentos, recheados 

de sucessivas e profundas crises políticas. Muitos monarquistas logo se tornaram 

republicanos, porém, muitos outros ameaçavam recuperar o poder. Naquela época, 

promover reuniões populares parecia, para os republicanos, uma provocação ou 

ameaça ao seu poder. Pelo fato de que alguns monarquistas tentavam manipular os 

descontentamentos do povo contra a nova situação política, qualquer manifestação 

de descontentamento de massa, passava a ser tachada de monarquista e era 

reprimida com violência.  

É nesta situação de descontentamentos e lutas que surge a campanha 

federalista no Sul, que irrompe a campanha de Canudos na Bahia e, entre outros, o 

movimento do Contestado no Sul. Afirma-se que no Contestado, grande parte povo 

logo assumiu com João Maria a causa da monarquia. Porém, por mais que pareça, 

não se pode afirmar que se buscava o retorno da monarquia enquanto sistema de 

governo, e sim uma monarquia utópica e sagrada: "a lei de Deus". De qualquer 

forma isso favoreceu para que fosse colocado na boca e no discurso de líderes do 

Contestado que, além de buscarem o Reino de Deus, também participavam de uma 

                                                
291 Segundo QUEIROS, M.I.P.de. O messianismo no Brasil e no Mundo. (1977) p. 270, 

"proclamada a república, o monge tomou posição contra ela: a lei do rei era a única verdadeira e 

a lei republicana era uma perversão. Por isso, desencadeada a revolução de 1893, foi 

simpatizante. É verdade que nunca pregou abertamente a revolução contra as instituições 

republicanas, mas afirmava que uma legião de anjos formava a guarda avançada das forças 

revolucionárias, e que, malgrado as aparências, a vitória finalmente lhes pertencia. 
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campanha política de caráter monarquista e anti-republicana.292  

É importante relembrar que com o advento da república, os prejuízos para 

o povo caboclo do interior do país foram consideráveis. Um deles foi o fato de que 

suas terras, ou seja, as terras de que seus antepassados se haviam apossado, 

passaram para o controle dos Estados e, assim, em muitos casos deixaram de ser 

suas. As terras devolutas, de que a União se despojou em favor dos Estados, a 

partir de 1891 as deixou também sem proteção legislativa e abandonadas. Sendo 

assim, novamente, à semelhança do Tratado de Tordesilhas, foram sendo 

passadas, através de concessões dos governantes, a grandes coronéis e 

latifundiários ou "grileiros" diversos, conforme lhes convinha eleitoralmente ou por 

conta de outros interesses.  

Assim mesmo, é possível afirmar que a questão da propriedade das terras 

não tenha sido a questão central que fez desencadear a guerra.293 Talvez tenha 

sido uma espécie de gatilho, um dos pontos de partida que desencadeou o conflito.  

Mais do que o valor material da terra, para os caboclos e especialmente 

para os seus pais indígenas, o maior valor da terra é o simbólico. A terra não é para 

eles tão somente um meio de produção a ser disputado ou uma fonte de 

subsistência, mas o lugar onde estão sepultados os ancestrais, os irmãos mortos. 
                                                
292 Da mesma forma como os Canudenses foram tachados incultos, fanáticos e ameaçadores 

da república, também em relação ao Contestado, especialmente a partir do Rio e de São Paulo, 

os jornais excitavam os republicanos com notícias de que, apoiados pelos monarquistas, 

fanáticos estavam se juntando aqui e acolá contra a república, e que teriam armas 

moderníssimas e treinamentos e instruções comandadas por oficiais estrangeiros, com o fim de 

restaurar a monarquia. Cf. ALENCAR, F. (org). História da sociedade brasileira. (1985), p.207, 

“Os grupos dominantes necessitam criar justificativas para os atos destinados à consevação do 

seu poder. Assim, os sertanejos do Contestado e de Canudos foram combatidos sob a acusação 

de desejarem restabelecer o regime monárquico.” 

293 Zeno de Souza Matos, um dos entrevistados desta pesquisa, afirmou que, na época, a 

questão das terras não era um problema, pois quem quer que chegasse à região, de tanta terra 

que havia, era só abrir uma clareira em meio a mata e ir fixando os limites de seu novo terreno, e 

assim iam se edificando as novas propriedades (Cf. anexo, nº 03).  
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Para eles, a terra e também as matas possuem alma, espírito. É como uma mãe que 

acolhe a todos os seus filhos e não permite que algum deles seja excluído de seu 

seio. É o mesmo solo onde os inimigos de seus filhos, sequer devem ser nela 

enterrados. Se não são seus filhos, também não serão bem vindos no seu seio. É 

uma terra sagrada.294  

De qualquer forma, constata-se que, no Contestado, a pedido dos novos 

donos das terras da região, os governantes assumiram, também em prol das 

grandes empresas de colonização instaladas na região, o compromisso de fazer 

uma "limpeza geral" da região, já que a grande maioria do povo que ali habitava era 

constituída “apenas” de índios ou "no máximo" de caboclos posseiros, isto é, 

pessoas que habitavam a região, porém sem o título das terras, e por isso a beira da 

exclusão.  

Foi encontrado no bolso de um caboclo morto em um combate, em 

Calmão, um trecho legível que diz: “O governo da república toca os Filhos 

Brasileiros dos terreno que pertence a nação e vende para o estrangeiro, nós agora 

estemo disposto a fazer valer noço direitos.(...) Nóis não tem direito de terras, tudo é 

para as gentes da Oropa".295 A partir disso, podemos entender a guerra do 

Contestado como protesto, resistência e luta pela sobrevivência de um povo em vias 

de ser massacrado.  

Sendo assim, não é difícil compreender porque em suas pregações João 

Maria declarava que a monarquia era a ''lei de Deus" e a república a "lei do 

                                                
294 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 49. 

295 STULZER, Frei A. A guerra dos fanáticos, (1982) p. 42; D’ASSUMPÇÃO, H. T. A campanha 

do Contestado. (1917), vol.I, p. 245 
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Diabo".296 Não que ele tivesse um conhecimento científico e histórico da política 

destes regimes nos diferentes países, mas o que é certo é que ele criou uma 

aversão em relação à república, pois entendia que esta explorava, enxotava e 

oprimia o povo297.  

No regime imperial, o povo não era reconhecido como cidadão e não era 

beneficiado pelo governo, mas também não tinha deveres ou grandes obrigações 

para com o mesmo. Por exemplo, os impostos, que no império eram irrisórios ou 

praticamente nulos, com a proclamação da república a carga tributária foi se 

tornando cada vez mais pesada. Também quanto ao controle das terras, que antes 

era feito pela União. Com a proclamação da república tal controle ficou por conta do 

Estado e, por sua vez, dos coronéis, que exploravam e escravizavam os demais.  

Atribuiu-se a ambos os monges severas críticas contra a república, por 

mais que, em alguns momentos isso se parece mais como forma de legitimar a 

guerra. Era necessário afirmar que os caboclos se haviam posicionado contra a 

república, do contrário seria mais difícil justificar a necessidade “de limpeza” da área. 

De qualquer forma, tanto da parte dos coronéis e militares, quanto da parte dos 

próprios líderes caboclos, a negação dela foi inevitável.  

                                                
296 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.62, AURAS, M. Guerra 

do Contestado. (1995), p.51, entre outros, afirmam que declarava sempre o segundo João Maria, 

a quem o quisesse ouvir, que a República era a ordem do demônio, enquanto a monarquia era a 

ordem de Deus. Monarquia esta que seria, segundo Vinhas de Queirós, um sistema de vida 

oposto ao regime dos coronéis, mas que João Maria nunca se opôs ou confrontou radicalmente 

os poderosos da área; e a república, segundo Auras, estava ligada a um contexto que espoliava 

e, por esta razão, tinha que ser negado. 

297 OLIVEIRA, F. O. de. O jagunço. (1978) p. 12, neste seu romance, coloca na boca do Seu 

Morais, um lutador nos redutos do Contestado: "Qual República! São João Maria é que estava 

certo. É pela vontade de Deus que os casais tem filhos e é por ordem divina que os filhos devem 

obediência aos pais. É a vontade de Deus que faz o rei, que é o governo. Esses governos que 

mudam a cada passo... se eles quiserem enriquecer não há terras que chegue. A palavra do Rei 

é uma só, não muda. É como a palavra de Deus. Governo da República, esse é governo do 

diabo, só engana. Cada vez que muda o governo, muda a palavra." 
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Sendo coisa do diabo, era preciso dar fim dela. Era preciso lutar contra ela. 

E, entre outros, esse passou a ser um dos motivos pelos quais cada vez mais gente 

corria para Taquaruçu, a fim edificar uma “cidade santa” e engrossar as fileiras 

contra a República. E, como já foi afirmado, não precisava ter medo de entrar nessa 

luta, pois caso não vencesse, quem estivesse na causa santa e fosse morto, logo 

mais ressuscitaria no exército de São Sebastião.298 

Mais do que uma mensagem política, no sentido estrito do termo, talvez 

João Maria tenha deixado uma mensagem em defesa da ecologia. Mais do que 

defender ou condenar a monarquia ou a república, João Maria preocupava-se com a 

vida do ser humano num sentido amplo. Para ele, a natureza era regida pelas suas 

próprias leis e estas deveriam ser respeitadas, pois as considerava sagradas. 

Entendia que a natureza era como um corpo humano. Caso algo desse corpo fosse 

desrespeitado, todo o corpo padeceria, vingar-se-ía ao ser agredido, provocando 

calamidades e destruição.  

Próximo à cidade de Curitibanos, Euclides Felippe encontrou um local 

denominado “subúrbio da água santa”, atualmente também conhecido como Bairro 

Bom Jesus. Neste local foi edificada uma pequena igreja onde eram realizadas duas 

festas anuais em honra a “São” João Maria. Mesmo não citando o autor da poesia 

que segue, parece que foi neste local, que ele a coletou299. 

...Sempre tinha suas resposta 

Tudo certo respondia: 

Se Deus fez os dias prós home 

Não os home é que é pr'os dia! 

Todos dia e hora é santa, 

Santo é o dia que se trabáia: 

O sór, a lua, a chuva, as pranta 

Cresce e anda, nada faia! 

                                                
298 Ibid., p.29. 

299 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995). p. 32. 
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Natureza é livro aberto, 

Pra quem possa e saiba lê: 

É que Deus em letras craras 

As suas leis, quis escrevê! 

Quem contempra a Natureza 

Vê as lição que ela aponta: 

Basta oiá, pensá um poco, 

Deduzi, fazê suas conta! 

João Maria, te foste embora, 

Mas dexaste aqui uma crença: 

Que o respeito e a amizade 

Se realizem co'a tua bença! 

Talvez estejam, dentro desta poesia, boa parte das palavras mais usadas 

por João Maria, nas suas conversas com os caboclos e caboclas da região do 

Contestado. Nela pode-se perceber a importância que João Maria dava à natureza. 

Pode-se afirmar, porém, que João Maria, percebendo a situação de miséria e 

empobrecimento gerada especialmente por coronéis e politiqueiros corruptos e 

exploradores, com o passar dos tempos, teria tido uma postura mais "politizada" e 

profética.300  

Mesmo sendo outra a fase de vida do monge, o que mais é lembrado hoje 

é a valorização do aspecto religioso de sua missão. Porém, devido à devastação da 

natureza, a contaminação das águas, a poluição do ar e o exacerbado uso de 

agrotóxicos nas lavouras da região, causando sérios problemas de saúde na 

população, nos últimos anos a mensagem ecológica de João Maria está sendo cada 

vez mais valorizada e resgatada. 

Filippe foi um dos maiores pesquisadores do que ele próprio denominou 

“folclore” sobre o Contestado. Entre muitas histórias e lendas que ele resgata da 

cultura popular do Contestado, uma se intitula: “Pontos de vista”. É, na verdade, um 

                                                
300 Alguns pesquisadores mais recentes defendem a hipótese que não seria uma segunda fase 

da vida de João Maria, mas sim um segundo João Maria, o João Maria de Jesus. 
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relato do que seria o pensamento de João Maria em relação a diversas perguntas 

sobre religião, que dois homens que o conheceram, fizeram a ele e obtiveram as 

suas respostas. Os homens se chamam Joaquim Inácio e João Alvim e teriam 

estado com ele num pernoite no Estreito, próximo ao Monjolinho301: 

- Seu João Maria, alguns dizem que presta e outros que não presta a gente 
fazer promessas pros santos. E o sr. o que diz? 

- Meus filhos; em minha opinião, promessa é como dá cá, vai lá. Com Deus 
nada se compra e nada se vende. O Céu não se deixa bobear. Quem cumpre 
seus deveres perante Deus e o próximo, está justificado. 

- E acender velas a Deus, aos santos e às almas? 

- Tem o mesmo sentido das promessas. Vale, sim, se derem uma vela a 
quem não tem, para iluminar seu rancho à noite. 

- Mas os padres usam velas na missa... 

- É uma velha tradição lá deles. Penso que um dia eles acabarão vendo a 
inutilidade de tal costume. 

- Tem gente que diz que não se deve dar esmolas aos pobres... 

- Esmolas aos pobres, sim! Mas aos que se fazem de pobres para receber 
esmolas, é mal pra quem dá e pior para quem recebe. Todo homem deve ser 
bom e caridoso. Mas prudente e cauteloso. 

- O que é que vale mais: uma missa ou um terço? 

- Deus atende a toda a oração feita com boa intenção, boa fé e sinceridade. A 
melhor das orações é aquela mais simples que sai do coração. Não é o muito 
pedir, que dá direito a muito receber. É o merecimento! 

- E as orações pagas? Os padres cobram tudo... 

- Eles devem ter suas graves razões. Cada um que julgue por si. 

- Porque é que o senhor não cobra nada, por nada? 

- Primeiro, não preciso de nada; segundo, pra mim é uma questão de 
consciência; terceiro, porque só Deus é meu Chefe, o Próximo é minha 
Religião e a Natureza meus mandamentos. 

- O que o sr. diz da confissão. Ela vale? 

- É uma questão da própria consciência de cada um. A meu ver, as dívidas se 
acertam diretamente com os credores. Também foi ensinado que à medida 
que se perdoa, se é perdoado. 

- O sr. é a favor ou contra os padres? 

- Eu me declaro cristão e eles católicos. 

- E qual a diferença? 
                                                
301 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 47. 
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- Eles obedecem o papa e os bispos, e eu obedeço a Deus e minha 
consciência. Eles obedecem as leis da Igreja e eu obedeço as Leis da 
Natureza, que percebo serem as leis que Deus decretou no mundo. 

- E o que diz do batizado? 

- No sentido de corrigir as leis naturais de Deus, não creio que tenha valor. 
Mas dar o nome a alguém em nome de Deus, tem imenso valor. 

- E padrinhos e madrinhas... 

- Toda a criança gosta e é muito bom ter padrinhos e madrinhas. São 
pessoas muito importantes na vida dos afilhados. Os pais não devem tomar 
alguém para compadres, por interesse. Mas escolher pessoas amigas e de 
bons costumes, que possam imprimir estima e respeito aos afilhados, dando 
bons exemplos. 

- O diabo e o inferno tão apregoados, existem? 

- O povo já não acredita como antes e já perdeu o medo. Do que precisamos 
ter medo é de fazer o mal. Tanto o céu como o inferno, já foi dito que é dentro 
de nós mesmos. O diabo somos nós uns para com os outros, quando 
praticamos o mal. 

Filippe fala ainda de uma festa, que teria participado, próxima de 

Curitibanos, onde conseguiu uma importante mensagem atribuída a João Maria. 

Sendo uma mensagem que não foi escrita pelo próprio João Maria, deve ter certa 

ressignificação, pelo fato de "ter sido ouvida daqui e dai" e então fôra escrita 

sistematicamente. Ele302 assim nos fala: 

No transcorrer dos festejos travamos conhecimento com o capelão Emídio 
Conceição, afirmando que gostaríamos de conhecer mais de perto os 
ensinamentos de João Maria, do qual nos declarávamos simpatizantes. Logo 
nos perguntou se éramos católicos. - Bem, - retorquimos - consideramo-nos 
apenas cristãos. A resposta satisfez. Prosa vai e prosa vem, o certo é que 
saímos da festa mimoseados pela simpatia da Ordem. Passados alguns dias, 
aparece-nos o Emídio com uma velha caderneta toda ensebada, contendo 
respeitável receituário de benzimentos e simpatias (dos quais nos 
arrependemos não haver copiado tudo) onde continha uma série de preceitos 
que colecionara dos ensinamentos de João Maria: "os quais ouvira daqui e 
dali". Um verdadeiro tratado de ecologia. 

Mas antes de citar este interessante tratado de ecologia atribuído a João 

Maria, faz-se necessário lembrar que, na verdade, o interesse central da missão 

deste monge não era defender a natureza em si mesma, mas sim defendê-la para 

que o ser humano daquela geração e também das gerações vindouras, pudessem 

                                                
302 Ibid., p. 36-37. 
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aprender “as leis da natureza”, respeitá-las, e procurar adaptar-se a elas sem 

destruí-las. Ele sabia que o problema não estava na natureza, mas em como melhor 

o ser humano poderia viver e sentir-se a vontade nela. Semelhante ao pensamento 

de Erich Fromm ele entendia que “o homem é o único animal para quem sua própria 

existência constitui um problema que tem que ser resolvido e do qual não pode 

evadir-se.”303 Não pode voltar ao estado de plena harmonia e adaptação com a 

natureza, se é que já ouve esta fase, mas também não sabe onde irá chegar se 

continuar avançado, da forma como vem fazendo.  

Pelo fato do homem se ver impulsionado a alterar o seu meio-ambiente 

tende a gerar desequilíbrios e, consequentemente, se vê forçado a criar um 

equilíbrio novo. A possibilidade ou a esperança desse novo equilíbrio e o medo de 

uma futura destruição total da natureza e, consequentemente, do próprio ser 

humano, foi um dos aspectos que moveu João Maria em sua missão. 

É realmente interessante esse “tratado de ecologia” atribuído a João Maria. 

Quando há um século atrás, avançavam as idéias baseadas no mito do progresso e 

da ciência, dentro de uma filosofia positivista e utilitarista, aparecer um texto que liga 

religião, ética e ecologia e é assumido por muitos que o conheceram, praticamente 

como um texto sagrado, por entenderem ter sido escrito “diretamente” por São João 

Maria, é realmente algo precioso: 

1. Não se deve queimar folhas, cascas e nem palhas das plantações que dão 
mantimentos. O que a terra dá emprestado, quer de volta. 

2. É errado jogar palhas de feijão nas encruzilhadas. É o mesmo que comer e 
virar o coxo. A terra se ofende. 

3. Ao cortar uma árvore ou pé de mato, não se deixa mamando. Se corta por 
inteiro. Enquanto as plantas agonizam, os negócios da gente também vão 
abaixo. 

4. Quem descasca a cintura das árvores para secá-las, também vai 
encurtando a sua vida. Árvore é quase bicho e bicho é quase gente. 

5. As casas e as propriedades de quem incendeia as matas, um dia também 
hão de virar em cinzas. 

6. A terra é nossa mãe. A água é o sangue da terra-mãe. Cuspir e urinar na 
                                                
303 FROMM, E. Anatomia da destrutividade humana. (1987), p.305. 
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água, é o mesmo que escarrar e urinar na boca de sua mãe. 

7. Pai da Vida é Deus. A mãe da vida é a terra. Quem judia da terra é o 
mesmo que estar judiando da própria mãe que o amamentou. 

8. Quem não sabe ler o livro da Natureza, é analfabeto de Deus. 

9. As horas de chuva, são as horas de Deus. É quando a mãe-natureza vem 
trazer água para seus filhos na Terra. 

10. Cavaleiro que passar perto de uma lagoa ou cruzar uma corrente de água 
e não der de beber ao animal, morrerá com a garganta seca. 

11. Bicho do mato é filho da terra. Só se matam os danosos. 

12. Bicho do mato não traz marca de gente. Pertence à Mãe-Natureza. Quem 
caça por divertimento caça o alheio. É criminoso. Será punido. 

13. Não permita que seus filhos matem passarinhos. É malvadez. 

14. Não se chama nomes feios à criação. Ela obedece ao instinto que é a 
linguagem da Mãe-Natureza. 

15. Quem encilha animal com 'mata' no lombo... cuidado com as costas. 

16. Não se tira leite sem deixar um teto cheio ao terneiro. 

17. Não se tira mel sem deixar alguns favos para as abelhas. 

18. Rogar praga é chamar o diabo para si. 

19. Quer morrer novo? - Não respeite os velhos! 

20. Desempenha o que prometer. A palavra dada é sagrada. Quem não a 
cumpre, trocado por m... é caro. 

21. Velhaco deve a Deus, mas paga ao diabo. Te livres de tal credor. 

22. Do vadio, até o rasto é feio. 

23. Ladrão é sócio do tinhoso. O roubo é repartido no inferno. 

24. Da baba do capeta é cheia a boca do mentiroso. 

25. A pobreza não é defeito; a sujeira, sim! 

26. Trata bem do teu hóspede para ser bem tratado. 

27. Quem usa a arma da boa conduta, ama e obedece a Deus. 

28. Respeita a família dos outros, para que respeitem a tua. 

29. Não é preciso ser santo; mas é preciso ser respeitado. 

No texto, acima citado, atribuído a João Maria, estão relatados 29 

"Mandamentos da lei da natureza".304 Segundo Felippe, este texto era uma espécie 

de manual do santo. Além de apontar para valores religiosos e princípios éticos a 

serem respeitados por todos, ele insiste no cuidado para com a terra, a água, os 

                                                
304 Cf. FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 36 e 37. 
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animais e toda a natureza, enfim, no cuidado para com a vida humana e a de toda a 

Criação. 

Não é demais afirmar que, em muitos aspectos da vida e dos costumes 

dos caboclos e caboclas do Contestado e de seus descendentes, eram os 

ensinamentos de João Maria que serviam como parâmetros para julgar se deveriam 

ser aprovados ou desaprovados, respeitados ou rechaçados. Os valores apontados 

por João Maria eram também os valores de grande parte da população do 

Contestado. Euclides Felippe305 apresenta algumas décimas que João Maria 

Linhares lhe declamou e disse ter aprendido de seu pai. Essas décimas revelam 

diversos valores aprendidos de João Maria, tais como o respeito, a defesa da vida, 

da honra, da sinceridade, da lealdade, a importância do equilíbrio, a prevenção 

contra crimes, assim como o valor da verdade e da justiça: 

Nunca manche meu amigo,  

Ca mentira os lábio teus: 

A mentira e farsidade 

É contrária às Lei de Deus. 

Quem odeia arguém no mundo 

Tá ca alma enegrecida; 

Todo ódio traz doença 

E azar pra toda vida. 

A inveja abate a gente 

Invejoso é detestado 

Quem cobiça o aiêio 

A sofrê tá condenado. 

Não se logra, nem se roba 

São dois crime sem perdão; 

Os veiaco vão pro inferno 

Pro diabo os ladrão. 

Não se deve caluniá 

A calúnia é pecado; 

                                                
305 Ibid.,  p. 26. 
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O aleive é um crime 

Quem comete tá ralado. 

Avarento é réu de curpa 

Já tá preso e condenado; 

Avareza é loucura 

Custa muito sê curado. 

Não se perca o respeito 

Às famíia de quem tem 

Quem não qué que mar iê faça 

Nunca faça pra ninguém. 

Nem sonhando tire a vida 

Por mau impre assassino; 

Quem tirá o que não deu 

Arrasô co seu destino. 

Se arguém matá com raiva 

Ave, bicho ou alimá, 

Faz um crime, é réu de curpa 

Lá no Grande Tribuná. 

Tenha sempre tua famíia 

Como santos do teu Lar 

Pro seu bem trabaie sempre 

Que Deus há de te pagar. 

Ninguém força tu tê fiio 

Mas se um dia fíios tivé 

Eles são o resurtado 

Doque deles tu fizé. 

Premiado ou reprovado 

Pela sua inducação, 

O que deles tu fizé 

Cedo ou tarde pagarão. 

Se tu for um camarada 

Zele tudo do patrão, 

trabaiando com respeito 

Cuide bem da obrigação. 

Sendo dono ou encarregado 
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De fazenda ou de empreitada: 

Operário é como fíio 

Cuida bem dos camarada! 

Segundo Paulo P. Machado,306 estes “mandamentos” ou décimas 

atribuídas ao monge  

procuram recuperar um tipo de sociedade que as pessoas, naquela época, já 
não identificam como parte de seu mundo real, ou seja, os patrões não agiam 
como pais e os camaradas, em contrapartida, não demostravam zelo nem 
responsabilidade em relação a seu trabalho. Havia ódio e mentira entre os 
homens, existia uma consciência de que a avareza dominava as relações e, 
justamente por isto, os mandamentos eram difundidos como necessários a 
uma vida justa. 

Pode-se dizer que a mensagem e a prática de João Maria não difere 

fundamentalmente da que atualmente é sugerida por Leonardo Boff:307 “que o ser 

humano tenha os pés no chão e a cabeça aberta para o infinito; e o coração seja 

aquele que une chão e infinito, abismo e estrelas, local e global.” Ele diz que “para 

cuidar do planeta precisamos passar por uma alfabetização ecológica e rever 

nossos hábitos de consumo, precisamos desenvolver uma ética do cuidado.” E, 

continuando com Boff, pode-se dizer que aquilo que ele sugere, enquanto caminho 

dessa “alfabetização ecológica”, também, numa linguagem mais simples ou popular, 

já havia sido vivenciado e sugerido por João Maria. Vejamos:  

Cada pessoa precisa descobrir-se como parte do ecossistema local e da 
comunidade biótica, seja em seu aspecto de natureza, seja em sua dimensão 
de cultura. Precisa conhecer os irmãos e irmãs que compartem da mesma 
atmosfera, da mesma paisagem, do mesmo solo, dos mesmos mananciais, 
das mesmas fontes de nutrientes; precisa conhecer o tipo de plantas, animais 
e microorganismos que convivem naquele nicho ecológico comum; precisa 
conhecer a história daquelas paisagens, visitar aqueles rios e montanhas, 
frequentar aquelas cascatas e cavernas; precisa conhecer a história das 
populações que aí viveram sua saga e construíram seu habitat, como 
trabalharam a natureza, como a conservaram ou a depredaram, quem são 
seus poetas e sábios, heróis e heroínas, santos e santas, os pais/mães 
fundadores de civilização local. 

Aliriano Anacleto da Silva, ao dar um depoimento para esta dissertação (cf. 

                                                
306 MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 98. 

307 BOOF, L. Saber cuidar. (1999) p.135. 
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anexo, nº 04), chegou a considerar que São João Maria “não deu ordem de judiar 

nem de uma formiga.” João Maria dizia que “a arvore é quase bicho, bicho é quase 

gente”. Além de insistir no cuidado para com as matas e animais, ele atribuía um 

valor especial para as fontes e nascentes de água. Um dos símbolos preferidos e 

mais valorizados, deste santo popular, é sem dúvida nenhuma a água da fonte, a 

água das nascentes, a água que nasce na rocha, a água fresca, limpa e cristalina.  

Esta água era, para ele, um símbolo sagrado e, além disso, era também 

um remédio usado para curar muitas pessoas das mais diferentes enfermidades. Era 

através da água pura, ou, quando muito, misturada e fervida com algumas ervas 

medicinais, que o Cristo sofredor se voltava para o enfermo e o curava. Sobre este 

tema específico das águas santas de João Maria, aprofundar-se-á no terceiro 

capítulo. 

De forma semelhante à que atualmente o monge Marcelo Barros308 tem 

falado sobre a água, outrora o monge João Maria também falava. Que se fazia 

necessária uma nova experiência espiritual com relação à natureza, à água e aos 

seres vivos.  

Ao olharmos para o mundo, vemos que a sociedade é destruidora e 
desrespeitosa com o ser humano, com a terra e com a água. Nossa vocação 
humana e espiritual exige que trabalhemos para mudar esta situação. Para 
isso, é preciso ir às raízes do problema. Não bastam campanhas sociais e 
econômicas. Há também um elemento cultural a ser respeitado. Há povos 
que tem o seu jeito tradicional de lidar com a terra e a água. Não será no 
círculo dos grandes que se encontrará força para mudar o rumo do mundo. É 
preciso desenvolver uma espiritualidade nova, um novo modo do ser humano 
se relacionar com a terra e a água.  

Enfim, vale afirmar ainda, que da mesma forma como Alves309 fala que 

Marx sonhou com uma espécie de “Cidade Santa”, uma sociedade livre, sem 

opressores e oprimidos, sem classes sociais, assim também se pode dizer que foi o 

sonho de João Maria e de milhares que a ele se juntaram no Contestado. Claro que 

                                                
308 BARROS, M. O espírito vem pelas águas. (2002), p. 158 e 167. 

309 ALVES, R. O que é religião? (1984) p.73-74.  
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aqui, diferentemente do que em Marx, o sonho foi apresentado numa perspectiva 

religiosa e mística. Assim mesmo, este desejo de construir uma “cidade santa”, foi 

capaz de mobilizar muitas pessoas e até gerações. 

2.2 O MONGE JOSÉ MARIA: A 

RESSURREIÇÃO DE UM MITO 

Dentre as várias influências 

que marcaram a cultura e a vida 

cabocla da região do Contestado, 

entre meados do século XIX e início 

do XX, tem-se a presença de alguns 

personagens que, por conta dos 

seus feitos e de sua mensagem, 

ainda hoje são lembrados e 

celebrados pela cultura e 

religiosidade do Contestado. Eram líderes carismáticos ou místicos, de cujos nomes 

originais pouco se sabe, mas sua autodenominação de João Maria e José Maria é 

conhecida e aceita por muitos.  

O caboclo do Contestado mostrava-se apegado ao passado e à tradição 

indígena, sem desafiar frontalmente, quer a exploração coronelista, quer o governo 

republicano, quer o poder religioso católico. Porém, durante a guerra do Contestado, 

o caboclo assumiu uma postura radical de resistência e até de hostilidade contra 

estes poderes. Assim também, como veremos no capítulo seguinte, originalmente a 

mensagem de João Maria era eminentemente pacífica, mas durante o Contestado 

ela foi forjada no fogo, foi ressignificada e tornada subversiva.  

Ao procurar conhecer melhor os primeiros monges que passaram pelo 

Contestado, tornou-se impossível não apontar também para a vida e a mensagem 

de José Maria, pois, muito da mensagem do(s) anterior(es) encontra-se também 

             José Maria e três virgens 
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neste, e, este, por sua vez, também a ele(s) ofereceu sua vida e sua mensagem, a 

ponto de ser confundido com aquele(s).  

Assim, sem desconsiderar a hipótese da existência histórica de dois 

monges de nome João Maria, a cultura popular os transformou em apenas um 

monge com este nome. Há uma síntese ou uma ressignificação também das 

mensagens originais dos monges, seja quantos forem, onde o que é específico de 

cada um, deixa de existir, e aos poucos, resta apenas uma única e mesma 

mensagem. E este santo, independente dos seus vários nomes de origem e de suas 

várias imagens e mensagens, foi denominado de São João Maria.  

Mas, haveria uma razão para o fato de, na atualidade, o verdadeiro e único 

santo se chamasse João Maria, sendo que, durante a guerra do Contestado, quem 

foi mais invocado e fez história, vivo ou morto, foi José Maria? 

José Maria, mesmo tendo vivido poucos meses entre os caboclos do 

Contestado, foi um marco para a sua cultura e a sua vida. Depois de João Maria, 

tudo consta que ele foi o líder carismático e místico mais importante da época. 

Segundo Machado,310 “José Maria é mais uma figura de passado nebuloso, pouco 

se sabendo sobre suas origens. Sua aparição pública na região contestada ocorreu 

apenas no ano de 1912, quando se desencadearam diversos episódios que 

precipitaram a guerra sertaneja.” 

Adotou o nome de José Maria de Santo Agostinho, porém é provável que 

seu nome original fosse Miguel Lucena de Boaventura. Ele próprio nunca o 

reconheceu como seu nome próprio. Sendo, desta forma, duvidoso este nome, 

optar-se-á aqui por falar apenas de “José Maria”, porque foi assim que ele se auto-

denominou e foi assim que se tornou conhecido e até venerado por muitos no 

Contestado.  

Mesmo que José Maria fosse realmente o Miguel Lucena de Boaventura, 

poderíamos dizer que ao se adentrar nas matas do sertão Catarinense, junto ao 

                                                
310 MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p.175. 
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povo do Contestado, ele passou por uma certa metamorfose, donde seu passado, 

obnubilado e questionado por alguns, não foi, em princípio, levado em consideração 

pelos caboclos e caboclas do Contestado, que então esperavam pela volta de João 

Maria e, pelo fato de este estar demorando para voltar, acreditar que Deus estaria 

enviando outro profeta não seria difícil.  

Devido aos conflitos, tensões, crises e injustiças enfrentadas por grande 

parte da população local, um novo messias era bem vindo. Fazia-se necessário 

alguém que ouvisse o seu clamor, conhecesse o seu sofrimento, desse uma 

resposta de consolo e de esperança e os orientasse no caminho a seguir. E José 

Maria procurou colocar-se nesse "continuum", com relação ao profeta anterior. 

Sentindo esse apelo do povo, procurou corresponder com o mesmo.  

Tendo recém desaparecido o João Maria e aproveitando do senso comum, 

que esperava o seu retorno, logo espalha-se a notícia de que o monge está de volta. 

Está em Campos Novos e logo virá para a região de Taquaruçu. Só que desta vez é 

o José Maria. Seria um irmão de João Maria? Muitos se faziam esta pergunta. E, ao 

fazê-la para o próprio José Maria, este não afirmava nem negava.  

Talvez ele próprio se tenha assim auto-denominado, com nome 

semelhante ao do primeiro monge, no intuito de dar continuidade à missão daquele. 

Fortalecendo assim a crença de que era o mesmo profeta que voltara. Isso em 

princípio gerava uma certa confusão entre aqueles que haviam conhecido o João 

Maria, mas entre os demais era aceito o mito ou a crença que estava de volta o 

santo, tão esperado.  

Algumas características pessoais deste equivalem às do João Maria outras 

se distinguem. "O curandeiro de ervas" ou o “dador de remédios”, eram 

denominações que José Maria recebia do povo. Era um verdadeiro caboclo, de 

cabelos lisos e compridos, barba comprida e espessa, vestia-se de brim ordinário e 

costumava andar descalço; às vezes usava um calçado de couro, feito por ele 

mesmo, e meias grossas que lhe prendiam a boca das calças. Gostava de fumar 

cachimbo e, tanto quanto João Maria, tomar chimarrão. Usava um boné de pele de 



 
 

191

jaguatirica adornado de penacho e fitas, muito parecido com o do velho João Maria. 

José Maria fazia questão de se parecer com João Maria. Além de receitar 

ervas, curava, benzia, batizava e dava bons conselhos. Pela atenção que dava ao 

povo, pelo seu modo de aconselhar, pelas curas por meio dos remédios, fazia com 

que o povo realmente lembrasse João Maria. Porém, ao contrário daquele, este 

permitia que grupos de pessoas se reunissem em torno de si e o seguissem por 

longas caminhadas. 

Machado,311 ao analisar e comparar o conhecimento empírico dos monges 

João Maria e José Maria, afirma que “ao que parece, José Maria possuía um 

conhecimento empírico bem maior do que o seu antecessor, pois este aviava 

receitas complexas, envolvendo o emprego de diversas ervas, raízes e sementes.” 

Pode-se questionar esta afirmação de Machado por dois motivos, primeiro porque é 

difícil medir um conhecimento empírico e segundo porque a mensagem que calou 

mais fundo na comunidade cabocla do Contestado, foi, sem dúvida nenhuma, a de 

João Maria. 

Cada vez mais aumentava o número de pessoas que se reuniam em torno 

dele, especialmente de pacientes à procura de remédios. Assim José Maria se 

propôs a montar uma Farmácia do Povo e para isso pedia que, especialmente os 

que tinham mais condições, colaborassem financeiramente, pagando uma taxa. O 

fato de pedir dinheiro para montar esta farmácia, futuramente passou a ser 

entendido como oportunismo, já que a farmácia nunca existiu. Sabe-se porém que, 

vindo de Campos Novos, ao chegar em Taquaruçu, organizou um local onde com o 

auxílio de algumas virgens fazia consultas e receitava chás e orações que deviam 

acompanhar o paciente no seu tratamento. Para isso, costumava consultar um 

caderno de anotações, para então receitar os respectivos remédios.  

José Maria de Santo Agostinho, em princípio, apareceu no município de 

Campos Novos, e o que tudo indica teria vindo da região do Irani. Isso se sucedeu 

                                                
311 Ibid., p. 176. 
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por volta de 1911. É praticamente consenso dos pesquisadores das últimas 

décadas, que esta figura emblemática, teria sido um desertor do exército do Paraná. 

Suas andanças na região duraram pouco tempo. Andou pelas margens do Rio do 

Peixe, alcançou as regiões de Lages, Curitibanos e Campos Novos.312 

Logo no início de suas atividades, na região do Contestado, José Maria foi 

perseguido por alguns coronéis de Curitibanos que, por sua vez, mobilizaram os 

governantes catarinenses da época e com isso foi acionada a Força, no intuito de 

dispersar o ajuntamento de pessoas que, em torno do monge, reunia-se em 

Taquaruçu. Segundo Mitsue313 “o monge José Maria acabou se envolvendo num 

conflito de interesses dos coronéis da região. Acusado de servir aos monarquistas, 

começou a ser perseguido e foi refugiar-se na Vila do Irani”.  

Enquanto isso, inspirado no número dos Apóstolos de Jesus e na obra, 

História do Imperador Carlos Magno e os Doze Pares de França314, José Maria 

organizou "os doze Pares de França". Ao contrário de seu(s) predecessor(es), este 

monge empunhou armas e não "desapareceu" sem deixar rastros. Foi morto no 

primeiro combate da guerra do Contestado acontecido no Irani-SC.  

                                                
312 THOMÉ, N. Sangue, Suor e Lágrimas, (1992), p.80, afirma que "aonde quer que fosse 

acampar, à sua volta numerosas romarias formavam ajuntamentos. De estatura media, cerca de 

50 anos de idade, gorro de pele-de-tigre na cabeça, cabelos longos e grande barba, sua 

peregrinação levou-o a conhecer melhor a gente do Contestado, os males que a afligiam, as 

esperanças que a animavam, os problemas que enfrentavam". 

313 MITSUE, M. A história da luta pela terra e o MST. (2001), p. 87. 

314 Os doze Pares de França era um grupo de “discípulos” formado por vinte e quatro homens 

de fé, coragem e quanto possível armados. Segundo Sebastião Costa, em entrevista realizada 

por MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 201, “os Pares de França eram os 

mais corajosos e melhor lutadores. Agora este pessoal era muito religioso também, tinha muita 

fé em Deus, eles sabiam coisas da bíblia quem nem os padres sabiam direito.” E, conforme 

afirma VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 185, “os pares de 

França eram considerados ‘apóstolos’ e também ‘nobres cavalheiros de São Sebatião’. levavam 

consigo, dentro de patuás, orações que julgavam fortíssimas para fechar o corpo. Tais orações 

parece que não só defendiam das balas inimigas...”.  
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Logo que foi morto, muitos dos que o seguiam começaram a anunciar que 

ele voltaria e, consequentemente, os seus “discípulos” começaram a se reunir na 

expectativa de esperar o seu prometido retorno. E ele não retornaria sozinho, mas 

acompanhado do "Exército Encantado de São Sebastião", para defender e proteger 

o seu povo, contra os grandes males que os contagiavam e estariam por vir.  

Por mais que os pesquisadores nos dessem “certezas” sobre a sua origem, 

a única coisa que sobre isso é verdadeiramente certa é que ele, ao ser indagado 

sobre isso, desviava o assunto ou respondia com metáforas. A suspeita de que seria 

um desertor do exército e que tinha antecedentes criminais no Paraná, e mais 

propriamente em Palmas, só ganhou fôlego muito tempo depois da guerra. Nos 

primeiros tempos a devoção era tamanha que nada se podia sequer suspeitar que 

pudesse desabonar José Maria.315  

Aos poucos, milhares de pessoas foram se juntando em torno de José 

Maria. No início da guerra, juntaram-se nos redutos grande parte dos oito mil 

trabalhadores316 que haviam sido despedidos em 1910, da construtora da Estrada 

de Ferro, sem direitos e sem receber os últimos salários, e não foram levados de 

volta para suas cidades de origem. Somam-se a estes, outras centenas ou talvez 

milhares que haviam sido expulsos por empresas de colonização existentes na 
                                                
315 A devoção a José Maria e a de João Maria era de igual importância para os sertanejos 

durante a guerra do Contestado. Evidentemente que de município para município, de localidade 

para localidade, e conforme a época, variavam tanto em termos de extensividade como de 

intensidade, tanto na amplitude das homenagens a eles prestada como nas diferentes formas de 

expressão e rituais. Não havia uma homogeneidade mas sim uma pluralidade de manifestações 

e experiências ou vivências que, com o passar do tempo foram culminando numa espécie de 

mito, agora vinculado apenas a João Maria. Hoje trata-se de um santo equiparado aos demais 

santos Católicos de devoção popular. 

316 Estes trabalhadores, na sua grande maioria, teriam vindo do Rio de Janeiro, Santos, 

Salvador e Recife, onde, segundo MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 43, 

foram recrutados mais ou menos à força e, terminada a construção, não foram recambiados para 

os pontos de origem. Conta que no ano de 1909, o número de trabalhadores variou entre 8 a 10 

mil, conforme o pesquisador.  



 
 

194

região e pelos coronéis e fazendeiros que recebiam do governo Estadual longas 

faixas de terra, em troca de dívidas ou de apoio político. Eram pessoas que 

perambulavam, pelas matas e caminhos, revoltados e sem rumo.  

Até então, a maior parte dos habitantes da região vivia justamente na 

região onde foi construída a estrada de ferro, próxima do rio do peixe e do rio Timbó, 

de onde foram despejados e as suas terras passaram a ser propriedade da 

construtora, em troca da obra. Supõe-se que o Governo Federal, na época, não 

soubesse que havia gente morando naquela região. 

Ao participar da festa do Senhor Bom Jesus, em Taquaruçu, antes de ser 

forçado a fugir para o Irani, José Maria foi recebido com foguetórios e vivas na festa. 

Na parte celebrativa ele “puxou” a reza, abençoou e possivelmente batizou. Alguns 

dentre o povo, a ele recorriam pedindo perdão dos seus pecados, outros pedindo 

que fizesse preces a Deus em favor de suas plantações ou pedindo a cura de 

doenças. Ao terminar a festa, ao invés dos participantes se dispersarem, o número 

de pessoas ao redor do monge cada dia aumentava mais.  

Um dos grandes feitos de José Maria, que logo lhe deu fama de milagreiro 

e continuador da missão de João Maria, foi o de ter curado a mulher do fazendeiro e 

monarquista Francisco de Almeida, da Vila de Curitibanos, já desenganada dos 

médicos. Fala-se que o rico fazendeiro ficou tão agradecido que lhe ofereceu muitas 

terras e certa quantidade de ouro, sendo que, para espanto geral, ele recusou tudo 

isso. Com isso e também com a notícia de que teria ressuscitado uma jovem, 

rapidamente sua fama de curandeiro e de homem santo se espalhou, e sua 

identificação com João Maria se tornou tão próxima, a ponto de ser com ele 

confundido. 

Suspeitou-se que, ao ficar um mês em Taquaruçu, José Maria organizou 

uma grande irmandade e proclamou a monarquia, sendo elevado a imperador o 
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menino Manoel Alves de Assunção Rocha, denominado de “menino Deus”317. 

Porém, possivelmente este foi apenas um motivo apresentado por alguns coronéis 

republicanos da região, ao governo do Estado, para que este se apressasse em 

enviar a Força a fim de dispersar o povo.  

De qualquer forma, se não foi instalada a monarquia é certo que se criou 

uma grande irmandade, coordenada pelo próprio José Maria e denominada ‘quadro 

santo’. O espírito que os reunia era o propósito de “todos serem irmãos, a 

propriedade ser comum e o comércio proibido.” 

Assim mesmo, não é falso afirmar que José Maria, seguindo o pensamento 

de João Maria, manifestava uma simpatia pela monarquia e repudiava a República. 

Para ele a República era o então atual sistema de governo considerado perverso e a 

monarquia seria o nome dado para o governo de Deus na Terra; isso não significava 

a busca da reinstalação da monarquia do passado brasileiro e sim a implantação de 

um novo governo, o governo do futuro, sonhado e esperado por muitos. 

Diz a história que, certa feita, o monge não quis atender ao chamado do 

republicano Coronel Francisco de Albuquerque, que dizia ter uma pessoa enferma 

em sua família ou residência. Desconfiando que fosse alguma artimanha do Coronel, 

José Maria teria dito que "a distância entre ambos era a mesma". E com isso teria 

provocado a ira por parte deste, que na época era superintendente de Curitibanos-

SC e, então, o mesmo o teria denunciado aos governantes do Estado, acusando-o 

de estar armando um grupo contra a república e em prol da monarquia. Esta versão 

                                                
317 Até hoje a coroação do Imperador faz parte de uma tradição popular, quando dos festejos 

da Folia do Divino. É uma festa que tem como momento importante a coroação do imperador, 

que passa a ser o Imperador festeiro, uma espécie de dono ou de responsável pela festa. Não 

há qualquer conotação política contra a república nem em prol da monarquia. A acusação feita 

por cononéis da região, de que os caboclos haviam restaurado a monarquia, é um fato que não 

pode ser ignorado, nem minimizado. Foi um dos principais argumentos usados contra os 

caboclos rebeldes. E como “o fantasma de Canudos” era uma questão que ainda continuava 

viva e não estava resolvida entre os republicanos, ao ouvirem que um novo Canudos surgia no 

Sul do Pais, trataram logo de enviar todas as forças possíveis para acabar com o movimento. 
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se aguçou quando o mesmo coronel soube que José Maria estaria hospedado na 

fazenda do Coronel Henrique de Almeida, seu adversário político.  

A veneração a José Maria crescia rapidamente entre os habitantes da 

região e, consequentemente, crescia também o respeito em relação ao seu 

hospedeiro, por parte deste mesmo povo. Conta-se que a reação do Coronel 

Albuquerque foi tão violenta diante da "insubmissão" de José Maria que, 

imediatamente, pediu ao governador, o Coronel Vidal Ramos, seu compadre por três 

vezes, que enviasse para Taquaruçu a intervenção da força Estadual do Governo.  

O crescente número de pessoas em torno de José Maria, realmente 

preocupou alguns coronéis locais, que logo procuram dar fim àquele agrupamento 

de pessoas. Também o presidente da república, que na época era o Marechal 

Hermes da Fonseca, foi informado acerca da insurreição cabocla do Sul. A 

repercussão nacional foi imediata, especialmente porque a memória de Canudos era 

bem presente318.  

Enquanto isso, Santa Catarina e Paraná estavam em alerta e de prontidão 

para defender as terras que consideravam estar dentro de seu território. Mesmo não 

se interessando pelas disputas dos limites territoriais entre Paraná e Santa Catarina, 

José Maria “foi levado” para dentro deste conflito.  

Quando José Maria, com um grupo de homens, procurando fugir de um 

possível ataque das forças do governo, em Taquaruçu, dirigiu-se para o Irani, 

também chegou notícia ao governador do Paraná, que um bando armado de 

fanáticos catarinenses havia invadido a zona litigiosa de sua jurisdição, o que foi 

entendido pelo governador como uma verdadeira invasão de catarinenses ao seu 

território.  

A reação do Governo do Paraná, que também foi imediata, consistiu em 

enviar contra os mesmos, uma Força do Regimento de Segurança, com setenta 

homens bem armados, comandada pelo coronel João Gualberto Gomes de Sá.  

                                                
318 Cf. AURAS, M. Guerra Sertaneja do Contestado. (1984), p. 62. 
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Ao saber que as forças do Paraná estavam em marcha para atacá-los, 

assim teria se expressado o José Maria319:  

Se aqui vem a força me bater, eu brigo e dou prejuízo; e o dia que estou mais 
incomodado desde que cheguei aqui é hoje; e apesar de não ter questão com 
o Paraná, nem com o governo, nem com Estado nenhum; não vim aqui com o 
intuito de brigar; fui perseguido em Curitibanos pelo Senhor Albuquerque e, 
por isso passei pra cá porque sou conhecido deste povo, e esta gente me 
acompanhou de medo do Sr. Albuquerque, que a persegue para matar; e 
cheguei aqui e o Paraná está me aperseguindo, e se for atacado, brigo mas 
não ataco ninguém; se varar em qualquer parte e ver uma força do Governo 
eu passo quietinho com a minha gente. 

Mesmo declarando não ter ido ao Irani a fim de brigar, nem por interesse 

de Santa Catarina por questões limítrofes, José Maria, ao perceber que ainda assim, 

realmente seriam atacados, pouco antes do combate, disse320:  

Agora é a polícia do Paraná contra a força do mato. Não temos nada contra 
Santa Catarina e de lá fomos expulsos. Nada temos contra o Paraná e o 
governo quer nos dar guerra. Vocês se acodem comigo para conseguir a cura 
de suas doenças, uma idéia, um conselho para os seus padecimentos. As 

                                                
319 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 93. 

320 FILIPPE, E. O último Jagunço, (1972), p.169; Há também outras versões sobre as causas 

de sua mudança para o Irani. Entre elas prevalece a que José Maria teria sido informado que 

militares de Florianópolis e de Curitiba se encaminhavam em direção ao quadro santo de 

Taquaruçu. Essa explicação vem acompanhada do fato de que um dia, pela manhã, ainda 

sonolento, ele falou para os que o acompanhavam: “Chii, que barulho de telegramas!” E garantiu 

ao grupo que forças da Polícia e do Exército já estavam a caminho do reduto. E continua: 

“Vamos embora para o Irani, no Paraná, onde já estive e onde tenho muitos amigos.” Também 

teria dito: “Não quero que ninguém me siga”. Fato é que, segundo diferentes pesquisadores, 

foram 20 ou 40 ou 60 homens fortes, valentes e armados, que decidiram seguir o monge, 

mesmo sem o consentimento do mesmo. Alguns ainda afirmam que o monge teria profetizado 

três coisas: o começo da guerra, a sua morte e o seu retorno: “Lá no Irani eu vou começar a 

Guerra de São Sebastião, com meus homens que lá me esperam. Marquem bem o dia de hoje. 

No primeiro combate, sei que morro. Mas no dia em que completar um ano, me esperem aqui 

em Taquaruçu, que eu venho com o grande exército de São Sebastião”. Instalado nas 

proximidades de Irani, Zémaria volta a proclamar: “Apesar de não ter questão com o Paraná, 

nem com Estado nenhum, não vim aqui com o intuito de brigar. Mas se for atacado, eu me 

defendo. Brigo e dou prejuízo.” Cf. OLIVEIRA, C. A. de. A construção e a permanência do mito 

de João Maria de Jesus. (1992), p. 48-50. 



 
 

198

autoridades não fazem nada e não querem que ninguém faça. Nós só 
queremos paz e uma terrinha para plantar o feijão e o milho, para poder 
manter nossa criação. Onde ninguém venha nos incomodar, onde os políticos 
não cobicem. Eles têm cobiça por terras, por gentes, por amigos e por 
compadres. Os mandões estão trazendo gente de fora e dão tudo aos 
estrangeiros. Esta gente que está chegando saiu de sua terra, não foi para 
mandar nos brasileiros. Fazem cerca, vendem as águas e obrigam a sujeição 
de nosso trabalho. 

No afã de cumprir rapidamente sua missão, o Coronel João Gualberto 

lidera o início da primeira batalha, de uma guerra que duraria cerca de 4 anos. A 

Força chegou na madrugada de 22 de outubro de 1912, no acampamento dos 

caboclos, que no momento  

se encontrava em reza, cujo fervor não cessou com a chegada da tropa. Não 
contavam com a luta e nem mesmo a desejavam. Pediram tempo para 
debandar pacificamente. Inclusive enviaram um comunicado ao comandante 
da força a fim de evitar a luta armada, mas o Coronel João Gualberto, 
confiando na sua metralhadora e entendendo que se não atacasse o 
acampamento estaria desmoralizado perante a nação, nem um só momento 
lhes concedeu. Seus soldados foram atacando os sertanejos com viva 
fuzilaria. A luta tornou-se violenta321.  

Nessa ocasião morreram os dois líderes de ambos os grupos em combate: 

aos golpes do facão foi morto João Gualberto e, por uma bala, José Maria. Curto foi 

o tempo em que este monge viveu junto aos caboclos do Contestado, não mais que 

meio ano. 

José Maria foi morto pelas forças militares do Paraná. Mesmo 

manifestando o desejo de não combater e prometendo dispersar o seu grupo, além 

de José Maria, boa parte dos duzentos homens que o acompanhavam foram 

                                                
321 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 208-209; VINHAS DE QUEIRÓS, M, 

Messianismo e conflito social. (1966). p. 100. Ao visitar o Museu de Matos Costa, numa 

conversa informal sobre o Contestado, acontecida em junho de 2004, com a mantenedora do 

mesmo, chamada Josette, ela, afirmando que não havia como comprovar, lembrava que a 

mulher do Coronel João Gualberto (não lembrava o nome), contou que um dos militares que o 

seguiam, para este combate, foi quem o assassinou, a pedido de um chefe militar do Paraná. 

Disse que essa ordem teria sido dada a um militar, por um chefe militar do Paraná, justamente 

para impedir aquele combate e, com isso, o início de uma possível guerra. 
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mortos.322  

Quanto à morte do "monge", não houve surpresas, ele próprio havia 

profetizado que morreria no primeiro combate no Irani, mas prometeu também que 

voltaria depois de um ano, juntamente com o exército encantado de São Sebastião, 

para combater ao lado de seu povo.323 O capitão João Gualberto passou a ser 

considerado um grande herói pelas elites paranaenses e pelos militares, sendo hoje 

Patrono da Polícia Militar do Paraná. 

Segundo Marilene Weinhardt324 “o comandante da repressão e o líder 

espiritual estavam mortos”. Porém, isso não é o fim, 

o primeiro aparecerá nas homenagens oficiais, a esperança na ressurreição 
do segundo não se apagará, alimentada pelas palavras que deixara nas 
orações dos patuás, nos benzimentos das armas e do bálsamo, na 
recordação das profecias. Como ensina a Sagrada Escritura, sua força é a 
força do verbo. A luta ainda estava toda por acontecer. Seus papéis na 
condução dos acontecimentos serão preenchidos por outros. 

José Maria foi enterrado, pelos seus companheiros, de tal forma que 

facilitassem a sua volta. Alguns pedaços de xaxim e galhos de árvores com folhas 

sobre o seu cadáver eram suficientes. Para alguns dos seus “discípulos” ou 

“devotos” ferrenhos não havia dúvidas de que passado um ano de sua partida, ele 

voltaria com o exército encantado.  

                                                
322 Alguns pesquisadores afirmam que ele teria rumado para o Irani com 60 homens. Porém 

afirma-se também que, no momento do combate, já seriam seiscentos os homens reunidos em 

torno de José Maria. 

323 Em um relatório ou documento de Alfredo de Oliveira Lemos citado por VINHAS DE 

QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.110, e por FILIPPE, E. O último Jagunço. 

(1995), p.122, afirma-se que José Maria teria chamado alguns de seus maiores adeptos, como 

Euzébio Ferreira e Chico Ventura entre outros, e, antes de partir de Taquaruçu para o Irani, 

haveria dito: “Eu vou começar a guerra de São Sebastião no Irani, com os meus homens que lá 

me esperam. Mas olha, Euzébio, marque bem o dia de hoje. No primeiro combate sei que morro, 

mas no dia em que completar um ano me esperem aqui em Taquaruçu, que eu venho com o 

grande exército de São Sebastião”.  

324 WEINHARDT, M. Mesmos crimes, outros discursos? (2000), p.145. 
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Para os governos e os militares, a morte de um líder popular significa o fim 

do movimento que ele lidera, mas não foi isso que aconteceu com José Maria. A sua 

morte no Irani não significou derrota, para os seus seguidores, mas sim martírio e 

heroísmo. Repercutiu na região a compreensão de que ele teria doado sua vida na 

defesa dos seus “filhos” ou “irmãos”. E isso serviu de inspiração para muitos. A 

mística pacífica de João Maria foi se transformando na mística combativa de José 

Maria.325 E, exatamente um ano depois, como era esperado, o monge começou 

"aparecer" para algumas pessoas em Taquaruçu, que o viam, ou seja, que tinham 

visões326 dele e também recebiam mensagens suas. A notícia de sua volta, 

“ressuscitado”, se espalhou rapidamente.  

E a mensagem que dele recebiam, consistia em orientações morais e 

especialmente em "ordens" sobre como enfrentar a guerra que estava por se iniciar. 

Apenas alguns ou algumas virgens podiam receber suas mensagens que, somente 

então eram comunicadas, primeiro a um grupo menor e depois aos demais. E, 

assim, milhares de pessoas passaram, aos poucos, a seguir as "ordens de José 

Maria". E, foram essas mensagens, atribuídas a José Maria, que mantiveram um 

povo resistente até a morte. 

Segundo Vinhas de Queirós,327 havia um sistema de crenças, que se 

cristalizavam naqueles dias, donde  

imaginava-se que no momento da parusia de José Maria, quando este 
aparecesse redivivo, em toda a sua glória, então o exército encantado 

                                                
325 Segundo MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 189 e 191, o que houve foi 

um processo de “reelaboração mística” ou “reelaboração religiosa” onde se processou uma 

transformação da figura de José Maria de simples curandeiro a líder santificado, com qualidades 

proféticas.  

326 A parapsicologia explica que podem existir visões sem a ajuda dos olhos. São imagens que 

aparecem na mente humana, como sinais desordenados, e que somente aos poucos tendem a 

certa ordenação. Seria uma espécie de clarividência ou de visão no sentido da imaginação ou da 

percepção de objetos ou de mensagens invisíveis aos olhos ou ouvidos “biológicos”.  

327 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 110. 
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“apareceria”, isto é, ganharia aspecto concreto, e seria invencível. Neste 
instante principiaria a guerra santa que, segundo diziam, tinha sido anunciada 
pelo próprio João Maria vinte anos antes. Esta é que seria a guerra de São 
Sebastião. 

Juntamente com sua família, o fazendeiro Euzébio Ferreira dos Santos foi 

o "mentor" ou o organizador do início desta nova etapa, agora sim denominada de 

"Guerra do Contestado". Foi em nome da esperança na ressurreição de José Maria, 

que Euzébio, juntamente com Chico Ventura e Manuel d'Assunção Rocha, com seus 

familiares, voltaram a se reunir em Taquaruçu, no final do ano de 1913.  

Estes moradores de Taquaruçu, foram os primeiros propagadores da idéia 

de que José Maria havia “voltado” e os convocava para construir a “Cidade Santa” 

de Taquaruçu. Desde então, foram se envolvendo milhares de caboclos que 

habitavam a região, ex-empregados da ferrovia, perseguidos da polícia e até 

facínoras. 

Euzébio, que era de Perdizes Grandes, abandonou suas terras e, com a 

família, dirigiu-se para o reduto de Taquaruçu, a fim de esperar a ressurreição de 

José Maria. Esta atitude de Euzébio bastou para que, a cada dia que passava, mais 

e mais pessoas também sonhassem ou acreditassem nos sonhos e visões que lhes 

eram comunicados e também se dirigissem para Taquaruçu, a fim de, junto aos 

demais, esperar a volta ou a ressurreição de José Maria.328 

Diferentemente do que se pode constatar em muitas outras tradições 

religiosas populares, onde as principais lideranças religiosas normalmente são os 

                                                
328 OLIVEIRA, F. O. de, O Jagunço. (1978), p.16s, conta a história de um tal de Seu Morais que 

"estava abichornado e, pior ainda, em pouco tempo de sono, sonhou com o monge São João 

Maria, que o chamava para Taquaruçu. Contou para Dona Edite e esta também se 

impressionou. O monge aparecia, e ele o via, bem claro, e ouviu que lhe disse que abandonasse 

tudo e seguisse com os outros para Taquaruçu. Era a única solução...". 



 
 

202

homens e especialmente as mulheres mais idosas329, no Contestado os “primeiros 

ministros” da religião vivida ou experienciada no interior dos redutos, foram vários 

videntes, meninos e especialmente meninas virgens, consideradas possuidoras de 

maior sabedoria religiosa e sagacidade pessoal e espiritual que os homens. Estas 

meninas e meninos foram dignos de grande reconhecimento e respeito, 

principalmente nos redutos de Taquaruçu e Caraguatá.  

O povo acreditava que o monge aparecia e revelava as suas mensagens 

ou ordens somente a eles330, que eram as pessoas mais puras ou sem as manchas 

do pecado. Entre eles, destaca-se Manuel, filho de Euzébio, um rapaz de dezoito 

anos, tido por vidente e mediador entre o monge e os seus seguidores. Este foi 

escolhido para comandar o acampamento, quando os Pares de França foram 

novamente ativados.  

E foi assim que, deixando as cidades e povoados vizinhos praticamente 

vazios, milhares de pessoas das redondezas, passaram a se reunir em torno destes 

meninos e meninas e dos demais líderes do reduto de Taquaruçu, constituindo a 

sonhada “cidade santa”, onde se esperava a batalha final. Pelo acampamento se 

anunciava: "Os velhos vão ficar jovens. Todos vão ser felizes". 

Manuel "se encontrava" diariamente com José Maria, a fim de receber suas 
                                                
329 ESPIN, O. A fé do povo. (2000) p. 31, afirma que “o catolicismo popular latino depende 

especialmente das mulheres mais velhas das famílias, consideradas sábias. Elas são o centro e 

o esteio das famílias e o catolicismo popular latino dá a elas maior ênfase. São elas as 

hermeneutas culturais e religiosas de nosso povo. São ministras e portadoras de nossa 

identidade.” 

330 Segundo ALBUQUERQUE, M. M. de. Contestado. (1987), p.72, "ali, com sua mente tomada 

pelas alucinações de seu filho Manoel, que se tornou vidente, e de sua neta Teodora, a virgem 

que via o monge surgir do mato e conversava com ela, deu início a sua funesta carreira de 

fanática." OLIVEIRA, F. O. de. O Jagunço, (1978) p. 17, conta que após sua morte no Irani, 

"menos de um ano, foi o prazo para o "monge" manifestar-se. Uma de suas virgens, Teodora, 

teve uma visão: José Maria esperava apenas a reorganização de seu exército. Queria a 

reedificação do acampamento de Taquaruçu. Todos acharam normal a ordem. Afinal Teodora 

era a virgem preferida do 'monge'". 



 
 

203

ordens. Este moço não ficou muito tempo na liderança porque, certa vez, voltou de 

seu encontro com José Maria trazendo a seguinte ordem: deveria dormir com três 

virgens, durante trinta dias, a fim de receber por intermédio delas a mensagem 

divina. O povo aceitou, mas logo ficou escandalizado por saber que as jovens 

haviam sido seduzidas.331  

Diante disso, um garoto de onze anos, Joaquim, assumiu o lugar de 

Manuel, em quem deu uma surra, com vara de marmelo, para tirar-lhe de vez a 

santidade. Joaquim, também ordenou bater em sua avó e pôs o avô de castigo por 

quinze dias, deitado de bruços. Disse: "São ordens de José Maria". 

Pode-se questionar se as mensagens "recebidas" e comunicadas ao povo 

eram realmente de José Maria, mas o que não se pode negar é que foram as 

mensagens atribuídas a José Maria que levantaram e reuniram um povo, fazendo-o 

ousar resistir e guerrear até a morte, por seus direitos, desejos, sonhos e 

convicções.  

O Governo de Santa Catarina ficava cada vez mais preocupado com o 

crescimento do que já chamavam "Vila Santa". Insistiam em divulgar que estava 

sendo organizado um movimento de subversão contra a república. Foram então 

enviados duzentos soldados, no dia 29 de dezembro de 1913, contra o 

acampamento. Joaquim, que nesse dia ganhara o apelido de "Menino Deus", 

comandou pessoalmente a expulsão dos soldados, que fugiram em pânico.  

Meses depois, houve novo ataque. E, desta vez, Taquaruçu foi 

exterminado, como havia profetizado Joaquim: "A Cidade Santa será destruída". 

Isso aconteceu nos primeiros dias de fevereiro de 1914, quando Taquaruçu foi 

arrasada pelo 54º batalhão de Florianópolis, mais um esquadrão de cavalarianos da 

Capital Federal, entre outros. Ao todo somaram 40 vaqueanos civis e mais 700 

soldados, comandados pelo Tenente-coronel Dinarte de Aleluia Pires e o capitão 

Vieira da Rosa, com duas seções de metralhadoras, uma unidade de artilharia de 

                                                
331 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.113. 
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montanha e um esquadrão de cavalaria, arrasaram Taquaruçu.332  

Segundo conta Alves Cerqueira,333 “fazia pavor e pena o espetáculo que 

então se desenhava aos olhos do espectador. Pavor motivado pelos destroços 

humanos, pena das mulheres e crianças que jaziam inertes por todos os cantos do 

reduto”. O estrago sobre o povoado de Taquaruçu, realmente, causaria indignação 

em qualquer ser humano que tomasse conhecimento do massacre. Além de muitos 

animais mortos e casebres queimados, viam-se espalhados por todos os lados 

braços, cabeças e pernas, de mais de uma centena de inofensivos camponeses, 

especialmente composta de crianças, mulheres e pessoas idosas que não tiveram 

tempo ou condições de fugir.  

Antes, porém, que os soldados chegassem, grande parte dos que estavam 

no reduto, especialmente os homens, que num primeiro momento tentaram contra-

atacar, fugiram para Caraguatá, onde já havia outro reduto. Ao que tudo indica, 

agora sim é que verdadeiramente a guerra teve início. Até agora eles procuravam 

fugir, doravante, como resposta à violência sofrida, eles passaram a ansiar por 

vingança. 

O texto que segue faz parte do discurso central capaz de mobilizar 

milhares de caboclos e caboclas, a partir de 1913, reunindo-os primeiro em 

Taquaruçu, depois em não menos de quinze redutos, para “vingar-se”, ou seja, para 

enfrentar todo um sistema de injustiças e opressão em que se encontravam. O texto 

a seguir, já citado em partes anteriormente, é um bilhete que foi encontrado no bolso 

de um caboclo morto na estação de S. João, após o incêndio que a destruiu em 

1914. Nele está escrito:334 
                                                
332 Cf. MACHADO, P.P. Lideranças do Contestado. (2004), p.221. 

333 Cf. PEIXOTO, D. Campanha do Contestado. (1916), p.159. Cf. VINHAS DE QUEIRÓS, M. 

Messianismo e conflito social. (1977), p.129-131. 

334 STULZER, Frei A. A guerra dos fanáticos, (1982) p. 43; D’ASSUMPÇÃO, H. T. A campanha 

do Contestado. (1917), vol.I, p. 245; LEMOS, Z.A. Curitibanos na história do Contestado. (1977), 

p.36. 
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Nós estava em Taquaruçu tratando da noça devoção e não matava nem 
robava, aí o Hermes335 mandou suas forças covardemente nos bombardiá, 
onde mataram mulheres e crianças, portanto o causante de tudo isso é o 
bandido do Hermes e portanto nóis queremos é a lei de Deus que é a 
monarquia. O governo da república toca os Filhos Brasileiros dos terreno que 
pertence à nação e vende para o estrangeiro, nós agora estemo disposto a 
fazer valer noço direitos. 

Semelhante a este texto, Frei Aurélio Stulzer336 apresenta uma confissão 

que teria sido feita a Frei Rogério, por Praxedes Gomes Damaceno, quando o visitou 

em sua casa, em 1912, numa de suas visitas pastorais a Taquaruçu. Praxedes que 

foi um dos “apóstolos” de José Maria, tendo-o seguido e sendo ferido no Irani, falou-

lhe da injustiça que lhes fizera o Governo: 

É verdade que nos agrupamos aqui no Taquaruçu, mas isso não foi feito 
contra o governo. Nós queríamos tratar do nosso corpo doente com José 
Maria e praticar a nosso religião católica romana, como os padres nos 
ensinaram e fazer comunitariamente as nossas orações. Há nisto alguma 
coisa que vai contra a Lei? Tivemos grandes gastos, tudo nós mesmos 
pagamos, não roubamos, nem usamos de violência contra um nosso 
semelhante. Quem se agrupava era recebido amigavelmente e o sortiamos 
com o necessário, mesmo que não tivesse contribuído com nada, e não 
quisesse fazê-lo para o sustento coletivo. Seria isto contra as leis da nação? 

Um pequeno grupo estava armado de sabre. Era necessário para assegurar a 
ordem no acampamento. Também não leva cada um a sua arma quando 
viaja? Até nas cidades a maioria anda armada. Então aqui não há infração. 
Por que nos xingam de bandidos e expedem soldados contra nós para nos 
matar? Qual foi o nosso crime? Não nos obrigamos, obedientemente, a nos 
separar e a voltar às nossas ocupações pacíficas, quando o prefeito de 
Palmas, nos concitou, em nome das autoridades? Elas imaginavam ver em 
nós um perigo para a coletividade. Onde está o nosso crime? Por que não 
respeitaram o prazo de três dias para a saída e alcançar os nossos locais de 
trabalho? João Gualberto cercava-nos já no segundo dia, ele e sua gente, e 
não tivemos outro jeito: ou morríamos ou nos defenderíamos. Nesta 
desesperada situação, naturalmente, fomos às armas. Há crime nisso? 

Neste discurso de Praxedes que questiona a atitude do governo por enviar 

o exército para combatê-los, também demonstra uma construção teórica 

interessante sobre como os seguidores de José Maria interpretaram aqueles 
                                                
335 O Marechal Hermes da Fonseca foi o presidente do Brasil nos anos 1910 a 1914, período 

em que estouraram três grandes revoltas: a da Chibata, liderada pelo marinheiro João Cândido; 

a de Juazeiro, liderada pelo Padre Cícero e a do Contestado. 

336 STULZER, Frei A. A guerra dos fanáticos. (1982) p. 42. 
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primeiros acontecimentos em torno da guerra que se iniciava. A análise de Paulo P. 

Machado sobre este discurso, parece deturpar o que realmente o mesmo afirmou. 

Este afirma que “soa um pouco falso.” 

Fato é que os que puderam escapar do massacre de Taquaruçu, fugiram 

para o reduto de Caraguatá. Neste reduto Euzébio e Joaquim não puderam se 

impor. O comando lá era dado pela virgem Maria Rosa, uma menina vidente, filha de 

Elias de Souza, lavrador da Serra da Esperança337. Maria Rosa338 era considerada 

uma menina normal como as demais, mas de quando em vez, trancava-se em seu 

quarto e ficava até dois ou três dias em oração. Ao voltar para a vida normal, trazia 

comandos e orientação do monge José Maria para o povo obedecer. 

Num depoimento oferecido a Machado,339 Elias Ribeiro fala que depois 

que José Maria foi morto, a jagunçada se espalhou pelo sertão e, passado um 

tempo, “quem levantou de novo o fanatismo, foi a Maria Rosa no Taquaruçu.” Assim 

ele comenta: 

Aquele pessoal começou a fazer festa e reza a noite inteira. Daí teve uma 
noite que a Maria Rosa acordou, pulou da cama e começou a gritar: Viva a 
guerra santa! Viva a monarquia! Viva São João Maria! Viva José Maria! Viva 
São Sebastião! Eles vão nos ajudar a tocar a guerra! Daí aquela jagunçada 
toda se colocou de joelhos na beira da cama de Maria Rosa e cismaram que 
ela era uma santa de Deus. E ela deu ordem para o pessoal ir se 
apresentando, para se preparar para a guerra santa. 

E falando de um combate do exército, liderado pelo Capitão Vieira da 

                                                
337 Serra da Esperança é hoje uma pequena comunidade que pertence ao município de Lebom 

Régis-SC. São cerca de 30 famílias de pequenos agricultores e de peões das grandes fazendas 

de criação de gado e de plantação do Pinus Ilhote, lá instaladas. 

338 Segundo VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.151, Maria 

Rosa era uma adolescente dos seus quinze anos, loura, cabelos crespos, pálida, alegre, de 

extraordinária vivacidade, não sabia ler nem escrever, mas falava com desembaraço. Andava 

com um vestido branco, enfeitado de fitas azuis e verdes e de penas de pássaros. Nas 

procissões ela marchava à frente, carregando uma grande bandeira com um cruz verde. 

339 MACHADO, P.P. Um estudo sobre as origens sociais e a formação política das lideranças 

sertanejas do Contestado. (2001), p.421. 
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Rosa, contra o reduto comandado por Maria Rosa, Miguel C. de Souza diz que ela 

“tinha voz de comando, toda vestida de branco, segurando uma bandeira. Brigaram 

o dia inteiro (...) até que o capitão mandou os soldados se retirarem.” E continua 

dizendo que “muitos soldados morreram e nenhum jagunço morreu no combate, 

naquele tempo tinha proteção, não aconteceu nada com a virgem Maria Rosa, que 

ficava na frente dos jagunços, eles estavam protegidos, era como um milagre.”340 

É interessante notar que neste depoimento aparece uma síntese da mística 

que envolvia o povo dos primeiros redutos e o destaque a Maria Rosa como líder e 

santa. Sabe-se porém, que Maria Rosa liderou o reduto de Caraguatá e não o de 

Taquaruçu e, diferentemente do que possivelmente acontecia no reduto de 

Taquaruçu, onde um grupo de adultos ou pessoas mais idosas retransmitiam a 

mensagem do monge aos demais, aqui, ao que tudo indica, era ela própria quem 

comunicava as mensagens ao povo sem a intervenção ou, quem sabe, também a 

manipulação dos adultos.341 

Pode-se afirmar que não houve um só comando de guerra, executado por 

lideranças caboclas do Contestado, que não tivesse alguma relação com as “ordens” 

de São José Maria. Talvez fosse tão somente uma estratégia de luta o fato de 

submeterem o processo da guerra a um poder transcendente, mesmo assim, não se 

pode negar que era por causa da crença em São José Maria ou em sua mensagem, 

que milhares de caboclos e caboclas aderiram corajosamente à luta armada.  

E, o mito em torno da santidade e da ressurreição de José Maria 

                                                
340 Miguel Correia de Souza (Cf. depoimento nº 05, anexo) também fala de Maria Rosa como 

uma menina que tinha um poder extraordinário. Ele lembra que “Maria Rosa passeava com um 

cavalo branco na frente da força que brigava com os jagunços. E era metralhadora e tiro daqui e 

de lá, e nem nela e nem no cavalo nunca pegou uma bala.” 

341 Diversas outras lideranças místicas surgiram nos redutos durante toda a guerra. Já existe 

cerca de uma centena de obras que exploraram o processo da guerra. Por este motivo, não é 

objetivo deste trabalho tomar conhecimento das mesmas, assim como dos demais místicos que 

atuaram na guerra, como possivelmente já estaria sendo do interesse do leitor. 
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sobreviveu, pelo menos durante os anos da guerra, depois da derrota sofrida pelos 

seus seguidores, aos poucos ele foi desaparecendo. Poder-se-ia dizer que ele 

morreu uma segunda vez juntamente com aqueles e aquelas que o veneravam e 

foram massacrados ao final da guerra. É possível que, devido à derrota sofrida na 

guerra, os descendentes do Contestado que até então tinham José Maria como 

líder, resgataram uma das chamadas profecias de João Maria, que é ainda hoje 

muito repetida na região. João Maria avisou que atrás dele, viria um que tomaria o 

seu nome, mas que não era para ir na conversa dele porque acabaria em revolta, e 

que este seria um falso profeta.342 

Vinhas de Queirós343, referindo-se “às formas” do reduto de Caraguatá, 

relata que: 

Quanto às formas, de manhã e à tarde, e às procissões em que se 
carregavam bandeiras brancas com cruzes no centro ou bandeiras escarlates 
do Divino com a pomba do Espírito Santo, não há grandes mudanças a 
registrar em relação ao que já sabemos de Taquaruçu. Acreditam que José 
Maria, transformado numa pequena nuvem branca, protege o acampamento. 
E que, no momento oportuno, aparecerá em toda a sua glória, não mais à 
frente apenas dos guerreiros que tombaram no Irani, mas de um exército de 
3000 mil homens, para conduzi-los a vitória. 

2.3 MÍSTICA E RELIGIOSIDADE DO CONTESTADO 

Às vezes é mais difícil lidar com o misticismo dos jornalistas e 

pesquisadores do Contestado, do que com a mística dos seus descendentes. 

Os que experimentam o mistério são os místicos. A experiência no mistério 
não se dá apenas no êxtase, mas também cotidianamente, na experiência de 
respeito diante da realidade e da vida. A mística não é, pois, o privilégio de 
alguns bem-aventurados, mas uma dimensão da vida humana à qual todos 
têm acesso quando descem a um nível mais profundo de si mesmos; quando 
captam o outro lado das coisas e quando se sensibilizam diante do outro e da 

                                                
342 Cf. Depoimento anexo nº 05, de Miguel Correia de Souza. Cf. MACHADO, P. P. Lideranças 

do Contestado. (2004), p. 175.  

343 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.144-145. 
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grandiosidade, complexidade e harmonia do Universo.344 

O Contestado pode ser entendido não somente a partir de suas causas 

econômicas, limítrofes, políticas e sociais. Há também um viés religioso e cultural de 

fundo, presente na guerra do Contestado, pouco estudado até o momento. Para 

além das causas políticas e econômicas, o Contestado foi também uma luta mística 

e de resistência contra o processo de "conversão" ou de “colonização do espírito”, 

que estava sendo imposto sobre os caboclos e caboclas da região.  

Tanto o aspecto místico como o de resistência, podem ser percebidos em 

inúmeros momentos da luta do Contestado, tais como: ao invés dos caboclos e 

caboclas simplesmente aceitarem ou se submeterem ao batismo tradicional da 

igreja, optaram pelo batismo de João Maria; ao invés de aceitarem passivamente o 

espírito individualista e liberal-capitalista, preferiram se organizar em redutos, cujo 

sistema era comunitarista-cristão; ao invés de se submeterem à ciência que dava 

legitimidade aos donos do poder econômico e religioso, preferiram seguir os 

“comandos do além”, oferecidos pelos meninos e especialmente das meninas 

virgens-videntes; ao invés de se conformarem com a realidade vigente e se 

submeterem ao poder bélico dos militares e dos governos deste mundo, levantaram 

a bandeira do divino, de uma “terra sem males”, de uma “cidade santa” e preferiram 

seguir as intuições e as visões resgatadas desde os seus ancestrais, santos, 

divindades e monges, depositando neles a sua esperança. 

Machado345 afirma que, “na experiência do movimento social do 

Contestado, não há como separar, com uma linha nítida, as lideranças em 

‘religiosas’ e ‘não-religiosas’.” Porém, ele entende que a dimensão religiosa serviu 

para “legitimar” o poder político, nos redutos, dos “comandantes de briga”. Segundo 

ele essa legitimação acontecia “a partir de uma ligação espiritual, manifesta em 

‘sonhos’, ‘visões’ etc., com o monge José Maria e com a contínua assistência de 

                                                
344 BOFF, L. & BETTO, Frei. Mística e espiritualidade. (1999), p.17. 

345 MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p.24. 
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‘virgens’ e ‘comandantes’ de reza.” 

Diferentemente desta perspectiva, esta pesquisa quer defender a hipótese 

de que, mais do que um simples aspecto legitimador, a dimensão religiosa e mística 

foi um dos aspectos que moveu todo um povo à luta por direitos, reconhecimento, 

contra as injustiças, etc. Eles não compartilhavam apenas de uma “linguagem 

religiosa”, mais do que isso, eles tinham uma vivência ou uma experiência religiosa, 

isto é, uma mística que dava sentido às suas vidas e às suas lutas. E, pode-se ainda 

afirmar, que esta mística se apresentava inspirada e referendada fundamentalmente 

em João Maria. 

Sabe-se, porém, que qualquer processo histórico ou mesmo qualquer ação 

humana, possui uma dimensão ambígua e contraditória. Diante do que era 

oferecido, em termos religiosos pela instituição católica, e a mística que era 

experienciada no interior dos redutos do Contestado, os caboclos e caboclas 

optaram por desconfiar do primeiro e fortalecer o segundo. Empenharam-se em 

explicar, justificar e, de algum modo, controlar uma realidade social que parecia 

perigosa demais para ser enfrentada por outros meios, além do simbólico.346  

E como não julgaram necessário “inventar” novos símbolos e ritos 

religiosos, diferentes daqueles que conheciam da tradição religiosa católica, partiram 

para uma ressignificação dos mesmos, adaptando-os às circunstâncias do seu 

cotidiano. A cultura popular se apropria dos símbolos tradicionais no sagrado, para 

fazer as representações do seu próprio mundo. 347 
                                                
346 ESPIN, O. A fé do povo. (2000) p. 167. 

347 BRANDÃO, C. R. Os deuses do povo. (1980), p. 204-205, afirma que “situado do lado de 

fora da vida cotidiana da Igreja, mesmo quando se considera submisso a ela, o agente popular 

esquece a história de uma instituição de que, na verdade, não participa, ou participa pelas 

beiras, e reinventa a história da religião comunitária: as sagas míticas dos seus heróis humanos 

ou santificados, as narrativas de casos de prodígio nas trocas entre o povo e o sagrado, a 

descrição e as crônicas sobre os rituais e as festas camponesas de devoção. Aqui se recria uma 

história-sendo-feita entre pessoas..., onde ela havia sido esvaziada como história de sujeitos 

subalternos...” 
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Até então a Igreja católica praticamente não havia tido grandes influências 

junto aos indígenas, aos descendentes de africanos, aos euro-descendentes ou aos 

nascidos da miscigenação entre estes que viviam na região. Mesmo sem tanta 

influência da Igreja,348 o seu mundo estava repleto de símbolos e ritos católicos, 

ressignificados porém, assim como de outros mistérios, espíritos e divindades. Muito 

mais do que sobre concepções racionais, doutrinais e sistematizadas, o seu mundo 

fundava-se em intuições cheias de fé349, em aspectos ligados à ancestralidade, em 

lições tiradas das experiências do cotidiano e na memória histórica acumulada 

desde muitas gerações. Eram as dores, os sofrimentos, as alegrias e tristezas, as 

lutas, as derrotas e vitórias que iam sendo contadas de pai para filho e que se 

constituíam na sua cosmovisão.  

É neste emaranhado de experiências, vivências, intuições e memórias que 

surge a religiosidade do Contestado. A religiosidade não pode ser reduzida a uma 

ideologia. É algo mais complexo do que aquilo que se pode responder à pergunta: 

“de que lado está?”.  

Percebe-se hoje, que questões como esta não conseguem mais que 

meias-respostas, pois a complexidade de qualquer realidade humana, não pode 

jamais ser captada na sua totalidade e menos ainda quando tem como ponto de 

partida uma visão unilateral e sectária. Assim, também, a realidade religioso-

simbólica ou mística dos descendentes do Contestado, não consegue ser 

                                                
348 Os primeiros padres franciscanos a atuar no Planalto serrano de Santa Catarina, fixaram-se 

em 1891 em Lages, em 1900 em Curitibanos, em 1903 em Palmas, em 1912 em Canoinhas e 

em 1914 em União da Vitória, onde foram criadas as respectivas paróquias. 

349 ESPIN, O. A fé do povo. (2000), p. 120-122, trabalha o conceito de “intuições cheias de fé” 

do povo, como aquela intuição encontrada, principalmente, no plano experimental ou vivencial 

da comunidade dos fiéis. Ele afirma que é esta intuição que faz o povo sentir que algo é ou não 

verdadeiro, ou que alguém age ou não de acordo com o evangelho cristão. Esta intuição “cheia 

de fé” do povo, se origina do Espírito Santo, e, sendo assim, ela é tida como infalível. Isso não 

significa que essa intuição possa ser encontrada em estado puro, já que a própria revelação 

divina sempre reserva para si algo “ainda não revelado”, subsistindo o mistério. 
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apreendida tão somente a partir de uma questão ideológica ou política. Isso se 

comprova pelo fato de que as contradições, disputas e conflitos não se situavam 

apenas entre dois polos da guerra, mas também no interior dos próprios redutos, da 

igreja, do exército, e mesmo do palácio do governo.  

Isso não impede de se afirmar que saiu vitoriosa a pretensa hegemonia 

branca, católico-clerical, anciã-patriarcal, capitalista-burguesa, consumista, 

racionalista, cientificista, militar, sedentária, urbana, européia ou norte americana, 

que a todo custo procurou se impor, também na região do Contestado, e assim 

rechaçar ou eliminar tudo o que não coubesse dentro dos seus princípios ou 

patamares "sagrados". 

Cerca de 2/3 de toda a força militar existente no país, na época, foi 

utilizada contra o movimento do Contestado. Foram colocados nas mãos dos 

militares e vaqueanos, os melhores canhões, metralhadoras e até mesmo aviões da 

época. Com isso, juntamente com a morte de muitos caboclos e caboclas, muita 

riqueza cultural também foi destruída. Por ter sido considerada "estranha", 

"atrasada", "antiga", "chucra", "ignorante", "comunitarista", segundo a 

intelectualidade do país, essa cultura estaria fadada ao desaparecimento. E isso era 

necessário para o Brasil poder avançar, evoluir, progredir, desenvolver-se e 

industrializar-se. Assim, no início do século XX, milhares de pessoas do meio oeste 

e planalto norte catarinense, foram brutalmente dizimados.  

Mas quem eram esses homens, mulheres, crianças, jovens e idosos que 

se reuniram em redutos no Contestado para resistirem contra as armas da violência 

e da morte? E como eles eram ou viviam? Segundo uma definição, talvez a 

hegemônica entre os militares, eles seriam os "desalmados abutres"350. Ávila da Luz 

os definiu assim351: 

                                                
350 D’ASSUMPÇÃO, H. T. A campanha do Contestado. (1918), vol II, p. 332. 

351 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos. (1952) p. 157. Apud.,  RIBEIRO, Pe. H. Religiosidade 

popular no Contestado. (1989), p.11. 
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Todos esses prisioneiros apresentavam um aspecto miserável: maltrapilhos 
alguns, quase nus, atacados de sarna em sua grande maioria; outros com a 
epiderme escalavrada e ainda alguns trazendo tatuagens, entre estas a do 
signo-saimão; eram tipos repugnantes; o seu entendimento era o mais rude 
possível; mas, em compensação, naífes (sic); como bons indígenas tinham o 
instinto apurado. É que o instinto não depende do raciocínio e ele provinha da 
sua própria inconsciência. 

E o que fazia essa gente desqualificada naquela sexta feira maior de 

1915? Segundo Hélcion Ribeiro352  

(...) aquele dia, tudo começou com uma festiva procissão de ação de graças 
de 'São José Maria', porque o canhoamento da madrugada só assustara os 
caboclos e nada destruiu no reduto Santa Maria. Eles haviam passado até 
tarde da noite em oração. Às 11:30 saíra a grande procissão, com hinos, 
vivas e o foguetório ou tiros para o ar, como era costume. Os militares, ao 
longe, os observavam através dos binóculos: 'homens e mulheres, rápidos, 
dirigem-se para a igreja e daí, carregando cruzes, levando bandeiras e a 
imagem de São Sebastião e rezando ladaínhas, partem em procissão, para 
percorrer as ruas do reduto, em ação de graças ao ‘Monge’ protetor. Quando 
essa massa humana, cheia de fé e reconhecimento convicta e compenetrada, 
ia, a passo lento, declamando em voz alta suas orações, a primeira passada 
de obus trazido para a posição do canhão defeituoso, caiu sobre ela e 
explodiu terrivelmente (...) voaram braços, pernas e cabeças (...). Ouve-se 
gritos, gemidos, imprecações e insultos (...). A multidão dispersa correndo, 
deixando um monte de cadáveres e feridos (...) uma parte do povo, 
constituída por velhos e mulheres corre para dentro da igreja e tranca a 
porta.'353 Pouco depois a igreja, ainda trancada e repleta de gente, arde em 
chamas (...) era sexta feira da paixão. Naquele dia os soldados só comeram 
bacalhau, com o escrúpulo de ferirem o mandamento do (...) jejum (...). 

O catolicismo caboclo não pode ser compreendido apenas como 

demonstrações exteriores de uma piedade litúrgica ou cúltica, ou de uma 

religiosidade de segunda categoria. Sua religiosidade deve ser entendida como uma 

mística ou uma espiritualidade. O universo religioso caboclo era o seu universo de 

sentido e não havia outro, ao menos não havia outro que lhes interessasse. A 

religião era o que dava sentido à sua vida, nela estavam o consolo diante do 

sofrimento e a esperança de dias melhores. Nela se visualizavam sinais de que a 

realidade presente não haveria de ter a última palavra, pois há outra a ser buscada e 

possível, a ser construída. 
                                                
352 RIBEIRO, Pe. H. Religiosidade popular no Contestado. (1989), p.11. 

353 STULZER, Frei A. A guerra dos fanáticos. (1982).p.42. 
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Sabe-se que o movimento do Contestado tem muitas imbricações, tanto de 

ordem econômica, como política e social, entre outras. Vale assinalar que a 

"explosão" popular do Contestado teve também um caráter religioso e espiritual. Foi 

também uma luta mística. Era uma visão de Deus e uma concepção de mundo que 

também estava em jogo. Era um simbólico ou um imaginário que também resistia e 

queria sobreviver.  

Os caboclos e caboclas do Contestado, só aderiram à luta, por acreditarem 

que o comando vinha do além; que Deus, os santos e os monges os convocavam à 

luta, estavam com eles e não os abandonariam jamais. A certeza da vitória se 

transformou em fanatismo. Afirmar isso, não significa o mesmo que afirmar que foi 

este mesmo fanatismo religioso que os levou à guerra.354 O misticismo, ainda hoje 

tão pejorativamente compreendido, foi o que lhes permitiu sonhar com um mundo 

sem violência, sem fome e sem miséria.  

E foi nesse sonhar pela libertação, que o misticismo assumiu uma 

identidade diferente da tradicionalmente conhecida, pacífica e espiritualista; e 

passou a guerreiro, profético, comunitário, de resistência e até vingativo. A vingança 

tinha um ar de sagrado. Não dava para aceitar pacificamente a morte de tantos 

irmãos e irmãs, que mal nenhum tinham feito. Como já foi citado anteriormente, o 

fato de terem sido atacados brutalmente em Taquaruçu, gerou neles um profundo 

desejo de vingança. 355 “Nós estava tratando da noça devoção e não matava nem 

robava, aí o Hermes mandou suas forças covardemente nos bombardiá, onde 

mataram mulheres e crianças...” 

                                                
354 MIRA, C. "terra catharinense" (1920), p.53, afirma que "não foi o fanatismo religioso que 

criou a situação tão diffícil, quanto amarga, do Contestado pois, embora adorando como a um 

santo, monge João Maria, que palmilhava os sertões praticando o bem, ora com medicamentos, 

ora com conselhos, nunca os cortejos que o acompanhavam, commetteram o menor acto de 

depredação e, tão pouco, era o trabalho abandonado por muito tempo.  

355 STULZER, Frei A. A guerra dos fanáticos, (1982) p. 42; D’ASSUMPÇÃO, H. T. A campanha 

do Contestado. (1917), vol.I, p. 245 
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Segundo Monteiro356, "o valor mais alto dos rebeldes era a defesa dos 

ideais da Santa Religião", era ocuparem-se com a sua devoção. A “Santa Religião”, 

segundo Vinhas de Queirós, teria sido instituída no período do apogeu da 

Jagunçaria. Segundo ele, neste período aconteciam cerimônias que significavam 

verdadeiros rebatismos, inclusive com a troca de nomes. Era preciso ter nome de 

santo para se tornar irmão. Havia inclusive pessoas “ordenadas” para executar os 

ofícios religiosos, como casamentos, batizados e outras cerimônias. Estes eram 

chamados de padres.357 Um dos rituais de iniciação para que alguém se tornasse 

irmão, foi assim definido por Vinhas de Queirós:358 

As pessoas que podiam ingressar no Exército de José Maria, quer aquelas 
recrutadas à força pelos piquetes e levadas para o acampamento, quer as 
que se apresentavam voluntariamente, submetiam-se, pelo menos nos 
primeiros tempos, a uma cerimônia de purificação. Eram entregues aos pares 
de França. O recruta, genuflexo, olhos voltados para o céu, mãos postas, 
pede perdão a todos os santos e a José Maria dos pecados cometidos. 

Ao lado das tensões humanas e da violência, sempre pronta a se 

desenrolar e explodir, sofria-se com os temores do sobrenatural, legado de uma 

tradição indígena, portuguesa e africana. Uma côrte de santos, dentre eles São 

Sebastião, que ocupava um lugar privilegiado, os protegia e defendia. A cruz é um 

escudo mágico contra todo e qualquer perigo, por isso era difícil um lugar, uma casa, 

um cabo de arma, uma porta de casa, próximo ou dentro de um templo, onde não 

pudesse ser encontrada. Havia também diversas orações "fortes", milagrosas que, 

especialmente quando carregadas por escrito, eram fontes de proteção e bênçãos.  

A religiosidade desse povo que habitava a região teve como referência da 

                                                
356 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p.48. 

357 Num depoimento oferecido em 1998 a Paulo P. Machado, (tese, p. 475), Maria da 

Conceição Correia, nascida em 1901, com 97 anos, diz que “outra coisa que a mãe contava é 

que tinha um jagunço, Bastião Romão, que tinha roubado uma batina de um padre, e ficava 

rezando no reduto, fingindo que era padre.” Também lembra que, “mamãe diz que São João 

Maria não morreu, vive ainda no morro do Taió, tem uns 190 anos.” 

358 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 190. 
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análise de Hélcion Ribeiro,359 a afirmação: "muita reza e pouca missa; muito santo e 

pouco padre". Aí não existia reza sem festa. Ao contrário do que propunham os 

padres da época, a dimensão festiva era uma característica da reza do caboclo. 

Reza sem festa não era reza completa. Assim as rezas comunitárias, como 

novenas, terços, procissões, eram normalmente celebradas em contextos festivos, o 

que incluía música, desafios, bailes, foguetórios, tiros para o ar, carreiradas, etc.  

Nos redutos, durante a guerra, os bailes foram proibidos porque entendiam 

que era preciso prezar por uma moral mais rigorosa. O religioso-festivo porém 

continuou. Os depoimentos obtidos, nesta pesquisa, afirmam que nos redutos não 

se dançava, só cantava-se e ouviam-se os outros cantarem. Alguns depoimentos 

desta pesquisa afirmam que o próprio Adeodato era um cantor famoso. Miguel 

Correia de Souza360 afirma que o “Adeodato cantava que dava gosto. Não vi melhor 

tocador de violão e viola e cantador. Toda gente deles era tocador e cantador. O 

povo escutava, mas não tinha baile, nada disso.”  

                                                
359 RIBEIRO, Pe. H. Religiosidade popular no Contestado. (1989), p.13. Esta definição citada 

por Ribeiro está entre aspas, porém não cita o autor da mesma. Ouve-se dizer que seria uma 

afirmação de um bispo do século XIX. Para RIBEIRO, H. Da periferia um povo se levanta. 

(1988), p. 94, “a religião do caboclo é cheia de procissões e de santos, de velas e de vivas, de 

danças e leilões, de cores e bandeirolas, é cheia de rezas e penitências, promessas e cantos 

graves e/ou saudosos.” Ele diz ainda, “sua religião é de muita reza, mas de pouca missa; muita 

penitência, mas pouca confissão com padres para quem é severo e exigente, mas terno e 

condescendente com os ascetas, monges e penitentes.” 

360 Cf. Depoimento na íntegra, anexo nº 05. 
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Nas “formas”,361 os vivas aos santos e também aos fatos marcantes e 

positivos vividos recentemente, eram a expressão maior de encantamento e 

animação dos membros do reduto. Canções religiosas e sertanejas não faltavam. O 

terço e diversas outras orações eram cantadas. Segundo Vinhas de Queirós,362 

durante as formas “cantava-se o Terço do Rosário, a Bendita de Deus, a Glória da 

Virgem, o São Senhor Morto, e a Virgem Santíssima Sempre Imaculada”. Esta 

última, considerada a mais afamada, tinha a seguinte letra:  

Virgem Santíssima não permitais 

Que eu viva nem morra em pecados mortais 

Em pecados mortais não hei de morrer 

Ó Virgem Santíssima me hai de valer 

Me hai de valer na maior aflição 

Meu Deus vos entrego alma e meu coração 

Alma e meu coração eu vos dou Mãe de Deus 

Perdoais os erros dos pecados meus 

Os pecados meus já me querem condenar 

Espero em vós, Senhor, que me há de perdoar 

Me há de perdoar pedindo contrito 

Pedindo perdão a meu Deus infinito 

Meu Deus infinito eu vos dou alma e vida 

Rainha do céu por nós querida 

Por nós querida vos peço também 
                                                
361 As “formas” dos caboclos eram um espaço físico amplo, aproximadamente do tamanho de 

um campo de futebol, situado ao centro ou próximo do reduto onde se realizavam os rituais 

religiosos, as grandes assembléias, os treinamentos para a guerra, etc. Segundo Miguel Correia 

de Souza, que participou da guerra, “as formas aconteciam num campo grande, como um de 

futebol, com cruzeiros de cedro nos cantos. Quando tocava as cornetas tudo tinha que correr 

para o quadro, para fazer a forma, rezar e gritar vivas. Os homens tinham comandantes e as 

mulheres também tinham suas comandantes. Rezavam tudo quanto era reza, tudo rezava. 

Cantavam que dava gosto. O santo que vinha na idéia de alguém, tinha que gritá e tudo 

respondia.” (Depoimento na íntegra, anexo nº 05)  

362 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 192. A oração foi por ele 

colhida de um depoimento de José Luiz Siqueira. 
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O Reino da Glória para sempre, Amém. 

O canto religioso, a festa e a mística participavam de um mesmo ritmo, o 

ritmo da vida nos redutos, capaz de reunir e igualar os homens e as mulheres num 

mesmo espírito, o espírito da solidariedade e da gratuidade. Mesmo em meio à 

opressão, a violência e ao empobrecimento, o povo encontrava na festa e na mística 

um meio de resistência e de unificação das forças na luta por um mesmo ideal, o 

ideal de um mundo melhor.363  

Esse lado festivo, convivia de forma harmônica e integrada, com um outro 

aspecto considerado "sacrificial", muito presentes nos redutos. Fazia-se necessário 

obedecer muitas normas e regras, muitas leis e conselhos. Era preciso fazer 

sacrifícios, jejuns, carregar grandes pedras na cabeça, levantar a qualquer hora da 

noite para estar de prontidão contra possíveis ataques do inimigo, permanecer 

durante muitas horas diárias rezando, renunciar bebidas e outros prazeres do 

mundo. Havia leis e normas que todos eram obrigados a obedecer; quando tocava a 

corneta todos eram obrigados ir para a forma, exceto os que estivessem doentes; 

quando alguém saia do reduto, devia marcar o dia do retorno, etc. 

Ribeiro,364 que procurou analisar o Contestado desde uma concepção 

nascida da antropologia teológica, defendeu a tese de que o movimento do 

Contestado, considerando a sua dimensão religiosa, teve quatro fases, a saber:  

A primeira foi o tempo dos monges, desde meados do século XIX até 22 de 

outubro de 1912, com a morte de José Maria. A segunda fase foi desde as primeiras 

"aparições de José Maria até a substituição de Maria Rosa na liderança do 

movimento. Nesta fase, seguindo a mesma reflexão de Ribeiro, a religião comporta 

                                                
363 RIBEIRO, Pe. H. A identidade do brasileiro (1994) p.132, afirma que “o festivo, tão do 

espírito popular de nossa gente, é um jogo de quem se ri desde a miséria, fazendo crer que a 

vida é muito mais que a miséria. Festar desde a miséria é afirmar – desde o reverso social – que 

algo está profundamente errado: é um protesto profundo e cheio de humor. Só não entende 

quem é pobre de espírito, reduzido ao poder, ao prazer ou ao ter”.  

364 RIBEIRO, Pe. H. Religiosidade popular no Contestado. (1989), p.13. 
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um grande leque de ritos, cerimônias, orações, cantorias; foi um tempo onde reinava 

um verdadeiro espírito de irmandade e abundância de alimentos, fugiam dos 

ataques do exército e não matavam ninguém. As pessoas aderiam aos redutos por 

livre vontade, porque acreditavam que ali se dava um novo tempo, começava uma 

vida nova, fraterna, solidária e justa. Os que possuíam bens os disponibilizavam aos 

demais membros do reduto, não havia compra e venda dentro do reduto, tudo era 

partilhado, exceto bens pessoais como armas e cavalos. Houve algumas tentativas 

de cultivar a terra e criar animais, mas não deram certo. Quando previam ou eram 

avisados que seriam atacados, abandonavam tudo e se deslocavam para outro 

lugar, onde constituíam novo reduto. Neste tempo o caboclo deu asas à imaginação 

e recriou ritos, símbolos, mitos e experiências religiosas. A moral era 

predominantemente católica, porém, devido à miscigenação entre afro-

descendentes, euro-descendentes e indígenas era, também, sincrética. Esse 

sincretismo religioso favoreceu, nesta fase dos redutos, a edificação de uma espécie 

de religião particular e própria dos redutos.  

Ainda nesta segunda fase, foi sendo resgatada e construída uma certa 

tradição religiosa, basicamente católica, mas que também contemplava aspectos de 

ancestralidade, totemismo, animismo e espiritismo, próprios de tradições africanas e 

indígenas. Havia uma espécie de "revelação" divina, manifesta por intermédio de 

João Maria e José Maria, tendo como agentes dessa mediação, alguns meninos e 

algumas meninas virgens, que entravam em transe e captavam a mensagem do 

além, um conjunto de dogmas, que se constituíam numa espécie de doutrina, ritos 

de batismo e casamento, cerimônias diversas, líderes religiosos "ordenados" no 

próprio reduto, havia também espaços, tempos, textos e pessoas sagrados. Os 

“quadros santos”, as pequenas igrejas construídas ao centro do reduto, entre outros, 

eram os locais sagrados. Alguns horários durante o dia e alguns dias durante o mês 

ou o ano, eram reservados inteiramente para orações, cantos, festas ou outros 

rituais religiosos. Os dogmas ou doutrinas sagradas eram basicamente aquilo que o 

João Maria havia profetizado e ensinado ou o que José Maria revelava para 



 
 

220

estes(as) virgens. Além do uso da bíblia sagrada, também havia outros textos, 

atribuídos a João Maria, que eram considerados sagrados e eram lidos em certas 

cerimônias religiosas365. O “pai velho” era considerado um homem de Deus, era tido 

como um sacerdote, "ordenado" para dirigir certos rituais como os de batismo, 

casamentos e encomendação. A cerimônia religiosa acontecia normalmente em uma 

capela construída no centro ou num local mais elevado do reduto ou também no 

próprio quadro santo, que era o espaço campal, no qual, aos quatro cantos plantava-

se um cruzeiro para demarcar aquele espaço como sagrado. Além da capela e do 

quadro santo, também foi edificado o primeiro reduto Taquaruçu, também conhecido 

como a cidade santa do Contestado. 

Seria mais ou menos dentro desta fase que Machado366 entendeu que 

entre novembro de 1913 e fevereiro de 1914, no segundo reduto de Taquaruçu  

vigorou um tipo acentuado de ‘exaltação mística’ que procurava, na leitura de 
determinados ‘sinais’ da natureza, a manifestação da presença do monge 
José Maria e das divindades e heróis que já haviam se ‘passado’ e que agora 
integravam o exército encantado de São Sebastião. 

A terceira foi o tempo da religião-guerreira, sobretudo no segundo 

semestre de 1914. Nesta fase, também chamada de fase do fanatismo religioso, foi 

o tempo em que prevaleceu o entendimento de que "José Maria e João Maria" 

"chamavam" para a guerra. A crença de que estes monges voltariam com o exército 

encantado os impulsionava, não só a se defender dos ataques feitos pelo Exército e 

pelos vaqueanos, mas também a armar-se e os enfrentar dentro de um espírito 

bélico-religioso. Nesta época muitas vitórias foram conseguidas, ao ponto de 

acreditarem ser realmente invencíveis, porque protegidos e guiados pelos santos 
                                                
365 Alguns dos quais serão publicados no decorrer deste trabalho. Mais do que textos escritos, 

eram consideradas sagradas “as ordens” ou os dizeres de João Maria. Tanto quanto os textos 

escritos, eram respeitados os textos de tradição oral. Algumas pessoas idosas, entrevistadas, 

falam que os textos atribuídos a João Maria eram recebidos com total respeito, eram tidos por 

dogmas de fé. Nos tempos mais difíceis da guerra, qualquer um que questionasse estas 

“ordens” ou estes “dizeres” de João Maria, e também de José Maria, seria castigado. 

366 MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p.163. 



 
 

221

João Maria, José Maria e São Sebastião, assim como pelo próprio Deus. Seus 

comandantes ou chefes eram "enviados de Deus". Ao final desta fase, começaram 

os piquetes chucros, enviados às fazendas para arrebanhar gado e obrigar as 

famílias a passarem para o reduto. Os que resistissem eram, em muitos casos, 

mortos. 

A última fase foi o tempo da derrocada final com a violência interna do ano 

1915 até meados de 1916. Esta se caracterizou pela repressão interna do 

movimento, a vontade do chefe "Adeodato" se impunha como vontade "sagrada", os 

momentos de culto passaram a ser mais momentos de castigos e violências contra 

os que não respeitavam as ordens ou eram postos sob suspeita de espionagem, de 

insubmissão ou de crítica contra os comandantes e chefes. Estando cercados "por 

dentro e por fora" sobreveio a fome, onde primeiro morriam as crianças e os velhos, 

mas também pessoas adultas adoeciam e morriam por causa da fome, e junto à 

fome e a doença, veio também o desespero, o auto-descrédito, as fugas, os que 

passavam para o lado das forças do exército e, enfim, a decomposição dos redutos, 

seguidos das "entregas", acompanhadas da prisão e degola.  

A religiosidade é considerada, com frequência, empecilho ao catolicismo. É 

ridicularizada como resultado supersticioso da ignorância religiosa, produto do 

sincretismo, vestígio do passado rural e instrumento de manipulação dos que 

maltratam a gente simples.367 Diferentemente desta concepção e continuando a 

reflexão de Ribeiro368- a partir da ótica cabocla - pode-se dizer que "a religiosidade 

do Contestado foi uma forma cultural, válida e legítima, de viver a fé católica 

                                                
367 ESPIN, O. A fé do povo. (2000) p. 116. 

368 RIBEIRO, Pe. H. Religiosidade popular no Contestado. (1989), p.15. 
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romana, em toda a sua extensão369. Teve ela seus limites, nos condicionamentos 

culturais próprios daquele povo, assim como os tem a religiosidade oficial ao se fixar 

na cultura centro-européia, de fundo machista, branca, elitista e hegemônica." 

Ribeiro, afirmou ainda que:  

Os caboclos, a seu modo, tentaram viver a catolicidade romana e não o 
quiseram fazer de modo marginalizado, como lhes foi e é constantemente 
atribuído. Mas na sua honestidade mais pura compuseram (parte) da válida 
diversidade eclesial, que está a serviço do Evangelho nos espaços sociais 
concretos. A recuperação de sua vitalidade passa hoje pela recriação que 
envolve concretamente as alegrias e tristezas, angústias e esperanças dos 
cristãos catarinas empobrecidos, por que lhes foram usurpados os direitos 
básicos de acesso à terra e à dignidade. E só aí faz sentido pensar, hoje, na 
religiosidade cabocla, que, passada pelo Contestado, pode dinamizar a fé de 
milhares de catarinas, que ligam sua sobrevivência à questão do usofruto da 
terra. 

Mais ou menos próximo da reflexão de Ribeiro, ao analisar a relação 

existente entre a religiosidade popular do Contestado e a religião defendida pela 

institucionalidade Católica, Monteiro370 afirma que, em contraste com o padre - porta 

voz de uma instituição estranha - que, saindo de sua rede paroquial, situada numa 

vila ou cidade, também percorria o sertão, o monge vivia no sertão. Se o padre era 

um estrangeiro de cujo sotaque as crianças caçoavam, os dois primeiros monges 

também o eram, e o último, se não havia nascido fora do Brasil, como seus 

antecessores, tinha uma vida pregressa igualmente cercada de mistério.  

Ao contrário dos padres, porém, estes estranhos se deixavam assimilar. 

Representavam um papel equivalente ao do padre, mas estavam a serviço e eram 

expressão de autonomia do mundo religioso rústico. Esta autonomia manifestava-se 

                                                
369 Também VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 50, afirma que 

"no tempo de João Maria, não se poderia falar de nenhum conflito aberto e generalizado entre o 

catolicismo rústico praticado pela gente de Serra-Acima, fortemente impregnado de práticas 

mágicas de origem medieval européia, indígena ou africana, e a doutrina oficial da Igreja 

Católica, mesmo porque raros eram os sacerdotes regularmente ordenados que havia na 

região."  

370 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 81. 
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e manifesta-se ainda hoje, se bem que em menor grau, por intermédio de práticas 

mágico-religiosas ligadas ao tratamento de moléstias, a recursos de autodefesa e 

proteção, e à tradição das festas dos padroeiros locais. 

As festas religiosas não excluíam, nem, necessariamente, repeliam a 

presença de representantes da Igreja. Certamente, porém, dispensavam-na. Nessas 

ocasiões, se um padre comparecia, o sertanejo assistia "ao serviço divino, com 

grande devoção", fazia "batizar seus filhos e consagrar o casamento." Mas, "uma 

vez ausente o padre, qualquer velho caboclo fazia o serviço divino, batizava, 

abençoava, esconjurava os espíritos maus."371  

Os caboclos foram forjando um novo universo religioso, constituído de um 

tempo e um espaço sagrados e fundamentado em uma fé profunda, capaz de resistir 

até a morte, em nome de Deus, às violências e maus-tratos advindos das forças 

adversas, seja dos militares, dos colonizadores, dos coronéis e outros mais. Não é 

apenas a ausência do padre que deixava o caminho aberto para a presença de 

outros líderes religiosos e milagreiros.  

Também não foi somente dentro dos redutos e durante a guerra que foram 

"instituídos" novos "ministros" para a “Santa Religião”. Isso já era praxe popular 

desde muito tempo, quando na falta de padres e bispos católicos, e não somente por 

isso, o próprio povo sempre encontrou ou atribuiu a alguém a responsabilidade da 

execução dos serviços religiosos necessários e indispensáveis ao bom andamento 

da vida dos indivíduos e das comunidades, especialmente para os serviços 

normalmente considerados mais fundamentais, como aqueles relacionados às festas 

religiosas, aos rituais de transição como do nascimento, passagem para a 

maturidade, no caso de morte, etc.  

Além do aspecto sacramental que contemplava alguns ritos católicos, nos 

redutos, instituiu-se outros, especialmente de caráter penitencial, como carregar 

grandes pedras na cabeça durante as procissões, nas "formas", ou de caráter 

                                                
371 Cf. Ibid., p.82. 
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curativo, como as benzeduras e os chás. O uso do fogo, água, cruzes, imagens de 

santos, fitas, eram os símbolos sagrados mais usados durante as "formas" e em 

outros momentos celebrativos. E como já foi afirmado, as rezas, como a do rosário e 

da ladainha aos santos, eram as mais comuns. Havia também inúmeros outros tipos 

de rezas com preces e bênçãos.  

No caso de João Maria, não se pode afirmar com segurança que ele tenha 

"nomeado" pessoas para dar continuidade a certos serviços religiosos que realizava. 

Assim mesmo, é sabido que muitos foram os que, em nome dele, exerceram 

funções ou serviços religiosos junto aos redutos e comunidades. Alguns destes 

foram “feitos” ministros ordenados, isto é, exerceram um tipo de sacerdócio, 

fundamentalmente vinculado à tradição católica, junto aos redutos.372 

Apenas para citar um exemplo, sabe-se que na região de Canoinhas, 

Francisco de Paula Pereira,373 talvez tenha sido um destes casos. Segundo 

Monteiro,374 este homem, conhecido como bispo, foi encontrado por um secretário 

do governo paranaense, em 1897, que afirmou estar com um "bando de fanáticos" 

armados. Este secretário fala que essa gente praticava um culto descrito como 

"extravagante", utilizando "distintivos, sinais e outros aparatos religiosos", sendo sua 

doutrina a mesma que a de Antônio Conselheiro, líder do Movimento de Canudos. 

Formara-se ali, pelas bandas do rio Negro, por iniciativa de Francisco de Paula 

Pereira, uma comunidade de base religiosa, da mesma natureza das que, mais 

tarde, viriam a constituir os redutos da Guerra Santa. 

Quando, nas “formas”, os caboclos gritavam vivas aos santos e santas, 

                                                
372 No relato de Miguel Correia de Souza (Cf. relato anexo, nº 05) pode-se constatar que, nos 

redutos, “aparecia padre dizendo missa, coisa feita por eles. Era uma crença impossível.”  

373 Hoje, um dos distritos do município de Canoinhas recebe o nome de Francisco de Paula 

Pereira em homenagem a este homem religioso que executava diversas tarefas de caráter 

religioso na região, ao ponto de ser conhecido e respeitado como "bispo". Algumas pessoas do 

lugar afirmam que ele teria sido "ordenado" bispo pelo próprio povo que o seguia. 

374 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p.83. 
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seguidos de "queremos a monarquia", no fundo eles não estavam defendendo a 

volta dos governos anteriores à república, mas sim, como numa espécie de mágica, 

acreditavam que quando assim gritavam, enfraqueceriam o governo de satanás, 

encarnado na república e caminhariam para a edificação do sonhado Reino de 

Deus.  

É claro, também não se pode negar que a edificação desse sonhado reino, 

não era para eles uma simples ilusão, uma utopia totalmente impossível de se 

realizar. Segundo Monteiro,375 o ponto de referência central da ação política dos 

rebeldes é a instauração de uma nova ordem social, antípoda da ordem pretérita e 

resposta àquela cujo estabelecimento assistiam, e como não tinham outra 

denominação para este seu objetivo de instauração de uma nova ordem, a 

denominaram de monarquia. 

Convém assinalar, a propósito, que embora sua mensagem aparecesse 

em primeiro plano, como anti-republicana e anti-coronelista, e por isso tendo um 

caráter político e ético, o que na verdade os conduzia à rebelião era uma referência 

fundamentalmente relacionada ao domínio religioso ou ao imaginário. Utilizavam-se 

ritos e símbolos católicos, como o batismo, a cruz, a bandeira do divino, etc., assim 

como as orações que lembrassem a mensagem de João Maria ou de José Maria e, 

com isso, se mantinham irmanados, capazes de manter uma postura de resistência 

diante do poder ou das estruturas que os oprimiam, e crentes na luta por dias 

melhores. 

Referindo-se à entrada da República como período de grande 

instabilidade, Monteiro376 entende que, com a conturbação da ordenação social, a 

desorganização do trabalho do campo, a quebra na continuidade das festas 

religiosas - marcos usuais na apreensão do tempo - as concepções escatológicas 

emergem como uma tentativa de eliminar o contingente, de entender a história, 

                                                
375 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 48. 

376 Ibid.,  p.85. 
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sacralizando-a, e de conceber, no futuro, uma paralisação do Tempo. Para ele  

seriam estes períodos conturbados que favoreciam os revivamentos 
milenaristas, espécie de reação contra o "terror da história", um dos 
componentes do cristianismo cósmico das populações rurais, sái de sua 
condição latente e, apoiada em uma teodicéia que dá sentido a eventos antes 
incompreensíveis, mas agora vistos como teofanias, lança as bases da 
reconstrução do mundo.377 

Voltando às fases do movimento do Contestado, pode-se afirmar que a 

idéia de um Deus castigador, em detrimento daquela concebida durante as duas 

primeiras fases do movimento, que era de um Deus justo e defensor dos 

empobrecidos, foi crescendo na medida em que a prepotência militar se tornava 

avassaladora; à medida que a subnutrição, a peste e a miséria se tornaram 

generalizadas; à medida que Adeodato se impunha na liderança de forma autoritária 

e violenta. Nas primeiras fases do movimento os líderes eram venerados porque 

tidos como enviados de Deus, na fase final alguns líderes se tornaram temíveis e 

pavorosos porque demoníacos.  

Com isso pode-se concluir que, na base do movimento do Contestado 

havia uma mística e um imaginário que lhes ofereciam um sentido para a luta e uma 

compreensão para a mesma. E como a guerra é guerra, compreende-se o fato que 

os “inimigos” fossem tidos como verdadeiros “demônios” e por isso precisavam ser 

                                                
377 MONTEIRO, D. T. Os errantes do novo século. (1974), p. 122, citando vários autores e 

depoimentos lembra alguns fatos que justificam esta sua defesa: "a vila santa seria para os 

rebeldes como o lugar dos que, crendo, poderão livrar-se do "medonho castigo"; "agora os 

velhos vão ficar novos, vem a guerra de São Sebastião, vamos ser muito felizes"; Adeodato era 

um "crente fervoroso e convicto", nas procissões "...com uma mão carregava a imagem de S. 

Sebastião enquanto com a outra empunhava seu afiado facão. Quando preso, ele fala da sua 

experiência sobrenatural que o investiu da missão; também Francisco Alonso substituiu as 

virgens como porta-voz do mundo espiritual. Nas fileiras há um caso de Benedito Gralha, 

"homem abastado e extremamente trabalhador", que levou para os redutos "a família e cerca de 

100 pessoas, amigos e agregados, todos bem armados e municiados", bem como uma 

prisioneira, viúva de 60 anos, "de compostura e respeito e regularmente bem trajada", que se 

recusou a informar sobre os redutos, dizendo que “preferia fugir e morrer entre os irmãos, a viver 

bem tratada entre os ‘peludos’ pecadores".  
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eliminados. O próprio nome, atribuído pelos caboclos aos inimigos, de "peludos" e 

"pés redondos", fazia parte do imaginário religioso popular que concebia o demônio 

semelhante a uma besta, ou a uma mula-sem-cabeça, uma espécie de "encarnação 

do mal" acontecida em um animal muito forte e violento, que vagava pelas florestas 

e atormentava a vida dos seres humanos, soltava fogo por onde deveria ser a 

cabeça, seria peludo e com pés redondos.  

O desfecho final da guerra é um fato controverso. Foi esta fase final a que 

continua mais presente na memória e marcou profundamente a vida dos 

descendentes do Contestado. Ao falar de Contestado, depois de João Maria, 

Adeodato é o personagem mais citado nos depoimentos obtidos nesta pesquisa. 

Tanto para os militares como para a historiografia e mesmo para os remanescentes 

e descendentes do Contestado, a figura de Adeodato foi marcada, com raras 

exceções, pela “demonização”. Pode-se dizer que ele se tornou uma espécie de 

bode expiatório. Ele precisou ser projetado como “modelo e catalisador do mal” e 

sua morte foi tida como uma espécie de “alívio” ou “apaziguamento” geral.378 É 

comum ouvir, entre os descendentes do Contestado, que ele teria chamado o 

demônio para junto de si e deixado agir nele. Conta-se que, logo que ele assumiu a 

liderança do movimento, teria afirmado "na guerra o demo é mais homem que 

Deus!" e isso teria causado um mal-estar, uma espécie de inversão do imaginário 

religioso dos presentes, ao ponto de traçarem várias vezes o sinal da cruz sobre o 

corpo e passarem a olhar este líder, não mais com “devoção”, mas a partir daí, com 

                                                
378 Pode-se perguntar como subliminarmente ou inconscientemente o caboclo do Contestado 

introgetou ou não a idéia de que Adeodato, um caboclo, pobre, não alfabetizado, jovem, 

trabalhador do campo, líder carismático de um movimento popular, um homem religioso, filho de 

“puxador” de terço, um homem que tinha poder, “que mandava e não pedia”, etc. (um homem 

que em quase tudo se identifica com a maioria dos caboclos da região), fosse tido como “o 

modelo do mal” e “o responsável por uma violência generalizada” e que “sua morte foi 

necessária para resolver o problema da violência”? Como fica o imaginário daquele povo que, 

em muito, se identifica com o Adeodato? 
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temor, tremor e pavor.379 

De qualquer forma, é praticamente inaceitável entre os descendentes do 

Contestado, a idéia de que Adeodato pudesse ter sido um defensor da causa dos 

caboclos que lutaram no Contestado. Ele foi tido e continua sendo compreendido 

como o principal inimigo interno dos caboclos que lutavam no Contestado. Ao citar 

alguns depoimentos concedidos a esta pesquisa, pode-se perceber claramente esta 

rejeição absoluta contra Adeodato: Ricieri Melo de Arruda380 afirma que  

“O Adeodato era caipora mesmo, menina de doze treze ano ele reunia e 
matava tudo. Família ele mandou matar, criança ele mandou matar. Quem ia 
contra ele, ele mandava matar. As criança pequena ele mandava matar para 
não se criar. (...)No rio correntes, onde tem um pezinho de araçá, um poço 
fundo, e um perau, ali ele enterrou, dentro da pedra, uma caixa com dinheiro. 
O Adeodato que colocou lá e chamou o capeta pra cuidar. É perigoso, 
ninguém chega lá. O capeta tá lá cuidando.” 

Da mesma forma, Zeno de Souza Matos381 afirma que  

“O Adeodato mandava matar aqueles que tinha desconfiança. Todo dia ele 
colocava tudo em forma e aquele que ele tinha desconfiança que era contra 
ele, ele mandava matar, tanto homem quanto mulher, e arrastava do outro 
lado do rio e enterrava o que morria de doença, o que morria matado não 
enterrava.” 

Aliriano Anacleto dos Santos382 afirma que “o Adeodato era mandão e 

bandido. Ele tinha dez mulher e comandava doze Par de França, que eram os 

carrascos.” E Miguel Correia de Souza383 afirma que “o Adeodato conseguiu pegar a 

vez da Maria Rosa, ele tomou conta. Pegou o poder da Maria Rosa. Maria Rosa 

nunca mandou matar ninguém. Enquanto não tinha o Adeodato também não tinha o 

                                                
379 É impressionante o fato de que, diferentemente do que a maior parte dos pesquisadores 

recentes propõem, nenhuma das entrevistas ou depoimentos desta pesquisa consideram 

positiva a liderança ou o líder Adeodato, no máximo o consideram ambíguo, a exemplo de 

deuses da antiguidade, que eram “portadores do bem e do mal”.  

380 Cf. relato anexo, nº 02. 

381 Cf. relato anexo, nº 03. 

382 Cf. relato anexo, nº 04. 

383 Cf. relato anexo, nº 05. 
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banditismo.” 

Justina Caetano da Silva384 faz uma crítica ainda mais dura contra 

Adeodato, falando de uma crueldade que ele teria praticado contra as crianças do 

reduto. Ela conta que: 

O Adeodato tinha um palanque. Eu conheci o palanque do Adeodato (o 
Joaquim). Um dia ele mandou pegar uma vaca pra carneá, ele disse piquem 
de meio quilo e quando picarem me avisem. E fizeram aquele monte de carne 
e as coitadinhas das crianças ali, tudo morrendo de fome. Foram lá e 
contaram pra ele: o cavalo tá encilhado lá na mangueira. Era um cavalo preto. 
Daí ele disse: saiam aí a reunir as criança, pra cada uma levar um meio quilo 
de carne pra fazer uma sopa. Mas ele fez a sopa das crianças, matou tudo, 
não sobrou uma. Quando a criançada choveu em roda daquele maldito coro 
ali (sobre o qual estava a carne picada), ele montou a cavalo na mangueira e 
veio e arrojou em cima das crianças, e foi de destripar as criança. Ele arrojava 
o cavalo, e as que não morriam ele jogava pra cima e pegava com a espada, 
dava um golpe e matava. 

Ao ouvir contos ou “causos” como estes, por um lado pode-se cair no mito 

criado pelo povo que condena Adeodato; por outro lado, ao desconsiderar esse mito, 

cai-se num outro, comum em diversos pesquisadores que, devido a uma ideologia a 

priori de defesa do Contestado e das suas lideranças, não consegue compreender 

porque a cultura popular ressignificou e passou a entender uma figura como 

Adeodato, da forma citada nos depoimentos. Logo, para não se cair num dos mitos, 

talvez seja oportuno citar o que o próprio Adeodato teria afirmado sobre sua 

conduta. É verdade que também as décimas citadas a seguir podem não ser do 

próprio Adeodato, mas a ele atribuídas.385  

1. Trinta ano vô cantá 

Relatando as travessura, 

Que aqui neste Processo, 

Acoimaro de diabrura, 

Me acusaro de mir morte 

                                                
384 Cf. relato anexo, nº 06. 

385 Estas décimas teriam sido cantadas por Adeodato após ouvir a sentença de prisão, sendo 

condenado à pena máxima da época que era de trinta anos. Cf. FELIPPE, E. O último jagunço. 

(1995), p. 199. 
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Que levei à sepurtura, 

Mas livrei aqui do mundo 

Dei descanso às criatura. 

2. Nada disso acho crime 

Ao contrário é bravura, 

Afastei aqui do mundo 

Os que tinha a vida dura, 

Bem por isso tô contente 

De lutá, nessas artura, 

Por tirá muito cabocro 

Da pobreza e das agrura. 

3. Sô iguar a pica-pau 

Que quarqué madera fura, 

Sô nas carta o Rei d’Espada 

Desaforo não atura, 

Sô quenêm toro de briga 

Por nadinha armo turra, 

Nêgo bão da minha raça 

Não tem chão que se apura. 

4. Pra tirá os mar do mundo 

Tinha feito uma jura, 

Ajudei nosso Governo 

A quem amo com ternura, 

Acabei com deiz mir pobre 

Que livrei da escravatura, 

Liquidei todos faminto 

E os doente sem mais cura. 

5. Quem quisesse terra e escola 

Eu lis dava uma surra, 

Ajudando os Governo 

No recheio de sua burra, 

A pobreza pro inferno 

Onde lá o diabo urra, 

Esta Terra é de nóis rico 

Nossas veia são mais pura! 
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6. A pobreza que se enforque 

E se entere numa lura, 

Sendo pobre é oreiudo 

Só os bobo é que zurra, 

Os que nasce bem esperto 

Bom emprego eles percura, 

Quem é pobre neste mundo 

Só merece a sepurtura. 

7. Bem, agora me adespeço 

Só dos rico, com doçura; 

Tenho sombra e água fresca 

Na cadeia tem fartura, 

C’um abraço ao meu Governo 

Dexo a minha assinatura, 

Por Leodato M. Ramos 

Arrespondo nesta artura. 

É difícil, a partir destas décimas, e sendo as mesmas do Adeodato, afirmar 

até que ponto isso é “sarcasmo”, “consciência crítica e política” ou simplesmente o 

que ele realmente pensava ou ainda se ele estava fazendo seu, o pensamento da 

elite dominante da época. 

EPÍLOGO 

Marx386 percebeu, na religião, um caráter duplo. Além de seu caráter 

opiláceo, ele também defendeu que a religião “é o suspiro da criatura oprimida, o 

coração de um mundo sem coração, é o espírito de uma situação sem espírito”. Este 

capítulo procurou oferecer um olhar que procura compreender a experiência 

religiosa ou mística de um povo oprimido, desprezado, explorado e prestes a ser 

dizimado numa guerra civil. Seguindo os passos de Franco Crespi387 procurou-se 

                                                
386 Apud, LOWY, M. Marxismo e teologia da libertação. (1991) p. 11.  

387 CRESPI, F. A experiência religiosa na pós-modernidade. (1999), p.12. 
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abordar e valorizar a experiência religiosa num sentido mais vivencial, como algo 

que dá sentido à vida.  

A realidade em que viviam e ainda hoje vivem os caboclos e caboclas do 

Contestado é fortemente opressora. Os municípios de Santa Catarina onde a 

qualidade de vida ou de desenvolvimento humano está entre os piores, são 

justamente aqueles em que ocorreram as batalhas. Com João Maria e depois José 

Maria houve uma efervescência de esperança, fazendo o povo acreditar que a 

realidade vigente não era portadora da última palavra e que era possível negá-la e 

construir outra realidade, capaz de satisfazer as suas necessidades e desejos. 

Pobres materialmente, sentiram-se ricos espiritualmente, já que homens 

considerados santos, como João Maria e José Maria, eram-lhes muito próximos. 

Diante da realidade de exclusão social e empobrecimento em que se encontravam, 

a religião foi a única ferramenta na qual podiam se agarrar. De acordo com Auras388, 

Frente à insegurança e à violência do cotidiano, ela traz a proteção das forças 
sagradas; frente à impossibilidade de articular respostas coerentes e 
abrangentes às contradições vividas, ela apresenta um conjunto de certezas 
fundamentais. Face a um contexto histórico que procura negar até o estatuto 
de homem ao sertanejo, a práxis religiosa lhe garante a possibilidade de 
construir sua própria identidade - pela religião ele reproduzia conhecimentos 
antigos e criava novos, capazes de significar o seu dia-a-dia. 

Os pesquisadores do Contestado, da segunda metade do século XX, na 

sua maioria, e entre eles pode-se citar alguns dos mais respeitados, como Oswaldo 

Rodrigues Cabral, Maurício Vinhas de Queirós, Douglas Teixeira Monteiro, 

procuraram analisar a presença dos monges como um bloco homogêneo. Mesmo 

mostrando certas diferenças de concepção e de personalidade entre ambos, todos 

partiram do entendimento de que houve, no Contestado, dois, três ou mais monges 

que foram pessoas extremamente sensíveis aos problemas do povo daquela região 

e estavam interessados em os ajudar no seu processo de organização, luta pelos 

seus direitos e interesses, afirmação da indentidade, das crenças e busca de auto-

estima e reconhecimento.  
                                                
388 AURAS, M. Guerra do Contestado. (1995), p. 49. 
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Realmente eles passaram uma esperança contagiante, ao ponto de cada 

vez mais pessoas, seguindo suas mensagens e conselhos, se reunirem para 

construir um processo de libertação.  

Porém, nem todos os pesquisadores, como era de se esperar, apontaram 

para esta mesma perspectiva. Mário M. de Albuquerque, por exemplo, afirmou que 

havia uma ruptura radical entre João Maria e José Maria. Para ele389 

O sentimento dos que conhecem essa história, conviveram com testemunhos 
oculares e dos que participaram nos acontecimentos, é razão suficiente para 
desmentir o exagero e a deturpação, inclusive a de misturar o inofensivo e 
bondoso monge João Maria, que vivia isolado peregrinando como itinerante, 
desaparecido em São Paulo em fins do século passado, com José Maria e os 
acontecimentos do Contestado. 

Albuquerque390 afirma que, aos poucos, os pesquisadores foram 

deturpando os verdadeiros fatos, ao ponto de ligarem  

os fanáticos de José Maria com as ações do inofensivo João Maria. O monge 
João Maria não tinha nenhum relacionamento com as efervescências 
iniciadas no Irani, pois simplesmente já havia desaparecido e, pelo que se 
sabe, não admitia agrupamentos em torno de si, devido às suas 
características de andante solitário, parando em grutas e cavernas. Não há 
como confundir entre o bem e o mal intencionado que queria se aproveitar da 
personalidade do outro, imitar suas ações buscando predicados inventados e 
acatados pela crendice ignorante. 

Albuquerque diz ainda que,  

se examinarmos com mais profundidade a figura de João Maria (D'Agostini), 
originário de um meio adiantado, sua mentalidade não se comparava à do 
ignorante José Maria e, por certo, jamais se prestaria ao papel contestatório 
ou ao projeto utópico do fanatismo que o precedeu. 

José Maria, na sua mensagem e ação, não é apenas resultado de uma 

história de santidades anteriores, mas passou a ser, com o processo de 

ressignificação popular, um dos "sujeitos" da própria história daquelas. As suas boas 

obras, em grande parte, aos poucos foram deixando de ser propriamente suas e 

passaram a ser atribuídas a João Maria. A "santidade" de José Maria foi se diluindo, 

naquele santo, que aos poucos foi ganhando mais poder e prestígio, e os aspectos 

                                                
389 ALBUQUERQUE, M.M. Contestado. (1987), p.44. 

390 Ibid., p.44. 
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suspeitos, duvidosos e questionáveis de sua personalidade e de sua mensagem 

vieram a tona.  

Por mais que esta interpretação da relação de contraposição entre João 

Maria e José Maria careça de comprovação, parece que é justamente esta tese que 

foi, aos poucos, sendo aceita e assumida pelos descendentes do Contestado. É 

comum se ouvir junto aos descendentes do Contestado expressões como a de 

Ricieri, que apontam para José Maria como alguém que “iludiu o povo”, alguém que 

“se fez de profeta mas era falso”, “não era enviado de Deus”, ou como Manoel dos 

Santos, que lembra: “bem que o João Maria tinha avisado que vinha uma ilusão no 

povo e que iam chamar muito por João Maria mas João Maria não iria valer”. Ele 

disse também, “vai vir outros dizendo ser eu, mas vocês não devem ouvir”391.  

Aqui surge uma questão complexa. Como compreender o fato de que o 

povo – se é que se pode afirmar assim a partir das entrevistas e depoimentos 

obtidos nesta pesquisa – ao olhar para os fatos passados, ter reinterpretado José 

Maria ressignificando a sua mensagem, outrora aceita como dogma de fé pelos seus 

antepassados, e agora é denunciado como falso profeta? Ricieri392 oferece algumas 

afirmações precisas neste sentido:  

No Irani teve uma briga feia, no começo da história. Foi lá que mataram o Zé 
Maria, foi por causa dele que deu a briga lá. Aquele dizia que era enviado de 
Deus, mas não era nada. No começo o povo acreditou, mas depois abusaram 
com tudo. O Zé Maria se dizia irmão de João Maria, mas ele não vogava 
nada. O Zé Maria era fingido, não deu nada certo. Eu conheci esse também. 
Esse também benzia, dava remédio... O Zé Maria chamava pra guerra. Eu 
tava junto com o pessoal da Santa Maria. Ali era o reduto. Foi ali que 
mataram o chefe dos jagunços: o Adeodato. Ele era companheiro do Zé 
Maria, ele só fazia o mal. Quando mataram o Adeodato e o Zé Maria, daí 
acalmou a guerra.  

É interessante como Ricieri fala de duas mortes de José Maria, uma no 

início e outra no final da guerra. Alguns afirmariam que isso se dá devido à sua falta 

de memória, porém não é demais afirmar que, no seu imaginário, foi exatamente 

                                                
391 Cf. relato anexo, nº 07. 

392 Cf. relato anexo nº 02. 
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isso que aconteceu. José Maria que chamou para a guerra foi morto logo no primeiro 

combate, porém “ressuscitado” continuou a lutar junto aos caboclos e finalmente foi, 

mais uma vez morto ou derrotado, pelo fato de que seus seguidores também o 

foram. Talvez seja porque depois de muitas dores e mortes sofridas, tendo-o como 

líder, José Maria devesse deixar de ser seu líder, ou seja, seu modelo de vida.  

De qualquer forma, é inegável que houve uma mudança profunda, ou seja, 

uma ressignificação da mensagem de José Maria, pelos descendentes do 

Contestado. Essa mudança ainda não foi devidamente compreendida pelos 

pesquisadores do Contestado. Apenas duas versões sobre José Maria ganharam 

espaço na grande maioria da obras sobre o Contestado. Uma que eleva José Maria 

até a santidade e o heroísmo, e outra que o condena aos infernos da ignorância, do 

oportunismo e das culpas, por ter levado um grande número de caboclos à morte393. 

Também a população local que aderiu à luta do Contestado recebeu, de 

um lado, altos elogios pela sua sabedoria e capacidade de lutar pelos seus sonhos, 

desejos e reconhecimento até a morte, e de outro, recebeu as mais profundas 

críticas e desprezo, por ter-se deixado dominar por personagens ignorantes e 

manipuladores.  

Partindo da compreensão de que a cultura popular possui ambiguidades, e, 

apenas para citar um exemplo, não parece ser mais aceitável defender uma linha de 

pensamento como esta de Mário M. Albuquerque:  

Todos sabem os efeitos que causam num meio atrasado e ignorante, as 
prédicas e as notícias de curas milagrosas através do curandeirismo, 
alimentando com seu potencial psíquico a ação de alguns bem intencionados 
e abrindo campo para vadios e espertalhões com um pouco de instrução, 
sabendo como enganar os outros. 

Embora haja controvérsias em relação à mensagem de José Maria, parece 

plausível, em síntese, afirmar o seguinte. Em vez de propor algo totalmente novo ou 
                                                
393 ALBUQUERQUE, M. M. de. Contestado. (1987) p. 55-56, por exemplo, afirma que "José 

Maria, aproveitou-se do rastro de bondade deixado pelo monge que o havia precedido" e, que 

"tratava-se de um indivíduo ignorante, sem ocupação, sem trabalho ou outra coisa útil para a 

sociedade..." 



 
 

236

querer aproveitar-se da “ignorância” do povo, José Maria foi capaz de resgatar a 

memória camponesa e cabocla de João Maria e de outros monges ou lideranças 

populares que o precederam na região, retomando assim o alerta em relação a 

tempos difíceis, a possibilidade de novos horizontes de compreensão da realidade 

vigente e a esperança de tempos melhores. 

Enfim, faz-se necessário considerar que o significado da morte de José 

Maria, para o povo da região, ainda não foi suficientemente compreendido. Sua 

morte no Irani pode ou não, ter sido o marco inicial da Guerra do Contestado. Pode, 

pelo significado da morte violenta de um "santo" e, com ele, de muitos inocentes 

que, na cultura popular, abre caminhos para a vingança ou novas formas de 

violência. E, talvez não, pelo fato de que somente depois de um ano começou a 

guerra propriamente dita, em Taquaruçu. De qualquer forma, continua sendo um 

fenômeno digno de maiores pesquisas, o fato de José Maria, depois de morto, ter 

“liderado” ou “comandado” uma guerra por mais de 3 anos. 

Finalmente, vale citar uma afirmação de Dussel,394 que para estudar o 

mundo popular, afirma que "devemos possuir a simpatia ou intuição capaz de 

"reviver" um mundo alheio para, de dentro desse horizonte, descobrir a significação 

de tudo aquilo que habita nesse mundo". Esta pesquisa parte de um princípio 

epistemológico que considera que as lutas e resistência dos povos e nações, 

mesmo oprimidos e explorados, vão acumulando historicamente um conjunto de 

experiências, formas de linguagem, simbologia, conhecimentos, sabedoria e 

intuições, que os tornam capazes de gestar uma consciência crítica que lhes 

permite, com o tempo, vencer ambiguidades, perceber as contradições que existem 

na realidade e desvendar as determinações reais. 

Qualquer povo que vive em situações semelhantes ao do Contestado, luta 

para não desesperar, agarrando-se numa esperança. Acredita que virá alguém, 

como um enviado de Deus, um messias ou alguém como um “Deus-que-ouve-e-

                                                
394 DUSSEL, E. Oito ensaios sobre a cultura Latino-Americana e libertação. (1997), p. 103. 
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liberta”, no qual encontrarão razão para viver e morrer, que lhe oferecerá consolo 

diante da morte, lhe devolverá o sentido da vida, ensinará o caminho que o libertará 

das garras da violência, do desprezo e opressão e o conduzirá rumo ao horizonte da 

esperança, à “cidade santa”.  

Resta pois uma enorme dívida social, política, econômica, cultural e 

religiosa a ser resgatada para os (com os e pelos) descendentes do Contestado! 
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CAPÍTULO III - A RECEPÇÃO E A RESSIGNIFICAÇÃO ATUAL DA 

MENSAGEM E DA MÍSTICA DE JOÃO MARIA 

Hoje tudo se embaralha, uma confusão. Talvez a necessidade de mistério e grandeza tenha me 
levado a acreditar nos santos e heróis, que se desenvolveram simultaneamente. 

Graciliano Ramos 

 

A meta central deste estudo é chegar à mística e à mensagem de João 

Maria. Esta meta será buscada, neste capítulo, partindo da hipótese de que esta 

mística e esta mensagem, de alguma forma, contribuíram para a eclosão do 

movimento do Contestado e que continuam contribuindo e ajudando a “modelar” a 

vida dos descendentes do mesmo; assim como, de que haveria uma afinidade e 

uma convergência grande entre a mensagem original de João Maria, com aquela 

vivida nos redutos do Contestado e depois recebida, ressignificada e experienciada 

pelos seus descendentes.  

Procurar-se-á aqui, verificar também a hipótese de que, apesar dos 

condicionamentos históricos, em torno dessa mística e dessa mensagem, continua 

existindo um campo aberto e receptivo entre os descendentes do Contestado, ao 

ponto de tornar João Maria um líder religioso “poderoso”, capaz de, com sua força e 

carisma, oferecer um sentido de vida e uma identidade aos descendentes do 

Contestado, animando-os na sua busca por mais vida, reconhecimento e justiça. 

Neste capítulo abordar-se-á a mensagem e a mística de João Maria 

presente na memória, nos símbolos395 e na experiência religiosa de descendentes 

do Contestado, hoje. Mais do que falar de como era João Maria e qual foi a sua 

mensagem, tema abordado no segundo capítulo, pretende-se aqui apontar para a 

sua mensagem atual, isto é, como é João Maria e qual é sua mensagem atual e 

ressignificada junto aos descendentes do Contestado. 

                                                
395 Halbwachs (Ibid., p. 157) afirma que “a religião se expressa sob formas simbólicas que se 

desenrolam e se aproximam no espaço.” Segundo ele, “é sob essa condição somente que 

asseguramos que ela sobreviva.”  
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Para isso coletou-se, por meio da revisão bibliográfica e também com a 

pesquisa empírica, diversos depoimentos. Alguns deles encontram-se na íntegra nos 

anexos e outros serão citados e analisados no decorrer deste capítulo e encontram-

se no arquivo pessoal do autor. Os depoimentos e entrevistas foram coletados 

especialmente de algumas pessoas mais idosas396 e não alfabetizadas ou semi-

alfabetizadas da região do Contestado.397 E esta opção foi feita por considerar que 

são estas pessoas que fazem a “ponte” entre os acontecimentos passados, em torno 

de João Maria e do Contestado, e a sua recepção atual junto aos descendentes do 

Contestado.  

Ao falar da memória dos descendentes do Contestado ou quando se trata 

dos “discursos populares”, mesmo sabendo das ambiguidades neles inerentes e que 

se pode perceber neles mais aspectos subjetivos que objetivos, faz-se necessário 

abandonar a concepção de alienação ou ignorância e abrir-se para a valorização da 

história oral. Em muitos casos, os contos ou depoimentos das pessoas mais idosas 

são considerados “pedras fundamentais” para quem quer explicar ou compreender a 

sociedade e a realidade presente. Neles a “palavra falada” deixa de ser “letra morta” 

e passa a ter sentido, especialmente no que tange ao cotidiano, pois ela pode ser 

considerada história do tempo presente ou história viva. Segundo Bom Meihy398, a 

                                                
396 THOMPSON, E. Costumes em Comum. (1998), p. 88, também considerou a importância 

das “lembranças” dos mais velhos. Para ele, “nesta área estão as crenças não escritas, normas 

sociológicas e usos asseverados na prática, mas jamais registrados por qualquer regulamento.” 

Essa área “é a mais difícil de recuperar, precisamente porque só pertence à prática e à tradição 

oral.” Para ele, porém, “talvez seja a área mais significativa para o sustento dos pobres e das 

pessoas marginais na comunidade do vilarejo.” 

397 Quanto à questão da autorização para a publicação, há no arquivo pessoal do autor, a 

documentação prevista. (Fichário de entrevistas, pasta nº 07, p. 01-13). Apenas para três 

depoimentos não foi possível coletar a autorização, um devido ao falecimento do depoente e os 

outros dois por causa da dificuldade de retornar uma terceira vez até o depoente, devido a não 

ter sido encontrado quando procurado. 

398 BOM MEIHY, C. S. Manual de história oral. (1996), p.10. 
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valorização da história oral 

implica em uma percepção do passado como algo que tem continuidade hoje 
e cujo processo histórico não está acabado. A presença do passado no 
presente imediato das pessoas, é razão de ser da história oral. Nesta medida, 
a história oral não só oferece uma mudança para o conceito de história, mas, 
mais do que isto, garante sentido social à vida de depoentes e leitores que 
passam a entender a sequência histórica e a sentirem-se parte do contexto 
em que vivem. 

É nessa perspectiva que também são coletados e citados, neste capítulo, 

diversos contos, lendas, poesias, desafios, orações e histórias sobre esse tema. 

Além disso, também são citadas, nesta pesquisa, uma peça teatral que está sendo 

apresentada atualmente na região do Contestado e algumas gravuras, pinturas e 

outras obras de arte, como monumentos e músicas presentes na região.  

Leonardo Boff,399 no seu vasto arsenal bibliográfico, contemplou muitas 

vezes o tema da mística. E o seu ponto de partida em relação a este tema 

normalmente tem sido a experiência mística dos pobres da América Latina, como 

portadora de uma grande riqueza antropológica. Ele constata que “o povo brasileiro 

é um povo religioso e místico”, é um povo que não passou pela crítica do iluminismo 

e, assim, não submete a religião a todo o tipo de objeção. Ele afirma que “é um povo 

místico porque possui uma experiência direta do sagrado e do numinoso.” Ele possui 

“não um saber mediado pela razão e codificado em doutrinas, mas um saber feito de 

contatos e de relacionamentos muito pessoais com a divindade.” Esta sabedoria do 

povo nasce e é construída a partir de uma profunda experiência mística. Boff diz que 

esta mística “se nutre de rezas fortes, devoções a santos e santas poderosos, 

romarias, festas religiosas populares, tradições antigas que passam de família a 

família.”  

Neste capítulo, tentar-se-á captar a mensagem de João Maria, presente 

entre os descendentes do Contestado, a partir da mediação simbólica. Não se 

parece possível captar a sua mensagem fora dessa mediação, pois a sua linguagem 

é basicamente metafórica e de tipo mítico, religioso e poético. E atualmente essa 
                                                
399 BOFF, L. A voz do arco-íris. (2000), p.158-160. 
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linguagem volta a ser considerada e respeitada por muitos cientistas e 

pesquisadores. Paul Ricoeur400 afirma que,  

as expressões simbólicas mostram e, ao mesmo tempo ocultam, aspectos 
essenciais da experiência vivencial. Os mitos, os ritos, as crenças, não são 
mais consideradas como fábulas, mas como modos diferentes, por parte do 
ser humano, de pôr-se em relação com as realidades fundamentais de sua 
existência.  

Este capítulo tratará de aspectos relacionados aos costumes, tradições, 

moral e mesmo da visão de mundo dos descendentes do Contestado, não num 

sentido amplo, porque apenas serão resgatadas algumas de suas representações 

simbólicas e religiosas, apresentadas em alguns de seus relatos e experiências 

vividas. Nestes relatos e em seus símbolos, tantas vezes considerados sagrados, 

pode-se encontrar uma síntese do ethos daquele povo.  

Enfim, é oportuno lembrar o conceito de religião de Geertz, e também a 

sua proximidade com o conceito de ethos de um povo. Ao referir-se à religião, este 

capítulo, não pretende referir-se a uma religião intitucionalizada ou a uma 

determinada religião específica, mas pretende assumir o conceito de Geertz401, que 

assim a define:  

a religião é um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, 
penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens, através da 
formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 
concepções com tal aura de fatualidade, que as disposições e motivações 
parecem singularmente realistas. (...) Na crença e na prática religiosa, o ethos 
de um grupo torna-se intelectualmente razoável porque demonstra 
representar um tipo de vida idealmente adaptado ao estado de coisas atual 
que a visão de mundo descreve, enquanto essa visão de mundo torna-se 
emocionalmente convincente por ser apresentada como uma imagem de um 
estado de coisas verdadeiro, especialmente bem arrumado para acomodar tal 
tipo de vida. 

E como este capítulo procurará se adentrar no aspecto da recepção de 

“formas simbólicas” ou da mensagem de João Maria junto aos descendentes do 

                                                
400 Apud., CRESPI, F. A experiência religiosa na pós-modernidade. (1999), p.27. 

401 GEERTZ, C. A interpretação das culturas. (1989), p.104-105. 
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Contestado, faz-se oportuno o conceito de John B. Thompson,402 segundo o qual as 

formas simbólicas 

são recebidas por indivíduos que estão situados em contextos sócio-
históricos específicos, e as características sociais destes contextos moldam 
as maneiras pelas quais as formas simbólicas são por eles recebidas, 
entendidas e valorizadas. O processo de recepção não é um processo 
passivo de assimilação; ao contrário, é um processo criativo de interpretação 
e avaliação no qual o significado das formas simbólicas é ativamente 
constituído e reconstituído. Os indivíduos não absorvem passivamente formas 
simbólicas mas, ativa e criativamente, dão-lhes um sentido e, por isso, 
produzem um significado no próprio processo de recepção.  

3.1 A MENSAGEM DE JOÃO MARIA NA MEMÓRIA DOS DESCENDENTES DO 

CONTESTADO, HOJE 

Eis um dos mais cruéis exercícios de opressão econômica sobre o sujeito: a espoliação das lembranças. 
Ecléa Bosi 

 

Antes de dar início à análise da memória atual de João Maria, faz-se 

necessário retomar alguns aspectos centrais da pessoa e da missão de João Maria, 

indicados a partir da revisão bibliográfica, para então melhor averiguar a sua 

permanência junto aos descendentes do Contestado.  

Há um consenso entre os pesquisadores do Contestado que João Maria, 

mais do que um personagem histórico do passado, continua de alguma forma vivo 

junto aos descendentes do Contestado. Tornou-se um mito.403 Alguns 

pesquisadores, como Maria Isaura Pereira de Queirós e Maurício Vinhas de Queirós, 

                                                
402 THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna. (2002), p. 201. 

403 De acordo com a concepção de ELIADE, M. Imagens e símbolos. (1996), p. 53, “um mito 

narra os acontecimentos que se sucederam in princípio, ou seja, ‘no começo’, em um instante 

primordial e atemporal, num lapso de tempo sagrado. Ao narrar um mito, reatualizamos, de certa 

forma, o tempo sagrado no qual se sucederam os acontecimentos de que falamos.” Eliade 

também afirma, na obra: O sagrado e o profano. (1996), p.88, que “o homem religioso assume 

uma humanidade que tem um modelo trans-humano, transcendente. Ele só se reconhece 

verdadeiramente homem, quando imita os deuses, os heróis civilizadores ou os antepassados 

míticos”. 
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procuram apontar nesta direção, dando uma ênfase maior a José Maria, mas, como 

já foi citado anteriormente, a memória popular rejeita José Maria, normalmente 

considerando-o um falso profeta e acolhe João Maria como um modelo de vida. 

Conserva-se a memória de que João Maria era um homem humilde, 

respeitado e estimado por todos; que não era muito comum ele passar duas vezes 

pelo mesmo lugar, sumia sem dizer quando voltava nem para onde ia, não gostava 

que o acompanhassem e nem que se reunisse muita gente ao seu redor; que ele 

lutava pela justiça e peregrinava motivado pela compreensão de que “Deus havia 

mandado que se sofresse com os que sofrem.”404 Quando era chamado por algum 

doente, receitava ervas, águas das fontes, e outros remédios, que em muitos casos 

era apenas um conselho ou uma orientação. Ele aconselhava sobre plantações, 

sobre as leis da natureza, sobre animais e sobre problemas humanos e sociais.  

A identificação de João Maria com os mais simples e humildes é um 

aspecto digno de ser lembrado por ser muito citado pelos descendentes do 

Contestado. João Maria não aceita dinheiro e contenta-se com a oferta de algumas 

verduras, especialmente couve, um pedaço de queijo, um pouco de leite e um pouco 

de erva-mate. Cleto da Silva405, falando do que o monge levava consigo, afirma que 

ele “carrega a tira-colo um saco de algodão e, dentro dele, uma barraca pequena e 

uma panelinha.” Fala também que, em sua missão, o monge “pouco se demora nas 

localidades e aconselha que o povo tenha bastante crença em Deus e que trabalhe 

para desviar as tentações.” 406 

                                                
404 Cf. FACHEL, J.F. Monge João Maria: Recusa dos Excluídos. (1995), p. 50 

405 Apud, Ibid., p. 49. 

406 A isso se pode acrescer o que afirma Pauwels: “Perambulava sem fim visível, o sertão, 

desde o sul do Paraná até o norte do Rio Grande, aparecendo inesperadamente ora neste ora 

naquele lugar, carregando uma simples barraca, que continha uns utensílios, remédios 

populares e santinhos. (...) distribuía remédios gratuitamente, rezava sobre os doentes e dava 

bons conselhos, ensinava também sobre como deveriam plantar essa ou aquela espécie (...).” 

Apud, Ibid., p. 51. 
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Entre os aspectos da mensagem de João Maria, que foram sendo 

repassados ou ensinados de geração a geração, estão as orações aos devotos; a 

preparação de chás da miraculosa ervinha, a utilização das cinzas das suas antigas 

fogueiras, os diversos tipos de bênçãos, o uso das águas das fontes para diversos 

fins, a devoção à cruz de cedro407, certas orientações sobre plantações e sobre 

lugares onde se poderia viver melhor.408 A caixinha ou oratório que ele carregava 

com "livros santos" e outras coisas mais, constituía parte do mistério que o envolvia. 

Era incapaz de praticar o mal e seu coração estava sempre aberto para quem 

procurava seus conselhos. 

Partindo da compreensão mitificada a respeito de João Maria, junto aos 

descendentes do Contestado, pode-se afirmar que, “depois de um século de vida, 

ele desapareceu sem deixar vestígios”, mas, de alguma forma, continua vivo. E, 

permanece no coração de muitas pessas e, mais particularmente, de muitos 

excluídos e excluídas, do sul do Brasil.  

Entre outras denominações ou títulos de João Maria, os descendentes do 

Contestado lembram dele como um santo, um profeta ou um apóstolo de Deus. 

Percebe-se assim, que ele é alguém que merece todo o respeito, devoção e afeição, 

e isto se comprova na conservação das cruzes, capelinhas, oratórios, nas fontes de 

água, arvoredos abençoados, grutas e fotografias com sua imagem. Ainda hoje pode 

ser encontrada, nos pequenos oráculos domésticos ou em outros locais de destaque 

nas casas, a foto de "São João Maria" ao lado de imagens de santos católicos. 

                                                
407 Na memória popular do Contestado aparece tanto a versão de que João Maria plantava as 

cruzes em diversos locais por onde passava, como também a que ele pedia aos outros que 

plantassem cruzes. Segundo o relato de Arnoldo Ferraz, (anexo nº 08), o profeta João Maria 

disse pro povo: “eu mandei vocês plantar um cruzeiro onde eu pousei, mas daí ficou por sistema, 

onde eu pousar todo mundo planta uma cruz.” Tereza Iankoski (anexo nº 09), afirma que ele 

próprio tinha o hábito de plantar cruzes e que, no seu relato, lembra ter demorado três dias para 

deixá-la pronta e plantá-la. 

408 Cf. MONTEIRO, D.T. Os errantes do novo século. (1974), p. 84. 
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Mesmo que a Igreja católica ainda não o tenha beatificado e, outrora, 

inclusive o tenha desprezado, sem dúvida João Maria foi elevado a santo por muitos 

dos que o conheceram ou ouviram falar dele. Na atualidade, observa-se que 

diversos sacerdotes e bispos, toleram a menção de “santo” para João Maria e 

inclusive promovem ou participam de romarias e outros eventos culturais e religiosos 

que resgatam esta memória.  

Da tradição de João Maria, o que muito se observa, vai desde o respeito 

até a veneração ao 

"santo". Ao lado de 

outros santos 

canonizados pela Igreja, 

é ao ''São João Maria" a 

quem muitas pessoas 

recorrem em momentos 

de aflição. Na sua 

religiosidade, mantendo 

esta cultura, hoje o 

"homem do Contestado" 

defende a santidade do 

monge mesmo sem tê-lo 

conhecido e considera 

“herege” àquele que 

pensar profaná-lo. Mais 

adiante serão citadas 

algumas orações que 

manifestam este 

sentimento ou esta 

devoção presente entre 

os descendentes do 

Monumento em homenagem ao profeta João Maria. Em Lebon Régis-SC. 
Frase de Dom Luiz Carlos Eccel, bispo diocesano de Caçador (superior). 
Assembléia de Pastoral da Diocese de Caçador. À frente uma imagem de 

João Maria (inferior). 
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Contestado. 

Observa-se que São João Maria passou a integrar o rol dos santos mais 

venerados pelos caboclos da região, inclusive sendo invocado nas rezas de terço e 

nas ladainhas pelos ‘puxadores de reza’. É verdade que para muitos descendentes 

do Contestado há que se considerar que ele próprio disse, quando lhe perguntaram 

se era santo: “eu santo não sou, mas aquele que percisá, e tiver fé em mim, reze um 

padre nosso e uma Ave Maria pra mim e acenda uma vela, que eu hei de valê.”409 

Em pouco tempo de peregrinação na região, João Maria obteve a 

confiança dos “rudes sertanejos”, daqueles que “ainda não estavam à altura da 

prática verdadeira do catolicismo", como erroneamente afirmou Benerval de 

Oliveira.410 E mesmo que ele próprio não se considerasse santo, na alma e na 

simplicidade daqueles caboclos, assim como na sua ingenuidade, segundo Oliveira 

“havia uma necessidade de invocar ‘São João Maria’ para que interceda junto a 

Deus” afim de curar os enfermos, prevenir os males do espírito, impedir que as 

pragas atacassem a lavoura e a criação, neutralizar os perigos das tempestades e 

os assaltos das emboscadas assassinas à beira dos caminhos insidiosos. 

E, na medida em que algumas graças eram obtidas, a infalibilidade de seu 

poder também se tornou um ato de fé, para muitos. A marginalização e o sofrimento 

acentuados fazem com que, para muitos, não reste outra coisa, além do divino, a 

que se possam apegar. É nesse sentido que os monges, de alguma forma, 

preenchiam essa busca. E, como afirma Hélcion Ribeiro411,  

Fundada em comportamentos religiosos intuídos, a fé popular daqueles 

                                                
409 Cf. Relato anexo nº 08, de Arnoldo Ferraz.  

410 Cf. OLIVEIRA, B. de. Planaltos de Frio - os fanáticos do Contestado: o meio, o homem, a 

guerra: ensaio de história. (1985). p. 76. Afirmações como esta justificam a ideologia que crê 

serem os mais pobres também mais ignorantes. Vale dizer que essa ideologia não foi somente a 

ideologia dominante daquela época, basta ver os autoritarismos, imperialismos e neo-

colonialismos, presentes ainda hoje, sob tantas formas de violência pelo mundo afora. 

411 RIBEIRO, H. Da periferia um povo se levanta. (1988), p.85. 



 
 

247

homens e mulheres, ávidos do divino, encontrava nas palavras e sobretudo 
atitudes dos monges, respaldo para suas vidas sofridas e marginalizadas. Os 
conselhos piedosos e apaziguadores e as duras penitências impostas, bem 
como profecias terríveis que atingiram todos quantos não tivessem vida pura 
como a deles, foram – em nome de Deus – a Boa Nova para aqueles povos. 

Os lugares onde esteve 'o Monge' tornaram-se focos de convergência da 

religiosidade cabocla, onde o 'santo' espargia os benefícios. Suas marcas 

permanecem tanto em portas de casebres, como em casas de pessoas mais 

abastadas de todo o sertão; em algumas, ainda continuam gravadas, a fogo, em 

maiúsculas, as iniciais do monge: J.M.A.412 Também algumas orações permanecem 

pregadas à porta ou guardadas em local apropriado. São orações muitas vezes mal 

redigidas e de difícil entendimento, devido aos erros gramaticais, por falta de 

caligrafia, ou devido ao tempo e as traças; mas que invocam a proteção do São 

João Maria e expressam a fé no santo, daquelas pessoas que o invocam.413 

Fredericindo Marés de Souza414 menciona que João Maria se fazia querido 

e respeitado por onde passava, que consolava os aflitos lembrando-lhes a infalível 

justiça divina. A isso, ele acrescenta que  

sua existência cobriu-se com o manto da lenda, do mistério e do romance, na 
voz do povo, nas trovas dos violeiros, nas prosas ao pé do fogo, nas rodas de 
chimarrão. De boca pra fora é o ‘seu’ João Maria, mas em seu coração, lá no 
íntimo, arredado da curiosidade incrédula de estranhos, no altar da sua fé, é o 
‘São’ João Maria.  

Quanto à linguagem que João Maria usava, pode-se dizer que, por um 

lado, ele possuía uma linguagem metafórica, simbólica, de compreensão difícil, que 

enchia de espanto e veneração os ouvintes, e isso se pode constatar a partir de 

afirmações como esta, a ele atribuída: "o povo deve fazer penitência porque os 

castigos de Deus se aproximam(...)"; por outro, também é verdade que o povo vai 

passando de geração para geração aquilo que lhes é compreensível ou que, ao 

menos, lhes faça sentido. Os seus ensinamentos de difícil compreensão, ou caíram 

                                                
412 Cf. THOMÉ, N. Os iluminados. (1999), p. 116. 

413 Ibid. 

414 Apud, THOMÉ, N. São João Maria na história do Contestado. (1997), p. 58. 
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no esquecimento, ou sofreram um processo de ressignificação e adaptação às 

novas realidades e situações vividas pelos descendentes dos que o conheceram ou 

ouviram falar dele.  

Talvez uma das possíveis sínteses da linguagem e da mensagem de João 

Maria seja a “Carta celeste”, que é a ele atribuída. É muito comum encontrar esta 

carta entre os descendentes do Contestado, especialmente porque nela própria é 

recomendado que a mesma seja copiada e passada para outras pessoas.415 

Possuí-la e colocá-la atrás da porta é sinal de graças e bençãos divinas, de curas e 

felicidade; porém, o desprezo pela mesma é sinal de castigos e problemas diversos. 

Entre outras características, a carta apresenta um caráter exortativo e de defesa dos 

valores morais e religiosos. Eis alguns parágrafos da carta: 

Preservai-vos dos pecados, guardai com respeito os dias santificados e vivei 
com temor de Deus, para que alcancem a eterna bem-aventurança. 

Porém, se não fizer isto, castigar-vos-ei com peste, fogo, fome, guerra e 
severas penas; enviarei um rei contra outro, filho contra mãe, um irmão contra 
outro, afilhado contra padrinho, a mão sobre vós contra as vossas injustiças.  

Finalmente, ordeno-vos que observeis os meus mandamentos tal e qual 
Cristo os ensinou. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Esta carta preserva-vos de qualquer arma, ladrões, inimigos e todas as 
moléstias. 

Conjuro todas as armas e armamentos, pelo vivo Deus Pai, do Filho e do 
Espírito, assim como por todos os santos, para que nenhuma arma mortal me 
possa ferir ou matar.  

3.1.1 Histórias e a arte de conservar e ressignificar a mensagem de João 

Maria 

A lenda não é mera inspiração pois por meio dela efetua-se a verificação do mito pela vida.  
Paul Ricoeur 

 

Hoje vai ganhando consenso, que as narrações populares e míticas não 

constituem simples lendas ou contos fabulosos, rudimentares, fluidos ou 

inconscientes que correspondem a estágios menos desenvolvidos da civilização. 
                                                
415 Cf. No anexo nº 08, a íntegra da carta, cuja cópia foi oferecida por Arnoldo Ferraz. 
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Partindo da premissa de que as narrativas populares são portadoras de 

sabedoria e que as pesquisas empíricas ainda não esgotaram aquilo que os mais 

idosos, descendentes do Contestado têm a dizer para os demais, foram focalizadas 

algumas comunidades católicas da região, para colher depoimentos que permitam 

compreender melhor o estado atual da mensagem e da mística de João Maria. 

Destacam-se aqui algumas afirmações ou histórias que podem ser consideradas 

uma “síntese” da mensagem de João Maria, junto aos descendentes do Contestado.  

Antes de prosseguir com a citação e análise desse material, vale afirmar 

que algumas dúvidas surgiram logo que foram coletados os primeiros relatos: seriam 

eles verdadeiros ou falsos? O que é possível aproveitar dos mesmos?  

Alves416 responde a questões como estas, lembrando que quando ele era 

menino, ao ouvir as histórias que lá no interior o povo contava, dava para perceber 

que a preocupação fundamental não estava em dizer a verdade, mas em contar os 

casos mais interessantes, onde “o julgamento de verdade ou falsidade não entrava, 

porque as coisas eram ditas a fim de construir objetos que podiam ser belos, 

fascinantes, engraçados, grotescos, fantásticos (...), nunca falsos.” Poder-se-ia 

acrescentar que o fato de certos relatos ou histórias serem contados de geração-a-

geração, faz com que os mesmos, no mínimo, mereçam respeito.  

As histórias que seguem são discursos provindos do imaginário popular e 

não pretendem ser factuais ou científicas, mas, por estarem presentes no cotidiano 

popular do Contestado e por terem sobrevivido por várias gerações, elas devem 

fazer sentido para aqueles que as contam e insistem em não deixar que se percam 

no esquecimento e são também uma fonte rica para a história, a antropologia, as 

ciências da religião, etc. Por isso, são dignas de reconhecimento. 

Poder-se-ia perguntar, até que ponto alguns poucos relatos, oferecidos por 

pessoas idosas e, em vários casos, não analfabetizadas, representam ou não a 

memória coletiva e popular sobre João Maria. Para isso faz-se oportuno lembrar 

                                                
416 ALVES, R. O que é religião (1999), capa. 
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Halbwachs417, para o qual não há memória individual independente, a fonte de toda 

memória é coletiva. Ele afirma que 

cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que 
este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que mesmo 
este lugar, muda segundo as relações que mantenho com outros meios. Não 
é de se admirar que, do instrumento comum, nem todos o aproveitam do 
mesmo modo. 

Como um retrato do passado, a memória coletiva tem também um papel 

importante na construção da identidade do grupo. Os indivíduos se apresentam aos 

outros e enxergam a si mesmos, tendo como referencial básico, as suas origens, 

desenhadas a partir de uma memória compartilhada e transmitida pelas gerações. 

Neste sentido particular, a memória coletiva expressa os valores culturais do grupo, 

pois se a memória é constituída por uma seleção de feitos e marcos memoráveis, ou 

seja, dignos de lembrança, ela demonstra os critérios que o grupo utiliza para 

expressar aquilo que considera de maior relevância e desprezar o insignificante.  

Deste modo, a memória coletiva pode ser compreendida como a moldura 

cultural que define os parâmetros, para a realização dos processos cognitivos da 

memória particular de cada indivíduo que dela participa. Logo, mesmo sabendo que 

há outras “memórias” diferentes das aqui citadas sobre João Maria e o Contestado, 

isso não diminui o valor e a importância destas, já que estas memórias não são 

independentes ou necessariamente opostas às demais, mas ao contrário, são 

decorrentes ou construídas a partir da memória coletiva.  

Obviamente, os relatos aqui citados não representam a totalidade da 

memória coletiva sobre os fatos pesquisados, mesmo assim, pode-se perceber que 

há uma lógica e uma espécie de consenso de fundo entre a maioria dos relatos, 

excetuando-se, é claro, aspectos relacionados à linguagem e a outros fatores de 

menor relevância.  

Para dar início à parte que segue, vale citar o que Arnoldo Ferraz418 disse, 

                                                
417 HALBWACHS, M. Memória coletiva. (1990), p. 51. 

418 Cf. Relato anexo, nº 08. 
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ao contar as suas histórias sobre João Maria:  

Eu gosto de proseá com as pessoas que dão atenção, que essa gente nova 
hoje, dizem esse véio é um bobo véio(...). E a gente não mente, conta história 
que aprendeu né e histórias bem ajeitadas, que não é história né, é 
acontecimento!  

3.1.1.1 Histórias sobre a identidade e a santidade de João Maria 

O místico é alguém que apreende o seu próprio tamanho, a sua verdadeira identidade diante de Deus. E não 
vale a idéia de que o místico é alguém que já está em êxtase, nem precisa pisar no chão.  

Frei Betto 
 

Cabe dizer, de João Maria, aquilo que Frei Betto e Leonardo Boff dizem a 

respeito dos místicos em geral. Eles dizem que  

os místicos procuram descobrir, em si, as várias dimensões do mistério da 
vida e os níveis de profundidade da indagação humana. Identificam os 
grandes sonhos e visões de um novo mundo e de relações humanas mais 
benevolentes e amorosas.419 

Mesmo seguindo uma perspectiva totalmente diferente das de Betto e Boff, 

Ávila da Luz420 viu nos seguidores de João Maria, caboclos fanáticos e criminosos. 

Paradoxalmente, viu também, em João Maria, um homem respeitado e venerado 

como um santo, alguém que ia pregando, a seu modo o Evangelho, receitando 

alguns remédios, consolando, levantando cruzes pelos caminhos e cimos elevados, 

recomendando a caridade, as rezas e, apocalíptico, prevendo castigos e flagelos 

para a humanidade. Ávila da Luz relata que a fé dos sertanejos, pelo João Maria, era 

imensa. O lugar onde ele passava, a água que abençoava, as cinzas das suas 

fogueiras, as cruzes por ele erigidas, etc., tudo se impregnava de sua santidade. 

Falar da santidade de João Maria não é falar de coisas de outro mundo ou 

falar de um personagem puramente divino. Talvez, divino sim, porque 

profundamente humano. Porém, na versão dos descendentes do Contestado, há os 

                                                
419 BOFF, L. & BETTO, Frei. Mística e espiritualidade. (1999), capa. 

420 ÁVILA DA LUZ, A. Os fanáticos: crimes e aberrações da religiosidade dos nossos caboclos. 

(1999), p. 139. 
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que o aproximam de Deus, ao ponto de dizer que “Jesus o deixou no seu lugar”, 

para que continuasse sua obra, “fazendo o bem e aconselhando.” Como afirma 

Aliriano A. dos Santos:421 “pra falar a verdade Jesus deixou São João Maria no lugar 

dele pra falar a verdade, pra explicar tudo certinho, fazer cura, fazer beleza, fazer só 

o que é perciso, não deu ordem de judiar nem de uma formiga.” 

Há outros que insistem em dizer que “João Maria era gente como nós”.422 

Porém, não é preciso explicar que esta mesma afirmação traz consigo uma 

intencionalidade, mesmo que inconsciente, de “aproximar” João Maria dos demais 

seres humanos e de falar algo mais do que à primeira vista parece dizer. É como ele 

próprio teria afirmado sobre si mesmo: “santo eu não sou, mas quem tiver fé em 

mim, eu hei de valer.”423 

Essa insistência de “torná-lo humano” traz consigo a ambiguidade de que 

ele já não parece ser tão somente humano assim, ou seja, ele já não é um simples 

ser humano como os demais. É por isso que, ao mesmo tempo em que se ouve a 

afirmação, “ele era gente como nós”, também se acrescem outras afirmações 

complementares como: “ele foi um enviado ou um inspirado de Deus”, ou “ele é um 

apóstolo de Deus”424, entre outras afirmações parecidas, como a de Justina C. da 

Silva,425 que afirma: “João Maria era gente. Ele era guia de Deus. Deus guiou ele 

para saí fazê as explicação pro povo.”  

Uma das características de muitos ermitões ou monges, e entre estes está 

João Maria, é o seu estilo de vida errante, o seu aspecto de peregrino. À diferença 

de Antonio Conselheiro, que buscava edificar uma cidade santa, João Maria dirigia-

se mais às pessoas acreditando que cada uma poderia se tornar santa e, com isso, 

                                                
421 Cf. Relato anexo nº 04, de Aliriano A. dos Santos. 

422 Cf. Relato anexo nº 06, de Justina C. da Silva. 

423 Cf. Relato anexo nº 08, de Arnoldo Ferraz. 

424 Cf. Relato anexo nº 02, de Ricieri M. de Arruda. 

425 Cf. Relato anexo nº 06, de Justina C. da Silva.  
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toda a sociedade também viria a se tornar santa. É claro que, de certa forma, 

baseados em sua pregação, anos depois do seu desaparecimento, milhares de 

pessoas passaram a se reunir nos redutos do Contestado, no intuito de fundar 

cidades santas. De qualquer forma, pode-se dizer que é nessa perspectiva da busca 

da santidade pessoal, assim como da construção de uma cidade ou de uma 

sociedade santa, que João Maria atravessava os sertões, conversando, 

convocando, responsabilizando e mobilizando os seus irmãos desassistidos e 

desarvorados. Irmanando-se com os empobrecidos e oprimidos, deu-lhes uma nova 

identidade, a de “filhos de Deus”, ou de “irmãos”, a qual serviu de primícias na 

convivência das irmandades, nos redutos. 

Sebastião426 conta que João Maria “era um peregrino que caminhava pelo 

mundo” e tinha uma convivência ou uma amizade grande com os indígenas, ou 

“bugres”, e que ele não queria ser chamado de santo, “porque ele não se achava 

santo”, apenas aceitava ser visto como “uma pessoa que fazia o bem para os 

outros” e que “era um homem mandado por Deus para a terra para falar das coisas 

boas e ruins às pessoas.”  

É interessante notar que, em alguns relatos, a idéia de santidade e de 

humanidade de João Maria aparece, de alguma forma, vinculada aos indígenas ou 

bugres.427 Segundo Sebastião, João Maria tinha uma boa amizade com os “bugres” 

ao ponto de, inclusive, caçar e dividir a caça com eles. Ele lembra que João Maria 

“sempre dizia que os bugre eram a melhor raça que existia, era só ter amizade com 

eles que eles eram bom.” E, que “ele e os bugre abriro um picadão de Rio das 

Antas, passando pelo Rio Preto e chegando em Taquara Verde.” Sebastião também 

conta que, em Campos Novos,  

                                                
426 Morador de Porto União, tendo 76 anos, quando deu este depoimento a OLIVEIRA, C.A. de. 

A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. (1992), p.116 (O autor não cita 

seu sobrenome, nem a data precisa em que coletou tal depoimento). 

427 Cf. Depoimentos anexos: nº 02, de Ricieri M. de Arruda, nº 04 de Aliriano A. dos Santos, nº 

08 de Arnoldo Ferraz. 
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um dia João Maria conversava em uma casa, sobre um menino que tinha 
desaparecido, e ninguém tinha mais achado ele. Depois que eles terminô de 
conta a história, João Maria falô: o menino é capitão dos bugre, ele tá lá, mais 
bão do que tá. 

Ismênia428 conta que “o profeta João Maria parava nos matos, no meio das 

árvores era onde ele se instalava, a maior parte ao redor dos pinheirais.” Ela lembra 

que um dos seus costumes era “ficar sempre de pernas encruzadas, tomando seu 

chimarrão.” E, que ele “era uma pessoa alegre, só que não era de levantar a cabeça, 

tinha barba cumprida, andava sempre com uma bolsa para colocar as comidas que 

ele ganhava das pessoas.” Ismênia diz que “o Profeta João Maria sempre escolhia 

lugares muito bonitos para ficar; as pessoas iam buscar ele para pousar e comer em 

suas casas, porém dificilmente ele ia.”  

Carmita de Souza429 defende a idéia de que, antigamente, cruzaram pela 

região três monges, porém “só um era verdadeiro”. Era conhecido como o “Santo 

Profeta” e se chamava João Maria de Agostinho. Segundo ela, “o monge peregrino 

pregava o catolicismo e ouviu-se até dizer que fazia milagres.” Ela também afirma 

que “o monge rezava e cantava” e logo que ele chegava em uma localidade, “muitas 

pessoas iam ao seu encontro para escutar as suas palavras e a ele levavam seus 

presentes, especialmente peixe e couve.” Ela fala inclusive de uma tradição na qual, 

“se a pessoa ao plantar couve, oferecer a São João Maria, ela terá essas verduras 

sempre viçosas e bonitas.”430 

                                                
428 Ismênia tem 80 anos, mora em Urubici. Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O 

Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do Instituto Teológico de Santa Catarina, (2001), p.9. 

429 Carmita de Souza é liderança da Igreja Católica e coordena o Grupo de reflexão “São José”, 

da Paróquia São João Batista de Três Barras. Depoimento oferecido em dezembro de 2002. 

Fichário de entrevistas, pasta nº01, p. 03. 

430 A couve é o alimento mais citado nos relatos sobre o aspecto alimentar de João Maria. 

Arnoldo Ferraz (Cf. anexo nº 08) conta uma história de um “coval” que teria sido plantado por 

João Maria e que “sobrevive” depois de um século”. 
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Hidalci T. Ghizoni431 lembra que “o Profeta São João Maria foi o verdadeiro 

milagroso que apareceu nos campos de Lages.” Porém, “muitas pessoas não 

queriam acolher o Profeta São João Maria, por causa das suas roupas esfarrapadas 

e sua barba cumprida.” Segundo ela, “em todos os lugares que ele passava, 

abençoava as vertentes de água, cuidava dos leprosos e levava eles nas vertentes 

onde os curava.” Ela diz que  

no início as pessoas tinham medo e somente mais tarde o povo começou a 
perceber e acreditar que ele era um profeta, um milagroso e um enviado por 
Deus para curar os doentes, abençoar as crianças, jovens, adultos e todos 
aqueles que vinham até ele. 

Tereza Iankoski432 conta que, “muitas histórias lindas nos foram deixadas 

pelos bisavôs.” Entre elas, destaca-se uma “linda história real de São João Maria” 

que quando passava nas comunidades, deixava ensinamentos de fé para o povo. 

Ela diz que, estas histórias “nós não nos cansamos de lembrar em nossas 

comunidades.” Diversas pessoas, como Tereza, contam histórias que, entre outras 

coisas, lembram a fé, as orações e o poder de João Maria, assim como a devoção 

que o povo tinha para com ele. Algumas destas histórias falam do conhecimento e 

do poder dele em relação ao tempo. As chuvas não o molhavam e atravessar um rio, 

mesmo quando estivesse cheio, não era problema para ele. Outras histórias 

lembram que ele carregava consigo uma barraquinha que armava para se proteger 

das chuvas e do frio ou construía uma de paus e capim.  

Tereza lembra também que um dos hábitos de João Maria era fabricar 

cruzes de cedro e plantá-las em diversos lugares. Depois de contar uma história 

sobre como João Maria se defendia da chuva e do frio e que onde pousava deixava 

plantada uma cruz de cedro, Tereza afirma que a partir daquele dia (ou daquele 

acontecimento), todo um povoado passou a ter fé em João Maria: 

                                                
431 Hidalci tem 49 anos e mora em Bom Retiro. Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O 

Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do Instituto Teológico de Santa Catarina, 2001.p.10. 

432 Conferir na íntegra, relato anexo nº 09. Tereza é Agente de Pastoral da Igreja Católica, da 

comunidade de Passo Ruim, de Papanduva, SC. 
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A partir daquele dia a fé das famílias aumentou mais ainda, João Maria 
passou a ser um santo em espírito para eles. Todas as orações voltavam-se 
para João Maria e o Divino Espírito Santo e eles não tinham dúvida que 
aquele homem era um enviado de Deus, e a passagem dele por este local, foi 
um presente para a comunidade. No terceiro dia João Maria terminou de fazer 
a cruz e quando anoiteceu se ouvia seus cantos em louvor a Deus Pai. E ao 
amanhecer plantou a cruz e foi embora sem ninguém ver. Quando foram 
olhar por ele, só encontraram a cruz plantada, então os joelhos se dobraram 
diante dela e muitas orações ali passavam a ser feitas, e milagres 
aconteciam, tudo o que era pedido ali era recebido.  

Jandira Moreira de Sá433 lembra uma história de São João Maria, que sua 

avó Maria José de Freitas, que era também comadre dele, contava. Sua avó pediu a 

ele se usaria uma roupa se ela lhe desse. Como ele afirmou positivamente, ela fez 

uma roupa para ele e lhe deu. Sua avó contava que, a roupa com que ele está 

vestido na foto, foi ela que lhe deu. “Era uma calça xadreizinha e uma camisa de 

chita branca, de raminho preto, e uma cirola de algodão.” Ela conta que ao dar-lhe a 

roupa “ele pegou e vestiu e muito agradeceu, pois São João Maria e minha avó 

eram cumpadre de estimação.” Ela também lembra que o seu pai Fermino Moreira 

Branco, que era natural de Lages, com 13 anos ele acompanhou São João Maria.  

E, segundo lhe disse seu pai,  

São João Maria tinha dois altarzinhos, um ele dava para as pessoas carregar 
o outro ele não dava. Fermino falou que queria carregar aquele que ele não 
dava pra ninguém.  

Daí ele disse: não, você não carrega meu filho.  

E ele disse: meu Pai falou, mas eu quero carregar.  

Então São João Maria largou e entregou para o Fermino.  

Meu Pai comentava que era um peso que nossa, não havia quem guentasse.  

Daí meu Pai devolveu para ele e falou que ele deu uma risadinha e disse: 
sabia que você não carregava, nunca ninguém carregou.  

Mas ele pegava com uma facilidade, com uma mão, e entregava para as 
pessoas. 

                                                
433 Jandira tem 75 anos,16 filhos, mora em Lages. Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. 

O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do Instituto Teológico de Santa Catarina. (2001), 

p.4. 
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João Moreira Leite, de Antinhas, é citado por Felippe434 como alguém que 

supõe que “João Maria foi um homem mandado por Deus, para encaminhar o povo 

dos sertões no caminho do bem.” João Moreira era compadre de João Maria e 

afirma que "o monge impunha muito respeito e confiança e as coisas que ele falava, 

eram sempre acertadas.” Segundo ele, “João Maria só aconselhava para o bem.” E 

amar a natureza e o próximo era, para ele, o mesmo que amar a Deus. Este 

mandamento era para João Maria tão importante que ele acreditava que, “no dia em 

que todo o povo o entendesse e o praticasse, não era preciso mais haver delegados, 

juizes, promotores, soldados e cadeias.” As escolas deveriam continuar existindo e 

as portas das casas só seriam necessárias por causa do mau tempo. 

Há um aspecto da identidade de João Maria que é praticamente consenso 

entre todos os pesquisadores e depoentes, é o fato dele não pernoitar nas casas. 

Esta afirmação é negada por Elvira Fiólek,435 quando diz que, em seu trajeto (pela 

região), o monge passava por São João dos Cavalheiros, seguia o Rio da Ponte e ia 

para Arroio Fundo onde pernoitava na casa da senhora Alice que, por sua vez, o 

esperava com as comidas que ele mais gostava: virado de feijão, couve frita, ovos e 

chá com leite. Ela diz ainda que, “em nossa região, existe uma forte crença no 

monge João Maria, chamado por muitos de São João Maria.” 

E para concluir esta seção, vale citar uma história de João Maria, contada 

por Arnoldo Ferraz436, que fala dos “vestígios do santo”: 

Eu sei de três pousinho dele, lá no são Sebastião, no tal Serelepe e lá na 
Campina dos Borges. Lá me contaram que tem um perau, que tem um 
varandão naquele perau, coisa mais linda do mundo, e faz aquela canhada 
pra lá e daí tem aquele perau forte.  

Hoje diz que tá muito zelado lá. Aquela água no canto daquela pedra, uma 

                                                
434 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 50. 

435 Elvira é liderança católica da Paróquia São João Batista de Três Barras. Cf. Fichário de 

entrevistas, pasta nº 02, p. 01. Relato de dezembro de 2002. 

436 Cf. Relato anexo nº 08. Arnoldo é casado com Adélia Rocheski, tem 84 anos, nasceu e 

sempre residiu em Timbó Grande, SC, atualmente mora na comunidade Amador. 



 
 

258

água que parece que tá tremendo.  

Contaram que aparecia o lugar do foguinho dele e onde ele escorreu a 
sopinha do feijão, que ele tinha um cardeirãozinho, e aparecia o sinal ali nas 
pedras, tava a tinta ali ainda, aquelas pedras queimadinhas, ali. Quantos anos 
né! 

Aquele perau lá, eu vou lhe dizer, é como uma casa de morar. E como é que 
ele sabia que tinha aquela casa ali? Ele deixou também aquela água pra 
remédio. 

Hoje uma firma comprou lá. Hoje fizeram barbaridade, escada de cimento pra 
descer lá, até uma Igreja, muito bem preparado. Tem muito milagre lá, aquela 
água lá(...) 

Traziam aquele carvaozinho pra remédio. O povo garrou aquela fé. 

3.1.1.2 Profecias, curas e o respeito para com João Maria 

Neste sentido, há mais profundidade espiritual e originalidade cristã no projeto terreno de um “profeta” do que no 
de um “intelectual orgânico”, mesmo se as atitudes de ambos, até certo ponto, se parecem uma com a outra. 

Alexandre Otten 

 

A religião popular latino-americana é uma forma de encarar o mundo e a 

vida marcados pelo sofrimento e pela cruz. Diante da pesada cruz colocada nos 

ombros dos mais pobres emerge a profecia. A denúncia e o anúncio. Denominar a fé 

de um povo e as suas diferentes formas de vivenciá-la, chamando-a de ignorância 

ou infantilidade é uma das tantas formas de conquista e genocídio. Sempre que se 

ignora ou despreza o catolicismo popular e especialmente as profecias que 

constituem um dos seus sustentáculos, é a própria vida deste povo que é ocultada e 

silenciada.  

Quando a Igreja Católica na América Latina, nas Conferências Episcopais 

de Medellín em 1968 e Puebla em 1979, fez a sua opção pelos pobres, ela revelou 

com isso que não somente deveria ser anunciadora de uma nova sociedade, como 

sinal do Reino definitivo, mas que precisava também resgatar, desde o sensus 

fidelium, desde a religiosidade popular, os mais autênticos valores evangélicos. Com 

isso, ela abriu-se para ouvir o clamor dos oprimidos e com eles assumiu uma 

postura profética e libertadora. E tal atitude, se conjugava com as lutas populares 

pela sobrevivência, pela dignidade e pelo reconhecimento do povo enquanto povo.  
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“O profeta é, antes de mais nada, um interprete.”437 A profecia de João 

Maria não era simplesmente uma espécie de visão misteriosa sobre acontecimentos 

futuros, mas sim algo que brotava de uma observação, uma vivência e uma reflexão 

profunda da realidade em que se encontrava, para somente então, assinalar para 

certas tendências e possibilidades, em relação ao rumo da história e a vontade de 

Deus. É possível afirmar que ele “não dizia muito mais do que as pessoas queriam 

ouvir” ou que ele “falava de acordo com o sentir do povo”438 e também que, de certa 

forma, ele soube interpretar o “espírito de seu tempo”.  

A dimensão profética da mensagem de João Maria é lembrada por muitos 

descendentes do Contestado e o respeito por sua pessoa é uma atitude 

irrenunciável de todos quantos, no Contestado, procuram valorizar a memória e a 

cultura dos seus pais. A religiosidade do Contestado é portadora de uma esperança 

profética, por isso os seus descendentes, mesmo submetidos ainda hoje a regimes 

de semi-escravidão, esforçam-se por não desesperar e por não aceitar a hipótese de 

que a realidade presente tenha a última palavra. E, no meio de tanta perseguição, 

repressão, dominação, conquistas, o que sobreviveu no seio dessa religiosidade, 

                                                
437 GALLO, I. O Contestado. (1999), p.177, afirma que “a autoridade adquirida pelos monges, 

como intérpretes, cuja confiabilidade é incontestável, provém do seu modo de vida despojado, 

ao lado dos humildes, e da fidelidade aos rituais de reza populares. Nos seus discursos e nos 

seus procedimentos é que se estabelece, entre estas figuras e o seu auditório, uma comunhão 

em torno de certos valores. O público, nesta relação, não está submetido ao profeta, mas o 

profeta mistura-se com sua platéia, para cumprir o seu papel na reunião do povo.” 

438 De acordo com um relato do Frei Rogério de Neuhaus, transcrito por SINZIG, Frei P. Frei 

Rogério de Neuhaus. (1939), p. 154 e 155, numa conversa entre Frei Rogério e João Maria, este 

último ao ser questionado sobre certas afirmações que fazia, disse: “não sei, mas o povo me 

aperta muito e, então, eu falo assim.” Em um outro momento desta mesma conversa João Maria 

pediu ao frei que o deixasse batizar, “porque o povo tem muita fé comigo”. STULZER, Frei A. A 

guerra dos fanáticos. (1982), p. 31, afirma também que, “por suas profecias, pela sua vida e 

mais pelas suas muitas novenas, parecia aos olhos dos simples, um enviado de Deus, e o povo 

o venera como se fosse um santo. Quando seu nome é proferido, é sempre com respeito e 

descobrindo-se a cabeça. ‘Se Deus quiser e São João Maria’, eis a expressão usual do sertão.” 
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merece respeito e consideração. E se sobreviveu deve ser porque tem um profundo 

significado para a vida ou a sobrevivência daquele povo.  

É difícil definir a concepção de profeta para os descendentes do 

Contestado. Talvez sejam várias as compreensões, porém o que se pode verificar é 

que, para muitos, profeta é uma pessoa que anuncia a vontade de Deus, que dá 

bons conselhos, interpreta aspectos da realidade atual e especialmente prenuncia o 

futuro. Profeta é também aquele que coloca a responsabilidade da história nas mãos 

do ser humano, sem menosprezar a graça e a ação de Deus nesta mesma história.  

Houve quem afirmasse que as profecias de João Maria derivavam de um 

certo estado de êxtase, no qual ele entrava depois de muitas horas de oração,439 

outros inclusive afirmaram que ele sempre falava como se estivesse possuído pelo 

Espírito de Deus. De qualquer forma, entre outros aspectos de caráter mais 

subjetivo e místico, pode-se perceber, no conteúdo de suas profecias, uma crítica da 

realidade vigente acompanhada de um anúncio de acontecimentos futuros. Ele 

falava de coisas que estariam por acontecer historicamente e de aspectos 

escatológicos e apocalípticos.  

Tempos de fome, guerra e peste; três dias de escuridão, o dia do combate 

definitivo entre o Anticristo e São Sebastião, este tendo José Maria como seu 

mensageiro; o tempo do comunismo e da volta da monarquia, o relógio despertador 

e o rádio, são alguns dos acontecimentos futuros anunciados por João Maria, 

segundo Arnoldo Ferraz.440 

É comum, por exemplo, ouvir entre os habitantes de Joaçaba-SC que João 

Maria profetizou que o morro mais alto situado a oeste daquela cidade, iria desandar 

na direção do Rio do Peixe, isto é, cairia sobre a cidade. Há uma fenda numa rocha 

existente naquele morro e, mesmo que a ciência provasse a impossibilidade de tal 

acontecimento, aquela profecia de João Maria continua causando certo temor a 

                                                
439 Cf. GALLO, I. O Contestado. (1999), p. 71. 

440 Cf. Relato anexo nº 08. 
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muitos moradores daquela cidade. 

Wilson Manuel de Oliveira441 lembra que João Maria esteve na casa de 

seus avós e que aprendeu algumas coisas deles. Wilson também lembra de uma 

igrejinha, um poço, uma cruz de cedro e um cemiteriozinho que foi construído onde 

havia um poço dele em Painel, próximo da casa de seus avós. Ele conta que quando 

ele ainda era piazote (adolescente), João Maria “chegou na casa dos meus avós, foi 

bem recebido, bebeu café e chimarrão, posou, e daí seguiu viagem.” Diferentemente 

do que costumam afirmar os pesquisadores que João Maria não aceitava uma 

reunião muito grande de gente em torno de si, Wilson lembra também que em certa 

ocasião,  

no dia das almas, finados e semana santa, se reunia umas cem a duzentos 
pessoas, daí acontecia uma coisa que quem não acreditava, ia pegar água e 
ela sumia. Nós fumo com um companheiro lá, ele disse: que nada, esse aí 
não é profeta, é um nada na vida. Então eles preparam uma taquara lascada 
pra fazer tipo uma calha, tava escorrendo água porque a pedra era grande, o 
camarada levou aquela taquara e quando ele levou a boca na água, ela 
secou de vereda e eu cutuquei um tio e disse: esse não tem fé.  

Olha, o senhor sabe, aquilo ali, nem em dia de festa nas nossas províncias 
não igualava tanto de povo que dava lá, nós era novo e gostava de ir lá, só 
que depois um fazendeiro, dono das terras, cercou e deixou mais ninguém 
entrar lá, o pessoal se revoltou. 

Semelhante a esta história da água que sumia, para quem não acreditasse 

no profeta, porém num sentido oposto, é a história contada por Arnoldo Ferraz.442 

Ele diz que um amigo dele chamado Chiquinho Marculino, afirma ter visto “com os 

seus próprios olhos” um milagre de João Maria. Lembra que, em certa ocasião, tarde 

da noite, estava proseando com o seu João Maria, quando resolveu ir buscar água 

no rio paciência, para esquentar, mas o rio ficava longe do lugar onde se 

encontravam, então João Maria indicou-lhe um local bem próximo dali, onde poderia 

encher as vasilhas de água; este, conhecedor do lugar, sabia que naquele local não 
                                                
441 Wilson tem 78 anos e mora em Bocaina há 53 anos. Depoimento colhido por CRUZ, A. & 

SÁ, D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do Instituto Teológico de Santa Catarina, 

2001.p.3. 

442 Cf. Relato anexo nº 08. 
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havia qualquer nascente de água, mas confiando na indicação do seu João Maria, 

foi, e realmente encontrou água. Porém no clarear do outro dia voltou ao local pra 

averiguar e não havia água nenhuma naquele lugar. Logo, concluiu que aquela água 

só apareceu naquela hora, e foi um milagre de João Maria. 

Celso Assink443 afirma que São João Maria era um profeta, e que muitas 

pessoas têm nele, até agora, uma fé muito grande. No cemiterinho tem a foto dele. 

“Tudo o que falou está acontecendo.” Segundo Assink, “ele falou que ia chegar um 

tempo que os carros iam puxar os bois. E, naquele tempo, os bois puxavam os 

carros.” Ele disse também que “ia chegar um tempo que Pai ia matar filho, filho ia 

matar Pai. E que, naquele tempo, não se ouvia falar nisso.” 

Ervino Alves de Liz444 conta uma história de uma cura de dor de dente, 

com medicação de João Maria. Esta história demonstra as consequências sofridas 

pelo desrespeito a João Maria e a importância de respeitá-lo: 

São João Maria chegou em uma casa, pediu uma pousada. Tava chovendo e 
o homem não tava em casa.  

A mulher disse: não podemos dá um pouso, meu marido não está.  

Ai São João Maria falou: a senhora não me cede pra mim pousar em baixo 
daquelas achas. 

Disse a mulher, mas tá chovendo. 

Ele disse: não mas pra mim não chove.  

Então pode, em baixo das achas pode, disse a mulher.  

Chegando lá, ele já fez um fogo e ficou em roda do fogo. 

Mais tarde chegou o marido da mulher e perguntou: quem é quem tá lá com 
aquele fogo debaixo das achas?  

E aí a mulher respondeu: foi um barba de bode, que chegou aí pedindo um 
pouso e eu disse que podia ficar lá. 

Quando chegou umas horas da noite, tarde da noite, a mulher se acordou 
com uma dor de dente que não aquentava mais. Bem louca, não teve mais 
remédio que fizesse aquele dente sarar.  

                                                
443 Celso tem 74 anos, nasceu e se criou em Bocaina. Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, 

D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do Instituto Teológico de Santa Catarina, 

2001.p.5. 

444 Ibid., p. 8. Ervino tem 70 anos e mora na Bocaina.  
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O homem disse: eu vou lá perguntar prá esse homem, ver se ele sabe algum 
remédio.  

O cara foi lá: escuta sô, o senhor não sabe um remédio pra dor de dente, que 
a minha mulher tá variada de dor de dente, não tem mais o que faça bem.  

Ele disse: eu sei, sei o remédio. E só tem esse remédio que vai curar ela. É 
sair e achar um bode tirar um fio da barba e por no buraco do dente, que ela 
sara. 

Então daí ele fez aquilo e a mulher sarou.  

Isso porque ela tinha chamado São João Maria de barba de bode. 

Sebastião445 lembra diversas profecias de João Maria, umas falam de dias 

melhores e outras, de coisas assustadoras. Ao mesmo tempo em que lembram de 

novidades relacionadas ao progresso e à política, também apontam para suas 

contradições em termos de malefícios sociais: 

Ele anunciô que ia ser feita uma estrada de ferro, no Ribeirão do Rio do 
Peixe, também falou que eles iam abri estradas que nem teia de aranha, que 
ia ter o aeroprano, e que no começo ele seria usado para o bem e depois ele 
seria usado para o mar. Sempre falava que ia ter uma tar de república. E que 
todo mundo ia pensá que com a troca de governo ia meiorá, mais era tudo 
mentira, não ia meiorá tão fácil. João Maria disse um dia que ia chegá a 
época em que todas as pessoa que saí dos lugá ruim, vai vive bem. Ele 
sempre falava que ia chega a época em que todo mundo ia vê coisa que é de 
assustá. 

José Euzébio446 conta um pouco da personalidade de João Maria e de 

como o próprio se via. Faz também uma espécie de síntese em relação a diversas 

profecias do monge, que ele conhecia. Estas profecias indicavam tempos difíceis e, 

para amenizá-los, a indicação era fazer penitência: 

João Maria de Jesus foi um homem que, tendo viajado pelos sertões, só 
pregava o bem, nunca aceitou grupo em sua companhia, dava remédio, 
sendo feito de água e cinza de seu próprio fogo. Com isso curou muita gente, 
ao ponto de o povo o considerar um santo monge. Aconselhava o povo, 

                                                
445 Sebastião era morador de Porto União, tendo 76 anos quando deu este depoimento a 

OLIVEIRA, Célio Alves de. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. 

(1992), p.116 (O autor não cita seu sobrenome, nem a data precisa em que coletou tal 

depoimento). 

446 José Euzébio morava em Caçador e tinha 87 anos quando deu este depoimento a 

OLIVEIRA, Célio Alves de. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. 

(1992), p.128. 
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mandava rezar e fazer penitência, pedindo a Deus para evitar os castigos que 
haviam de vir, como a guerra, os gafanhotos,447 a peste de toda qualidade, 
em muitos lugares os campos haviam de ficar desertos, doenças no povo, 
que os remédios muito custariam a ser descobertos. Disse mais, que as 
guerras vindas do sul seriam passageiras, mas as vindas do norte seriam 
terríveis, e que somente o povo poderia modificar isto fazendo penitência. 
Dizia a muitos que ele não era santo e sim um homem como todos os outros, 
mas que andava cumprindo uma penitência, que um dia terminaria. 

É interessante notar como a última profecia citada, a seguir, por Carmita de 

Souza448, aparece invertida em relação ao modo como outros a contam. A mais 

original e repetida por muitos seria: “Haverá muito pasto e pouco rastro” e com esta 

afirmação julga-se que ele estaria apontando para os tempos de guerra, quando 

sobraria pouca gente ou poucos animais nas fazendas. Há uma outra versão desta 

frase, que sugere que em certa ocasião João Maria a utilizara para indicar uma 

futura destruição da cidade de Canoinhas. Ele teria apontado para o fato de que em 

Canoinhas muita gente, naquela época, deixava o seu rastro, porém, logo mais, 

sobre os rastros cresceria o mato e a população iria dizer: “aqui foi 

Canoinhas(...)”449. Segundo Carmita, João Maria em suas palavras sempre dizia: 

Chegará uma época em que os carros puxarão os bois e os bois não mais 
puxarão os carros. Em que os alimentos só existirão debaixo da terra. Em que 
as pessoas irão à venda com uma cesta de dinheiro e voltarão com pouca 
coisa debaixo do braço. Em que haverá bastante rastros e pouco pasto. (E 
acrescenta:) Talvez muita gente e pouca comida. 

Pedro Ribeiro450 conta que uma história, de São João Maria, que ele 

                                                
447 Segundo alguns contadores de histórias do monge, os gafanhotos seriam de aço e que era 

difícil imaginar a devastação que eles fariam. Alguns falam que de fato os gafanhotos 

apareceram, a começar por Três Barras e depois foram se estendendo em toda a região. Foram 

as motoserras e os serradores da Lumber e muitos outros, e em consequência disso, dizem que 

além da devastação das florestas, especialmente das araucárias, vieram também longos tempos 

de seca e muitas epidemias. 

448 Já citada. Cf. Arquivo pessoal do autor. Relato de dezembro de 2002. 

449 Cf. OLIVEIRA, C.A. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. (1992), 

p.127. 

450 Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do 

Instituto Teológico de Santa Catarina, 2001.p.5. 
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gravou na sua memória e nunca esquece, foi-lhe contada pelo seu avô em forma de 

conselho: 

Vai chegar um tempo que, feliz de você se estiver mais arretirado da cidade, 
não é muito bom morar na cidade; vai vim um capa preta, o asfalto, vai vim 
uma estrada encapada e vai ser muito perigosa, evite o capa preta. Na cidade 
haveria muita maladragem, era para não estar muito no meio das multidões, 
das festas.  

E, Ribeiro acrescentou: “Eu acho que é uma verdade, hoje as festas dá 

mais só em comunidade, festa grande é perigosa porque o povo está muito 

perverso.” 

Diversas histórias que o povo conta, podem não ser científicas e, muitas 

vezes, nem verdadeiras o são. Para os que as contam, talvez não seja isso o que 

importa. Entre elas destacam-se aquelas que insistem no cuidado com as Fontes de 

São João Maria. É interessante notar que aparece um “pinheiro sagrado”, na história 

a seguir, contada por Noel do Nascimento451. Ele fala da importância do cuidado e 

do respeito para com estas fontes. 

Próximo à Lapa, uma certa família comprara uma propriedade onde havia 
uma “Fonte de São João Maria”. Como não acreditavam nos poderes 
miraculosos da fonte, o chefe desalmado ateou fogo ao cruzeiro e ao pinheiro 
sagrado. Naquelas terras nunca mais houve colheitas, o gado acabou 
sumindo, só restando miséria. E o pior é que a família se transformou num 
bando de loucos. 

Ismênia452 afirma que “muitas pessoas ainda hoje fazem curas por 

intermédio do Profeta, com orações que ele ensinou e rezava.” E cita um exemplo: 

“Um curandeiro de Porto Alegre curou uma senhora que estava a seis meses 

acamada com sarampo recolhido, com a oração de São João Maria.” Segundo 

Ismênia, o que o profeta falava está acontecendo: 

O Profeta João Maria falava que os moços não iam mais procurar as moças, 
e sim as moças iriam procurar os moços para namorarem. João Maria falava 
que as mulheres iam andar como homens, com cabelos curtos e calças 

                                                
451 OLIVEIRA, C.A. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. (1992), p. 

126. 

452 Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do 

Instituto Teológico de Santa Catarina, (2001), p.9. 
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cumpridas, e outras com roupas muito curtas. Que chegaria ao ponto de não 
ser possível distinguir quem seria homem e quem seria mulher. 

Hidalci Terezinha Ghizoni453 lembra de uma profecia, do profeta João 

Maria, sobre o fim do mundo. Segundo ela, enquanto ele andou pelo mundo, entre 

as suas mensagens, dizia que “enquanto existir couve e as mulheres esperando 

seus filhinhos, Deus jamais acabará com o mundo.” Disse também que “chegaria um 

dia em que Deus não precisaria acabar com o mundo, mas que o próprio ser 

humano ia se auto-destruir, sendo mau um para o outro.” 

É interessante notar a relação que Arnoldo Ferraz454 faz das profecias de 

João Maria com a realidade atual. Ao perguntar-lhe sobre as profecias de João 

Maria, ele disse: 

O seu João Maria falou da guerra dos jagunço. Chamavam ele lá, mas ele 
tava longe de lá. Pediam por ele, mas ele avisou antes: vai dar uma ilusão 
falsa e vão gritar por mim, mas o João Maria vai tá longe de lá, e feliz daquele 
que não for lá.  

Ele dizia: vem os castigo pra riba de castigo, daí vai e vai, de repente entra 
um presidente. Ai ele vai abrir exportação do Brasil pra todos os países do 
mundo. E vai pra lá e vem de lá, e é exportação pra todo lado.  

Mas o Brasil foi criado pela lei do império e tem que terminar com a lei do 
império. A república é uma coisa boa, mas é lei do coisa ruim. É a lei do 
dinheiro, uma lei que o dinheiro paga. Quem tem dinheiro, hoje não deve 
crime, não deve nada. Vai, vai... daí de repente esse presidente põe uma 
ordem - não é que aconteceu? - do desarmamento. O povo tudo, tem que 
entregar as armas. Vai ter um prazo. Dentro desse prazo não pode ficar arma 
na mão do civil. Daí chega esse prazo, e não vai ficar arma, não fica. Vocês 
conte 90 dia que vocês tão com o comunismo no Brasil. Tem que entrar o 
comunismo pra daí entrar o império. Nem que seja 90 dia, o comunismo tem 
que governar. 90 dia! Daí derrubam o comunismo pra vim o império. Porque a 
lei do império é uma lei de Deus, santa. A pessoa deveu pagou, não pode 
dever, porque se dever paga mesmo. É a monarquia.  

Pois é, o senhor note como é que esse homem sabia, e não deu agora? O 
Lula entrou e abriu exportação pra toda parte e não deu porque o presidente 
tem que tirar a arma da mão do civil pra não ter perigo, que se ele não 
desarmar o civil ta feita a guerra. Tirou as arma, daí o sujeito desarmado 
como é que vai. Mas vamos vê agora dia 23 é o último prazo, mas eu na 

                                                
453 Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do 

Instituto Teológico de Santa Catarina, (2001), p.10. 

454 Cf. Relato anexo nº 08. 
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minha conta, que passa o 23 vai saí uma rapa de arma geral, pelo dizer de 
seu João Maria, porque deu certo. Tinha que entrá o comunismo. É a lei do 
Fidel Castro, governa ao menos 90 dias, daí vem a lei do império. 

Ele (João Maria) não disse que era contra o comunismo, ele disse que a lei 
depende, né. Depende do cuidado. 

Me disse um sujeito ali de Canoinhas: Eu sou comunista até debaixo da água. 
Eu fui lá em Cuba, vi o comunismo lá, é uma santidade daquele povo que vou 
te dizer. Aquele povo tudo trabalha, você não vê um grito, você não vê um 
bar, você não vê um roubo, nada(...) Tudo aquelas casa tem o alimento que 
precisa, tem roupa, tem calçado, se tem a criança doente, tem o médico. Bem 
cedo as mulher põe as criança nas creche e as 8 horas trais as criança pra 
casa. Um povo que é uma maravilha do mundo. Médico especialista(...) 

João Maria disse que a pessoa de 60 anos em diante, não todos, mas já tem 
poder de fazer milagre. E na verdade tem mesmo. Eu não quero falá mas eu 
tenho benzido e curei muita gente. A gente tem poder né, que Deus dá pra 
gente. Até vou rezar uma oração de benzimento, pro senhor vê. Essa também 
foi o seu João Maria que ensinou, mas ele não deu cópia. Ele ensinou uma 
velha chamada Tuca. E a velha me queria muito bem, ela era pobrezinha, eu 
era piazinho, eu ia la ajudar ela, puxava água pra ela, uma leinha pra ela, eu 
agradava essa gente véia, dava atenção, ela me dava uma cuia de chimarrão, 
então ela me ensinou essa oração. Então a gente conta essas coisas pra 
essas pessoas que acreditam. Porque o que eu sei eu provo, né. (segue com 
a oração, Cf. relato anexo nº 08). 

Depois de ter feito a oração, Arnoldo lembrou dos irmãos de João Maria e 

de outras profecias que ele fez em relação “ao fim dos tempos”, quando aconteceria 

o combate definitivo entre o Anticristo e São Sebastião. Novamente ele faz uma 

relação aproximativa entre o Anticristo e políticos da atualidade. Quanto ao Frei 

Manoel que seria um dos irmãos de João Maria, Arnoldo disse que “tem umas 

histórias bonitas de milagres que ele fez”, e que ele poderá contar noutro dia, 

quando eu lhe procurar e dispor de mais tempo. Quanto ao José Maria, que seria 

outro irmão dele,455 ele afirma que “o José Maria ainda não saiu da casa do Pai. 

Não veio.” Mas que o 

João Maria disse: púdera que Deus não revogue; é pra dá a guerra de São 
Sebastião. O São Sebastião já guerreou com o Anticristo e perdeu a guerra. 
Agora ele vai guerreá de novo e vai ganhá.  

Então, antes da guerra o meu irmão José Maria vem, vem encaminhar o 
povo, todos voceis. Neste tempo muita pouca casa recebem ele, ele é um 

                                                
455 Também Manoel Batistaafirma que João Maria teria anunciado que tinha um irmão com o 

nome de José Maria. Cf. Relato anexo nº 07. 
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mendiguinho. Mas é fácil de vocês reconhecer, se vier um viagerinho com um 
bonezinho, uma boininha de coro de tamanduá é o meu irmão, o José Maria. 
Ele chega em tudo o que é casa. Aí ele chega pra ensiná as pessoas como é 
que vai se defendê do Anticristo.  

O Anticristo sai a cavalo, e me faz lembrá um político, dando dinheiro pro 
povo. Mas só que ele fura o dedo mingo da mão esquerda da pessoa e tem 
uma peninha e moia no sangue e a pessoa tem que assiná num livro pra ele 
com o sangue do dedo mingo. Então esse é o Anticristo. E daí ele dá esses 
montão de dinheiro pras pessoas, e na casa que não pega, ele vai ali nos 
gramado, e deixa aquele montão de dinheiro.  

Você carcule na precisão que o povo tá hoje, se um homem desse vier, um 
político desse, quem que escapa!? Daí ele disse: mas tem que assinar o 
nome com o sangue do dedo do mingo da mão esquerda.  

Então o José vem pra ensinar o povo a se defender. 

Essa guerra é uma espécie de um castigo. Vem o Anticristo, dá as voltiada 
dele, daí marcam o dia do combate.  

Daí no dia do combate, o São Sebastião dá três brado. O que tiver força e 
correr pro lado dele, ele acode; mas ao que não tiver poder de ir, daí Deus 
abre as cataratas do céu, e aí vem raio corisco, aquele fogo que queima tudo. 
Escapa só os que tão com São Sebastião. Aqueles que pegaram o dinheiro 
do home, se foi-se embora tudo. 

As vezes eu pego a pensá nesses políticos que vem dando dinheiro pro 
povo(...) e a gente mesmo as vezes fala: há eu não vou votar pra aquele 
político porque ele não dá nada pra gente! É como eu digo né. Mas é muita 
pouquinha gente que sabe. 

3.1.1.3 Histórias que falam da fé, das intuições, da sabedoria e das lições de 

vida de João Maria 

Eu disse: bem, eu sei porque quem conheceu o mundo me explicou certo, que foi o São João Maria, 
 que explicou para meus pais e padrinhos. 

Aliriano A. dos Santos 

 

Wanderley456 afirma que o povo “sabe acumular historicamente, que ele 

tem sua sabedoria, suas formas de expressão próprias, sua lógica do mundo 

cotidiano, sua simbologia e sua linguagem." Do meio deste povo, algumas pessoas 

se destacam e de repente passam a ser projetadas como modelos de vida para os 

                                                
456 WANDERLEY, L. E. Apontamentos sobre educação popular. In. QUEIROZ, J. J. & VALLE, E 

(org.). A cultura do povo. (1979), p. 70 a 75. 
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demais. João Maria é um destes casos. Ele possuía uma sabedoria e uma grande 

sensibilidade humana, que o fazia capaz de tocar fundo no coração humano. As 

palavras que ele dizia não eram esquecidas facilmente ou não eram esquecidas 

jamais. Seu trabalho gratuito e solidário, fazia com que muitos conflitos, dores e 

problemas humanos fossem solucionados ou ao menos amenizados. Sua sabedoria 

não consistia em proferir muitas palavras e nem em apresentar os conhecimentos 

mais avançados da ciência da época; baseava-se, sim, numa espécie de “intuição” 

cheia de fé, capaz de dar um sentido à vida e uma interpretação convincente em 

relação a certos mistérios ou a certas indagações que incomodavam os que o 

procuravam.  

Angelo Dourado,457 ao conversar com João Maria, percebeu nele um 

grande amor pela justiça e um carinho especial pelos doentes e pobres. Dourado era 

médico das forças Federalistas, e em certa ocasião, quando se ocupava com os 

doentes, João Maria aproximou-se dele e pediu que deixasse tocar nos doentes com 

sua bandeira. Ao permitir que ele o fizesse, disse-lhe que “sabia que ele advogava a 

nossa causa.” Então João Maria respondeu que “não era por nós, mas pela justiça e 

que Deus mandou que se sofra com os que sofrem." Esta afirmação de João Maria 

apresenta uma grande abertura para o transcendente e denota uma sabedoria que 

brota da busca de compreensão e participação do sofrimento do outro e se expressa 

em atitudes de solidariedade.  

Esse seu ensinamento é considerado um dos mais necessários na 

atualidade. Sobre esta sabedoria, ensina Jung Mo Sung458: 

Uma sabedoria que está precisando ser ensinada e aprendida em todo o 
mundo é a que nos ensina que não se pode ser feliz e amar a si próprio de 
verdade se não se é capaz de se abrir ao sofrimento de outras pessoas, se 
não se é capaz de ter uma sensibilidade solidária. 

Como foi possível perceber, no capítulo anterior, a mensagem “original” de 

                                                
457 Apud, FACHEL, J.F. Monge João Maria: Recusa dos Excluídos. (1995), p. 50 

458 MO SUNG, J. Sujeito e sociedades complexas. (2002), p. 172.  
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João Maria, não se baseia fundamentalmente em conceitos e teorias racionais, 

objetivas e cientificamente comprovadas, mas sim em ensinamentos provindos de 

sua compaixão pelos que sofrem. Sua sensibilidade solidária, tornava-o capaz de 

compreender o ser humano, de ensiná-lo a viver, de curar suas enfermidades e 

inclusive de salvar vidas. Edgar Morin diz que, “a compreensão humana nos chega 

quando sentimos e concebemos os humanos como sujeitos; ela nos torna abertos a 

seus sofrimentos e suas alegrias.”459 

Esta sabedoria transmitida por João Maria aos que o conheceram foi, por 

estes, retransmitida aos seus descendentes. É uma sabedoria de vida que foi se 

acumulando e sendo ressignificada com o passar dos anos. Logo, as histórias que 

hoje são contadas sobre João Maria, podem não ser tão originais quanto se poderia 

almejar, porém, o seu valor maior consiste no “sentido” que hoje elas dão à vida dos 

descendentes do Contestado.  

Pode-se afirmar que a sabedoria dos descendentes do Contestado foi 

forjada no “fogo” ou no sangue derramado; que é uma sabedoria testada em um 

caminho árduo e complexo, cheio de encruzilhadas, sofrimentos e sonhos, ou a 

partir de uma “crença impossível”460 ou, poder-se-ia também afirmar, de uma 

“mística profunda”. Hoornaert461 afirma que, a história dos pobres é feita na 

simplicidade e na perseguição. Ela não se baseia nos documentos oficiais, julgados 

dignos de serem conservados, nos grandes monumentos, arquivos e documentos, 

mas se transmite de geração em geração como uma cultura e resistência popular, 

uma sabedoria popular, e isso se dá, antes de tudo, em pequenas comunidades, por 

meio da tradição oral e do simbolismo religioso. 

                                                
459 MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. (2000) p. 47 e 

51. 

460 Afirmação de Miguel Correia de Souza, referindo-se a algo profundo e motivacional que 

movia os caboclos durante a guerra. Cf. Relato anexo nº 05. 

461 HOORNAERT, E. A memória do povo cristão. (1986), p. 22. 
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Entrando no mundo das histórias, que falam dessa sabedoria, das 

intuições e das lições ensinadas por João Maria, o professor Waldrigues462, por 

meio de uma história, cujo título é “Tio Eugênio”, mostra a importância de acreditar 

nas orações e na palavra de João Maria, assim como no seu poder de mediação 

entre Deus e os seres humanos, atuando especialmente em prol dos deserdados: 

Em S. João do Capanema, o fazendeiro "seu" Galvão, invadiu o terreninho do 
Preto Velho tio Eugênio, expulsando-o de seu rancho. Saiu o Preto Velho 
pela estrada ruminando uma terrível vingança, quando por acaso topou com o 
pousinho do 'seu' João Maria, à beira de uma vertente. 

Seguia de cabeça baixa imaginando como secaria o rasto do Galvão, quando 
o monge o chamou, fazendo-lhe um aceno para que chegasse e se sentasse 
num toquinho de pinheiro, junto à barraca. 

Se acomode aqui, meu filho. Tenha paz e fique sereno. Já sei o que se passa 
na sua alma. Mantenha confiança em Deus Nosso Senhor. Ele pode mudar 
tudo. Vamos fazer uma reza pelo seu vizinho. Hoje mesmo ele mudará de 
idéia. 

Tio Eugênio foi perdendo o rancor pela fé que depositava em João Maria, 
tranquilizou-se e ficou aguardando. Ao fim de duas semanas, apareceu o 'seu' 
Galvão com uma escritura contendo certa área de terras, passada em nome 
do Preto Velho. E por cima, mandou erguer um ranchinho novo no lugar do 
que havia destruído. 

Em uma história contada por Felippe463 e intitulada de “a trincheira”, pode-

se perceber a sabedoria de João Maria em usar metáforas ou parábolas, e a sua 

insistência em relação à importância de se permanecer no campo e contra o êxodo 

rural, considerando os prejuízos da vida na cidade e as vantagens de viver no 

campo: 

O Manoel Justino, da Costa do Rio Canoas, queixava-se a João Maria que 
estava enjoado de morar no sítio. Família grande, muita trabalheira para 
pouco resultado. Como correligionário do Intendente, este, a pedido, lhe 
prometera um empreguinho na vila. Lá, no limpo, com um servicinho mais 
leve, empregaria as filhas nas casas, os rapazes aprenderiam um oficiozinho, 
e quem sabe(...) até alguma leitura? 

Seu Justino - interrompeu o monge - sua cabeça é seu mestre. Entretanto lhe 
contarei um fato que se deu nas cabeceiras do Rio Canoas. 

                                                
462 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 20. 

463 Ibid., p. 56. Felippe diz ter colhido a mesma nas suas andanças pela região do Contestado, 

onde exerceu por mais de 40 anos a profissão de topógrafo. 
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Havia lá uma vara de tatetos. Bicharedo chucro e valente. Eles viviam livres e 
independentes, fuçando banhados, catando corós e pinhões, raízes e 
sementes. Não dava de engordar, mas não passavam fome. Se onças ou 
caçadores se aproximassem, eles sabiam onde se esconder nas entranhas 
da serra e lá dentro eram eles o dono do rodeio. 

Um dia, apareceu um caçador de fora. Era especializado em armadilhas. 
Começou por espalhar tratos num carreiro duma lomba muito limpa que 
encontrou nas proximidades e deu em cevar os tatetos com milho e outras 
rações. Enquanto se acostumavam na ceva e iam engordando, foram 
mandriando e se esquecendo de fuçar banhado e comer corós. 

Neste meio tempo, o caçador ia erguendo uma trincheira ao redor do rodeio, 
sem ser notado. Na boca da trincheira armou um alçapão. Os animaizinhos 
agora gordos e preguiçosos nem deram pela armadilha. 

Certa noite os tatetos se empanturraram de milho e deitaram a dormir. 
Valendo-se da ocasião, o caçador desceu de uma árvore onde estava 
escondido, desarmou o alçapão(...) e o resto você imagina. 

Não gostei da comparação - comentou com os amigos o Manoel. Não sou 
bicho do mato pra me comparar com porcos. Sei me virar! 

E lá se foi seu Justino para a Vila. Deram-lhe um emprego e uma foice pra 
roçar as ruas, um ordenado mixuruca, um rancho apertado pra morar 
azucrinado com a família. Voltar pro sítio não dava mais: tinha vendido a 
posse. 

Com isso os filhos foram se espalhando, as filhas se "ajuntando"(...) e lá está 
o Justino, velho, triste a suspirar com saudade das larguezas que perdeu. 

“O destino” é o título de uma história contada por Juventino Rodrigues 

França464. Nesta, pode-se verificar mais um aspecto da sabedoria de João Maria 

que consiste no fato de ele colocar a responsabilidade da construção da história nas 

mãos de cada um e de preservar o mistério e a transcendência de Deus, 

especialmente em relação a algumas questões que são difíceis de se explicar ou de 

se entender. Ele não se colocava como alguém que dava respostas certas e 

objetivas para tudo, porém sua maneira simples de falar e sua preocupação em 

utilizar-se de fatos ou símbolos presentes no cotidiano e no imaginário da 

população, como se pode perceber também na história supracitada, fazia com que 

aquilo que ele comunicava, permanecesse na memória popular por muito tempo. 

Juventino Rodrigues França conta que seu pai, residindo num sítio próximo à 
Água Santa, numa bela noite de luar foi visitar 'seu' João Maria, que 
acampava por lá. Com ele havia mais uns três ou quatro vizinhos. Lá numas 

                                                
464 Apud, FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 58. 
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horas, enquanto proseavam ao pé do fogo, junto à 'aguinha', alguém 
perguntou: O bom e o mal destino existem?  

Ao que o monge, tomando a palavra, respondeu: Eu comparo o destino com 
um prato de comida, bem ou mal feito, salgado ou insosso, que cada um 
prepara a seu gosto e come tanto que quer. E acrescentou: Deus nos deu a 
terra, as sementes dos mantimentos que queremos plantar, as verduras, o 
sal, os temperos. E deu a água, a lenha e o fogo. E daí disse: "está aí tudo o 
que vocês precisam para viver. Cada qual plante o mantimento de sua 
preferência, cuide e limpe sua roça como quiser. Agora, uma coisa é certa: 
não plantem urtigas pensando que vão colher milho de pipoca." E continuou: 
cada um fez sua roça, veio o sol, veio a chuva na quantidade e nos tempos 
certos. Mas uns deixaram a erva ruim tomar conta da roça; outros não 
cuidaram das cercas e a criação entrou e comeu as plantas. Outros, 
precipitados, a colheram verde; muitos deixaram passar o tempo da colheita, 
por relaxamento ou preguiça. Apenas uns poucos capricharam e fizeram tudo 
certinho. Colheram com abundância. Logo, quem fez o destino de cada um? 
Não foi ele mesmo? 

Está certo - concordaram os ouvintes -, mas os que já nascem com mau 
destino? 

Deus dá o frio conforme a coberta e a carga de acordo com os ombros. 
Existem segredos, nas leis de Deus, que os homens ainda não tem a 
capacidade de alcançar. Neste ponto, foi dito que a cada um será dado de 
acordo com suas obras. Cuidemos direitinho de nossas obrigações fazendo o 
bem que pudermos, para que um destino mau não recaia sobre nós. O 
mundo é um paraíso para quando o povo souber viver em bondade e paz. 

João Maria é também lembrado como um defensor de valores morais e de 

princípios éticos. Cecília Ghizoni de Lima465 lembra também de um dos hábitos 

alimentares de João Maria. Este hábito, com pequenas diferenças, é citado por 

muitos descendentes do Contestado: 

O profeta João Maria parou em um lugar chamado Cedro, ele não aceitava 
comida boa, o que ele mais comia era feijão e couve. Ele falava que o que 
não poderíamos perder era a vergonha. Se faltasse água era só cavar que 
encontrava, se faltasse fósforo era bater duas pedrinhas que acendia o fogo, 
mas a vergonha se perdesse não encontraria mais. 

Segundo a cultura local, este “perder a vergonha” tem um sentido de 

desrespeito aos valores morais, especialmente no que tange à questões 

relacionadas à sexualidade.  

                                                
465 Cecília tem 79 anos e mora em Urubici. Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O 

Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do Instituto Teológico de Santa Catarina, 2001.p.10. 
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Carmita de Souza466 lembra diversas histórias, que sua vovó Joana 

contava, sobre muitas passagens de João Maria. Nesta seção citar-se-á apenas 

uma, que fala da prontidão de João Maria em socorrer os que o procuravam e se 

encontravam em situações difíceis, independentemente de sua classe social. Porém, 

no caso desta história, ele aproveita para dar uma lição de vida a uma família de 

fazendeiros, por discriminarem os mais pobres. Segundo ela, o monge aconselhava 

para que “nunca se mentisse nem escondesse as coisas”. Diz que  

em certa feita, quando cruzava os sertões, indo de um lugar para outro, João 
Maria chegou numa fazenda, onde pediu pousada. A dona da casa arrumou 
abrigo num pequeno ranchinho e mais tarde levou um simples sanduíche 
para o monge se alimentar. Enquanto isso o jantar dos fazendeiros era peixe 
muito delicioso. Ocorreu que enquanto jantavam a senhora se engasgou com 
um espinho do peixe. Rapidamente lembraram do monge para socorrê-la. Ele 
a socorreu e comentou: “nunca esqueçam desta frase: se estiver comendo 
peixe, divida com a pessoa ao lado.” 

Wilson Manuel de Oliveira467 conta uma história que lembra João Maria 

como alguém que, além de dar lições de vida, fazendo as pessoas refletir sobre 

suas más atitudes, se ocupava de “simpatias” para curar e, ao mesmo tempo, 

questionar certas atitudes e elogiar outras, fazendo com que cada um refletisse 

sobre sua conduta e caráter. Segundo ele, 

São João Maria chegou em uma casa e pediu uma bóia (comida), que estava 
com fome. A mulher foi lá e arrumou, depois o homem foi lá e brigou com ele 
e escorraçou. Aí, logo que ele saiu, a criança estava a se afogar com algo 
que comia. A mulher disse: meu Deus do céu, será que não tem um próximo 
aí pra cuidar da minha filha que tá quase morrendo. E falou: de repente 
aquele homem velho de barba branca, sabe alguma simpatia, e o homem foi 
lá, chamou ele e falou: o senhor sabe alguma simpatia?  

Ele perguntou: o que houve?  

É que se afogou a minha filha, tá lá que não tem jeito.  

Ele disse: sei.  

Então vamo voltá lá, falou o homem. 

João Maria disse: não, não vou, mas chegue lá e diga duas palavras: “mulher 

                                                
466 Já citada. Cf. Fichário de entrevistas, pasta nº01, p. 05. Relato de dezembro de 2002. 

467 Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do 

Instituto Teológico de Santa Catarina. (2001), p.3. 
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boa e homem mau” e diga duas ou três vezes. 

Ele foi embora, chegou lá e viu a guria que estava quase morta. Fez a 
simpatia e a menina ficou curada.  

Ai deu pra eles pensarem alguma coisa né! 

Jandira Moreira de Sá,468 ao falar das histórias que seu pai contava, 

lembra das ofertas que eram levadas a João Maria. Diz que ele sabia se lhe eram 

doadas de bom coração ou se, por algum motivo, não devia aceitar. A história da 

“galinha do diabo” é, com algumas variantes, contada por muitos descendentes do 

Contestado.469 Ou é a galinha que foge, ou suja a roupa de quem a está levando, ou 

cacareja acordando o dono, mas sempre é “a galinha do diabo”, que ao ser 

oferecida não foi aceita pelo monge. Quanto às mulheres, da história a seguir, há 

quem conta que eram simplesmente “duas mulheres”; outros, porém, contam que a 

que levou a galinha era rica, e a outra, que levou ovos ou alho ou outras coisas de 

menor valor, era pobre. Segundo a versão de Jandira, 

Tinha uma mulher rica e muito orgulhosa e tinha uma bem pobrezinha, não 
tinha nada o que dá pras pessoas, daí aquela pobrezinha disse assim: 
Senhor Deus queria ir lá visitar São João Maria, mas eu não tenho nada o 
que levar. Daí ela disse, vou levar uma cabecinha de alho. A rica disse: eu 
vou levar uma galinha das mais gordas que tiver no terreiro, pois eu tenho 
tudo! Daí a mulher foi correr atrás daquela galinha, não pegava e disse: “essa 
galinha do diabo” e foi junto com a pobrezinha lá visitar ele no capãozinho. 

Chegando lá a pobrezinha entregou aquela cabecinha de alho, ele muito 
agradeceu: e a rica entregou a galinha, daí ele disse assim: não, minha filha, 
pode levar de volta, você já deu para o diabo essa galinha. 

José Rogério Lemam470 conta uma história que ouviu de Manuel Jorge de 

Gramado. Esta é uma das poucas histórias onde aparece uma mulher idosa que se 

dizia ou aparece como irmã de João Maria e, de alguma forma, o substituía nos seus 

afazeres. Ela tinha praticamente os mesmos hábitos de João Maria e era capaz de 

                                                
468 Ibid., p.4. 

469 Cf. Depoimento anexo nº 06, Justina Caetano da Silva, onde esta mesma história é contada 

com algumas nuanças. 

470 José tem 58 anos e vive em Lages. Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O Monge 

São João Maria d’Agostini. Arquivo do Instituto Teológico de Santa Catarina. (2001), p.7. 
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captar a existência de pessoas doentes a longas distâncias e ir ao seu encontro para 

curá-las. Não é possível afirmar que esta mulher realmente existiu ou que uma irmã 

(de sangue) de João Maria habitou a região, de qualquer forma, muitas mulheres 

que atuam como benzedeiras ou curandeiras na região, lembram João Maria.  

Também vale lembrar que, nos redutos do Contestado, todos eram 

chamados de irmãos e havia até rituais de purificação ou de batismo, inclusive, em 

alguns casos, com troca de nome,471 que introduziam o crente, o fiel ou o novo 

irmão, à irmandade. Sendo assim, pode-se afirmar que esta mulher, poderia ser uma 

irmã de João Maria, mas num sentido religioso e simbólico. De qualquer forma, a 

história que segue destaca o papel de uma mulher que se afirmava irmã do monge 

ou que foi tida como tal. Ela tinha hábitos parecidos com os do monge e era capaz 

de realizar milagres e fazer outras coisas grandiosas, semelhantes às que fazia João 

Maria. Segundo afirma Manoel,  

Esta mulher era uma senhora, uma mulher alta, morena, que já tinha uma 
certa idade, de vestido verde brilhante e não tinha bagagem nenhuma. Ela 
ficou numa gruta, uns quantos meses ali, ela não comia comida de sal, nem 
pão, nem nada, ela só comia couve e pó de café coado. Ela percebia assim, 
por exemplo, que em tal direção tinha uma pessoa passando algum mal, 
doente e ela saia com uma vizinha ao seu encontro para curá-la. Ela contava 
que era irmã de São João Maria d’Agostini e que não tinha moradia, que vivia 
no nordeste, junto com os bichos, leões nas cavernas. 

No dia que foi embora, ela tirou aquele vestido verde e deixou ali e disse pras 
mulheres ali que, quando uma mulher tivesse problema de parto era pra tirar 
um pedacinho daquele vestido e fazer um chá daquele pedaço, que não tinha 
problema nenhum, poderia ficar tranquila. E ela saiu com um vestido igual 
daquele que ela chegou, e ela não tinha bagagem, e ela sumiu, mas disse 
que ia voltar ainda. 

Para compreender melhor a dimensão mística e a mensagem de João 

Maria, assim como a estima e admiração que suscitava e continua na memória do 

povo hoje, Felippe472 apresenta uma entrevista feita com Florêncio Rodrigues 

França, chamado por ele de “o cacique da Ordem ou da Confraria de ‘São João 

                                                
471 Cf. VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.190. 

472 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 49. 
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Maria’” que, em parte, resume este capítulo. Revelam-se aqui, aspectos importantes 

da sabedoria de João Maria, presentes na memória popular atual. Felippe, ao 

perguntar-lhe sobre a pessoa de João Maria, ele diz:  

Eu era moçote quando conheci seu João Maria, ali no roçilho da Água Santa. 
O que mais sei dele é por intermédio de meu pai, que é quem o conheceu 
bem. Eu, pra mim, ele foi um "sabido", porque sabia o que dizia e o que fazia. 
Era uma alma boa, sem defeitos, ao que soubesse, e sem maldade. Nuca me 
esqueço de uma conversa com meu pai, em que ele dizia não se precisar ter 
medo de Deus, porque Ele nos fez assim como a gente é mesmo. Por que 
não nos fez diferentes? Porque tinha de ser assim! Ter medo? Sim, de fazer o 
mal. Deus não precisa fazer cara feia nem resmungar pra corrigir seus filhos. 
Estão aí os sofrimentos. 

Ele contava por que ele não comia carne? 

Uns dizem que foi por promessa. Outros que, por causa dele, bicho nenhum 
houvera que morrer. Se ele não deu a vida, também não tirava. 

Ele recomendava o vegetarismo? 

Não. O que sei, é que recomendava comer menos carne e mais feijão com 
couve. Dizia que couve também é remédio.473 

O sr. é devoto de "São" João Maria? 

Tenho por ele grande respeito. Sou devoto de Deus. 

Ele se mostrava adversário dos padres? 

Um bom homem, quando tem o que ensinar, tem um tanto a ensinar, que não 
sobra tempo de jogar pedras nos outros. O que eu sei é que os padres falam 
mal dele. Isto sim! Cada um dá o que tem; não é mesmo? Até hoje, nunca 
ninguém viu nada de errado no que seu João Maria fez ou ensinou. Para 
mim, ele andava certo. 

Como foi que surgiu a idéia de construir a capelinha da Água Santa? Ele 
plantou ou mandou plantar uma cruz na vertente? 

Nada disso. Não vê, que ele acampou no lugar por três vezes. Nossa família, 
que é grande, morava toda ela aqui pelos arredores. O povo que vinha de 
longe fazer suas devoções na aguinha, pernoitava nas nossas casas. - 
primeiro fizeram um cercadinho ao redor da fonte, com uma cruz. Depois, 
uma coberturinha. De repente nossa família, e alguns outros de fora, 
resolveram construir a capelinha em nome de S. Bom Jesus, porque "São" 
João Maria, não é santo de almanaque. 

                                                
473 Numa entrevista oferecida por Valdir Rodrigues Mafra, ao Padre Thomas Pieters, relata-se 

um milagre de João Maria que era contado por diversas pessoas como verdadeiro: “minha 

bisavó, batizada por João Maria, dizia que o monge praticou um milagre alimentando doze 

pessoas com apenas dois pratos de couve.” Apud, MACHADO, P.P. Um estudo sobre as origens 

sociais e as lideranças políticas sertanejas do Contestado, 1912-1916. (2001). 
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Mas a festa de S. João não é dedicada a ele? 

Aí é que está: cada qual festeja o santo de sua devoção no mesmo dia e no 
mesmo lugar. Todos saem contentes por igual. 

3.1.1.4 Histórias que falam de mistérios, milagres, poder e encantamento de 

João Maria 

Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. Inclusive os fatos. Ou a ausência deles. (...) quando nada acontece, há um 
milagre que não estamos vendo. 

Guimarães Rosa 

 

Os descendentes do Contestado são vítimas de uma sociedade opressora 

e violenta. Depois da derrota na guerra e do esgotamento das forças humanas “dos 

vencidos”, não havia mais em quem esperar ou mesmo confiar. O medo, a 

vergonha, a descrença, o sentimento de derrota e o pavor, tomaram conta dos 

sobreviventes da guerra. Por isso acreditar em alternativas puramente humanas e 

históricas, parecia impossível.  

Restava ainda a possibilidade de agarrar-se às perspectivas 

transcendentais, aos santos e a Deus? Restava ainda alguma esperança? É 

possível afirmar que se realmente houve uma dose de fanatismo religioso e até de 

loucura da parte da comunidade cabocla rebelada e em guerra, esse fanatismo ruiu. 

Mas talvez a expressão que melhor se aproxima da experiência religiosa dos 

caboclos e caboclas que entraram nos redutos e lutaram na guerra, seja mística.  

Claro que é difícil delimitar até onde vai a mística e onde começa a loucura 

e o próprio fanatismo. Todos os grandes místicos da história da humanidade sempre 

foram “um problema” para os seus contemporâneos e especialmente para as 

instituições, primeiras responsáveis pela conservação de um determinado modus 

vivendi de uma época.  

Um dos aspectos da mística do Contestado que foi profundamente 

abalado, foi a crença na força ou no poder humano como capaz construir o paraíso 

ainda nesta história. Intrinsecamente ligada a essa, estava a crença que atribuía ao 

ser humano a possibilidade de construir uma nova história, segundo os interesses e 
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desejos da comunidade cabocla. Esta crença também foi profundamente abalada. 

Talvez seja devido a isso que, ainda hoje, descendentes do Contestado sentem uma 

grande dificuldade de participar nos espaços públicos e de decisão, e em processos 

ou movimentos que os chamam para serem sujeitos da história.  

Restou a possibilidade de acreditar em milagres e no poder divino. E desta 

herança jamais abriram mão. Ainda hoje é bastante considerável a participação 

desta população em espaços onde se invoca o poder de Deus para alcançar 

milagres e curas de todo tipo. Essa crença foi praticamente a única arma da qual 

puderam dispor e que deu sentido à situação de miserabilidade e opressão em que 

se encontravam os sobreviventes do Contestado. E, em parte, esta mesma arma foi 

abalada, pois o próprio Deus parecia ter decepcionado a muitos, com a derrota 

sofrida na guerra.  

Além disso, como já foi dito, mais do que coisas espetaculares e 

grandiosas, os milagres são acontecimentos inerentes ao cotidiano popular. O povo 

vê milagres nos mais variados acontecimentos do dia-a-dia. Normalmente, os relatos 

de milagres trazem em seu bojo uma situação de repressão ou de miserabilidade de 

um povo, um grupo, pessoa ou comunidade, que visam superar. A confiança ou a 

certeza de que os milagres estão acontecendo é um dos aspectos que fazem com 

que os excluídos deste mundo não desesperem. Para isso, e por meio deles, criam 

um espaço de utopia que possa coexistir com aquele da sua experiência de 

sofrimento.  

E, para explicar a ambos os espaços, usam de metáforas e símbolos como 

a forma de linguagem que melhor se adequa àquilo que procuram dizer.474 Um 

milagre pode ser a cura de uma doença, uma tempestade que não caiu, um grande 

acidente do qual ninguém se machucou, alguma vitória ou conquista, consideradas 

impossíveis de se alcançar unicamente com as forças humanas. 

Uma das alternativas que restou, depois da derrota sofrida com a guerra, 

                                                
474 Cf. CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano. (1999), p.79. 
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foi resgatar a mística de João Maria, considerando-o portador de poderes superiores 

aos dos seres humanos. Com isso, mantiveram-se confiantes de que a 

superioridade do poder divino continua a se revelar na história, e assim ela faz 

sentido.  

Nas histórias relatadas anteriormente, pôde-se perceber diversos milagres; 

eles não cabem nesta seção porque o enfoque aqui é outro. Aqui, destacam-se 

aspectos de caráter espetacular, como o que afirma que João Maria tinha o poder de 

“caminhar sobre as águas”. Carmita de Souza475 lembra que sua vovó Joana 

contava que 

estando João Maria no povoado de Três Barras, desejava seguir a São 
Mateus do Sul – PR. Mas, para isso, teria que cruzar o Rio Negro. Chegando 
à margem do rio, de madrugada, o balseiro estava quase chegando ao lado 
oposto e gritou que não voltaria para passar mais ninguém, pois já era tarde e 
iria para casa dormir. Porém ao apontar nas margens do Paraná, o balseiro 
encontrou João Maria que já estava lá. Contaram que o homem ficou tão 
impressionado que acabou falecendo dias depois. 

Arnoldo Ferraz476 também lembra de uma história semelhante, onde João 

Maria afirma que a sua leveza possibilita que o vento o carregue até o outro lado do 

rio, sobre as águas, e sem se molhar: 

E o tar de João Arti morava no outro lado do Iguaçu, no Paula Pareira. Ele 
(João Maria) era compadre do pai desse João Arti. Tava proseando diz que 
dava uns 500 metro do rio, bem de tardezinho.  

Ele disse: venho outro dia, que eu quero posá lá pro lado de Santa Catarina, 
hoje.  

E, naquele tempo, o porto era varado com canoa. As veis a canoa tava no 
porto ali e as veis tava pra baixo num outro lugar.  

O véio gritô pros fio: vocês vão passar o compadre lá, porque é capaz que a 
canoa tá pra baixo, naquele passadô de vocês, daí ele chega lá como é que 
ele vai passar.  

E eles saíram correndo, diz que viram até quando ele desceu chegando no 
rio. Chegando ali, diz que viram o bonezinho dele lá pro outro lado, 
malemalzinho indo. Olharam e a canoa amarrada pra baixo.  

Chegaram e contaram: pois o seu João Maria varou sem condução o rio! 

                                                
475 Já citada. Cf. Fichário de entrevistas, pasta nº01, p. 06. Relato de dezembro de 2002. 

476 Cf. Relato anexo nº 08.  
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Passado um tempo ele varou lá, e perguntaram: mas como o senhor passou 
lá, aquele dia? Ele disse: não, eu sou levianinho, eu sou como uma pena, 
então quando eu quero passar, dá um ventinho e me leva; me deu um 
ventinho e me passou pro outro lado lá. 

Célio de Oliveira477 relata outra história parecida com estas, que é contada 

em Porto União, por pessoas que moram às margens do Rio Iguaçu. Eles afirmam 

que certa vez São João Maria, estando naquele lugar, queria atravessar o rio. 

Porém, buscou ajuda junto aos pescadores que ali se encontravam e nenhum deles 

se prontificou a atravessá-lo.  

Então o monge esticou um lenço sobre o rio, subiu nele e atravessou, mas 
antes ele rogou várias pragas aos pescadores478 e disse que dentro do rio a 
partir daquele dia haveria um monstro que iria comer aqueles que ali 
tentassem atravessar.  

Os moradores falam que naquele lugar ninguém mais atravessou o rio nem 
pescou, com medo do tal monstro. 

A santidade de João Maria é, ainda hoje, realmente reconhecida ao ponto 

de se construir histórias que, além de lhe atribuir um grande poder sobre as forças 

da natureza, praticamente o equiparavam a Deus, ou a Jesus Cristo. Foi-lhe 

atribuído, como vimos acima, até mesmo "o poder de atravessar sobre os rios, sem 

se molhar, e também de estar imune aos incômodos da chuva em seus lugares de 

pouso."479  

Celso Assink480, também conta este episódio, porém para ele, o lenço que 

servia de barco para João Maria, era vermelho e não foi um rio e sim um lago onde 

ele passou; e que não foi por motivo de não ter sido atendido ou acolhido pela 

                                                
477 OLIVEIRA, C. A. de. A construção e a permanência do mito de São João Maria de Jesus. 

(1992), p.116. 

478 Não é o objetivo desta pesquisa aprofundar aspectos teológicos, assim mesmo, vale apontar 

para o fato que a imagem de um Deus vingador é muito forte, um Deus que pune os maus e 

recompensa os bons, um Deus que castiga. Por isso, desagradar a Deus e aos seus enviados 

pode resultar em problemas sérios contra um povo ou contra pessoas em particular. 

479 GALLO, I. O Contestado. (1999), p. 68. 

480 Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do 

Instituto Teológico de Santa Catarina, (2001), p.5. 
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comunidade, mas porque ele queria “mostrar o poder que tinha e queria pousar do 

outro lado do lago.” Jandira Moreira de Sá481 também lembra que seu Pai contava 

que ninguém conseguia passar o rio Pelotas e o Canoas e “São João Maria passava 

e ele tava do outro lado de lá e do outro lado de cá. E ninguém via ele passar e ele 

passava.” 

Semelhante a estas histórias, Felippe482 registrou uma na qual João Maria, 

ao passar sobre uma pinguela, no Rio da Barra, quando este estava “espumando de 

cheio”, de repente “a pinguela desprendeu-se do barranco e ia sendo arrastada para 

uma cachoeira, quando o milagroso passageiro sai calmamente pelos ares, pousa 

suavemente na margem oposta e segue seu caminho, como se nada houvesse 

acontecido.” 

Não é muito comum ouvir histórias nas quais João Maria joga pragas 

contra os que não o ouvem, não são solidários ou o perseguem. Porém muitas 

apresentam um caráter de “causa-efeito”, como se dissesse que o mal praticado 

contra ele ou contra alguém teria como consequência um dano ou um castigo contra 

si mesmo. Como exemplo, tem-se uma que Felippe483 registrou, quando certa 

“proprietária” negou um punhadinho de Erva-mate a João Maria, “pensando que se 

tratasse de um pedinte qualquer” e “no dia seguinte toda sua erva amanheceu em 

cinzas.”  

Jandira484 conta também que João Maria aparecia em certos sonhos das 

pessoas para lhes tirar dúvidas a seu respeito. Diz que o seu pai não acreditava que 

era dele aquela foto do “santo” que muita gente possuía em suas casas, até que 
                                                
481 Ibid., p.4. 

482 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p.20, encontrou e registrou pelo menos 32 lendas ou 

histórias presentes na cultura popular, relacionadas a João Maria, quando por durante 40 anos 

exerceu a profissão de topógrafo nos sertões do Contestado.  

483 Ibid., p.20.  

484 Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do 

Instituto Teológico de Santa Catarina. (2001), p.4. 



 
 

283

certa vez, em sonho, São João Maria disse-lhe: “Fermino você não acredita, mas é 

meu o retrato.” Então ele foi lá no seu compadre e comprou o retratinho. 

Conta-se também que João Maria não gostava de politiqueiros e menos 

ainda de servir aos seus interesses escusos e propagandistas. Certa ocasião ele foi 

procurado por alguns políticos que queriam ser fotografados ao lado do monge. “Ele 

não se fez de rogado, porém ao ser a chapa revelada, só ele apareceu. Os políticos 

haviam desaparecido.”485  

Hidalci Terezinha Ghizoni486 conta que o profeta João Maria teria 

transformado areia em açúcar e em café, em prol de uma mulher pobre que não os 

possuía e assim não poderia oferecer o café ao profeta, que lhe havia pedido. Ela 

também conta que o Profeta curou uma criança “desenganada” pelos médicos. Ela 

diz que, para curá-la, “ele rezou e abençoou a criança, assim a criança ficou curada 

e nunca mais teve problemas de saúde.” Felippe487 relata uma na qual Joãozinho 

Xavier, residente no Faxinal dos Monteiros, em Campo do Tenente, curou-se de 

uma forte dor de dentes “ao molhar o rosto e a cabeça na aguinha de São João 

Maria e ao tomar dela alguns goles, sarou repentinamente.” Diversas outras histórias 

semelhantes a estas poderiam ser citadas, onde aparece um carinho especial de 

João Maria para com as crianças. 

Semelhante a estas histórias de cura, Maria Cecília488 lembra o poder do 

batismo nas águas de São João Maria e especialmente um fato milagroso que 

aconteceu com um de seus irmãos, ao ser batizado. Segundo ela 

Havia uma febre muito grande, e atingia aquelas crianças e não tinha cura. 
Então era prá batizá na água de São João Maria. Podia batizá com o mesmo 

                                                
485 Cf. FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 21. 

486 Depoimento colhido por CRUZ, A. & SÁ, D. O Monge São João Maria d’Agostini. Arquivo do 

Instituto Teológico de Santa Catarina, (2001) p.10. 

487 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 20. 

488 Depoimento colhido por IUNSKOVSKI, R. Migrantes caboclos em Florianópolis. (2002), 

p.81. 
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nome a criança, mas batizá na água de São João Maria e em nome de São 
João Maria. Então, se a criança era muda, ela falava, se era aleijada, ela 
sarava, se era doente, ela sarava. Então nessa época, fizeram uma romaria 
tão grande, tão grande que todo mundo acudia lá prá Santa Emídia, prá 
batizar as crianças, né. Como nós morava perto, a gente sempre tava ali. Nós 
era criança, a gente sempre se juntava em bastante crianças e ia lá, né. 
Então minha mãe convidou uma pessoa e levou para batizar o meu irmão: 
compadre João e o Ouride. O Ouride já era batizado, mas batizaram de novo. 
E o compadre João não falava e não caminhava. (Mas) Só num tempo (de 
repente) ele falou e caminhou de verdade. E (assim acontecia com) muitas 
crianças! 

Mais do que para mostrar o poder miraculoso do santo, talvez fosse para 

demostrar que, quem é solidário, nada perde ao doar do pouco que tem. Nesse 

sentido tem-se uma história que é muito contada, na qual aparece João Maria como 

alguém que oferecia almoço para diversas pessoas, tendo apenas uma panelinha de 

couve. É tido como milagre, não apenas o fato que ele dava de comer a muitos com 

apenas uma panelinha de couve, mas, também o fato que a quantidade de comida 

permanecia sempre a mesma, mesmo depois de todos saírem saciados. Alguns, ao 

contarem esta história, às vezes acrescentam que havia também um pouco de feijão 

ou farofa junto à couve.489 Sebastião490 conta da seguinte forma esta história: 

Teve um dia que João Maria tava junto com uns vinte home conversando. Daí 
eles falaro que iam armoçá; mais ele falô pra eles armoçá com ele. Mas todo 
mundo ficaro assustado, porque ele só tinha uma panelinha de couve, era só 
o que ele comia. Daí serviu todos, e todos comero bem e ficaro satisfeitos. 

É claro que maior parte dos milagres atribuídos a João Maria são de curas 

que ele teria realizado. Mas como este aspecto já foi citado numa seção anterior, 

citar-se-á aqui apenas um exemplo destes milagres de João Maria. Ao que parece, 

no contar de Justina C. da Silva,491 este milagre teria sido realizado por um 

“velhinho” que, no entender dela, é o João Maria, mas pelo fato de não o citar 

enquanto tal, pode-se deduzir ou que a mulher curada não o conhecia ou que ele 

                                                
489 Cf. Relatos anexos, nº 04 e nº 06, de Aliriano A. dos Santos e Justina C. da Silva.  

490 Morador de Porto União, tendo 76 anos quando deu este depoimento a OLIVEIRA, Célio 

Alves de. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. (1992), p.116. 

491 Cf. Relato anexo nº 06. 
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continuaria atuando na imagem de um velhinho qualquer. Assim ela conta:  

Dai tinha um veinho que chegou na casa de uma muié e pediu um copo 
d’água. Disse que tava indo para a Colônia Vieira.  

A véia tava com um bastãozinho, porque fazia 20 anos que aquela perna dela 
doía, queimando todo o dia. Tava fina aquela perna dela e a outra gordona. 
Ela vivia passando a mão, chegava de tá rasgado o vestido lá onde ela 
passava a mão frigindo.  

Ela disse: como é que o senhor fez para atravessar o rio?  

Pois o lugar mais baixo dava a altura desse foro.  

Ele disse: passei bem! Não me molhei.  

E a roupa bem enxutinha. E ele falou que ia lá no cruzeiro do João Maria.492  

Dai ele pediu porque ela tava se frigindo, com aquela perna. Ela contou que 
fazia 20 anos que tava com aquela perna que doía. E secou aquela perna. 

Ele disse: se a senhora me der licença de eu rodeá sua casa treis veis, eu 
vou fazer uma simpatia pra senhora.  

E ela disse: pode arrodeá quanto quiser.  

E ele só arrodeo a cozinha. A cada vorta ele dava uma batidinha numa tábua 
que tava na frente da cozinha. Depois da terceira volta ele virou aquela tábua, 
tinha um branquinho lá e ele perguntou: O que a senhora diz que é isso aqui?  

Ela disse que devia ser um sapo que morreu lá.  

Ele disse: não, isso aqui é terra lá do cemitério e osso de defunto. 

Ele pediu um prato que fosse furado, que eles não usavam. Daí pegou aquele 
prato e virou pra aquilo e não sobrou um fiapinho daquela terra vermelha e 
dos ossinhos lá. Tudo tava no prato. 

Ele disse: diga para tua filha que vá lá no rio e largue isso com o prato e tudo 
na água. E a água que leve. 

E a véia pediu para ele fazer umas garrafadinha pra ela bebê.  

Ele disse: não, a senhora não se incomode, não carece. Conte de hoje 5 dia. 
Quanto der 5 dia a senhora vai se esquecer do bastão.  

Ela disse: tá bom. 

No dia, bateu alguém na porta, e ela se mandou pra atender. Ela mandou 
entrar.  

Ele disse: eu não quero entrar, só vim ver se os teus filhos tão de varde que 
eu queria ajustar eles.  

Ela disse: não eles tão colhendo erva lá (não sei aonde). 
                                                
492 Num outro momento do relato, Justina fala que João Maria disse: “eu venho visitar meus 

cruzeiro mas ninguém vai me ver.” Neste caso este velhinho que estava indo visitar o cruzeiro de 

João Maria seria o próprio, porém não era reconhecido. 
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Ele disse: e o que a senhora fez que está sem o bastão e sarou a perna?  

Ela se assustou: minha Nossa Senhora! Veio um homem aqui e fez uma 
simpatia e disse que depois de 5 dia eu ia me esquecer do bastão, pois daí 
eu vim atender o senhor e me esqueci do bastão.  

E sarou a perna da veia, engordô de novo. 

Como já foi possível perceber em algumas histórias acima, João Maria é 

respeitado, entre os descendentes do Contestado, como um homem que tem muito 

poder, este poder ele deixou para algumas pessoas e estas pessoas podem ou 

devem repassá-lo a outras. Este poder continua sendo exercido pelo próprio João 

Maria, especialmente pelo fato de que “ele não morreu”. Estando encantado ele 

pode continuar a oferecer seu poder aos que ele deseja oferecê-lo e aos que o 

procuram ou merecem recebê-lo.  

Muitos benzedores e benzedoras acreditam ter recebido dele, ou daqueles 

que dele receberam, o pode de curar, de afastar perigos e males. Este poder nem 

sempre é recebido de uma maneira momentânea ou de um dia para outro. Anacleto 

dos Santos493 afirma que há pessoas que precisam pedir durante dez anos o poder 

dele para recebê-lo, mas no seu caso, ele aprendeu o ensinamento dele em sonho.  

Um dos ensinamentos que dele aprendeu foi curar “ofensa de cobra.” Ele 

afirma que “no ensinamento dele e com o poder dele, eu curava ofensa de cobra pra 

criação e gente, toda a semana.” Ele disse ainda: “Eu pedi os poder dele pra fazer 

uma defesa e aprendi uma defesa pras cobra não morder ninguém e faz trinta anos 

que acabou a força das cobras. O que era mais venenosa apareceu morta e as 

outras dão e erram o bote.”  

Anacleto494 fala também que invocando o poder de São João Maria, ele 

protege o seu devoto contra acidentes e doenças. Ele entende que foi o próprio 

Deus que deu todo aquele poder a São João Maria. Ao procurar se tratar da saúde, 

Anacleto fala que o poder de São João Maria é fundamental. Ele afirma: “eu já tive 

93 viagem em Curitiba consultando e, com o poder de São João Maria de Agostinho, 
                                                
493 Cf. Relato anexo nº 04. 

494 Ibid. 
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nunca me aconteceu 

nada.” Para ele, o poder 

está na oração deixada 

ou ensinada por João 

Maria. Ele diz que o 

próprio João Maria 

“rezava até a meia noite, 

onde ele posava, e ali 

ficava um olho d’água 

que servia pra qualquer 

remédio.” Ele diz ainda: 

O senhor qué vê o poder dele? Eu sei 12 oração que ele rezava. A primeira, 
se for preciso, daqui eu mando lá em Curitiba, ainda mais esta hora, esta hora 
é a hora própria (18 horas). Não me admiro que hoje não tem gente aqui 
pedindo cura porque é domingo, no domingo só faço cura pra anjo com 
menos de 7 ano, os outro tem que ser dia de semana. É o mesmo que tirar 
com a mão a esta hora. Veja a natureza que Deus me deu, eu tenho curado 
centena de gente. Espiando na mão de muita gente eu não tenho visto esta 
natureza (mostrou sua mão).  

Anacleto também afirma que São João Maria tinha, inclusive, o poder de 

batizar uma criança mesmo antes dela nascer. Ele afirma que “se uma mulher tava 

pra ganhar uma criança e fazia a intenção de levar pra ele batizar e ser padrinho, 

não é que a criança nascia batizada! Pra vê o poder dele.” 

A repórter Luciana Garbin,495 ao pesquisar sobre a fé do monge, na Gruta 

da Lapa, relata que milagres continuam acontecendo, decorrente da devoção ao 

monge. A partir das entrevistas que realizou, ela narra que  

A dona de casa Helena França, de 66 anos, é outra paranaense que garante 
ter recebido uma graça depois de rezar na gruta. “Pedi para Nossa Senhora e 
o monge santo tirarem a dor do meu corpo, e há três meses ela sumiu”, diz. 
“Fui ao médico também, mas médico pouco adianta, o que me curou foi o 
monge, por meio da bênção de Deus.” Como agradecimento, ela pendurou 
uma fita branca na parede de pedra.  

                                                
495 Cf. http://www.aprendebrasil.com.br/pesquisa. Acesso em 02 de janeiro de 2005. 

    Gruta no Monge, na Lapa, PR. 
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Luciana ainda afirma que, “a dona de casa Luciana Fagundes, de 24 anos, 

subiu 148 degraus de joelhos para pagar uma promessa.” A graça que ela alcançou 

foi a cura do seu filho Gustavo, de 3 anos, que “tinha problema no coração e o 

médico falou que ele precisava passar por uma cirurgia”. Ela diz: “depois de eu fazer 

a promessa, ele ficou bom e não teve mais de ser operado; só pode ter sido um 

milagre.” 

Como pode estar morto um homem que continua a fazer milagres? É 

comum ouvir dos descendentes do Contestado que João Maria “não tem morredô” e 

que ele estaria morando “na cidade encantada”, situada no morro do Taió ou no 

Taiozinho. E, ainda, que um dia retornaria. Em torno desse fato, várias histórias são 

contadas. Algumas falam de como ou quando ele anunciou que se retiraria para o 

morro do Taió e outras falam de como foi ou é possível visitá-lo. Justina C. da Silva, 

assim se expressa sobre a sua “retirada” para o Taió: 

A última vez que ele andou, ele disse: agora eu vou falar uma coisa pra 
vocês. É a última vez que eu venho, daí vou me recostar, vou morar na serra 
do Taió. A água que tem lá é só uma lagoa, mas nunca seca, tudo o que é 
ferinha do mato vai beber água lá nessa lagoa.  

Daí a vovó disse: nossa compadre, daí os bicho vão lhe mordê e lhe matá!  

Ele disse: eles não me vêem, eles só vão bebê água e voltam. E tudo o que é 
fera.  

Ele disse: eu venho visitar meus cruzeiro, mas ninguém vai me ver. 

Quanto ao dia que ele teria se despedido do povo, Arnoldo Ferraz496 conta 

que foi durante “uma derradeira missa que ele disse lá em Canoinhas, onde existe, 

meio retirada da cidade, a igrejinha do São João Maria e as água dele.” Arnoldo 

conta que  

Ele ficou oito dia lá. Um derradeiro dia ele batizou oitenta criança lá. Ele 
rezava missa. Era uma festa, aquele povo, barracas pra todo lado(...) Daí ele 
despediu-se do povo. Ele disse: agora vou cumprir minha missão, vou 
descansar, eu vou ficar no Taiozinho, porque lá é uma cidade encantada, 
então vou ficar lá com os bugre, mas mais tarde vocês saem daqui e vão 
assistir uma missa lá no Taiozinho, vai ficar bem pertinho.  

Eles ficaram bobo, né. Mas ficou pertinho, pois agora tem os carro né. Ele 

                                                
496 Cf. Relato anexo nº 08. 
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não declarava as coisas.  

Foram coletadas duas histórias muito ricas, que falam de como ainda é 

possível visitar o “Seu” ou o “São” João Maria, que estaria encantado no Morro do 

Taió. Quanto ao local do encantamento, há consenso entre os vários depoimentos 

oferecidos a esta pesquisa. Também vale destacar que ambas as histórias497 falam 

que, quem teve acesso a este lugar encantado, onde mora João Maria, eram 

pessoas muito próximas a ele, um afilhado ou um compadre dele. O lugar encantado 

muda consideravelmente de uma para outra história. A primeira, citada a seguir, fala 

de uma “cidade encantada” e a segunda fala que “João Maria está encantado” no 

morro. Outra diferença importante é que a primeira história fala de dois homens e 

não apenas um, como na segunda, que tiveram acesso ao local; falar de dois 

homens significa dizer que não foi alguém que tirou o fato da sua própria 

imaginação, mas que havia outra testemunha. Porém, há outra variante no que 

tange ao acesso ao local. Na primeira história, uma pessoa encontra o local, mas 

sozinha não pôde entrar, só conseguiu depois que voltou com um amigo. Já na 

segunda história, o local que dá acesso ao João Maria está sendo cuidado por 

índios, e especialmente por um “índio velho”, que é o guarda e ao mesmo tempo o 

que conduz. Ele vai à frente, e mostra o caminho para aquele que pretende chegar 

até o santo. É verdade que, na primeira história, também existe alguém à porta, 

porém este alguém, que também indica o local onde está João Maria, não é 

identificado. Outra diferença, está no caminho para chegar a João Maria. Na 

segunda história, além de uma escada, existem certos animais, nos dois lados do 

caminho que dá acesso ao santo, que são as duas onças e as duas cobras. Já na 

primeira, há apenas um grande perau (paredão de pedra) e nele uma porta fechada; 

é preciso passar por ela para chegar à cidade encantada e passar por dentro desta 

cidade, para chegar ao profeta. Ambos “proseiam” bastante com João Maria, mas, 

na hora de voltar, os da primeira história são conduzidos pelo profeta para a mesma 
                                                
497 A primeira história citada encontra-se no relato anexo nº 08, de Arnoldo Ferraz e a segunda 

encontra-se no relato anexo nº 04, de Aliriano A. dos Santos. 
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porta que eles entraram. Já o da segunda história, é guiado pelo santo para outro 

caminho, sendo que, seguindo por aquele caminho, ele retornaria ao lugar de onde 

veio. Vale destacar ainda que, na primeira história, o homem renuncia a uma festa e 

sai disposto a encontrar-se com o seu padrinho João Maria. Já na segunda, antes 

do homem dirigir-se até João Maria, ele se perde no mato, anoitece, tem que subir e 

pousar sobre uma árvore e, só ao amanhecer, para lá se dirige. Outro aspecto, 

repetido nas duas histórias, é o fato de que ele prometeu voltar um dia. Para isso, 

ambas apresentam alguns motivos que farão com que ele volte, como o 

esvaziamento da Igreja Católica, citado na segunda história, e também alguns 

cuidados que o povo deve ter para não tardar o seu retorno, como o fato de não 

sepultarem pessoas onde estão os cruzeiros de João Maria, citado na primeira 

história.  

Primeira:  

E tinha um rapaz, que o seu João Maria era padrinho desse rapaz, ali em 
Papanduva, por ali, mas isso faz muitos anos.  

Ele levantou bem cedo e disse para a mãe: mãe me mate uma galinha e faça 
um revirado dessa galinha, que eu quero visitar meu padrinho, João Maria.  

Ela disse êh meu filho!  

Eu vou, vou visitar ele sim, minha mãe!  

Quando fez nove dia ele chegou de vorta. 

Ela disse: viu teu padrinho? 

Vi!  

Onde é que ele está?  

Tá lá na cidade do Taiozinho. Tive lá com ele. Tá lá, uma cidade muito bonita, 
uma igreja que representa ser de ouro por dentro.  

Ai ele contou, e ficou uma história.  

Ali em baixo do Taió tinha uma povoação. Fizeram uma festa, o rapaz não 
quis ir na festa. Disse: eu vou caçar. Matou uma paca, e tal, de repente, uma 
porta no perau. Chegou lá, bateu, e veio uma voz lá de dentro: vai-se embora, 
pegue a tua cacimba e vai-se embora! Ele foi, chegou na casa, o outro rapaz 
que não tinha ido, foi proseá com ele.  

Disse: rapaz, eu vi uma porta lá no perau, que até dá pra duvidá.  

No perau? Disse: vâmo vê.  

Chegaram lá, acharam, bateram na porta e veio aquela voz: mas você ainda 
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voltou e trouxe mais um éh?  

Disse: nóis queria muito proseá com seu João Maria, que ele disse que ele 
mora aqui numa cidade encantada.  

Então vou abrir a porta.  

Abriu a porta, tinha uma igreja mais linda do mundo, uma cidade das mais 
lindas do mundo. Aí disque ele olhou assim e perguntou: e o seu João Maria?  

Ele disse: ele tá pra trás daquele prédio lá. Ele fez um foguinho, tá se 
aquentando lá.  

E havia um batalhão lá. Diz os rapaz que, pra eles, era o são Sebastião 
pegando no cabo de um fuzil e aquele povo tudo deitado de bruço.  

E foram lá, e ele veio encontrá eles. Aí prosearam bastante com ele.  

Agora vocês vão embora e não procurem vir aqui, porque aqui vocês vem só 
quando nois chamar, e assim, por conta, vocês não venham mais, que não é 
bom pra vocês.  

E agora como é que nóis vamos sair? 

Ele disse: não, eu vou sortá vocês.  

Abriu o portãozinho, se despediram dele e o seu João Maria falou mais umas 
coisa pra eles.  

Quando eles saíram, pisaram fora, olharam era só o perau. Não tinha 
portãozinho nada, não tinha nada.  

Isso não é história, isso é coisa que aconteceu. Ele disse que ia morar nessa 
tal cidade encantada do Taiozinho. Ele mora lá. Esse caçador achou a porta, 
decerto é porque eles mereciam né, daí entraram. Vamos dizer, era uma 
serra como esta daí. Mas ninguém vê lá, é encantado, não dá pra ver. E o 
que andou de gente campiando a cidade encantada do taiozinho! 

Ele disse, vai ter um tempo, chegando esse tempo, daí desencanta. Ele 
prometeu voltar. Aí no Tamanduá tem um cemitério, ele pousou lá. Aí disse 
pro povo: eu mandei vocês plantar um cruzeiro onde eu pousei, mas daí ficou 
por sistema, onde eu pousar todo mundo planta uma cruz. E vocês não 
sepultem gente onde eu poso, porque eu vou voltar. E se vocês sepultarem 
gente, é capaz que eu demore mais ainda pra vortá.  

Segunda: 

Eu sei onde ele mora, e não é longe daqui, lá no Taiozinho. Eu proseei com 
um compadre dele, que já faz anos que ele foi lá, mas pediu o poder dele 10 
anos pra poder chegar lá. Era o Domingos Rossi, que agora é morto. Faz uns 
60 anos que eu falei com ele. 

Ele disse: eu te conto bem certinho o que vocês vão precisar. Faz 10 anos 
que eu falei com o compadre João Maria, pro mode ir lá onde ele mora, eu 
agora o ano passado ou atrasado uma coisa assim, eu tava colhendo uma 
roça de mato, eu acabei anoitecendo e perdi o rumo de volta pro rancho, 
então eu subi numa árvore das mais altas, com a espingarda.  

Quando clareou o dia, ele enxergou um serrinho e diz que enxergou uma 
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grelha na ponta do serro, e disse, é lá que morra o meu compadre. Marcou 
bem o rumo, e atorrou pelo mato, toda a vida. Quando ele não esperava, 
chegou em baixo do serro. Havia um toldo de índio e forje, e disse que tinha 
só um carrerinho pra vará por dentro. Em baixo do cerro tava um índio 
sentado numa cadeira de cipó e a par dele tava uma escada de cipó pra subi.  

Ele chegou ali e falou pro índio véio, que não podia compreender, mas não 
demorou e eles se comprenderam, era um guarda de São João Maria, daí ele 
pediu socorro. Disse: é facinho, o senhor pode vir ao par de mim, onde eu 
piso você pisa também naquela escada e não espie pro lado. Naqueles vãos 
de pedra tava cheio de vela e santo.  

Lá no fim da escada era chão gramado, daí o índio disse, agora o senhor vai 
sozinho, que eu não tenho ordem de ir lá. Daí ele foi, numa alturinha, tava um 
tigre deitado, um de cada lado. Pensou o compadre: tá experimentando 
minha coragem, e eu cruzo mesmo, pois ele me deu o poder! Daí, lá numa 
altura, duas cobras, rodeada nesse tipo (mostrou como elas estavam postas), 
daí o São João Maria veio encontrá ele.  

Voltaram juntos, chegaram lá e prosa e prosa, daí umas horinha ele convidou 
o compadre Pedro pra ir ver o jardim dele. Diz ele que, todas as qualidade de 
flor que existia no mundo tinha ali. E tinha três pé de couve, ele tirou uma 
folha de cada pé e, rasgada aquelas folhinha de couve, colocou pra cosinhá 
num caldeirãozinho de feijão. Daí, ao meio dia, ele tirou da mesa um litro de 
farinha de biju, comeram e encheram bem a barriga e não faltou farinha 
naquele litro e o caldeirãozinho também continuou bem cheinho. Senhor, veja 
o poder dele.  

Daí disse: agora vou embora compadre. Ele: o senhor pode ir, o senhor veio 
de cá, agora tem que ir pra cá (do outro lado), o senhor não pode voltá por 
aqui, disse, e o que o senhor viu pra cá (apontando para o lado de onde veio) 
o senhor vai vê também pra cá (apontando para o outro lado).  

Mas, antes dele sair de lá, ele perguntou quando é que ele voltava pra 
aconselhar os católico de novo. Ele disse: não é fácil, porque quando eu saí 
de lá tinha só uma religião que Deus deixou, mas vai ficar assim de religião.  

Já que o senhor é católico eu vou lhe contá, porque pra quem é de outra eu 
não posso. Não sei quando vai dar certo mas eu vou dar um sinal quando for 
pra mim ir. No vão dos três cruzeiro que nós tamo aqui, vai sobrá 10% só, e 
daí me esperem por que eu vou lá falar a verdade de novo, e pra fora, vai 
sobrar só pó. (De certo vai ter uma guerra, tem que ser, né!). Daí vai ter só 
uma religião, daí me esperem.  

3.1.1.5 Artes populares que resgatam a mensagem de João Maria 

Na arte dos oprimidos está a expressão da miséria e, muito mais,  
a manifestação de protesto e de esperança de libertação. 

Enrique Dussel 
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Enrique Dussel498 é alguém que destaca o valor, o sentido e a potência 

criativa da arte dos oprimidos. Observando o fenômeno do messianismo popular na 

América Latina, ele afirma que “no fundo desse messianismo (com seus santos e 

profetas perseguidos e assassinados) existe uma autêntica potência produtiva, 

criativa, também artística, que nos revela o potencial libertador histórico dos pobres.” 

Na seção anterior, viu-se um pouco da memória popular dos descendentes 

do Contestado, sobre João Maria. Com certeza, centenas de outras histórias são 

contadas aqui e acolá, a seu respeito, e também sobre o Contestado. Para o povo 

da região, estas histórias são guardadas e cuidadas como sagradas, pois as suas 

mensagens são muito respeitadas e consideradas verdadeiras lições de vida. É 

verdade que muitas das histórias que o povo conta, não são propriamente de João 

Maria, mas são a ele atribuídas, para que assim as mesmas mereçam crédito e 

respeito. Como afirma Zeno de Souza Matos:499 “hoje em dia, acontece qualquer 

coisa e se diz: bem que o São João Maria dizia que ia acontecer. Muita gente que 

benze, ou coisa parecida, inventa que veio de João Maria.” 

Não é demais falar que, para alguns descendentes do Contestado, os 

textos acima citados são considerados sagrados. Testemunha disso é o fato de que, 

em muitos casos, quando existem por escrito, são guardados em locais seguros, 

onde poucos têm acesso e estão protegidos para não se corromperem. São textos 

que significam, para os que os possuem e os guardam, proteção, bênção e dão 

sentido às suas vidas, ao ponto de se constituírem, possivelmente, nos símbolos 

mais importantes da herança cultural que possuem em suas casas. Eles contam os 

"feitos" dos monges e fazem refletir sobre as mais diversas situações do cotidiano. 

Muitos deles ainda estão sendo repassados de geração em geração apenas pela 

tradição oral, sendo portanto mais facilmente ressignificados com o passar dos anos. 

Outros, porém, por estarem escritos, conservam melhor sua originalidade.  

                                                
498 DUSSEL, E. Oito ensaios sobre cultura latino-americana e libertação. (1997), p. 159. 

499 Cf. Relato anexo nº 03. 
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Para diversos pesquisadores do Contestado, entre eles destaca-se Vinhas 

de Queirós500, não somente os textos, mas, como já foi afirmado acima, o próprio 

João Maria é considerado  

mais do que um simples indivíduo humano, ele tornou-se um mito e um 
símbolo. A ele são atribuídos milagres e prodígios, e é curioso de ver - como 
acontece muitas vezes com as anedotas picarescas populares - que estas 
histórias míticas se adaptaram dentro de cada município e em cada lugar, a 
personagens reais ali conhecidas.  

Diversos artistas já ofereceram um grande trabalho de resgate da memória 

do Contestado, dentre eles pode-se destacar Romário J. Borreli501 que compôs 

várias músicas e inclusive fez uma peça de teatro que procura resgatar essa 

memória. João Maria e José Maria recebem uma posição de destaque. A primeira 

música do seu disco revela o espírito do seu trabalho: a importância de conhecer a 

“razão do Contestado” e de não contestá-lo sem saber sua razão. Ele concebe o 

Contestado enquanto luta e ousadia dos sertanejos bem armados que, 

corajosamente, “rasgaram este sertão” e combateram até a morte. A música afirma 

que “foram mais de 20 mil jagunços nos redutos, bem armados, combatendo inté a 

morte, é o famoso Contestado.” Sendo que o refrão repetido várias vezes é, “não 

conteste o Contestado sem saber sua razão.”  

A peça de teatro, que também contempla várias músicas, vem sendo 

apresentada em diversas cidades da região, por um grupo de aproximadamente 20 

atores do município de Caçador, já há mais de uma década. Segundo o atual 

coordenador do Grupo de Teatro “Temporá”, Adilson Panata, a peça já foi 

apresentada aproximadamente 70 vezes, inclusive fora do Estado e em média 300 

                                                
500 VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 59. 

501 BORRELI, R. O Contestado. (s.d.).p. 14 e 15. 
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pessoas a cada apresentação assistiram ao espetáculo.502  

Na peça, em uma das falas de João Maria, ele aparece, não como 

normalmente os descendentes do Contestado o lembram, mas como um homem 

que fala palavras agressivas e apocalípticas, arrancando assim, soluços dos que o 

ouviam. Ele anuncia tempos difíceis, tempos de guerra e destruição, que convoca a 

fazerem penitência e a que tomem providência, diante da triste realidade que está 

por vir. Antes de o monge fazer esse discurso, citado a seguir, os atores e os 

músicos, cantam: 

O pai véio João Maria 

Não qué pôso nem esmola 

Afasta a agonia 

Batiza, benze e consola. 

/: lá vem João Maria, a bença, a bença :/ (6 vezes) 

O sol preparou o dia 

Nem mesmo pediu licença. 

/: lá vem João Maria, a bença, a bença :/ (6 vezes) 

O povo corre prá estrada 

Prá ver João Maria que vem 

Lenda veio antes dele  

Pelo atalho da crença 

/: lá vem João Maria, a bença, a bença :/ (6 vezes) 

Então João Maria se manifesta: 

Que Deus abençoe vanceis tudo! 

Que Deus abençoe as crianças, porque as crianças ainda vão vê muita 
desgracia. Vim avisá que vem um tempo de muito pasto e poco rastro. O 
sangue vai corrê pela terra como os rio. Vanceis tem que tomá providência. A 
guerra dos maragatos foi feia, mas não foi nada. Vem uma guerra muito pió. 
E vem uma peste de rato, e vem uma peste de chaga, inté as ave vão se 
mudá daqui. Vanceis carece de fazê penitência. Jesuis disse pra São Pedro 

                                                
502 Cf. Fichário de entrevistas, pasta 06, p. 01. Esta mesma peça já havia sido encenada em 

1980, em Curitiba, pelo Teatro Paranaense de Comédia, sob a direção de Emílio Di Biasi. As 

músicas do espetáculo, “O Contestado”, foram editadas em disco em 1979 pelo Museu da 

Imagem e do Som. A gravação foi feita pelo SIR – Laboratório de Som e Imagem, sendo as 

letras e músicas de autoria de Romário J. Borelli.  
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Foto do quadro pintura em tela de Willy Zumblick, que destaca José 
Maria reunido com seu conselho de guerra.  

que o mundo ia exitir mir anos, mais que não ia passá disso. E Deus disse: 
“faze que eu ajudo...” E o que é que vanceis estão fazendo? Nada! Tão aí 
sem tomá providência. Tão aí como os bicho. Mais eu aviso: a cidade de 
Porto União vai desaparecê nas águas do Iguaçu! A cidade de Curitibano vai 
virá tapera. Logo, logo vanceis vão tê treis dia de escuridão completa. O sor 
não vai passá no céu. E vejo muita desgracia diante de vanceis. Guardem 
velas pros dias de escuridão! 

Dentre os projetos artísticos de grande repercussão em Santa Catarina 

vale destacar, além do disco e a peça de teatro de Romário Borelli, outros dois 

discos lançados em Santa Catarina: um, em 1987, intitulado “Retalhos do 

Contestado”, sendo as músicas e letras de autoria do pesquisador e folclorista 

Vicente Teles, e outro, lançado em 1985, “O Contestado”, sendo as letras e músicas 

de José Acácio Santana. Também de grande repercussão em Santa Catarina, foi o 

filme dirigido pelo cineasta Sylvio Back, em 1971, chamado “A guerra dos pelados”, 

que destaca principalmente o aspecto messiânico do movimento do Contestado, 

centrando sua ação no reduto de Taquaruçu.  

Outro trabalho, que merece destaque, é a produção artística de Willy 

Zumblick. Ele foi um dos poucos pintores que registrou nas telas os episódios do 

Movimento do Contestado. Essa produção artística foi por ele iniciada em 1956, 

totalizando onze 

trabalhos, em óleo sobre 

tela e em grandes 

dimensões, onde o 

artista ilustra a história 

bélica do Contestado e, 

dentre outros aspectos, 

destaca o messiânico e 

místico do caboclo em 

torno do monge.503  

                                                
503 Cf. Anexo duas pinturas de Zumblick sobre o Contestado. In: Site: O Motin, 

http://members.tripod.com/~omotim/pintor.html  
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Porém, mais do que projetos de 

grande repercussão ou projetos que 

envolvem um grande volume de recursos 

financeiros, como é o caso das dezenas de 

monumentos, placas, museus e outras 

obras patrocinadas por alguns governos de 

Santa Catarina, ganham corpo e são de 

grande valia para os descendentes do 

Contestado, as pequenas obras de arte por 

eles mesmos criadas. Entre elas estão os 

desafios, as poesias, os poemas, as 

músicas, as pinturas e uma quantidade 

enorme de pequenos projetos artísticos que resgatam a mística, a história e a 

mensagem do Contestado e de João Maria.  

Felippe, pesquisando sobre “o folclore no Contestado”, reuniu, além de 

diversas histórias, algumas já citadas anteriormente, também várias destas obras de 

arte, das quais terão destaque aqui, algumas nas quais João Maria é citado. É um 

apanhado riquíssimo de mensagens, muitas ressignificadas e reatualizadas, nas 

quais aparece a atualidade da mensagem de João Maria junto à cultura popular do 

Contestado.  

A presente décima, por ele504 colhida, foi fornecida por João Maria 

Linhares, residente nos campos de Palmas e que se dizia afilhado de São João 

Maria. Dizia ser dele a presente composição:  

É um santo aqui da terra 

Meu padrinho São João: 

Faiz suas cura, faiz suas reza 

Sem cobrá nenhum tostão. 

Ele é hôme que abençoa 

                                                
504 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995). p. 24 

Grande monumento em homenagem ao 
Contestado – Irani,SC. 
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Só por bem e afeição, 

Só quem manda nele é Deus 

Por quem tem sua devoção. 

O Deus dele é nosso Deus 

Tá presente no sertão, 

Tudo o que aqui tem vida 

É de Deus, é nosso irmão. 

Seja pranta ou animá 

Seja grande ou miúdo 

Branco, negro ou mulato, 

Nosso Deus está com tudo. 

Não importa seja rico 

E nem mesmo pobretão 

Basta tê sinceridade 

E tê limpo o coração. 

O céu é dentro d'alma 

Não importa a posição: 

O inferno é a má consciência 

Ca mais dura punição. 

Os que hoje são os mau 

Miorarem poderão, 

Tão aí os sofrimento 

Nos trazendo suas lição. 

Bem por isso os mau precisa 

Que se óiem com atenção, 

São os burro dando coice 

Preparando as afrição. 

São as lei que faz justiça 

Que não façam nossas mão; 

Pois cas braça que medimo 

Amanhã nos medirão. 

Quem quizé medida curta 

Meça curta a agravação; 

Quem quizé tê liberdade 

Que perdôe de coração. 
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Os preceitos deixados por João Maria e por outros despretensiosos 

anacoretas ou famosos monges, que passaram pela região,505 abrangem 

basicamente aspectos como a solidariedade, o respeito e o amor ao próximo, a 

sensibilidade e o cuidado para com os animais e para com toda a natureza. João 

Maria insiste na necessidade do cuidado especial com o trabalho no campo, com o 

cultivo correto da terra-mãe, o zelo pela pureza das águas e a preservação dos bons 

costumes. 

Conforme se fala na educação, existem conteúdos transversais a serem 

trabalhados em sala de aula. Realmente, João Maria não era um “especialista” em 

uma área específica do conhecimento, mas interessava-se e, quanto possível, falava 

sobre diversas dimensões da vida e do conhecimento, tais como teologia, 

antropologia, sociologia, política, ética e outras. A poesia que segue, narrada por 

Felippe506, revela um pouco isso: 

Em virtude dos ensino  

Paz e amor que instruía, 

Cada um amasse a Deus 

conforme entendia. 

Sendo Deus o Pai de tudo 

É que tudo Ele amava; 

As Suas Lei, pra tudo iguar 

Ter temor não ensinava, 

Inimigos Deus não tinha 

A ninguém Ele odiava, 

Singeleza de Suas Leis 

A natureza demostrava, 

Quarqué um dos fíio Dele  

Só por si, representava, 

                                                
505 THOMÉ, N. Os iluminados. (1999), fala de pelo menos sete monges que atuaram ou 

passaram pela região do Contestado, antes da guerra, e de vários outros, que atuaram depois 

da guerra. 

506 Ibid., p. 22-23. 
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A grandeza duma alma? 

Era a que mais tolerava, 

Quem cumprisse essas norma 

Era quem Deus estimava. 

O dia mais santificado? 

É quando a gente trabaiava; 

A maió das religião? 

Os que bem se comportava; 

Cada Fé era um direito 

De quem qué que professava; 

O maió de todos home? 

Era quem não se orguiava; 

O maió dos Mandamento? 

Bem-querê é que mandava; 

A mais reta das justiça? 

Era a que mais perdoava. 

Cada um era medido 

Pelo parmo que usava. 

Certa feita, João Maria acampou na costa de um rocilho, na entrada da 

Freguesia de Ponta Grossa. A notícia se espalhou e o lugar começou a se encher de 

gente. Todos queriam ouvir seus ensinamentos. E por causa de seus ensinamentos, 

as autoridades maiores ordenaram ao delegado que prendesse o tratante. Sete 

soldados se dirigiram à barraquinha no rocilho. Avistando-o, deram 'voz de prisão'. 

Ao chegarem as algemas, porém, o monge desapareceu de suas vistas. 

Apavorados, correram a relatar o prodígio ao delegado, então, explicando o 

acontecido com o delegado, surgiu este conto em forma de poema: 507 

Não acredito em babosera 

Esbravejava o Delegado; 

Quero vê cos próprio zóio: 

Vô prendê o celerado. 

Ao chegá na barraquinha 

                                                
507 Ibid., p. 22-23. 
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Viu o monge lá sentado: 

Eu agora te argemo 

Não me foge, excomungado! 

João Maria estendeu as mão 

Sem saí do seu assento: 

Delegado aperta a argema, 

Quando viu, fechô só vento. 

O tarzão tomô um susto 

Que correu de lá berrando; 

Foi só ele se auzentá 

Tava o monge lá rezando! 

Felippe encontrou uma Igrejinha ou uma capelinha edificada a São João 

Maria na antiga Vila de Curitibanos, hoje Cidade de Curitibanos, sob o patronato, 

camuflado de S. Bom Jesus. O local é denominado por muitos de "subúrbio da Água 

Santa" e outros o chamam de Bairro Bom Jesus. 508 Para dar sustentação ao culto, 

que basicamente consistia na reza do terço e em duas festas anuais realizadas 

naquela Igreja, foi organizada uma “Ordem” denominada por Felippe de “Sociedade 

Encoberta”. As duas festas que lá aconteciam eram a de Bom Jesus, em 06 de 

agosto, e a de S. João, em 24 de junho, ambas, na verdade, eram disfarçadamente 

feitas em honra a S. João Maria. Na realidade, era este o santo festejado.509 

Referindo-se a uma festa acontecida em 24 de junho de 1939, Felippe, 

entre outras coisas, faz referência aos foguetórios, às velas acesas, à estampa de 

“São” João Maria, ao capelão que puxa a reza do terço, com persignações, preces e 

cantos sacros à moda cabocla e à memória dos ensinamentos do monge, que era 

transmitida dos mais velhos para os mais novos, logo após a reza e no pátio da 

capelinha. Diz ele que, “ao par dos folguedos, o assunto principal é em torno de 'seu' 

João Maria.” E que, nestes relatos, “não há quem não tenha uma maior pra contar, 
                                                
508 Este local situa-se a mais ou menos 1,5km do centro da cidade, ao lado sul. Foi construída 

sobre uma vertente de água potável. Conta a tradição local que junto da qual o monge João 

Maria pernoitou por três vezes. 

509 FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 32-33. 
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vangloriando-se do prestígio que goza junto ao santo.” São “causos” nos quais João 

Maria aparece como pau prá toda obra. Nestes, afirma Felippe,510 pode-se conhecer 

João Maria como alguém que 

não desdenha entrar num rancho para atender um doente e nem num 
chiqueiro para curar um porquinho. Ajuda acalmar uma rez encolerizada na 
mangueira, derrubar outra pra curar uma bicheira, ficar de guarda numa roça 
de milho para vigiar os macacos ladrões, grudar um domador no lombo de 
uma mula xucra e arrancar um espinho de sucurá de uma mão que já se 
encontrava inflamada. 

E, ao final da Festa da Água Santa, Felippe diz ter acontecido um desafio, 

onde “se aboletaram sobre o coreto” Manoel Lima e Herculano França, e entre eles 

o gaiteiro. O mesmo é assim relatado511:  
LIMA – 1 

Tô aqui neste salão, prá cantá um desafio 

Cumprimento nhô Frorêncio, por respeito, é meu tio: 

Adispois todo este povo, moradores do rocíio. 
HERCULANO – 2 

Tio Frorêncio é meu padrinho, a sua bença eu li peço 

Mais a bença da madrinha, eu suprico nestes verso: 

Pra honrá toda famíia, as palavra eu não meço. 
LIMA – 3 

Tua metrage é meio curta, seja parmo ou polegada 

Seja arquere, quarta ou litro, é escassa tua roçada: 

Quemas campo só com chuva: não tem cinza a sua quemada. 
HERCULANO – 4 

Oi qu'eu roço, quemo e pranto, chego terra, carpo e côio, 

Mas vancê, seu mandrião, tem coati, fica no môio: 

Vem o tempo das coiêta, toma ferro, cóie joio. 
LIMA – 5 

Tu t'engana véio amigo, vá la em casa e vê o paió 

Atuiada estão as borsa, com atíio de cipó: 

Minha casa é de fartura, onde escorre o meu suó. 
HERCULANO – 6 

Se confiá no teu suó, tua famíia passa fome, 

Se desperte camarada, me enfrente se é home: 

Te debruce nesta gaita, vem honrá teu sobrenome. 
LIMA – 7 

Sempre honrei meu sobrenome, com corage e muita garra, 

Festejando João Maria, aqui canto só por farra: 
                                                
510 Ibid., p. 35. 

511 Ibid., p. 37-39. 
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Eu sô cabra muito guapo, não tem laço que me amarra. 
HERCULANO – 8 

Bem, então vamo cantá, só em louvô a João Maria, 

Ele é o santo cá de casa, padroero da famíia: 

Os seus grande ensinamento, só nos traiz muit'alegria. 
LIMA – 9 

Bem por isso que o povo, festejando aqui c'os França, 

Pós um terço bem rezado, tem fartura e comilança: 

Muitos viva aos festero, adispois com muita dança. 
HERCULANO – 10 

Convidemo aqui o povo, demo um viva ao nosso santo, 

Se nóis hoje é feliz, amanhã é dotro tanto: 

Quem tem fé em João Maria, é premiado, eu garanto. 
LIMA – 11 

Que comigo deu-se um fato, e um causo verdadero: 

Um peão tava subindo, na copada dum pinheiro. 

De repente despencô, veio a baxo no terrero. 

Eu gritei: - São João Maria, nos acuda, padroero: 

O piá veio vuando, bem sãozinho todo intero. 
HERCULANO – 12 

No meu sítio se sumiro, quatro vaca e um ternero, 

Vascuiei todo arredó, campo e mato, morro e cêrro 

Fiz promessa a João Maria, logo os bicho aparecero: 

Pêlos lisos e sãos de lombo, bem fechados do potrero. 
LIMA – 13 

Lá no sítio do Meireles, mais um causo assucedeu: 

Cascavéia deu um bote, no compadre Zébedeu; 

Com a cinza do foguinho, c'água santa se benzeu: 

Não sentiu mais a picada, nem sinar apareceu. 
HERCULANO – 14 

Outro fato adimirado, foi aquele do Jonoca, 

Tava ele n'agonia, afogado com passoca, 

Dero um chá de vassorinha, la se foi a sororoca: 

Levantô, saiu andando, estralando, vê pipoca! 
LIMA – 15 

A comadre Eufrosina, não podia ganhá neném, 

Ofereceu pro Santo Monge, deiz moeda de vintém 

U'a mesada de inocente, um Pai-nosso e um Amém: 

O piá pulô prá fora, té agora ele tá bem. 
HERCULANO – 16 

Se nóis faia pra contá, tudos causo acontecido, 

Nóis cantava dia e noite, tudo que se tem ouvido 

Bem por isso agradecemo, este santo tão querido. 
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LIMA – 17 
Veio ao mundo João Maria, percorrê nosso sertão, 

Ajudando nóis na vida, e nos dando mir lição: 

Ensinô nóis tê respeito, e zelá das criação. 
HERCULANO – 18 

Bem por isso nesta data, não é dia de provocá, 

Já que tudo semo irmão, vamo tudo se abraça, 

Esperá ano-que-vem, pr'os festejo renová. 
LIMA – 19 

Que São João Maria dos França, como aqui é conhecido, 

Abençoe esta famíia, e este povo tão querido: 

Festejando para sempre, este dia nunc'esquecido. 
HERCULANO - 20 

A famíia nunca esqueça, esta nossa tradição, 

Que em todo o mês de junho, bom Jesus e São João, 

Sejam sempre festejados, com churrasco e com leitão! 

E, para concluir esta seção e ao mesmo tempo dar abertura à seguinte, 

vale dizer que há uma riqueza imensa de formas e expressões que os descendentes 

do Contestado utilizam para resgatar a memória, a mensagem e a mística de João 

Maria. Felippe512 apresenta um dos poemas que colheu nas suas andanças pelo 

Contestado, que fala dos inúmeros milagres de João Maria e do final de sua vida.  

João Maria ao se acordá 

Deu por si cá na froresta, 

Passarinho e bicharada 

Ao redó fazendo festa. 

Como fíio de perdiz 

Se alevanta e sai andando; 

Assistido por São João 

Lá o povo abençoando 

Os milagre que ele feiz 

Inda tão por si contá, 

Escrevendo em doze livro 

Só em mais doze caberá. 

Muito longa a caminhada 

Que levô cumprindo a sorte, 

Quando um dia, chegando a hora 
                                                
512 Ibid., p.18 e 19. Não aparece o nome do autor deste poema apresentado por Felippe. 
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Entregô seu corpo a morte. 

Sepurtado no Taió 

No lugá nasceu uma frô, 

Uma rosa perfumada 

Era Aischa... seu amô! 

3.2 SÍMBOLOS, RITOS E ORAÇÕES QUE RESGATAM A MEMÓRIA DE JOÃO MARIA E DO 

CONTESTADO 

Em vez de definir o homem como animal rational, deveríamos defini-lo como animal symbolicum. 
Ernest Cassirer 

É por intermédio dos padrões culturais, amontoados ordenados de símbolos significativos, que o homem 
encontra sentido nos acontecimentos através dos quais vive. 

Clifford Geertz 

 

Desde os primórdios da humanidade, os símbolos ou as representações 

simbólicas sempre desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento 

humano. Desenhos, cores, números, letras e imagens diversas foram cravadas em 

pedras, madeira, pergaminhos e outros materiais duráveis ou perenes, para marcar 

ou perpetuar personagens, fatos históricos, mitos e sonhos de pessoas, de heróis, 

santos, comunidades e povos.  

Os símbolos religiosos, segundo Eliade,513 “continuam a transmitir a sua 

mensagem, mesmo quando deixam de ser compreendidos conscientemente, em sua 

totalidade, pois um símbolo dirige-se ao ser humano integral, e não apenas à sua 

inteligência.” Para ele,514 

o pensamento religioso é uma área consubstancial ao ser humano. Ele 
precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos 
da realidade – os mais profundos – que desafiam qualquer outro meio de 
conhecimento. As imagens, os símbolos e os mitos não são criações 
irresponsáveis da psique; elas respondem a uma necessidade e preenchem 
uma função: revelar as mais secretas modalidades do ser. 

Ao estudar os povos primevos, Durkheim percebeu que nos símbolos 

                                                
513 ELIADE, M. O sagrado e o profano. (1996), p.109. 

514 ELIADE, M. Imagens e símbolos. (1996), p. 8. 
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sagrados existe um "mana", que é a força que o símbolo exerce sobre quem o 

respeita. Desta forma, poder-se-ia dizer que os caboclos que têm em sua casa uma 

fotografia de “São” João Maria, também a respeitam ao ponto de praticamente a 

venerar. Entendem que não cuidar ou fazer pouco caso da mesma, é agredir e 

desprezar o próprio santo e aí as consequências podem ser desastrosas. A ação do 

“mana” se manifesta enquanto força espiritual oferecida ao portador do símbolo 

sagrado.515  

Durkheim também percebeu que é próprio das culturas dos povos 

“primitivos” o entendimento de que, para relacionar-se com as coisas sagradas, o 

homem precisa antes despojar-se de tudo o que considera profano. Talvez fosse 

possível afirmar que esse fenômeno existe em todas as culturas. No Contestado, por 

exemplo, a religiosidade assumia uma postura que considerava que apenas as 

crianças, virgens ou puras, tinham o poder de se relacionar com poderes 

transcendentes, com as forças do além, adquirindo a capacidade de receberem 

mensagens dos santos.  

Também João Maria, mesmo não sendo criança, foi interpretado como 

quem de tudo se despojou, para servir a Deus e àqueles que encontrava pelo 

caminho. Ele não tinha família, nem dinheiro, nem casa, nem conforto, etc., além 

disso era dado a jejuns, abstinência e sacrifícios. 

Não seria de se estranhar, se alguém defendesse a presença de aspectos 

do totemismo e do animismo, no Contestado.516 Rituais de magia eram comuns no 

Contestado. Vários dos símbolos por eles utilizados foram considerados amuletos, 

talismãs, objetos com poderes mágicos, capazes de proporcionar felicidade ou 

afastar desgraças. Os caboclos do Contestado usavam os patuás, cordões com 

                                                
515 Um exemplo disso são as cinzas e o carvão que restavam das fogueiras de João Maria. As 

pessoas as recolhiam não apenas para fazer chás ou remédios, mas também os usavam como 

patuás, os guardavam em casa como “símbolos”, e com isso sentiam-se protegidos contra 

muitos males.  

516 Nilson Thomé arriscou-se defender esta tese na sua obra Os iluminados (1999) p.123, 226. 
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objetos mágicos, orações milagrosas, etc., que acreditavam defendê-los de todos os 

males, até da morte. É possível que o próprio João Maria, e outros líderes místicos 

do Contestado, tenham se utilizado de rituais mágicos a fim de curar doentes, 

espantar maus espíritos, proteger plantações contra insetos, etc.  

Por causa da insegurança e diante das diversas ameaças e sofrimentos da 

vida, o povo busca na magia um apoio, uma proteção, uma defesa e um certo 

otimismo para não desesperar. Segundo Alexandre Otten,517 “também a magia e a 

superstição tornam a vida inteligível e manejável.” Ao observar o “catolicismo 

rústico”, vivido pelos sertanejos na sua luta pela sobrevivência, contra as doenças e 

a miséria, e também na sua resistência contra a opressão dos mais fortes, ele afirma 

que, em torno disso 

Há um grande número de agentes: benzedores, feiticeiros, beatos, rezadores; 
gente simples, mas com domínio sobre as forças ocultas, que são dominadas 
e afastadas por ritos especiais, remédios de raiz e outros objetos. Tudo é tido 
como mais um meio de viver neste mundo.(...) Ao lado da porta estreita do 
céu, que passa por penitência e confissão, há o exército dos agentes 
populares, os mil meios de escapar das garras do demônio e alcançar a 
misericórdia divina. 

E, apenas para antecipar um exemplo, já que mais adiante haverá uma 

seção para as orações, vale lembrar que Arnoldo Ferraz518 afirma usar ainda hoje 

uma oração milagrosa, contida na “carta celeste”, ensinada pelo seu João Maria, e 

com isso cura muita gente. Ele afirma ter usado a oração para curar da loucura um 

vizinho seu. Ele fala também do poder desta carta, de inclusive, em proteger contra 

tiros: 

O Chico Grein atentou-se, perdeu a cabeça, pastava como cavalo. Enloucou-
se. Ele é um homem rico, alemão. Não é querer falar, mas o Deus deles é o 
dinheiro. Não rezava, nem nada. Daí levaram ele lá prá Florianópolis, lá 
ensinaram ele rezar, ai veio-se embora e enloucou de novo.  

Ai eu disse pra comadre Vitória (esposa do Chico): copie esta oração, põe 
embaixo do travesseiro desse louco e nunca mais o diabo atenta ele!  

Ela disse, pois se for, eu faço.  

                                                
517 OTTEN, A. Só Deus é grande. (1990), p.131. 

518 Cf. Relato anexo nº 08. 
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Daí a nora dela escreveu (copiou) mas não escreveu tudo(...) E ela colocou 
debaixo do travesseiro e ele não enlocou mais.  

Porque esta oração atropela o que é de mal, na boa fé nada atenta. Esses 
antigo às vezes brigavam e um descarregava o revolver no outro e não 
acertava nenhum tiro, porque eles usavam essa oração. Ter essa oração com 
fé não abala ninguém. A bala não chega no corpo da pessoa, né. 

Alves519 entende que, um povo, sempre que deseja, apela para a magia, 

busca harmonizar a realidade com o desejo. Diante do fracasso, da crueldade, da 

solidão e da impotência, o ser humano agarra-se à magia e, por meio dela, procura 

encontrar um mundo que possa ser amado, mesmo que apenas nos símbolos. Este 

é um caminho que o homem toma ao procurar criar um mundo que faça sentido. 

Desta forma, pode-se afirmar que, ao plantar cruzes e abençoar as fontes de água, 

tornando-as "milagrosas" ou curativas, João Maria estaria usando rituais de magia. 

Mais do que magia, nesta pesquisa, preferiu-se compreender o fenômeno 

ou a história, em torno de João Maria, de “mística”. Era uma mística que consistia 

basicamente em levantar cruzes por onde passava, abençoar fontes de água, 

consolar os tristes impondo-lhes as mãos, ameaçar e afastar os maus espíritos, com 

o uso de uma pequena cruz que carregava consigo, batizar utilizando-se da água e 

de algumas orações e preces, acender um fogo para se aquecer nas noites frias, 

permitindo ou sugerindo que o carvão fosse usado com remédio, utilizar-se de uma 

bandeira, de textos sagrados (da bíblia) e de um pequeno oratório.  

Não eram muito mais do que esses os objetos que eram utilizados por 

João Maria e que compunham os principais símbolos de sua mística. Por meio 

deles, João Maria falava das coisas invisíveis e imagináveis que dessem sentido à 

vida daqueles e daquelas que, em muitos casos, já haviam perdido tudo, ou seja, 

tudo lhes tinha sido tirado, inclusive o respeito, o reconhecimento, a dignidade e até 

a vida.  

Enfim, sua mística consistia também em oferecer consolo diante da dor e 

da morte, em falar sobre o sentido da vida, a possibilidade de ser feliz e a 

                                                
519 ALVES, R. O que é religião? (2001) p. 12-13. 
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necessidade de se olhar para além da realidade presente, apostando e acreditando 

em algo mais.  

Esta pesquisa não pretende fazer uma análise aprofundada dos símbolos 

do Contestado a partir das concepções supracitadas. Talvez isso possa ser objeto 

de um estudo posterior, pois aqui o objetivo não é fazer uma análise exaustiva dos 

símbolos perpetuados pela cultura e religiosidade popular do Contestado, mas 

somente mapeá-los, apontando para alguns dos seus possíveis significados.  

Pode-se afirmar que os símbolos a serem expostos a seguir, mesmo sendo 

impossível compreendê-los na totalidade de sua mensagem, apresentam, ainda 

hoje, um grande poder de atrair, estimular e manter a coesão dos descendentes dos 

caboclos e caboclas que lutaram no Contestado. Eles elevam os descendentes do 

Contestado a um alto grau da realidade, ao ponto de, talvez, sem eles ou sem a 

experiência do sagrado que os contempla, o mundo de muitos destes torna-se inerte 

e sem sentido. 

Existem inúmeros símbolos que deram identidade e marcaram a mística e 

a história do Contestado,520 ou seja, que dão sentido à cultura, ao folclore, à 

religiosidade e à vida dos descendentes do Contestado. É verdade que muitos 

destes símbolos talvez tenham sido trazidos de culturas milenares, especialmente 

do cristianismo e de outras tradições dos povos nativos e de afro-descendentes.521 

Sendo assim, eles não foram gestados durante o Contestado, mas talvez lá 

receberam um significado, e é este significado “incorporado”, dos símbolos que 

acompanharam a guerra do Contestado, que permanece até os dias atuais. 

No contexto Latino Americano, o catolicismo popular, em muitos casos, 

tem em seus símbolos verdadeiras “entidades sagradas”. Normalmente, eles 

                                                
520 Cf. CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 260-302. 

521 AZZI, R. O catolicismo popular no Brasil. (1978), p. 11, afirma que “o catolicismo popular 

esteve sempre bastante próximo dos cultos africanos e ameríndios, gerando não poucas vezes, 

expressões religiosas que podem ser consideradas como verdadeiro sincretismo religioso.” 
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incorporam elementos naturais com destaque especial à água, que é empregada em 

inumeráveis formas de bênçãos, proteção e cura. Veneram-se também outros 

símbolos, como a terra, rochas, cachoeiras, nascentes, fogo, árvores, animais, etc. 

Alguns destes símbolos são “humanizados”, e o culto já não é mais prestado a uma 

“coisa”, mas à “mãe”, ao “espírito” que vive naquela realidade.522  

A cultura é dinâmica. No Contestado, como em qualquer outra cultura, os 

símbolos vão passando por um processo de ressignificação permanente. E, como já 

foi afirmado, mais do que uma explicação possível, ampla, objetiva e racional, o 

símbolo fala não somente à inteligência; o conhecimento não consegue agarrá-lo na 

sua totalidade, o símbolo é como a água que escapa às mãos do cientista.  

Por mais que alguém procurasse desvendar a totalidade de um símbolo, 

jamais isto seria possível, pois, se assim fosse, ele deixaria de ser símbolo. “A 

explicação do símbolo jamais esgotará o seu campo de significados. O pensamento 

simbólico não é analítico pois condensa em um significante um punhado de 

significados.”523  

São muitos os símbolos do Contestado. Esta pesquisa, mais do que 

explicar ou analisar a todos e com profundidade, propõe-se citar tantos quantos foi 

possível mapear, e a aprofundar algumas reflexões em relação a cinco deles, 

considerados os de maior importância: "as águas", "as cruzes", “os batismos”, as 

“orações e benzimentos” e as romarias. E quanto aos demais símbolos mapeados, 

apenas alguns aspectos serão citados. São eles: “as medidas do Monge”, “o 

bastãozinho”, “os oratórios”, "os lugares de pouso", "cinzas", "a vassourinha", "a 

medida", "as fotografias", "as profecias", "os ensinamentos", "as bandeiras", "a cuia 

de chimarrão" e "as erveiras", que também possuem certa importância ou são até 

considerados sagrados no Contestado, ainda hoje.  

A começar pelos últimos, tem-se: 

                                                
522 GONZÁLEZ, J. L. Catolicismo popular. (1992), p.164. 

523 EPSTEIN, I. O signo. (1991), p. 70-71. 
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- As medidas do Monge. Diversas pessoas idosas guardam, 

normalmente, dentro de vidros, “medidas do Monge”. As "medidas" são na verdade 

duas. Eram cordões, fitas ou tiras de pano, uma com 1,68 ou 1,70 metros, que 

eqüivaleria à estatura de João Maria, e outra com 23cm, equivalente a um palmo, 

que os devotos usavam para medir, ao invés de usar os sistemas convencionais. 

Também, quando alcançavam alguma graça do santo, ou quando faziam pedidos a 

ele, amarravam essas medidas nas suas grutas, nos poços de água que ele teria 

abençoado, ou em outros locais onde ele poderia “estar ou por ali passar.” As fitas 

são ali colocadas juntamente com um agradecimento ou pedido feito ao santo.524 

Durante a guerra do Contestado, era comum usar fitas no chapéu ou junto aos 

arreios do cavalo. Acreditavam, com isso, que estavam protegidos contra os perigos 

e os inimigos. 

- O bastãozinho. Frei Rogério525 encontrou-se, em certa ocasião, com 

João Maria. No seu relato, ele conta que João Maria “trazia um bastão na mão e um 

cachimbo na boca.” O bastãozinho de João Maria media, segundo Aliriano A. dos 

Santos526, mais de meio metro e menos de um metro. Mais ou menos o tamanho de 

uma bengala. Segundo ele, “se você colocava esse bastãonzinho numa roça, nada 

mexe na planta. Ele abençoava aquele bastãonzinho e também servia para remédio, 

era raspado e, com a raspa, feito um chá pra qualquer doença.” Também Justina C. 

da Silva527 fala que, se alguém pedisse para fazer um remédio pra uma criança, ele 

ia até a porta e não entrava. Segundo ela, ele dizia: “só quero que me dêem ordem 

                                                
524 Cf. Anexo, foto da gruta de Santa Emídia, situada no município de Irineópolis, Comunidade 

de Bom Sossego, onde João Maria teria passado alguns dias. Muitas pessoas para lá se dirigem 

para fins diversos como batizar, procurar curas, agradecer e pedir graças ao santo. Neste local, 

como pode-se conferir na foto, estão fixas junto a uma árvore muitas fitas ou medidas de São 

João Maria.  

525 SINZIG, Frei P. Frei Rogério de Neuhaus. (1939), p.156. 

526 Cf. Relato anexo nº 04. 

527 Cf. Relato anexo nº 06. 
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de dar três bastãozadas aqui na porta. Daí ele pedia uma faca e raspava aquele 

bastãozinho e mandava ponhá numa caneca e ponhá água quente em cima e dizia 

as palavra dele.” 

Semelhante ao bastãozinho, diversos outros símbolos, como pedaços de 

couro ou madeira, eram guardados em casa e eram consumidos aos poucos, sendo 

raspados, e serviam de remédio. Justina C. da Silva fala de uma bruaquinha 

(sacolinha de couro) que João Maria tinha e, em certa ocasião, ao encontrar-se com 

seu pai,  

Ele deu um pedacinho pro pai e disse: quando tiver um doente que não 
pegue remédio, é esse aí o remédio. Você pegue uma água bem limpa e 
ponha a ferver na chaleira, daí ponha essa sola no copo e despeje a água 
quente ali e deixe pará um pouquinho. Dê dois dia pro doente. Durante o 
tempo que o doente toma esse remédio ele não pode comer carne e os 
outros não podem dizer nome. Se disser, nada feito. O pai não tirava esse 
coro da guaiaca. Um dia ele pinchou a guaiaca com tudo. Já tava bem 
piqueninho aquele courinho, pois ia gastando. 

- Os oratórios domésticos. São um componente a mais dentro das casas, 

na região do Contestado, onde os devotos de João Maria elevam suas preces e 

orações e assim aprofundam sua devoção. Independente do padrão da moradia, em 

um número expressivo de casas, especialmente nas dos que já habitavam a região 

no tempo da Guerra do Contestado, há um espaço sagrado reservado. É um 

pequeno altar repleto de imagens ou quadros de santos, rosários, crucifixos, velas e 

às vezes flores.528 Nunca falta a imagem de São João Maria e dificilmente falta a 

imagem de Nossa Sra. Aparecida ou outra imagem de Maria. Uma prática frequente 

de muitos descendentes do Contestado é prostrarem-se diante do oratório duas 

vezes ao dia, ao acordar e antes de se deitar; também torna-se indispensável este 

ritual quando precisam fazer uma viagem, uma cirurgia, diante de uma doença 

                                                
528 Segundo AZZI, R. Catolicismo popular no Brasil. (1978), p. 25, “depois da cruz o oratório 

constitui outra expressão bastante singela da devoção popular e tradicional do Brasil. O oratório 

é um nicho que abriga um crucifixo ou uma imagem de santo de peculiar devoção. Os oratórios 

são conservados tanto em casa como fora dela, e algumas vezes transportados por pessoas 

devotas em suas peregrinações religiosas.” 
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qualquer, e para enfrentar situações difíceis como conflitos e problemas de 

desemprego e miséria. Ao realizar uma pesquisa junto aos descendentes do 

Contestado, que migraram para as grandes cidades, como Florianópolis, percebe-se 

que esta tradição continua viva. João Maria continua presente nos oratórios das 

casas da população empobrecida que habita os morros e as favelas de 

Florianópolis. Os oratórios representam, aos devotos de João Maria, a possibilidade 

de diariamente poderem invocar a proteção do santo e manifestar a ele sua fé, 

crença, devoção e gratidão. 

- Os pousos. Estão localizados geralmente na beira dos antigos caminhos. 

São pequenos cercados de ripas de madeira, com uma pequena cruz em seu 

interior. Eles marcaram os locais onde João Maria teria feito parada, em 

peregrinações, para descanso. Normalmente ao lado desses pousos há sempre uma 

nascente de água, que é tida como remédio. 

- As cinzas. São as que resultaram das fogueiras feitas por João Maria 

para se aquecer do frio ou na preparação e cozimento de seus alimentos. Elas eram 

recolhidas pelo povo, que as embalava em saquinhos de couro ou de pano, para 

serem usados como "patuás", para proteção pessoal ou como remédio curativo. 

A vassourinha. É uma planta rasteira de campo, hoje chamada de 

"vassourinha de São João Maria". João Maria a usava para fazer chá por infusão e 

receitava a doentes. A vassourinha do campo era usada ou indicada, como um dos 

principais remédios, para aliviar as dores e sofrimentos dos que o procuravam. 

Anacleto da Silva529, ao falar das curas oferecidas por esta “raminha”, lembra que, 

“ao ser apelidada, tal raminha perde o efeito.” Ele lembra de como São João Maria 

orientou em relação ao uso da raminha: 

E no mesmo tempo ele guiava assim: Ói, tem essa raminha do campo e não 
tem doença que não cure, mas isso é antes de apelidarem a raminha. No que 
eles apelidem dando o nome do remédio, ela perde a força. Então, ele 
ensinava tudo o que era perciso, mas só o que era perciso.  

                                                
529 Cf. Relato anexo, 05. 
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- As fotografias. São as que retratam João Maria. Nelas, João Maria 

aparece em três poses, duas sentado e uma em pé. A mais conhecida em toda a 

região e reconhecida como sendo a verdadeira foto de São João Maria, é uma em 

que ele aparece sentado e com as pernas cruzadas. Especialmente esta foto atrai 

muitas preces e orações dos devotos. Ela não é considerada apenas uma imagem 

do santo, mas é o próprio santo que, por meio da sua imagem, convive junto àquela 

família, ouvindo-a em seus clamores, abençoando-a e protegendo-a. Algumas 

pessoas, ao saírem para viajar, carregam consigo o “quadrinho” com sua foto, em 

sinal de proteção. 

- Os ensinamentos e as profecias. São as orientações de vida dadas por 

João Maria aos que o conheceram. São informações carregadas de misticismo, 

algumas de caráter apocalíptico e outras com expressões metafóricas, que passam 

verbalmente de geração a geração. Muitos destes ensinamentos, aos poucos foram 

sendo registrados e ressignificados, mas grande parte permanece na memória 

popular e na transmissão oral.  

- As erveiras e a cuia de chimarrão. As erveiras são árvores de erva 

mate, de porte médio, também chamadas de congonhas pelos indígenas que 

habitavam a região e tinham a tradição de usar suas folhas para fazer o chimarrão. 

João Maria apreciava o chimarrão e abençoava as erveiras. Com isso, valorizou a 

cultura do chimarrão, de origem indígena. Muitas erveiras, abençoadas pelo Monge, 

por respeito ou pelo temor de que algo de ruim pudesse acontecer, foram cuidadas e 

preservadas sem poda, e se tornaram símbolos de devoção.  

A cuia de chimarrão é um dos símbolos que mais se faz presente na vida, 

não só dos caboclos e caboclas, mas de grande parte dos habitantes do planalto 

catarinense. João Maria percebeu, no chimarrão, um instrumento capaz de irmanar 

as pessoas tornando-as mais amigas e solidárias. Talvez seja por isso que sempre 

levava consigo a cuia de chimarrão e oferecia o chimarrão aos que iam ao seu 

encontro. Ainda hoje, em algumas rodas de chimarrão, ao redor de um fogo, é 

comum ouvir as histórias sobre João Maria e os conselhos que ele dava, assim 
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como os causos que falam de fatos miraculosos e milagres atribuídos ao santo.  

Apenas para citar um exemplo: No município de Campos Novos, a dois 

quilômetros da cidade, existe um “morro da água santa”, santificado por João Maria. 

Lá existiu também uma erveira de São João Maria, que desapareceu de tanto os 

crentes a fragmentarem e desfolharem para levarem uma lembrança ou um 

amuleto.530 

- As orações. São inúmeras as orações consideradas “de João Maria”. 

Elas variam conforme o rezador. Cada um reza as suas orações da melhor maneira 

que pode a fim de curar os que o procuram, e de alcançar a satisfação das 

necessidades e a realização dos desejos. Muitos foram escrevendo ou pedindo a 

alguém que as copiasse, para carregarem consigo, durante as batalhas na guerra, e 

também depois. Apresentar-se-á, mais adiante, algumas destas orações. 

- As bandeiras. Afirma-se que eram muito usadas no Contestado, e 

mesmo antes, pelos Monges. São especialmente duas as bandeiras que 

permanecem na memória popular dos descendentes do Contestado. Uma era a 

bandeira do divino, de cor branca com uma pomba vermelha ou vermelha com a 

pomba branca, e outra era uma bandeira branca com uma cruz verde ao centro. 

Sabe-se que João Maria teria usado uma bandeira como remédio. Ele a encostava 

no doente a fim de curá-lo. Nas “formas”, os que iam na frente sempre carregavam 

grandes bandeiras, a fim de manifestar que à frente de sua luta estava o Divino 

Espírito Santo, Jesus Cristo crucificado e o desejo de paz. Eles simbolizam a força e 

poder de João Maria e de José Maria. Em algumas comunidades, da região do 

Contestado, ainda hoje estas bandeiras são esteadas em dias de festa e, em alguns 

casos, durante o ano todo. 

- As grutas. São muitas as grutas consideradas “moradas” de João Maria 

e abençoadas por ele. Elas se constituíam nos locais preferidos pelo Monge para 

morar. Grande parte das suas noites ele teria repousado em alguma gruta. Ao 

                                                
530 Cf. BORGES, A. O monge e a religiosidade popular. (2001), p. 20. 
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contrário das casas construídas pelas mãos 

humanas, ele preferia as edificadas pela 

natureza ou pelo Criador.  

Desde os povos mais antigos, as 

grutas e cavernas sempre foram tidas como 

misteriosas, como local onde habitavam os 

deuses. Mesmo certas pequenas cavernas, 

que talvez o Monge nunca tivesse conhecido, 

aos poucos passou-se a crer que ali ele teria 

repousado e muitas delas se tornaram 

verdadeiros locais de peregrinação, pequenos 

santuários, onde são colocadas as imagens de 

diversos santos de devoção e um quadro de 

São João Maria, acompanhado de vários outros símbolos relacionados a ele. Em 

algumas destas grutas, normalmente situadas em locais de difícil acesso, até hoje 

acontecem verdadeiras romarias e diariamente pessoas delas se aproximam para 

fazer suas orações e preces. Atualmente muitas destas grutas estão sendo cuidadas 

e há, em alguns casos, inclusive investimento público para melhor o acesso às 

mesmas. Em alguns casos, estas grutas se tornaram verdadeiras capelas católicas 

e a devoção central passou a ser, por imposição da Igreja, a de Nossa Senhora de 

Lurdes. 

Além dos símbolos supracitados, diversos outros são conservados dentro 

das casas, capelas ou em outros locais, na região do Contestado. E em torno deles, 

muitas histórias são contadas. Ao visitar os descendentes do Contestado é possível 

perceber que muitos se orgulham em poder mostrar algum símbolo que “ganhou” de 

João Maria ou de alguém que dele havia ganho. Para muitos, são verdadeiras 

relíquias que por valor nenhum as venderiam.  

É comum ouvir entre os descendentes do Contestado, que o monge João 

Maria ao passar pelas redondezas sempre deixava algo como um pedacinho de uma 

Um Grotão onde João Maria teria estado 
por alguns dias. Comunidade de Bom 

Sossego, Irineópolis – SC. 
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cruz que havia plantado e brotado, uma amostra de “vassourinha”, uma fita 

correspondente à sua altura, e muitos outros amuletos, bentos por ele, que eram 

usados para combater ou espantar os males. Quem quer que guardasse algum 

daqueles amuletos estaria livre dos males, doenças, pestes, fome, guerra, etc.  

Entre os símbolos considerados de maior importância, merecem destaque 

ao menos cinco deles, sendo que alguns não são somente símbolos mas 

verdadeiros rituais religiosos. São as águas santas, as cruzes, os batismos, as 

orações e benzimentos e as romarias. 

3.2.1 Águas santas 

...e ele ficou conhecido como o santo das águas. 
João Batista 

 

Para todas as religiões e culturas do tempo presente e do passado, a água, 

em um dos seus significados, simboliza a vida e possui uma dimensão sagrada. 

Nenhuma revolução religiosa pôde abolir o culto das águas. 531 É um mistério 

fascinante e tremendo, constituído de um elemento material e racional e de outro, 

estranho, subjetivo ou irracional. O conhecimento pleno sobre as águas jamais será 

alcançado pelos humanos. Elas possuem algo sobre o qual o ser humano não 

consegue falar, nenhuma linguagem humana o consegue explicar.  

Como já se afirmou anteriormente, são muitos os motivos que levaram 

João Maria a ser considerado santo pelos caboclos do Contestado. Entre eles, 

podemos destacar a sua preocupação com a água, com as florestas, com os 

animais, enfim com toda a natureza e com o ser humano. Também é memorável sua 

sabedoria em dar conselhos, em prever o futuro, em insistir na conversão, em 

anunciar a Palavra de Deus e em manter-se preocupado e solidário com os 

                                                
531 Cf. CABRAL, O.R. A campanha do Contestado. (1979), p. 283. 
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desprezados e empobrecidos. João Batista, entrevistado por Célio de Oliveira,532 

afirma que  

São João Maria foi um profeta e, para muita gente, um santo que fazia 
milagre. Os milagre que ele fazia era curar as pessoas e também onde ele 
acampava nascia água e essa água curava as pessoas(...) e ele ficou 
conhecido como o santo das águas, que com a fé das pessoas elas se 
curavam, tomando ou se lavando com esta água. 

Num texto citado no capítulo anterior, atribuído a João Maria, estão 

relatados 29 "Mandamentos da lei da natureza".533 Era uma espécie de manual do 

santo. Este texto, além de apontar para valores religiosos e princípios éticos a serem 

respeitados por todos, insiste no cuidado para com a terra, a água, os animais e 

toda a natureza. Dos 29 "mandamentos", dois fazem referência direta à água. São o 

sexto e o nono mandamentos que, respectivamente, afirmam:  

A terra é nossa mãe; A água é o sangue da terra-mãe; Cuspir e urinar na 
água é o mesmo que escarrar e urinar na boca de sua mãe. As horas de 
chuva são as horas de Deus; é quando a Mãe-Natureza vem trazer água para 
seus filhos na Terra. 

João Maria, além de insistir no cuidado para com as matas e animais, 

atribuía um valor especial para as fontes e nascentes de água. Um dos símbolos 

preferidos e mais usados por ele é, sem dúvida nenhuma, a água da fonte, a água 

das nascentes, a água que nasce na rocha, a água fresca, limpa e cristalina. Esta 

água não era, para ele, apenas um símbolo sagrado e que merecia o máximo de 

cuidado da parte dos seres humanos. Ela era também um remédio usado para curar 

muitas pessoas das mais diferentes enfermidades. Era através da água pura, ou 

quando muito, misturada e fervida com algumas ervas medicinais, “que o Cristo 

sofredor se voltava para o enfermo e o curava.”  

Tomar da água abençoada pelo santo ou saciar a sede na mesma fonte 

onde o santo se saciou, ou ainda, batizar as crianças nas águas do santo, é ainda 

                                                
532 Morador de Lebom Régis-SC, com 85 anos de idade. In: OLIVEIRA, Célio Alves de. A 

construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. (1992), p. 129 

533 Apud, FELIPPE, E. O último Jagunço. (1995), p. 36 e 37.  
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hoje, para muitos descendentes do Contestado, uma fonte de graças e bênçãos 

divinas. Ainda hoje, muitas pessoas saem de seus lares e caminham diversos 

quilômetros ou viajam de uma cidade para outra à procura de uma fonte benzida por 

João Maria, para batizar seus filhos, para beber ou à procura de cura para os mais 

diferentes tipos de enfermidades.  

Estas fontes e nascentes são consideradas sagradas ou santas e estão 

espalhadas, não somente em boa parte do território catarinense, mas também nos 

outros estados do sul do país. O lugar preferido de João Maria, para pousar, eram 

as grutas donde houvesse uma nascente. Esta era logo cercada de cuidados e 

carinho pelos moradores mais próximos, especialmente porque, segundo alguns, 

João Maria teria dito que quando algum animal bebesse na fonte de água 

abençoada, esta perderia o efeito curativo ou medicinal.534 Neste sentido, vale citar 

o depoimento de Aliriano A. da Silva535 que, ao falar das curas oferecidas pelas 

águas, lembra de um cuidado que São João Maria pediu que tivessem, afim de que 

as águas não perdessem o efeito. Ele afirma que 

São João Maria rezava até meia noite, onde ele posava ficava um olho 
d’água. Aquele olho d’água era remédio pra tudo o que era doença. Ele fazia 
um cercadinho e recomendava que cuidasse, para que as criação não 
bebesse, que se elas bebesse a água não servia mais para remédio.  

É comum ouvir-se dizer que, "mesmo nos tempos das mais prolongadas 

estiagens, a fonte de João Maria nunca secou, as outras sim.” Cleto da Silva536 

relata que  

o mui falado profeta João Maria, 'São João Maria' como costumam os 
sertanejos dizer (...), costuma pousar à beira dos caminhos, procurando local 
de boa água. Depois que o profeta deixa o pouso, os moradores da 
vizinhança fazem um cercadinho ao redor da fonte, que se torna, daí em 

                                                
534 Justina C. da Silva oferece uma outra versão sobre o cuidado que se deve ter para que a 

água de João Maria não perca o efeito curativo. Ela afirma que ele teria dito que “a água dos 

poços é remédio, só não se lave o corpo inteiro, só se molhem, mas se lavar direto, como vocês 

se lavam em outras águas, não.” Cf. anexo nº 06. 

535 Cf. Relato anexo, nº 04. 

536 Apud, THOMÉ, N. Os iluminados. (1999), p. 104. 
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diante, para eles, milagrosa, pois piamente acreditam ser João Maria um 
santo.  

Vale citar pelo menos um fato marcante acontecido em meados do século 

XIX em relação à questão da qualidade ou das propriedades terapêuticas das fontes 

de água que João Maria utilizava e que o povo considerava santas. Realmente elas 

chegaram a ser averiguadas e se tornaram motivo de muitas discussões e 

controvérsias. No dia 18 de julho de 1848, o governo da então província de São 

Pedro, designou o médico Tomaz Antunes de Abreu para fazer uma pesquisa e 

verificar se a água de uma fonte situada em Santa Maria da Boca do Monte (RS) 

possuía ou não propriedades curativas.  

As conclusões da pesquisa, depois de analisar muitos pacientes que às 

águas recorriam, afirmavam que as águas não possuíam propriedades curativas, 

pois eram iguais às demais águas existentes na região. Mas a pesquisa também não 

deixou de relatar que, ao menos alguns dos doentes que para lá se dirigiam, 

realmente voltavam curados. Diz o médico537 que, “dos duzentos doentes que foram 

por ele observados, treze se restabeleceram, cinqüenta e um obtiveram melhoras e 

os demais ou pioraram ou continuaram no mesmo estado.” Já, um testemunho 

ocular, oferecido por Felicíssimo538 revela que,  

o certo é que algumas curas houve, porque a fama das virtudes curativas da 
maravilhosa água ecoou por todos os recantos da Província, tornando aquele, 
outrora alegre sítio, ameno e pitoresco, num verdadeiro campo de 
concentração de doentes de todas as idades. 

Felicíssimo, apontando para a forma de como acontecia o tratamento, 

relata que,  

Junto à bica havia um cepo, onde o doente ajoelhava, despejava-se a água 
com vagar, na porção que cada um queria(...) e havia ainda o barro santo; 
este barro consistia na lama que se juntava em torno do cepo em que se 
ajoelhavam os doentes para receber a água na cabeça. Este barro fazia 
milagres na cura de feridas de todas as espécies. (...) Pela manhã, formigava 
morro acima uma legião de enfermos, e, a muito custo, atingindo à Ermida, 
suplicavam ao santo, alívio para suas dores, descendo após, para abeirar-se 

                                                
537 Apud, FACHEL, J.F. Monge João Maria: Recusa dos Excluídos.(1995). p. 80. 

538 Ibid., p. 26. 
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à Fonte Milagrosa, a fim de tomar a água curativa ou lavar suas feridas.539  

O relatório feito pelo médico aponta para um conflito ou uma tensão entre 

as provas da ciência e a fé dos seguidores de João Maria. Aquelas águas tinham um 

"significado" que a ciência não podia nem devia explicar ou procurar compreender, 

não era o seu objetivo. A fé nos elementos curativos da água e do barro, não pode 

ser analisada ou dissecada como uma coisa qualquer. O seu sentido sagrado ou o 

seu poder de curar ou gerar vida, não podia ser objeto da ciência. 

Segundo Cassimiro dos Santos540, as águas de João Maria eram 

milagrosas, sua importância para os caboclos do Contestado era inegável: 

Eu pessoalmente não conheci, nem meu pai, quem conhecia bem era minha 
vó. (...) Ele passava por aqui, na água ali, que ele pousou ali e benzeu, a 
água ficava pra remédio. Então muita gente se curou pela água, gente 
aleijada, paralítica. (...) Uma veiz veio ai um cara paralítico, o cara sentava e 
não podia se mexê no banco. Aí se tratou com essa água, um meis depois foi 
embora são.  

A cultura popular mantém viva a memória de que a água era um  dos 

símbolos ou instrumentos de trabalho prediletos de João Maria. Certas curas 

miraculosas, contadas hoje, podem até ser lendas, mas é interessante observar 

como a cultura popular vai ressignificando os acontecimentos, de tal forma que os 

mesmos lhes dêem um sentido de vida, lhes ofereçam uma sustentação para sua 

esperança e lhes sejam um alimento para a fé.  

É claro que a crença nos “olhos d’água” de São João Maria, como 

miraculosos e curativos, varia de um lugar para outro. Isso se percebe no fato dos 

cuidados para com eles também variarem muito. Alguns permanecem cercados e 

cuidados, outros foram abandonados, alguns apenas lembram João Maria, outros 

                                                
539 Ibid., p. 26 e 27. 

540 Apud, MARCON, T. Memória, história e cultura. (2003), p. 271. 
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são até objeto de romarias.541 

A água e os rituais feitos com ela ou em torno dela, entre eles destaca-se o 

batismo, o qual será citado a seguir, servem também como meio para manter viva a 

memória, a mística e a mensagem de João Maria. É possível afirmar que, em João 

Maria, havia o entendimento de que a mística da água é, fundamentalmente, a 

mística da vida. É uma mística que exige uma verdadeira conversão pessoal, um 

novo olhar sobre a água e a natureza.  

Esta mística sugere a necessidade de se criar novos hábitos e costumes 

em relação à água. Costumes solidários, democráticos e alternativos. A água não foi 

criada para dar lucro a ninguém e, muito menos, para dar lucro a alguns poucos. 

João Maria já dizia que, quando a água fosse comprada e vendida, então 

estaríamos perto do fim. Com isso, ele não estava necessariamente falando do fim 

dos tempos, mas sim condenando uma prática e uma concepção capitalista, 

predatória e consumista, que cada vez mais contagiava os seres humanos. Entender 

a natureza, a terra, as matas, a água como mercadoria, como bens de consumo, é 

inaceitável na concepção de João Maria. 

João Maria, conhecedor da mística indígena de respeito para com a água e 

as florestas, não se demorou de considerá-las sagradas. Talvez ele já tivesse 

                                                
541 OLIVEIRA, Célio Alves de. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. 

(1992), p.110, nos oferece uma entrevista que fez com Antônio Cardoso, de 84 anos, morador 

em Campos Novos, que lhe disse: “ói, o fato é que antigamente, quando eu era criança, meus 

pais buscava água no oio d’água de São João Maria, ali naquele mato, por que nóis não tinha 

água mais perto e eles sempre nos dizia que aquela água que a gente bebia e tomava banho, 

era uma água santa, benzida pelo monge. Mas com o tempo, meu pai encanô a água e não 

precisamos mais buscá lá na fonte. Só de veis em quando, quando precisava fazer algum tipo de 

remédio pra mordida de bicho, minha mãe buscava água lá. Mais a fontezinha tá ali, caso o 

senhô queira conhecê.” Ao visitar o local, Célio diz que realmente estava abandonado e que 

havia algumas madeiras velhas ao lado da fonte, demostrando que aquele poço realmente fôra 

cuidado, cercado e procurado. Aquele local não é mais considerado sagrado, porém preserva-se 

a memória de que aquela fonte de água foi objeto de devoção e considerada sagrada noutros 

tempos. 
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percebido o prejuízo que, uma visão mecanicista, predatória, positivista e utilitária, 

causaríam à humanidade. E muitos descendentes do Contestado, aprenderam com 

ele a valorizar e respeitar a água, considerando-a sagrada. 

Praticamente, com todas as pessoas que Oliveira542 conversou na Lapa, 

quando realizou sua pesquisa sobre o mito de João Maria de Jesus, ele afirma que 

as pessoas manifestam que conhecem ou ao menos já ouviram falar do poema 

“Fonte Rústica”, que segue. 

Vem comigo, estrangeiro, 

Agora o dia é azul e o sol é um jarro de ouro. 

este ar fino e subtil 

Nos põe o sangue em alvoroço. 

Vamos ver lá do monte um sonho verdadeiro: 

Na cor do céu azul, 

No campo verde a luz do sol radiante e louro. 

Deste sol sem rival, eternamente moço. 

O monte é uma fantástica muralha. 

Estende-se até longe... 

(Oh! a extensão da terra 

E a solidão sem fim dos descampados!...) 

Vem contemplar lá do alto, 

Das grotas e alcantis do legendário 'Monge', 

Muitas léguas em torno, à minha terra, 

Os horizontes azulados, 

Na distância esfumados. 

Nos fraguedos, além, 

Que o mato denso de onde em onde invade,  

Iremos ver a lapa que à cidade  

Deu o sonoro nome que ela tem...  

('Pedra Partida' - funda, negra, hiante,  

Que arrepios me deste em pequenino!  

                                                
542 Ibid., p. 121-122. O poema foi escrito pelo desembargador Manoel Lacerda Pinto, em 1923, 

devoto do monge. 
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Como, porém desejo ver-te neste instante,  

Sob o céu turquesado e cristalino!) 

Vem, estrangeiro. 

Verás no monte a gruta 

Do Senhor Padre Monge... 

(Morro do Monge, familiar e sempre novo 

Vive em ti como um sonho, a crença do meu povo.) 

E verás, a verter da pedra bruta, 

A água mais pura que há na terra, 

Inda mais pura 

Pelas virtudes que encerra 

E que deu o monge, a santa criatura. 

O Padre monge... Ninguém soube de onde veio 

Ninguém soube quem era. 

Um bom velhinho, de virtudes cheio, 

Que a desgraça talvez aqui trouxera... 

Repudiado dos homens na cidade 

('Vila Nova do Príncipe' era então) 

Buscou o velho monge a soledade 

Para o seu grande e incompreendido coração... 

E se foi para o monge. 

Mas a força estupenda  

Da encantadora lenda,  

Melhor que as narrações do povo inteiro,  

Que a própria gruta no-la conte. 

Vem comigo estrangeiro. 

Vem do mato e anda no ar, 

Indefinidamente, 

O aroma salutar 

De ervas, flores sob o sol ardente 

Aroma que era misturado 

Ao cheiro que vem da fonte 

Do barro todo molhado, 

Do barro a verter água – filtro encantado! 

Que frescura no monte! 
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Num recôncavo enorme do rochedo 

Para completa sagração deste lugar, 

A igreja levantou aquela cruz. 

E arde aos pés do madeiro a crença popular, 

Confundindo na mesma devoção 

A memória do legendário ancião 

E o suavíssimo nome de Jesus. 

Ex votos vários contai ao viandante 

Das milagrosas curas alcançadas 

Graças à proteção certa e constante 

Do santo monge: 

São muletas de adultos e crianças,  

Ou rústicas figuras modeladas 

Em barro e cera que inda cheira a mel, 

Até na aba da pedra que se arqueia 

Por sobre a cruz, como um ciclópico dossel, 

Se lêem os nomes desses cuja crença 

Veio buscar do monge a caridade intensa. 

E porque a água puríssima que mana dos rochedos sagrados 

É das almas também o filtro salvador, 

Não raro aqueles que um afeto irmana 

Deixam na rocha ou pelas árvores gravados 

Nomes e corações, como preces do amor... 

Água santa! Vêm pobres caminheiros 

Buscá-las para doentes 

Aos quais leva a saúde apetecida, 

O sorriso da vida. 

E eles, depois, convictos penitentes, 

Em peregrinação, vêm dos matos, de longe 

Bebê-la à própria fonte milagrosa, 
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Em cumprimento de promessa ao Padre monge,543 

Cujo espírito anima a gruta silenciosa. 

É interessante notar neste poema a intensa busca da fonte milagrosa e por 

meio dela a busca da saúde. E como resposta desta busca, penduram-se, pintam-se 

ou colocam-se, em algum lugar sobre a rocha, ou em outros locais, inúmeras 

manifestações de graças recebidas ou milagres alcançados. Realmente, um dos 

aspectos do quotidiano dos descendentes do Contestado, do qual João Maria 

sempre esteve mais presente, parece ser o da doença/saúde. Nele e por meio 

especialmente da água que ele benzeu, buscam-se toda a espécie de curas.  

Além de ser buscada para os mais diversos tipos de curas, a água 

abençoada por João Maria serve também para proteger contra tormentas e para 

regar as plantações que assim cresceriam mais belas e viçosas. Maria Cecília544, 

que já há um bom tempo mora em Florianópolis, deu um depoimento sobre o 

assunto. Ela diz: 

Aonde nós moremo, lá na Barra, a gente ia toda semana (buscar água), por 
que era pertinho o pocinho de São João Maria. Muita gente ia lá. Nós sempre 
tinha a água de São João Maria. Aonde ele posava, ele plantava um cruzeiro 
e então formava um pocinho. Dessa água todo mundo usava. Quando se 
armava aquela tromenta, jogava em roda da casa. Na roça também usavam 
jogar nas plantas, fazia os canteiros para verdura e já molhavam com aquela 
água que era santa. 

Faz um século que João Maria teria dito que “bicho é quase gente, árvore é 

quase bicho” e isso significava que era preciso ter um cuidado especial para com 

toda a natureza. E, depois de um século, apenas para fazer uma conexão com a 

atualidade, pode-se dizer que aquilo que outrora João Maria falara, de alguma forma 

                                                
543 Outro aspecto curioso neste poema, é o fato do monge ter sido chamado por três vezes de 

“Padre monge”. Realmente houve suspeitas de que, especialmente o “primeiro monge”, como já 

foi comentado no capítulo 2, pudesse ter sido um padre católico. Também numa das entrevistas, 

Arnoldo Ferraz (Cf. Relato anexo nº 08) afirma que João Maria rezava missas e, em algumas 

delas, também fazia batizados. 

544 Depoimento colhido por IUNSKOVSKI, R. Migrantes caboclos em Florianópolis. (2002), 

p.78. 



 
 

327

fôra reafirmado por muitos movimentos ecológicos, e por místicos e profetas do 

tempo presente. Entre eles pode-se citar o monge Marcelo Barros,545 que tem 

insistido na importância da mística da defesa da água e da ecologia. Ele fala da 

necessidade de se desenvolver uma nova experiência espiritual com relação a 

natureza, a água e os seres vivos. Barros compreende que,  

ao olharmos o mundo, vemos que a sociedade é destruidora e desrespeitosa 
com o ser humano, com a terra e com a água. Nossa vocação humana e 
espiritual exige que trabalhemos para mudar esta situação. Para isso, é 
preciso ir às raízes do problema. Não bastam campanhas sociais e 
econômicas. Há também um elemento cultural a ser respeitado. Há povos 
que tem o seu jeito tradicional de lidar com a terra e a água. Não será no 
círculo dos grandes que se encontrará força para mudar o rumo do mundo. É 
preciso desenvolver uma espiritualidade nova, um novo modo de o ser 
humano se relacionar com a terra e a água.  

Enfim, vale citar ainda nesta seção, a Campanha da Fraternidade da Igreja 

Católica, do ano de 2004, que teve como tema “Fraternidade e água” e como lema 

“Água, fonte de vida”. Com essa campanha a CNBB546, perseguindo a sua lógica de 

“defender a vida”, insiste na dimensão vital e no valor supremo da água. Partindo da 

constatação de que há uma “crise planetária da água” e que, a cada dia que passa, 

aumentam mais os níveis de contaminação e poluição das águas, isso 

acompanhado da destruição dos mananciais e do inaceitável processo de 

privatização das águas, a CNBB proporcionou, no ano de 2004, uma ampla reflexão 

sobre a problemática da água. Nesta reflexão, a mística cristã é a referência central 

para fomentar uma nova mentalidade e desenvolver iniciativas em torno da defesa 

da água, dos mananciais e da vida como um todo.  

Quanto a isso, vale destacar aqui uma reflexão feita por Gilberto 

Tomazi,547 autor desta dissertação. Ele diz 

                                                
545 BARROS, M. O espírito vem pelas águas. (2002), p. 158 e 167. 

546 CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para ver a reflexão da Campanha da 

Fraternidade sobre a água, consultar: CNBB. CF 2004: Fraternidade e água. (2004) Texto base. 

547 TOMAZI, G. Mística da água e cidadania: uma análise a partir das águas santas de “São” 

João Maria, no Contestado. Encontros Teológicos, Florianópolis, n. 37, p. 19-33, 2004:1.  
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Convivendo junto aos caboclos e caboclas do Contestado, sempre chamou 
minha atenção certa veneração que muitas pessoas da região tem para com 
as águas bentas de “São” João Maria. As fontes e nascentes abençoadas 
pelo “santo” são, ainda hoje, consideradas sagradas e por isso são muito 
visitadas e usadas, tanto como remédio para todos os tipos de doença, como 
para o batismo de crianças e outros rituais religiosos. Estas mesmas fontes e 
nascentes encontram-se, em boa parte dos casos, contaminadas. 

Tomazi diz ainda que 

Assim como os caboclos do Contestado aprenderam com “São” João Maria a 
valorizar e a respeitar a água, considerando-a sagrada, também os demais 
seres humanos precisam abrir-se para um processo de conversão, de 
mudança de mentalidade em relação a água. É preciso superar a visão 
mecanicista, predatória, positivista e utilitária que contagiou a humanidade 
nos últimos séculos. Novas opções precisam ser assumidas ou valorizadas: a 
do desenvolvimento humano e sustentável, a do eco-desenvolvimento, a de 
uma sociedade democrática e solidária, a do resgate da dimensão holística e 
espiritual presente nas mais diversas tradições religiosas e culturas 
milenares, a da insistência na defesa dos direitos sociais e humanos. 

3.2.2 Cruzes e cruzeiros 

Tu foste o fim de seus trabalhos, tu o começo de seu repouso, tu a vitória de sua batalha, 
 tu a entrada de sua glória e posse de seu reinado. 

Antônio Conselheiro 

 

Ao nome do 

território brasileiro, 

por duas vezes, foi 

incluída a cruz. 

Inicialmente chamado 

de Ilha de Vera Cruz 

e depois Terra de 

Santa Cruz. Na 

medida em que ia 

sendo construída a 

história da civilização 

brasileira, as cruzes e 

os cruzeiros Cruz de “São” João Maria plantada no alto de um morro da cidade de Lages
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multiplicavam-se cada vez mais. Seja a partir da devoção popular ou como 

expressão da religião católica oficial, a cruz sempre foi um símbolo de destaque e 

que se constituía como parte da identidade do povo brasileiro e da fé cristã. 

Muitos beatos e eremitas leigos foram protagonistas e propagadores da fé 

cristã, tendo como referência simbólica fundamental a cruz. Dentre eles, o monge 

João Maria é uma figura notória.548 Muitos cruzeiros e cruzes erigidos na região do 

Contestado e mesmo no Sul do Brasil e São Paulo, desde meados do século XIX até 

a primeira década do século XX, são a ele atribuídos.  

Observando a questão do Contestado, chegou-se ao cúmulo de afirmar 

que os símbolos religiosos presentes no movimento, e entre eles estaria a cruz, 

constituíam somente uma forma “encobrir” ou de “mascarar” o banditismo que os 

caboclos praticavam. Foi assim que afirmou o general Setembrino de Carvalho:549 “o 

exército bateu-se pela extinção do mascarado banditismo que campeia em todo o 

território do Contestado, hipocritamente abrigado à meiga sombra da cruz, por eles 

tão cinicamente injuriada.” 

Ao contrário disso, é sabido que a cruz sempre foi um símbolo muito 

significativo para os cristãos de todas as épocas, classes, etnias, etc. No caso do 

Contestado, e mais particularmente no de João Maria, pode-se afirmar que, desde o 

início de suas peregrinações, o Monge tinha o hábito de plantar cruzes por onde 

passava. Inúmeras cruzes e cruzeiros foram erigidos por ele. Quando, em meados 

do século XIX, esteve em Sorocaba-SP e se apresentara na Capela da Fábrica de 

Ferro, o eremita andou a plantar cruzes pelas vizinhanças. Entre a cidade de 

Araçoiaba e Tatuí, existiu um cruzeiro, ereto por ele. Uma espécie de via-sacra (14 

                                                
548 Cf. AZZI, R. O catolicismo popular no Brasil. (1978), p. 19. 

549 AHEx, comando de colunas. Ordem do dia 18/04/1915, relatório de combate a Santa Maria 

do general Fernando Setembrino de Carvalho. Apud, MACHADO, P.P. Lideranças do 

Contestado. (2004), p. 342. 
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cruzes) fôra levantada pelo solitário, com auxílio dos sitiantes da região.550 

Sabe-se que ainda em meados do mesmo século, João Maria também 

esteve no Cerro do Campestre-RS, e também aí instituiu uma devoção. Construiu 

uma ermida, com as 14 cruzes do Calvário, os 14 passos da via-sacra. 

Diferentemente de como viveu em Sorocaba, praticamente isolado e solitário, aí ele 

deixou-se cercar de crentes e pregou a sua palavra com mais frequência. E, como 

afirma Cabral551,  

já é um inspirado de Deus, talvez um enviado. Não é um santo novo, não são 
novas as doutrinas, não é uma palavra de subversão a que profere, mas a 
doutrina da Igreja(...); procura ser um apóstolo humilde que não ameaça mas 
aconselha, que não se rebela mas se humilha, que não comanda mas serve. 

Em todos os lugares onde passava, o Monge plantara ou pedia que 

plantassem cruzes, sendo que, em diversas cidades da região, estas se conservam 

praticamente intactas e são preservadas, cercadas de cuidados e rodeadas, muitas 

vezes de velas a queimar, até hoje. Quase sempre estas cruzes são chamadas de 

"cruz do Monge" ou "cruz de São João Maria.” Mesmo quando houve substituição 

das antigas por novas cruzes, este fato da “substituição” logo entra no 

esquecimento. O povo faz questão de lembrar e propagar a idéia de que aquela 

cruz, mesmo que substituída várias vezes, é a verdadeira cruz de São João Maria, 

feita e plantada por ele. Assim como o santo “não tem morredô” também as suas 

cruzes permanecem para sempre. É como se a cruz de São João Maria tivesse uma 

espécie de proteção que impedisse o tempo ou os cupins de a consumirem. 

Conta Hermelindo de Leão552 que, diante do fato de que a população do 

Rio Negro haver sido flagelada por uma epidemia de varíola, João Maria foi 

solicitado. Então, ele pediu que plantassem cruzes. Hermelindo afirma que “pode-se 

supor que ao temor da peste, os colonos rogassem ao eleito do Senhor que os 

                                                
550 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p. 110-111. 

551 Ibid., p. 124. 

552 Ibid., p. 137. 
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preservassem do novo flagelo.” Segundo ele,  

o Monge, que na ocasião passava pela região, sendo solicitada a sua ajuda, 
recomendou que construíssem 19 cruzes e as levantassem desde a porta da 
capela, em linha reta, até o rio, observando igual distância de uma para outra. 
As cruzes, de madeira de lei e com trinta palmos de altura, foram levantadas 
a 30 de junho de 1851, segundo a tradição. Mais tarde, o Tenente Francisco 
Xavier de Assis, determinou a sua remoção, então os colonos as guardaram 
em suas casas até que o tempo as consumiu. Exceto uma, a que ficava de 
frente para a capela que ali permaneceu e que veio a ser a cruz da Cidade de 
Mafra. 

Fala-se que, certa feita, um prefeito de Mafra, que não era muito religioso e 

estando incomodado com a cruz que ficava na praça Hercílio Luz, no centro da 

cidade, conhecida como a Cruz de Mafra ou a Cruz do Monge, resolveu, 

contrariando os seus concidadãos, transportar a cruz para dentro do cemitério 

municipal. Porém conta-se que a cruz permaneceu apenas uma noite onde fora 

transportada. No outro dia, foi levada, por uma multidão de pessoas revoltadas com 

o fato, de volta ao local onde João Maria a plantara. Fala-se também que foi uma 

noite de tormenta, que abalou e destruiu boa parte da cidade.553  

Ainda hoje, depois de súplicas e orações, pedindo a proteção e a 

intercessão de São João Maria, o povo acende velas e coloca flores aos pés 

daquela cruz. Também sobre a Cruz de Mafra, o Coronel Miranda554 afirma ter 

ouvido uma lenda na qual "um prefeito entendeu de retirá-la da praça pública, mas 

apareceu tal epidemia dizimadora da população, que ele desistiu da intenção.” 

As cruzes erigidas por João Maria, nos lugares onde pousava, 

                                                
553 Esta história foi contada por uma professora de nome Roseli, durante uma palestra proferida 

para os professores do Colégio Coração de Jesus, em Florianópolis-SC, no dia 26 de fevereiro 

de 2004, quando eu falava sobre a mística da água e fazia menção às águas abençoadas por 

João Maria. Há uma outra versão na memória popular que afirma que a cruz simplesmente 

reaparecera no lugar de origem, após a tormenta. Há uma terceira versão que aponta para duas 

ocasiões, nos anos de 1919 e 1926, quando tentou-se retirar esta cruz da praça para colocá-la 

junto ao cemitério da cidade, sendo que após uma grande aglomeração popular e manifestações 

de repúdio a tal atitude, a cruz foi recolocada no local, onde permanece até hoje. 

554 MIRANDA, A. Contestado. (1987), p. 4. 
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normalmente eram de cedro, madeira que facilmente brota, e assim muitas delas 

brotaram, tornando-se árvores, e isso era considerado um milagre. Muitos destes 

lugares passaram a ser respeitados como se fossem espaços sagrados. Então, 

eram cercados e cuidados e o povo passava a se reunir para  aí rezar. Muitas 

cruzes eram plantadas no alto dos montes e, para isso, a explicação mais comum é 

a que, sendo a cruz plantada no alto de um monte, toda a região se tornava 

protegida, especialmente da peste, das guerras e das tormentas. Ela era erigida no 

alto dos montes, para que o 

seu alcance fosse maior. Todo 

o território, donde ela pudesse 

ser vista, estaria sob a sua 

proteção.  

Além das cruzes ou 

cruzeiros plantados no alto dos 

montes ou no centro das vilas e 

cidades e nas proximidades 

das casas, inúmeras outras 

cruzes são plantadas, feitas ou 

desenhadas, invocando a 

proteção de Deus e a 

intercessão de “São” João 

Maria. Conforme relata 

Monteiro555,  

a cruz - desenhada nas portas e janelas, gravada no punho das armas, 
erguida nos terreiros ou plantada junto a arroios e fontes de 'águas santas', 
por João Maria, virtude que Deus deixou - é ao mesmo tempo, o símbolo mais 
importante da fé rústica e um escudo mágico contra todos os perigos. As 
orações fortes, ainda hoje usadas, surtem efeito pela enunciação, ou mais 
simplesmente, ao serem levadas sob forma escrita junto ao peito, presas em 
patuás. 

                                                
555 MONTEIRO, D.T. Os errantes do novo século. (1974), p. 86. 

Cruz de cedro plantada na frente da casa de caboclos 
descendentes do Contestado, atualmente morando em José 

Boiteux-SC. (Foto de Tânia Welter.) 
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A devoção à cruz foi muito incentivada pelos monges. Assim como Jesus 

Cristo crucificado se identificou com os sofredores, também estes, aos poucos, 

foram se identificando com a cruz, com os crucificados deste mundo. É possível que 

hoje, muitos descendentes do Contestado, ao adorarem a cruz ou o Cristo 

crucificado, lembrem seus pais que foram mortos ou que carregaram pesadas 

cruzes no Contestado. E essa identificação com o Cristo morto na cruz e com João 

Maria que muito incentivava a devoção à cruz, simboliza, no Contestado, tanto 

quanto na tradição cristã, esperança, redenção e libertação.  

3.2.3 Batismos 

Toda a criança gosta e é muito bom ter padrinhos e madrinhas. São pessoas muito importantes na vida dos 
afilhados. Os pais não devem tomar alguém para compadres, por interesse. Mas escolher pessoas amigas e de 

bons costumes, que possam imprimir estima e respeito aos afilhados, dando bons exemplos. 
João Maria 

 

A partir do que já foi mencionado no capítulo anterior sobre o batismo de 

João Maria, seguido pelo de José Maria e aquele batismo que era realizado nos 

redutos, durante a guerra do Contestado, pode-se deduzir que os descendentes do 

Contestado herdaram o batismo como um rito primordial, tanto para se tornarem 

“irmãos” nos redutos, quanto para afastar o mal de sua vida e se tornarem devotos 

de São João Maria e filhos de Deus, recebendo deles graças e benções.  

O batismo, durante a guerra, era o de ritual de passagem para uma nova 

ordem, para a causa da Guerra Santa. E, como afirma Ivone Gallo556, o batismo 

sedimentava uma aliança na qual os que aderiam a essa causa, obrigados ou não, 

passavam a comungar, como pares e como irmãos de idéias e bens. Segundo ela 

esse assunto assumiu uma importância fabulosa entre os rebeldes, pois o 
simbolismo presente neste ritual, já adquirira, para o catolicismo, um 
significado muito profundo, marcando um renascer do indivíduo, um vir à luz. 
A purificação do corpo e da alma, operada pelo batismo, se faz com água, 
que é usada como um elemento indispensável na efetivação e na 
confirmação da regeneração espiritual do iniciado. 

                                                
556 GALLO, I.C. O Contestado. (1999), p. 155. 



 
 

334

Na região do Contestado, assim como em todo o sertão brasileiro, era 

comum a prática do batismo em casa e administrado por qualquer pessoa que 

tivesse o dom e o carisma, acompanhados de certo conhecimento e capacitação 

para tal. A própria Igreja católica, em casos especiais, como no perigo de vida, 

normalmente autoriza esta prática. A quase total ausência de sacerdotes na região e 

na época do Contestado, favorecia esta prática.  

Fazia-se o batismo em casa, e depois, na presença do sacerdote, a pessoa 

era “re-batizada”. O primeiro, em casa, era simples. Convidava-se um padrinho e 

uma madrinha entre os parentes mais próximos e, como sempre, alguém dentre os 

próprios familiares realizava o ritual. O batismo acontecia sem maiores cerimônias. 

Era comum marcar tal ritual com uma festa familiar.  

Já o “re-batismo” na Igreja era realizado pelo ministro ordenado, permitia 

aumentar o número de padrinhos. Normalmente aqui o padrinho era o dono da 

fazenda ou um chefe político da região. Porém, como se não bastasse, a partir de 

João Maria, parece ter surgido uma terceira forma de batismo e que continua até 

hoje sendo praticado pelos descendentes do Contestado. É o batismo "nas águas de 

São João Maria".  

Quanto ao “caráter duplo” do batismo, diferentemente do que afirmou 

Monteiro e depois também Machado557 discordando dele, pode-se afirmar que não 

eram dois batismos que os caboclos realizavam para os seus filhos, mas sim três. 

Os dois primeiros eram muito comuns e faziam parte da tradição e da cultura 

cabocla da região, como afirmara Machado. Porém este autor não percebeu que 

havia também uma terceira modalidade de batismo, que era o das “águas de São 

João Maria”. Este batismo é, ainda hoje, muito comum na região. Talvez fosse este 

batismo, e não um segundo, como afirmou Monteiro, que apresentava uma ruptura 

com o modelo tradicional dos batismos anteriores.  

Diferentemente daquele batismo feito em casa, que era em alguns casos 

                                                
557 Cf. MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p. 63-64. 
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permitido e daquele feito na Igreja, que era o batismo “oficial” dos Católicos, este 

“terceiro” batismo não tinha a “legitimidade” dos ministros ordenados e autorizados 

pela Igreja, mas a tinha do próprio João Maria. Nos redutos, é bem provável que o 

significado deste batismo fosse realmente de oposição à ordem social vigente, além 

de ser um ritual de ingresso na irmandade.  

Segundo diversos depoimentos, pode-se afirmar que muitas graças eram 

recebidas por intermédio de João Maria, mediante promessas feitas durante este 

batismo. Em princípio, era o próprio monge quem batizava e daqueles que ele 

batizava também se tornava padrinho. Alguns pais esperavam anos para batizar os 

seus filhos, quando João Maria demorava a voltar. Porém, quando entenderam que 

a volta de João Maria demorava demais ou que já não era mais possível, outros 

passaram a realizar este batismo, então, além de invocar a Santíssima Trindade, 

também era feito “em nome de São João Maria”.  

Carmita de Souza558 conta uma história de sua bisavó que fala do batismo 

da filha dela realizado pelo profeta João Maria: 

Minha bisavó se chamava Rosa. E certa vez, quando ela teve uma de suas 
filhas, a criança nasceu com problemas de saúde, tornando-se muito doentia. 
Rosa, como tinha alguns conhecimentos sobre o Profeta João Maria, em suas 
orações prometeu que, se a menina ficasse curada, ela a ofereceria em 
batismo a João Maria e que lhe daria o nome de Joana de Agostinho, em 
homenagem ao profeta. 

Aos oito anos de idade, Joana que gozava de boa saúde, recebeu em sua 
casa uma surpreendente visita. Minha bisavó chegou ao portão para atender 
um estranho velhinho, que parecia um peregrino, levando um cajado nos 
ombros, no qual carregava uma pequena trouxa com os seus pertences. 
Assim que a dona Rosa perguntou o que ele desejava, o mesmo respondeu: 

Vim cumprir o prometido. Batizar a criança, conforme me prometeu. E assim 
Joana foi batizada pelo próprio João Maria aos 8 anos de idade. Após o 
batismo ele tirou de seus pertences uma fotografia e deu de presente à sua 
afilhada. Segundo calculamos, essa foto deve ter hoje 107 anos. 

Durante o batismo João Maria teria dito para Joana: Você será uma pessoa 
de muita sorte, muita saúde e vida longa. Viverá quase um século, para 
contar aos outros sobre a história deste batismo.  

Joana, minha avó, faleceu no dia 4 de fevereiro de 1992, aos 93 anos. 
                                                
558 Já citada. Cf. Fichário de entrevistas, pasta nº 01, p. 01. Relato de dezembro de 2002. 
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Frei Rogério Neuhaus559 diz que encontrou dificuldades em batizar rapazes 

de 10 e 12 anos de idade, que "nem sequer tinham sido batizados em casa, porque 

os pais estavam à espera do monge(...).” Ele revela que, "na ocasião da 

peregrinação de João Maria pela região, famílias inteiras fanatizaram-se pelo 

monge(...), as mães o convidavam para padrinho dos filhos e faziam promessa de 

batizá-los, primeiro por ele e só depois pelo padre".560  

Esta forma de batizar, talvez não fosse propriamente uma ruptura com as 

demais formas, mas era a maneira mais procurada e aceita pelos caboclos do 

Contestado. O rito era praticamente o mesmo da tradição cristã. Sendo assim, pode-

se concluir que era um batismo no qual os propósitos de seguimento, obediência e 

até de veneração a João Maria se faziam presentes. 

O ritual do batismo nas fontes de São João Maria era simples, os 

convidados dirigiam-se até uma das fontes abençoadas pelo monge e pegando 

desta água, com alguma vasilha, a mesma era derramada sobre a cabeça do 

batizando e eram pronunciadas as palavras: "eu te batizo em nome do Pai, do Filho, 

do Espírito Santo, da Virgem Maria e de São João Maria.” Alguns acrescentavam 

também o nome de São Sebastião e/ou todos os santos e santas de Deus. Ainda 

hoje, na região, inúmeras famílias preservam estas três formas de batismo. Segundo 

Almir José Ramos, “o batismo nas águas de São João Maria não tem pressa, batiza-

se quando puder, enquanto que o batismo em casa não pode passar de sete dias 

                                                
559 Arquivo da Província Franciscana de São Paulo, manuscritos pessoais do Frei Rogério. Cf. 

MONTEIRO, D.T. Os errantes do novo século. (1974), p.59. 

560 Segundo VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p. 50, e também 

AURAS, M. Guerra do Contestado. (1995), p.49, João Maria preenchia perfeitamente funções de 

sacerdote; dirigia rezas coletivas e cânticos religiosos. Muitos sertanejos deixavam os filhos anos 

a fio sem batismo, à espera que um dia aparecesse o monge. Ele não só batizava, como 

também casava e dava bons conselhos. Benzia as roças e o gado. 
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após o nascimento e, por fim, faz-se também o batismo na Igreja...” 561 

Houve um tempo em que os padres e bispos da Igreja Católica local não 

aceitavam esta forma de batismo nas águas de João Maria. Hoje, o entendimento 

oficial da Igreja considera-o válido. Porém, assim mesmo, àqueles que procuram 

também o batismo na Igreja, este lhes é oferecido, especialmente no que tange aos 

"ritos complementares" com o uso dos óleos sagrados e ao registro nos livros 

canônicos. 

Enfim, pode-se concluir esta reflexão sobre os batismos considerando o 

que afirma Ramos.562 Para ele “o batismo nas águas de São João Maria hoje é, 

antes de tudo, a teimosia dos fracos e pequenos que insistem em permanecer firmes 

nas tradições de seus antepassados.” Ele diz ainda que “muitos ‘caboclos de 

verdade’ se orgulham em manter viva a memória daqueles que derramaram o seu 

                                                
561 Segundo RAMOS, A. J. Contestado: batismo nas águas de São João Maria. (2002), p. 23-

24, “o ritual do batismo acontecia em lugares diversos, nas casas, ao ar livre, próximo das 

fontes, poços, cruzes, etc. Hoje ainda é comum a realização do batismo nestes lugares, 

geralmente não acontece em Igrejas.” Segundo ele, para o batismo “usa-se água como na Igreja 

católica. Não há a prática da imersão. Geralmente o batismo acontece junto a um poço de São 

João Maria e, na impossibilidade de se chegar até um, busca-se a água e batiza-se em casa. Ele 

afirma que a forma do ritual é “pega-se um galho de vassourinha de São João Maria, arruda ou 

alecrim, coloca-se em um copo ou outra vasilha com a água, acende-se uma vela, a madrinha 

pega a criança no colo e, de joelhos (se for adulto, o próprio batizado se ajoelha diante dos 

padrinhos) e começam o batismo. Primeiro o padrinho pega o galho e por três vezes passa na 

testa do batizando com as palavras “eu te batizo (nome) em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém. Em seguida a madrinha repete o mesmo gesto. Quando tem ‘apresentadeira’, é 

ela quem segura a criança. No final rezam várias orações, e entre elas, a oração ensinada pelo 

monge para ser rezada em tempos de perigo.” A oração é assim: “Meu Senhor crucificado, Filho 

da Virgem Maria, me guardai por esta noite e amanhã por todo o dia, não quero meu corpo 

preso nem meu sangue derramado, nem com faca e nem com chumbo, meu Senhor 

crucificado.” Então os padrinhos abençoam o neo-batizado e assim termina o ritual. Em seguida 

a madrinha (ou a mãe) joga a água em cruz no terreiro, porém não a joga com muita força para 

que a criança não fique assustada.” 

562 Ibid., p. 28. 
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sangue inocente no chão sagrado do Contestado.” 

3.2.4 Orações e benzimentos 

Orar é pensar acerca do significado da vida. 
Luduig Wittgenstein 

 
Deus atende a toda a oração feita com boa intenção, boa fé e sinceridade. A melhor das orações é aquela mais 

simples que sai do coração. Não é o muito pedir que dá direito a muito receber. É o merecimento! 
João Maria 

 

É difícil encontrar quem, entre os descendentes do Contestado, nunca 

rezou ou ouviu uma oração entendida como de autoria do próprio João Maria. 

Existem muitas orações que continuam sendo ensinadas de geração a geração e 

são atribuídas a João Maria. Ele próprio é respeitado como um homem de oração. 

Diversas histórias e depoimentos dos descendentes do Contestado, citadas a seguir, 

confirmam isso. As motivações mais íntimas, a opção fundamental, suas convicções 

mais profundas, sua mística... brotavam de um mistério que o envolvia e 

impulsionava à missão. Esse mistério era denominado por João Maria de Deus. A 

partir dele, João Maria articulava a composição de sua consciência, construía sua 

própria representação de mundo, na qual discernia e hierarquizava suas opções e 

valores. Ao que parece, eram as suas orações as fontes donde alimentava o seu 

caminhar, donde fortalecia seu espírito de solidariedade e de serviço em prol dos 

doentes e sofredores que encontrava pelo caminho. 

A presença de médicos, na região do Contestado, até a segunda década 

do século XX, era praticamente inexistente. Diversos outros agentes se habilitavam 

a receitar chás, remédios, fazer curativos, consertar ossos quebrados, etc. Esses 

agentes eram conhecidos como práticos, curiosos, benzedeiras, curandeiros e uma 

série de outras denominações semelhantes. Em muitos casos, devido à falta de 

conhecimentos científicos e devido à precariedade desta medicina popular, a única 

possibilidade de cura situava-se no âmbito da fé e dos milagres, acompanhados de 

rituais religiosos. 
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Uma das cartas mais famosas e que é também uma oração considerada 

milagrosa, foi oferecida a esta pesquisa por Arnoldo Ferraz, que diz ter decorado há 

uns quarenta anos e que a reza diariamente para não esquecer. Ele afirma ter 

conseguido a mesma, com os antigos que conversavam com João Maria e 

ensinavam as orações dele. Afirma que João Maria deixou por escrito esta oração, 

não para todos, mas para certas pessoas. Disse que levou um ano para decorar a 

mesma e que reza todos os dias para não esquecer. 

Carta de aviso, oração de meu senhor João Maria de Agostinho 

Oração milagrosa, achada na santa sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo, 
feita por mão divina. 

Todos os que trazem essa oração dentro da sua casa não sofrerá castigo de 
Deus, nem raio, corisco. Meus filhos não abusem com a religião católica, 
façam caridade a seus próximo, esmola com vontade, devem cuidar em rezar 
o terço; olha meus filhos, devem rezar devido o coisa ruim. À terra mandarei 
raio, corisco - eu não quero, é o povo que quer. Há de laçar-lhe o sol, 
mandarei no fim deste engulho, vem aqui o Anticristo que há de seduzir o 
povo. Quem trazer essa oração na porta de sua casa, quando ele ver há de 
ser convencido. Cai no ano de 1977. Quem não abusar, deve não trabalhar 
nos dias de preceito e festa e fazer o seu jejum a São Sebastião, para ele nos 
livrar dos castigos do céu. Há de haver três dias de escuridão, se peguem 
comigo, serão feliz. Quem essa cópia tiver com a estimação de meu senhor 
João Maria de Agostinho e tiver a milagrosa cópia dentro de sua casa, há de 
servir de remédio nas suas necessidades deste filho magoado. Se não crer 
nesse sagrado conselho, hei de mandar sol que há de partir a terra, nesta 
abertura entre línguas de fogo. Primeiro sinal que hei de mandar há de ser 
três estrela, que há de sumir uma extensão de terra e país. Passando, parece 
no céu uma mancha; depois passado Deus, não rezam mais terço, três dias 
de escuridão, não fazem a doutrina cristã, não ensinam seus filhos rezar a 
via-sacra, não recomendam as almas do purgatório, não confessam mais com 
os padres. Façam penitência, intenção desta oração. Amém. 

Esta mesma carta ou oração, com algumas diferenças, é apresentada por 

Pedro A. Felisbino e Elaine Felisbino563. Eles afirmam que, segundo os seus 

devotos, foi escrita pelo São João Maria d’Agostini, aproximadamente em 1880. A 

carta está bastante desgastada por causa do tempo, sendo impossível compreender 

certas palavras ou frases e, além disso, parece ter sido perdida a parte final da 

                                                
563 Cf. FELISBINO, P.A. Voz de Caboclo, (2002), p. 25. Estes autores apresentam uma cópia 

fotografada da carta (que possivelmente também não seria a original) em sua obra.  



 
 

340

mesma. Esta, porém, possui um acréscimo não citado por Arnoldo Ferraz. Este 

acréscimo, continua falando da importância de copiar esta carta para aconselhar os 

ignorantes, do abandono da doutrina de Cristo, da ambição, dos necessitados, dos 

castigos que sofrerão os que não acreditarem na carta ou não ensinarem os demais, 

e de alguns outros sinais que aparecerão, como gafanhotos e outros, além disso 

orienta para que se faça caridade.  

Pedro e Elaine564 encontraram diversas orações, ditas de autoria de João 

Maria, junto aos descendentes do Contestado. Entre elas destacam-se orações de 

benzimento contra “mau olhado”, “verminoses”, “rendidura”, “cobreiro ou sapinho”, 

contra os inimigos, etc. Algumas orações também são feitas para “benzer Plantas”, 

para que a pessoa acredite que está curada, para “soltar as pessoas” e “o que 

estiver preso”, etc.  

Os benzimentos e orações de São João Maria foram passando de Pai para 

filho, de benzedor para benzedor e de benzedeira para benzedeira. Em Taquaruçu 

houve uma benzedeira chamada D. Virgilina. Viveu até 1999 e de tudo ela benzia, 

curava doentes e protegia as lavouras das pragas. Vale citar aqui alguns exemplos 

de orações que os caboclos conservaram e afirmam terem aprendido de São João 

Maria: 

Rendidura. O que eu benzo? Osso quebrado, carne rasgada, nervo torcido. 
Se fecahis, a carne da rendidura como fechou a carne de Nosso Senhor 
Jesus Cristo (3 vezes). Quando é com capim, benze três vezes. Reza três 
Ave Maria a Nossa Senhora. 

Mau Olhado. Nossa Senhora benzeu o seu filho com o rosário para ser 
Santo, eu benzo de inveja, mau olhado e quebranto, com o nome do Pai, 
Filho e Espírito Santo. Rezar Salve Rainha. 

Reza de defesa de um Par de França.565 “Espada liserna! Aqui está o 
apostolado Jerônimo António Pereira, o belo cavaleiro de São Sebastião! 

                                                
564 Ibid., p. 24-29. 

565 Esta oração é encontrada em ASSUMPÇÃO, H. T. d'. A campanha do Contestado. (1918), 

v.II, p.308. Teria sido encontrada nos guardados do próprio Jerônimo, morto pelo Exército. “Par 

de França” era o nome atribuído a cada uma das doze duplas de caboclos que lideravam os 

redutos e comandavam o movimento do Contestado.  
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Quem atirar no seu corpo atira na hóstia consagrada porque entre a pólvora e 
a espoleta Jesus Cristo fez morada. Deus adiante, paz na guia de Jerônimo 
António Pereira. Encomendo a Deus e à Virgem Maria que seu corpo não 
seja preso nem atado e nem do demonio atentado e seja guardado por São 
Silvestre com 47 anjos 7 quebra pedra 7 quebra ferro e as armas e a faca que 
apontarem no seu corpo e os ferros que apontarem em pedações ficará. Os 
seus inimigos conhecerão que Deus é Vivo. Pater, Filho, Espírito Santo. Pela 
Ostia Consagrada, Amém Jesus (seguem-se sinais: B+H+B+D, etc). 

Arnoldo Ferraz566 afirma saber várias orações de benzimento. A abaixo 

citada foi por ele rezada, dizendo que a mesma é feita pra qualquer tipo de doença. 

Citou um exemplo: “pessoa que não pode morrer, rezou essa oração, descansa já.” 

O que que te puseram, que as três pessoas da divina Santíssima Trindade te 
tire o ar quente, ar de quebrando, de olhado, lombriga assustada, lombriga 
desejosa. Se te puseram este mal pela cabeça, que São João te tire. Se te 
puseram este mal pelos olhos, Santa Luzia que te tire. Se te puseram este 
mal pelo peito, Santa Margarida que te tire. Se te puseram este mal pelos 
pés, pelas pernas, Santo Amaro que te tire. E Deus e o sol e a lua que tudo 
isso não é nada pelo sumo da verdade sendo suspensão de ventuosidade, 
que os poder do belo claro e Deus nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa 
senhora Maria Santisssíma do Januário, nos livrai dos inimigos vivos e dos 
inimigos invisíveis e de Cristo vencerei contrário, tabe larábio, sem eu li minha 
anunciação de Maria e fé barbetume invitáve ave Maria. Saia todos os mal 
que estiver neste corpo, saia o ar quente, ar frio, ar do sol, ar da luz, ar do 
vento, fraqueza, ar cúrtico, ártico, ar no sangue, ar de gangrena, febre 
maligna, espantai todas as doenças que estiver neste corpo. Peço pras sete 
óstias consagradas que consagre essa pessoa e cure, peço pra sete cálice 
bento que derrame essa benção benta nesse doente e cure, peço pra sete 
anjo bendito que acompanhe esse doente e tire esses mal, peço pra sete livro 
missal que abençoe essa oração e seja remédio pra esse doente, peço pra 
sete missa cantada que foi dita hoje nesse dia pela Santíssima Trindade seja 
remédio e que cure esse doente pelo amor de Deus. Amém. Em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

A reza do terço. A reza do terço está entre as orações mais comuns dos 

descendentes do Contestado. Até não muito tempo atrás, a grande maioria da 

população a fazia cantada. Hoje, praticamente se perdeu essa tradição de cantar a 

oração do terço e passou a ser apenas rezada, como na tradição católica. Porém há 

uma parcela dos descendentes do Contestado, inclusive de migrantes que passaram 

a habitar nas periferias das grandes cidades, como a de Florianópolis, que ainda 

hoje puxam essa reza cantada.  

                                                
566 Cf. Relato anexo nº 08. 
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É uma prática na qual, indo de casa em casa, dia após dia ou em intervalos 

de uma semana, reúnem-se os vizinhos, normalmente à noite, e em meio à reza do 

terço invocam-se alguns santos e, entre eles, São João Maria não pode faltar. Sua 

proteção, interseção e bênção são pedidas pelos rezadores. Normalmente a sala 

onde se reúnem para, de joelhos, rezar o terço, possui um pequeno altar ou oratório 

onde são colocados, uma cruz ou um crucifixo, uma vela acesa e diversas imagens 

de santos, entre elas, está lá um pequeno quadro de São João Maria.  

Iunskovski567 coletou, e apresenta com detalhes, uma oração do terço 

cantado pela Senhora Sebastiana Ribeiro dos Santos. Ela fez questão de convidá-

los, não para conhecer o terço cantado, como ele sugeriu, mas para que ele e outro 

senhor que o acompanhava participassem da reza, juntamente com outros vizinhos, 

filhos e netos, que então foi por ela conduzida. Foi cantada uma dezena do Terço e 

ao final da mesma “veio o canto do Bendito” que tem a seguinte letra: 

Bendito louvado seja o Santíssimo Sacramento, da puríssima conceição da 
virgem Maria, senhora nossa, concebida sem pecado original. Amém Jesus! 
Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, ói o Santíssimo Sacramento, ói 
o Santíssimo Sacramento. Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, 
louvemo a Deus para sempre. Amém! Louvemo a Deus para sempre. Amém! 
Bendita de Deus, ai, bendita Maria, que o terço nos destes, de tanta valia. 
Que o terço nos deste, de tanta valia. De Maria, o terço, em forte esquadrão, 
ai, que ela nos defenda do inferno, o dragão. Que ela nos defenda do inferno, 
o dragão. Contra o dito inferno faremos tensão, ai, de forma as batalha com 
armas na mão; de forma as batalha de armas na mão. A virgem Maria há de 
vir salvar, que a todos os devotos, que o terço rezar. Que a todos os devotos, 
que o terço rezar. Bendita de Deus, ai, bendita Maria, na vida e na morte será 
nossa guia. Na vida assisti-nos, na morte também, até o reino da glória, para 
sempre, amém! Até o reino da glória, para sempre. Amém!  

Conforme cita Iunskovski, é interessante notar que uma das imagens que a 

dona Sebastiana colocou sobre um altar que preparou para a reza, era a de Nossa 

Senhora da Rosa Mística, que ela a denominou de Santa Maria Rosa. E, segundo o 
                                                
567 IUNSKOVSKI, R. Migrantes caboclos em Florianópolis. (2002), p.47-50, afirma que “essa 

oração era a base de praticamente todos os momentos de reza da família e da comunidade, 

quando o padre não estava presente. Nas festas, novenas, procissões e velórios, estavam 

presentes os Capelães que puxavam a reza. Eles podiam ser tanto homens como mulheres.” 

Sebastiana, ao oferecer esta oração, tinha 83 anos, e residia em Ponte Alta do Norte-SC. 
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que pareceu para o autor, “isso poderia demonstrar a permanência da virgem Maria 

Rosa do Contestado como santa, no imaginário caboclo da serra catarinense.”  

Vale citar aqui uma fala conclusiva da oração de dona Sebastiana, 

compreendida pelo mesmo autor como um “oferecimento” da oração, que acabaram 

de fazer: 

Oferecemos esta dezena do terço e estas oração que rezemo neste 
momento, oferecemo pra Santa Maria Rosa, Nossa Senhora, Santa Ana, São 
Joaquim, Divino Espírito Santo, e oferecemo pra todos os santos, todos os 
apóstolos do céu. Pedimos que vocês nos ajudem, nos favoreçam, e prá 
Nossa Senhora da Boa Viagem, prá São Cristóvão, que acompanhe esses 
abençoado que vieram aqui pedí prá nóis rezá a oração do terço antigo. 
Então pedimos que vocês nos dê vida e saúde, uma boa sorte, uma boa sina, 
que nóis seja feliz em toda parte do mundo que nóis andá, livre de pecado, 
livre de desastre e livre de todo o mal e de todos os perigos deste mundo, que 
nos pode acontecê. E muito obrigado e peço que vocês ajude e acompanhe 
essas gente abençoado que procuram nóis, porque eles tinham percisão, 
tinham percisão de aprendê a religião velha que Deus, nosso Senhor, deixou 
prá nóis. 

Oliveira568 nos conta que uma das senhoras que sempre participou dos 

terços, a dona Luiza, de 70 anos, moradora de Campos Novos, disse:  

Antigamente era uma festa os terço e não tinha essa andança que tem hoje, 
vinha mais gente e as veis nóis ficava até tarde conversando, relembrando os 
fatos do santo. Uma coisa nóis ainda acreditamo, que São João Maria tá 
presente no meio de nóis e nos protege. Do jeito que as coisa anda, 
precisamo mesmo é rezá pra ele. 

Oliveira conta ainda que antes de iniciarem o terço, todos rezam a seguinte 

oração, pedindo a proteção do monge: “Santo monge, santo forte, santo imortal; 

livra-nos João Maria da peste e de todo o mal, que nossas famílias sejam 

protegidas, das tempestades, do fogo e das brigas. São João Maria cuide de nossas 

vidas.” 

Outras orações. Além destas, diversas outras orações fazem parte da 

memória dos descendentes do Contestado, e que dizem terem aprendido de São 

                                                
568 OLIVEIRA, C. A. de. A construção e a permanência do mito de João Maria de Jesus. (1992), 

p.114. 
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João Maria. Ricieri M. de Arruda569 diz saber uma porção de orações do São João 

Maria. Ao solicitar que ele rezasse alguma. Ele disse:  

Quando você vai deitar, quando tem algum perigo, o senhor deita e reza: 
“Corpo de Cristo deitou sobre mim, sangue de Cristo jorrou por mim, coração 
de Cristo protegei-me contra os inimigos.” Aí o senhor pode ficar descansado, 
pode ficar tranquilo. 

Aliriano A. da Silva570 afirmou que sabe 12 orações que São João Maria 

rezava. Porém ao solicitar se ele poderia rezar algumas delas, ele parou, pensou um 

pouco, e não rezou. Talvez não lembrou ou aquele não era o momento ou aquelas 

orações não podiam ser contadas, mas somente rezadas e não em qualquer 

momento mas em momentos apropriados, especialmente quando a oração é 

solicitada por alguém em vista de uma cura que esteja procurando. Então ele 

continuou 

A primeira, se for preciso, daqui eu mando lá em Curitiba, ainda mais a essa 
hora, essa hora é a hora própria (18 horas). Não me admiro que hoje não tem 
gente aqui pedindo cura porque é domingo, no domingo só faço cura pra anjo 
com menos de 7 ano, os outro tem que ser dia de semana. É o mesmo que 
tirar com a mão a esta hora. 

3.2.5 Romarias e movimentos populares 

Vale a pena fazer-se essa viagem para ver como aquele lugar, completamente desabitado, no fundo dos sertões,  
onde apenas existe uma capelinha e um casebre sem habitantes,  

converte-se de repente em uma cidade cheia de vida... 
Riolando Azzi 

 

Múltiplos atores, de diferentes dimensões, com interesses comuns, 

interagem em função desse resgate do Contestado. É neste quadro que emerge um 

imaginário da conectividade, do qual a noção de rede é fundamental. As conexões 

se forjam no cotidiano e somente assumem visibilidade nos momentos de 

mobilização mais ampla como é o caso das romarias.  

As romarias fazem parte de uma tradição de origem medieval e constituem 

                                                
569 Cf. Relato anexo nº 02.  

570 Cf. Relato anexo nº 04. 
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parte da tradição religiosa do povo brasileiro. Ao Brasil elas chegaram por meio da 

cultura lusitana. Uma das finalidades principais das romarias é exprimir a fé e 

homenagear um santo cultuado. O que leva um devoto a caminhar em romaria é o 

fato de ele estar pedindo uma graça, um favor, agradecendo por favores recebidos 

ou pagando uma promessa. Ao observar as romarias que acontecem pelo Brasil 

afora, Riolando Azzi571 comenta que “a romaria é ao mesmo tempo ato religioso, 

festa popular e não poucas vezes, feira livre.” Ele afirma ainda que, 

é provável que essas manifestações de fé tenham muitas vezes o valor de um 
diamante que ainda não foi lapidado. Não se trata de rejeitá-lo ou lançá-lo 
fora, mas simplesmente tirar os obstáculos para que possa luzir em todo o 
seu esplendor. 

Na região do Contestado, diversas pequenas romarias foram acontecendo 

com o passar dos anos, desde que João Maria passou pela região. Normalmente 

são romarias de nível local, que estão diretamente vinculadas a uma festa 

comunitária e que de alguma forma resgatam a mística e a mensagem de João 

Maria e do Contestado.  

Apenas para citar três exemplos atuais: O Padre Valcir Baronchello572, que 

trabalha na paróquia de Papanduva-SC, fala que naquela cidade, no dia 03 de maio 

de 2004, cerca de 3 mil pessoas participaram de uma romaria, quando, em 

homenagem à Santa Cruz, caminharam até um poço de São João Maria que fica a 

aproximadamente um quilômetro da cidade. Também o Padre Rubem Dutra 

d’Ávila573, vigário paroquial de Canoinhas-SC, fala que, neste mesmo dia, ano após 

ano, acontecem pelo menos quatro festas também em homenagem à Santa Cruz, 

sendo que se faz uma caminhada com cantos e orações até um poço de “São” João 

Maria. Ele conta que há inclusive na Comunidade Paciência das Neves, uma 

Igrejinha de “São” João Maria, para lá muitas pessoas se dirigem e manifestam sua 

                                                
571 Cf. AZZI, R. O catolicismo popular no Brasil. (1978), p. 73 e 80. 

572 Entrevista concedida em novembro de 2004. Fichário de entrevistas, pasta nº 03, p. 01. 

573 Entrevista concedida em dezembro de 2004. Fichário de entrevistas, pasta nº 04, p. 02. 
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devoção, elevam preces e agradecimentos ao santo. Outro depoimento foi o de 

Nadir Osinski,574 que reside no município de Santa Terezinha-SC, próximo do Morro 

do Taió. Ela fala de uma romaria anual, que acontece sempre no dia 12 de outubro, 

neste morro. Segundo ela, que também participou da última romaria, em 2004, 

“devem ter participado bem mais de quatro mil pessoas.” No topo do morro existe 

uma pequena capela, e entre as diversas imagens presentes no seu interior, existem 

dois quadros com a foto de João Maria.  

Distante uns três quilômetros da Cidade da Lapa-PR, está uma das mais 

famosas grutas de João Maria, conhecida como Gruta do Monge. Em torno dela, no 

início da década de 1960, foi criado um parque, que possui uma área de 55 

hectares. Esta gruta teria sido abrigo do ermitão João Maria D'Agostini, em meados 

do século XIX. Segundo a guia turística da cidade, Rosângela B. Pinto, “no Paraná, 

muitas pessoas afirmam conhecer alguém que já foi curado de algum mal pelo 

monge”. A cada mês, entre duas a quatro mil pessoas visitam a Gruta. Na gruta 

existem, fixadas ou colocadas sobre o paredão de rocha, muitas manifestações 

simbólicas, de agradecimentos por milagres e graças alcançadas. Entre elas, 

destacam-se as fitas, réplicas de braços, de pernas e cabeças de gesso ou madeira, 

muitas imagens, placas, fotos, cartas, rosários, crucifixos, cartas, atestados de 

saúde, entre outros. 

Além destas romarias de caráter comunitário, desde o ano de 1985 

acontece, em diferentes municípios do Estado de Santa Catarina, em nível estadual, 

a Romaria da Terra. É uma das atividades religiosas coordenada pela Comissão 

Pastoral da Terra de Santa Catarina – CPT, que mais mobiliza pessoas. Todos os 

anos, no segundo domingo de setembro, próximo ou na data em que a liturgia 

católica celebra o dia da Santa Cruz, reúnem-se em romaria, entre dez e cinquenta 

mil pessoas. Em quase todas as romarias se faz alguma menção ao Contestado e a 

João Maria. Um grande estandarte com a imagem de João Maria não falta, a cruz de 

                                                
574 Entrevista concedida em janeiro de 2005. Fichário de entrevistas, pasta nº 05, p. 03. 
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cedro que, entre outras coisas, lembra o Contestado é o grande símbolo de todas as 

romarias. Além disso, em diversas romarias, são apresentadas poesias, cantos, 

desafios, teatros, etc., que lembram esta grande luta dos pobres, do passado e do 

presente, por terra, trabalho, justiça e reconhecimento.  

É uma celebração religiosa que procura criar uma identidade camponesa, 

caracterizada por uma valorização da mística e dirigida numa perspectiva profética e 

de libertação. Elas se caracterizam por ser um espaço privilegiado em que fé e vida 

se mesclam profundamente e onde o clamor do povo sofrido do campo se faz ouvir.  

Taquaruçu, outrora considerada “cidade santa”, por José Maria e seus 

seguidores, em 1985, foi o palco da primeira Romaria da Terra.575 Nela se deu o 

primeiro grande resgate de caráter popular e de massa do Contestado. Toda a 

romaria foi pensada no sentido deste resgate da memória popular.  

O padre Hélcion Ribeiro, que foi um dos assessores desta primeira 
576romaria, assim compreende uma romaria cristã: 

A romaria cristã não é apenas uma manifestação penitencial, mas é 
sobretudo festiva. Uma festa em que os romeiros vão ao seu santo em busca 
de uma situação melhor ou vão agradecer-lhe por terem melhorado. Na 
romaria há confraternização, alegria e esperança partilhadas. É claro que o 
brasileiro não faz da romaria uma festa. Pois ele sempre indica que assim 
procede porque se sente privado de alguma coisa importante ou se sente 
impelido a agradecer por ter sido atendido em sua necessidade. A motivação 
da romaria indica sempre uma dificuldade, um sofrimento fundamental. O 
caráter lúdico brasileiro, todavia consegue combinar a tristeza com a alegria: 
daí o carnaval, sexta feira santa, a devoção à cruz, etc. A romaria também 

                                                
575 No dia 08 de Setembro de 1996, em Fraiburgo-SC, aconteceu a 11ª Romaria da Terra de 

Santa Catarina. Para sentir o “espírito” de uma Romaria da Terra, vale citar parte do discurso de 

acolhida dos romeiros, feito pelo Padre Remígio Sita, (na época, pároco da paróquia de 

Fraiburgo), que, entre outras palavras, disse: “Historicamente falando, ofato de ser em 

Taquaruçu (localidade do interior de Fraiburgo) o berço da romaria é muito significativo. Foi lá no 

longínquio 1913 que os caboclos, pobres e cientes, instalaram a ‘cidade santa’, como sinal da 

libertação que eles aguardavam a partir da ressurreição de José Maria, e como sinal da 

implantação de um reino onde já experimentavam viver como irmãos, tendo tudo em comum.” 

576 RIBEIRO, H. A valorização da espiritualidade catarinense. (1985), p.2. (Subsídio para a 

romaria). 
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manifesta esta dimensão lúdica. E, por isso, o brasileiro celebra, 
festivamente, sua dor, sua necessidade, em romaria. Ela é pois uma dor, mas 
celebrada com alegria e esperança. 

3.2.5.1 A memória de João Maria no MST 

Especialmente a partir do trabalho da Comissão Pastoral da Terra, que 

entre outras atividades promove as Romarias da Terra, surgiu o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Este não possui uma compreensão única e 

fechada sobre mística, religião ou espiritualidade. Ao observar e acompanhar a 

organização de diversos acampamentos e assentamentos da região de Caçador-SC, 

Matos Costa e Lebon Régis-SC, foi possível observar uma ambiguidade ou uma 

diversidade na forma de compreender a dimensão religiosa nos assentamentos. 

Para alguns líderes do MST, não cabe, por exemplo, a palavra “espiritualidade” 

dentro do movimento; ainda existem resquícios do “dogma” que liga religião-

alienação; porém, para outros, o que move e dá força ao Movimento é a mística. 

Esta, basicamente, se inspira nos valores cristãos e, de maneira particular, na 

Teologia da Libertação Latino-Americana. 

Também Machado577 apontou para o fato de que “os trabalhadores rurais 

sem-terra também passaram a se apropriar da memória da luta cabocla, a partir da 

1a. Romaria da Terra.” Ele afirma que,  

muito contribuiu para isso uma significativa mudança de postura da Igreja 
Católica em relação ao movimento do Contestado, movimento que se 
processou através do movimento da Teologia da Libertação e da atuação da 
Pastoral da Terra no planalto e meio-oeste de Santa Catarina. 

É claro que esta mudança na Igreja Católica é um fato, porém, muitos 

resquícios de uma Igreja pré-conciliar578 permanecem. Quando isso é percebido 

pelos líderes do MST, acontece em alguns assentamentos já estabelecidos na 

                                                
577 MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. (2004), p.40. 

578 Refere-se ao Concílio Vaticano II, acontecido na década de 60, que proporcionou uma 

ampla reforma da Igreja. 
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região, um esvaziamento da participação na celebração litúrgica católica ou de 

qualquer outra denominação religiosa. Já em outros casos, quando as principais 

lideranças religiosas manifestam um compromisso maior com a causa dos 

empobrecidos, dos sem terra, etc, a participação aumenta consideravelmente.  

O que prevalece, porém, e sobre isso há certo consenso em todos os 

assentamentos, é que eles, de alguma forma, são herdeiros da luta do Contestado. 

Assim, pode-se afirmar que muitos dos membros do MST da região, que 

participaram de acampamentos e assentamentos, foram adquirindo ou herdando 

uma compreensão de mística diretamente relacionada à luta pela terra e à vida na 

terra. E isso se deve muito ao próprio João Maria e ao Contestado. Esta mística se 

expressa em diversos símbolos e mesmo em certos rituais tradicionais do MST. A 

bandeira do MST costuma estar em locais bem visíveis e em certos atos 

comunitários ou mobilizações sociais, nos quais os membros do movimento 

participam; a sua bandeira recebe até certa veneração. O canto da “internacional 

socialista” já serviu como “oração inicial” para comemorações diversas, como 

formaturas ou em datas cívicas, em certas circunstâncias o hino nacional fôra por 

este substituído. É comum haver uma ou mais Igrejas no centro dos assentamentos, 

também uma cruz, normalmente de cedro, é plantada e com o tempo ela brota. Esta 

cruz lembra João Maria e o Contestado. Existem diversos outros símbolos, 

normalmente de uso domiciliar, para o trabalho, roupas com gravuras relacionadas 

ao movimento, que lembram o Contestado. 

Segundo uma pesquisa feita por Vendramini579, em assentamentos do 

MST de Calmon-SC, “metade dos entrevistados conhece e explica os motivos do 

conflito do Contestado e os outros só ouviram falar dele.” Nas escolas, “as 

professoras preocupam-se em ensinar aos alunos as histórias das lutas dos 

trabalhadores e entre elas a do Contestado.” Esta autora, sem citar nomes, oferece 

                                                
579 VENDRAMINI, C. R. Terra, trabalho e educação: experiências sócio-educativas em 

assentamentos do MST. (2000), p. 157. 
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algumas frases de moradores dos assentamentos de Calmon sobre o Contestado. 

Entre elas, destacam-se aqui duas que revelam a importância do resgate da história 

e mesmo da mística ou da mensagem de João Maria e do Contestado, para o MST: 

a) Quem organizou o povo foi João Maria. Ele hoje devia ser consagrado um 
santo e não é, mas para nós é uma grande estrela que brilha. Ele morreu mas 
plantou alguma semente que hoje brota dentro do MST. Ele representava a 
Igreja na época; e, b) foi uma das principais lutas que se deu aqui nesta 
região. Muita gente morreu. Foi a primeira luta pela terra que surgiu aqui. 

Numa entrevista feita em 2001 com Rogério Mauro,580 um dos líderes do 

MST do Paraná, assim ele explica o porquê do nome de um assentamento do MST:  

O Contestado foi uma das lutas camponesas mais importantes da história do 
Brasil, da história da luta pela terra, onde muitos camponeses, milhares de 
camponeses, foram mortos. Estima-se que pelo menos 10 mil camponeses 
tenham sido assassinados por pistoleiros e forças oficiais. Então, como nós 
decidimos homenagear esses companheiros que tombaram lutando pela 
terra, no início do século; por isso, a gente resolveu colocar o nome de 
Assentamento Contestado. 

Em meados da década de 1980, foi organizado o Movimento dos 

Desapropriados de Papanduva, que foi um movimento reivindicativo, de protesto e 

de ação não violenta, contra o exército, e de pressão ao governo para conseguirem 

abrir um processo de negociação, reconquista ou indenização em relação às suas 

terras que haviam sido tomadas pelo exército que, por sua vez, naquela região, 

construiu o seu campo de treinamento. Valmor Schiochet581, que acompanhou esse 

movimento, afirma que houve a presença efetiva e orgânica da dimensão simbólico-

religiosa por meio do trabalho da Igreja, do padre, da Comissão Pastoral da Terra, 

de religiosas, etc. Ele diz que,  

“a questão do Contestado”, no Movimento dos Desapropriados se fez 
presente mais nessa dimensão simbólico-religiosa por parte de seus sujeitos, 
ela serviu para a elaboração de uma visão crítico-política da realidade. (...) A 
relação de São João Maria com a Guerra do Contestado, permitia uma 
discussão sócio-política do significado da guerra para a luta que continuava a 
ser empreendida pelo Movimento em torno da terra.  

Há, inclusive, na área desapropriada, um local conhecido como “Campo da 

                                                
580 Entrevista feita por PIRES, L. M. O fruto proibido e o pão. (2003). 

581 SCHIOCHET, V. Esta terra é minha terra. (1993), p. 163-167. 
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Cruz”, no qual, segundo a tradição da região, o monge João Maria havia passado, 

feito profecias e milagres. Faz parte da mística histórica dos desapropriados e seus 

descendentes, em suas idas ao Campo da Cruz, levarem flores e rezarem. E, para 

fazer memória ao monge, profeta e andarilho pelas estradas da região, o 

acampamento dos desapropriados “batizou-se” com o nome de “São João Maria”.  

Recentemente, a partir do ano de 1997, surgiram diversas Associações 

Culturais que incluíram o Contestado nos seus nomes. Entre elas, apenas para citar 

três exemplos, destacam-se a Associação Cultural pela Democratização da 

Comunicação do Contestado, de Caçador-SC; a Associação Cultural do Contestado, 

de Timbó Grande-SC; o Instituto Cidadania do Contestado, de Tangará-SC. Um dos 

objetivos destas entidades é resgatar a memória do Contestado e, com isso, 

promover os movimentos e as organizações populares, na região. 

EPÍLOGO 

O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que 
conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. 

Simone Weil 

 

João Maria captou os anseios dos deserdados e transformou-se em porta-

voz das angústias dos caboclos do Contestado. Aos poucos, João Maria foi sendo 

recebido e divulgado como um homem de Deus. Ele foi sendo associado ao próprio 

Cristo e aos santos e com isso continua, ainda hoje, a exercer grande influência 

entre os descendentes do Contestado. Suas constantes peregrinações de um lugar 

para outro, a renúncia aos bens materiais e o rigorismo moral, fazem dele símbolo 

de um poder que se coloca acima dos homens comuns e símbolo da identidade 

social positiva dos pobres, dando-lhes uma nova identidade. Alexandre Otten582 

afirma que, “o líder religioso é de grande importância para mobilizar e canalizar as 

forças inovadoras do grupo”, e com isso “a exclusão, que os excluídos e deserdados 

                                                
582 OTTEN, A. Só Deus é grande. (1990), p. 136-137. 
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sofreram, se transfigura em eleição. Os deserdados se sentem como filhos de Deus, 

como povo eleito, chamado para uma vida nova.” 

Esta pesquisa não visa aprofundar o tema do milenarismo ou do 

messianismo do Contestado, de qualquer forma vale dizer que João Maria, ainda 

hoje, é recebido por muitos descendentes do Contestado como um verdadeiro 

messias, um enviado de Deus. Com ele aconteceu uma espécie de “explosão da 

esperança latente” dos caboclos e caboclas empobrecidos e explorados, do 

Contestado. Observando a questão do messianismo presente em movimentos como 

o de Canudos, o do Contestado, entre outros, Alexandre Otten583 percebe que, por 

meio dele, “liberta-se a energia acumulada, sofredora e sonhadora para uma 

demonstração da vitalidade humana”, e com isso, 

tenta-se remodelar as estruturas sociais e políticas, criar uma convivência 
econômica e social em função de um ideal religioso. Em nome de Deus, a 
imutabilidade do destino do homem se transforma, o fatalismo se supera, 
Deus é o motor da transformação. Balizada pela ordem religiosa na palavra 
do enviado de Deus e das “revelações daqueles que, como ele, entram em 
contato com a divindade”, cria-se uma vida nova de liberdade. 

O personagem João Maria, ainda muito presente na memória coletiva dos 

descendentes do Contestado, não é tido propriamente como um messias, mas é 

lembrado como alguém que se parecia com Jesus Cristo, como alguém que vivia 

segundo o evangelho que, também, anunciava. Muitos descendentes do Contestado 

atribuem a João Maria certas características da personalidade, palavras e atitudes 

de Jesus, tais como o seu total despojamento, certo tom apocalíptico e profético em 

suas palavras, a atitude de acolhimento a todos e um amor especial pelos mais 

pobres e doentes, o poder de curar e fazer milagres, alguém que questionava os 

poderosos e as estruturas opressoras. 

A mensagem e a mística de João Maria, junto à religiosidade do 

Contestado consiste basicamente naquilo que continua presente na memória 

                                                
583 Ibid., p. 136-137. 
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popular ou coletiva,584 sobre o que ele fez e disse, a forma como agia e suas 

atitudes diante das mais diferentes circunstâncias. Esta mensagem está impregnada 

de inúmeros símbolos que ele tocou, abençoou ou que a ele são atribuídos. 

Certamente, com o passar dos anos, a memória coletiva foi ressignificando ou 

reinterpretando esses símbolos e também os fatos ocorridos em torno de João 

Maria.  

Sem falar propriamente de ressignificação, Halbwachs585, ao aprofundar o 

problema da história da consciência coletiva, afirma que 

um homem muito piedoso, cuja vida foi simplesmente edificante, e que foi 
santificado após sua morte, se espantaria muito, se retornasse à vida, e 
pudesse ler sua legenda: esta foi composta, entretanto, com a ajuda de 
recordações preciosamente conservadas, e redigidas com fé, por aqueles 
com quem passou parte de sua vida. 

Em João Maria há certa continuidade ou prolongamento da mensagem e 

mística cristã-revolucionária e da não-violência. A crença de que a realidade 

presente não possui a última palavra e que existe um “paraíso” a ser buscado e que 

este passa pela edificação de uma nova sociedade justa, fraterna e solidária, estava 

presente na sua mensagem e na sua mística.586 Ele e, por meio dele, tantos outros 

                                                
584 Cf. HALBWACHS, M. A memória coletiva. (1990), p.14 e 15, Jean Duvignaud, no prefácio à 

obra, afirma que em Halbwachs, há uma notável distinção entre “memória histórica” e “memória 

coletiva”. Segundo ele a primeira “supõe a reconstrução dos dados fornecidos pelo presente da 

vida social e projetada no passado reinventado”, e a segunda é “aquela que recompõe 

magicamente o passado”. Para ele, “entre essas duas direções da consciência coletiva e 

individual, desenvolvem-se as diversas formas de memória, cujas formas mudam conforme os 

objetivos que elas implicam. Isso não significa, certamente, que os espíritos estejam, entre si, 

separados uns dos outros, mas que a combinação dos grupos coletivos, onde estão engajados 

esses espíritos define múltiplas experiências do tempo.” 

585 Ibid., p. 31. 

586 Seguindo o pensamento de Eliade, M. Imagens e símbolos. (1996), p. 9, pode-se afirmar 

que pelos sonhos, devaneios, imagens de suas nostalgias e de seus desejos, os descendentes 

do Contestado se projetam, enquanto seres humanos historicamente condicionados, em um 

mundo espiritual infinitamente mais rico que o mundo fechado do seu “momento histórico”. 
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acreditaram e acreditam que a melhor forma de enfrentar a violência e os conflitos 

do tempo presente consiste em não entrar no seu jogo, pois quem entra no jogo da 

violência, está cedendo ao seu poder e sendo devorado por ela. René Girard587, 

depois de observar a prática de Jesus, afirma que é mais fecundo deixar-se excluir 

pelas forças da violência, do que entrar no seu jogo para tentar destruí-la. 

Pode-se afirmar que houve e ainda há, por opção da comunidade cabocla 

do Contestado, um catolicismo popular que sobrevive, não tanto à margem da 

hierarquia e da doutrina católica-romana, mas que é professado e vivido no cotidiano 

da cultura popular, segundo a sabedoria popular, e que se manifesta num culto às 

imagens, nas inúmeras orações, bênçãos e promessas, nas curas milagrosas e na 

profecia, no anúncio de castigos de Deus e que o fim do mundo está próximo e outro 

mundo é possível. 

Milagroso, curandeiro, profeta, benzedor, monge, peregrino, eremita, santo, 

pai, paizinho, enviado ou amigo de Deus, João de Deus ou simplesmente João 

Maria (de Agostini, de Jesus, ou de Santo Agostinho) são alguns dos muitos nomes 

ou adjetivos atribuídos a esse personagem mítico tido, pelos remanescentes do 

Contestado, como homem bom, do bem, pessoa simples, gente do povo, humilde, 

de pouca fala, sózinho, alguém que sabe ouvir, que fala com poder e a todos 

convence, que não é homem de duas palavras e anuncia o que está por vir, que se 

compadece dos que estão doentes ou sofrendo de qualquer mal, que tem poder 

sobre maus espíritos, detesta a falsidade, o orgulho, o acúmulo de riquezas, é 

homem pacífico, busca o governo de Deus para a terra e condena o governo dos 

homens, da república, alerta para o fim do mundo e chama à conversão, ao 

abandono do desrespeito, da inveja, das malcriações e dos pecados.  

Lamentava o destino das crianças porque, quando crescessem, muitas 

                                                
587 Segundo GIRARD, R. A violência e o sagrado, (1990), p. 13, "fazer violência ao violento 

significa entrar no jogo dele, legitimá-lo, deixar-se contaminar por sua violência." 
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desgraças, catástrofes ou misérias, ainda teriam que ver com os seus olhos.588 É 

alguém que não quer dinheiro, nem gente reunida em torno de si, vive em grutas ou 

ao relento, conversa com cada um como seu irmão, ou seu filho, aparece aqui, 

desaparece lá, não se sabe de onde veio, nem seu paradeiro, só se sabe que um 

dia ele está aqui, outro dia ninguém sabe para onde foi, e, ao desaparecer, todos 

afirmam que não morreu, "encantou-se" e logo voltará para colocar tudo em ordem.  

A questão de João Maria ser concebido pela religiosidade do Contestado 

como o messias, continua em aberto. Tudo indica que ele seria o messias esperado 

quando voltasse para restaurar o que havia sido destruído, levando o povo a um 

mundo harmonioso e livre de todas as opressões589.  

É alguém que soube identificar-se com aquela gente simples, ensinou 

sobre plantações, remédios, rezas, maneiras de ser e de agir, o que e quando se 

devia ou não falar, adorar, esperar, quais e quando os santos deviam ser invocados 

e reverenciados, e do que deveriam se afastar e libertar. Enfim, foi sentido e 

recebido como um modelo de vida, modelo que deveria ser seguido e respeitado.  

A grande maioria das casas possui, ainda hoje, algum objeto que lembra 

João Maria, entre eles, os mais encontrados, são fotos, pedaços de carvão e rezas 

escritas em pedaços de papel. Existem também grandes monumentos, museus, 
                                                
588 Cf. QUEIROS, M. I. P. O messianismo no Brasil e no Mundo. (1977), p. 269. Segundo 

VINHAS DE QUEIRÓS, M. Messianismo e conflito social. (1977), p.61, este que seria o segundo 

João Maria também fazia referência a uma guerra que previa para os próximos 20 anos: "vem 

uma época, insistia, em que o sangue iria correr sobre a terra como rios." Previa também uma 

peste que dizimaria o gado e tornaria desertos os campos: "vai vir um tempo onde haverá muito 

pasto mas pouco rastro". E, a fim de atravessar os dias de escuridão que se aproximavam, todos 

deviam munir-se de velas, que ele abençoava.  

589 Ibid., p. 352, Queirós, ao analisar e classificar os movimentos messiânicos em sua estrutura 

e organização, percebe que em todos se repete um fenômeno semelhante “a crença de que, 

neste mundo terreno, se pode organizar uma sociedade perfeita, sem injustiças, sem 

sofrimentos, sem doenças e sem morte. Associada a ela, a fé no regresso de uma divindade, de 

um herói, dos antepassados, ou então de um emissário dos deuses, que vem oferecer ao povo 

os meios de instalar na terra o paraíso.” 
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universidades, escolas, praças, templos católicos, bandeiras, artes diversas, teatros, 

filmes, documentários e cerca de cem referências bibliográficas, e milhares de 

páginas na internet, que o lembram e cultuam.  

Seguindo a trilha de Weber590 e de acordo com cultura popular do 

Contestado, pode-se dizer que João Maria é um “profeta”, um “líder carismático” e 

este, por sua vez, tem em torno de si um grupo que lhe corresponde. Em torno do 

profeta com seus discípulos, há uma coletividade mais ampla dos adeptos, que pode 

vir a ser uma “seita”. Os discípulos são os indivíduos mais próximos 

“espiritualmente” do profeta e o ajudam na realização de seus propósitos. Estes 

também são normalmente dotados de certas virtudes carismáticas e assim se 

colocam como intermediários entre o messias e o restante da comunidade.591 

João Maria peregrinava por esta região, levando à população palavras de 

alerta, ânimo, conforto e esperança. Não tinha em mente conduzir o povo a uma 

espécie de fanatismo religioso, pois sequer aceitava que se agrupasse em torno de 

si; mantinha distância das vilas e cidades, preferindo apenas o contato com o povo 

nos distantes sertões, onde o assistia em suas necessidades, não se oferecendo, 

mas sendo chamado; não usava armas, era pacífico e jamais admitiu ou induziu os 

caboclos do Contestado a práticas de violência. Foram os seus modos de pensar, 

sentir e agir que influenciaram a população mística da região.  

Cabral592 nos oferece uma síntese do pensamento popular sobre o místico 

e santo João Maria:  

João Maria foi um protetor dos sertanejos. Viveu entre eles, que o 

                                                
590 WEBER, Max. Dominação carismática. (1994), p. 127-128, ao fazer referência à questão do 

“profeta” ou do “líder carismático” aponta para o mesmo como alguém que é “portador por 

excelência do carisma pessoal, pois apóia sua autoridade numa revelação pessoal divina, 

confirmada pelo prodígio.” Porém o carisma pessoal profético estará sujeito a desaparecer, caso 

não seja reconhecido por um grupo de fiéis”. 

591 Cf. QUEIROS, M.I.P. de. O messianismo no Brasil e no Mundo. (1977), p. 352. 

592 CABRAL, O. R. A Campanha do Contestado. (1979), p.310. 



 
 

357

conheceram cheio de virtudes, das virtudes que eles compreendiam. Dirigiu-
lhes a palavra e deu-lhes remédios. Curou e aconselhou. As águas que ele 
abençoou e as ervas que recomendou, curaram. Os conselhos que distribuiu 
consolaram a muitos. Os lugares em que pernoitou conservaram na 
imaginação popular as suas virtudes, incorporaram-nas, e os prodígios ainda 
neles se verificam. Muito naturalmente, embora com um atraso de séculos, o 
sertanejo procurou exercer um direito (de poder eleger seus próprios santos) 
que aos antigos cristãos se reconheceu (...) Sem mesmo saber que tal direito 
existira, e sem mesmo querer reivindicá-lo, santificou o homem bom, 
naturalmente, sem sequer pensar ou querer infringir uma disposição 
canônica(...) Fê-lo ingenuamente, como ingênua era a sua fé. E foi assim que 
abriu um lugar (para São João Maria) entre os santos que conhecia e 
venerava. 

E qualquer povo, especialmente os que vivem em situações semelhantes 

ao do Contestado, possuem uma esperança de libertação. Acreditam que virá 

alguém, “como-Deus-que-ouve-e-liberta”, no qual encontrarão razão para viver e 

morrer. E este, que poderá ser um profeta ou um enviado de Deus, lhe oferecerá 

consolo diante da morte, lhe devolverá o sentido da vida, ensinará o caminho que o 

libertará das garras da violência, do desprezo e opressão e o conduzirá rumo ao 

horizonte de esperança, à “cidade santa”.  

Finalmente, pode-se afirmar que há um rico universo simbólico em torno do 

qual vive o homem do Contestado. E esse universo inclui, além de uma linguagem 

de imaginação poética, uma variedade de ritos, mitos, artes e religião que tecem o 

emaranhado de sua experiência humana. Há uma verdadeira rede de símbolos e 

significados que, além de situar o homem do Contestado na história, lhe oferecem 

um sentido para a existência. Assim como qualquer outro ser humano, também este 

do Contestado, vive não em um mundo de fatos nus e crus, mas antes, em meio a 

emoções imaginárias, em esperanças e temores, ilusões e desilusões, em suas 

fantasias e sonhos.593 

No Contestado, e em torno da mensagem de João Maria, muitos símbolos, 

orações e rituais foram conservados praticamente “intactos” ou foram sendo 

ressignificados com o passar dos anos. Em torno ou por meio deles toda uma 

                                                
593 CASSIRER, E. Ensaio sobre o homem. (2001), p. 48 e 49. 
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mística continua sendo vivenciada ou experienciada.  

Porém, não é possível sequer catalogar todos os ritos, as orações, os 

símbolos e outras expressões ou vivências em torno da mensagem de João Maria, 

mais difícil ainda é fazer uma análise aprofundada sobre os mesmos, até porque, 

por mais que se pretendesse, um símbolo sempre tem algo mais a dizer do que a 

capacidade da inteligência humana consegue captar. Sendo assim e como estes 

rituais e símbolos são muitos, nesta pesquisa apenas alguns deles foram 

selecionados e apresentados. Por meio deles buscou-se dar um passo a mais na 

compreensão da mensagem e da mística de João Maria e do Contestado, hoje.  

Além de uma Romaria da Terra anual, que acontece em diferentes 

localidades do Estado de Santa Catarina, pode-se afirmar que se realizam, ainda na 

região do Contestado, pelo menos outras dez pequenas romarias, de nível 

comunitário ou municipal que, de alguma forma, contemplam o tema do Contestado. 

Estas romarias demonstram que o Contestado continua em movimento, ainda não 

teve um ponto final, mas continua aberto, possibilitando assim novas pesquisas e 

reflexões. Estas romarias, assim como outros eventos religiosos e celebrativos desta 

natureza, também serão citados nesta pesquisa.  

Os rituais atravessam a vida humana desde os grandes momentos 

coletivos, religiosos ou não, até as práticas cotidianas individuais. Fossem eles 

simplesmente retilíneos e imutáveis ou fugazes e transitórios, não seriam morada de 

mistério. George Lakoff594 concebe “cada ritual como um aspecto repetido, 

coerentemente estruturado e unificado de nossa experiência.” Ele afirma que “ao 

praticá-los, damos estrutura e sentido às nossas atividades, minimizando o caos e a 

disparidade em nossas ações.” 

A partir da análise de aspectos históricos e culturais de Santa Catarina, 

somada a alguns dados de pesquisas e observações junto a populações caboclas 

no meio oeste e planalto norte catarinenses, foi possível perceber uma religiosidade 

                                                
594 LAKOFF, G. Metáforas da vida cotidiana. (2002), p. 352 e 353. 
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marcante, experienciada no cotidiano das pessoas e grupos diversos, fluída, 

dinâmica, dentro e fora das instituições religiosas. Experiências estas em constante 

processo de reinvenção e ressignificação religiosa, reinterpretando símbolos e 

práticas e inclusive concepções de religião. 

A grande maioria dos descendentes do Contestado vive numa situação de 

miséria, violência, desemprego, analfabetismo, etc. Porém, mesmo vivendo nesta 

situação e sendo herdeiros de uma luta inglória, há algo que os move, que faz com 

que continuem confiando na vida, que oferece um sentido à sua história e não os 

deixa desesperar. E isso que os move pode ser chamado de mística ou de 

espiritualidade. Esta mística se expressa, não somente nas vivências ou 

experiências de caráter religioso, no sentido estrito, mas também na arte, na poesia, 

na música, nos “contos” ou “causos ”, nas lutas e movimentos populares, enfim, 

numa gama enorme de manifestações e experiências, que expressam a criatividade 

e a sabedoria dos filhos e filhas do Contestado.  

Para concluir, e seguindo os passos de Boff, considerando pelo menos 

uma década de convivência do autor desta pesquisa junto aos descendentes do 

Contestado, vale dizer que  

Basta conviver um pouco com os empobrecidos, para imediatamente se dar 
conta que, por trás daquela miséria há muita vida, força de resistência, 
sentido de liberdade humana, capacidade de relacionamento, fé profunda, 
calor humano, fina sensibilidade, aguda percepção artística; enfim, há muita 
sabedoria, feita de sofrimento, reflexão sofrida e observação atenta dos 
caminhos da vida e da sobrevida. 
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CONCLUSÃO 

O mais importante é aquilo que não foi dito. 
Luduig Wittgenstein 

 
 

Depois de observar atentamente a experiência vivida pela comunidade 

cabocla do Contestado, pode-se dizer, como Jean François Lyotard, que vale a pena 

preocupar-se com a “pequena história”, com a heterogeneidade das formas de vida 

e os diferentes contextos locais e suas particularidades e circunstâncias próprias. 

Também vale reafirmar o entendimento de Michel de Certeau595 sobre a 

“experiência vivida” e o cotidiano. Segundo ele existe uma “incrível abundância 

inventiva das práticas cotidianas”.596 Ao estudar as mudanças sociais, ele propõe 

que deve-se prestar atenção “a certas notas mais novas e observar a fusão de 

microexperiências, ocultas no anonimato de redes amigáveis e locais onde se tenta 

de muitas maneiras inventar modestamente outros comportamentos, definir um 

modo de vida...”. Ele diz ainda que 

ao mesmo tempo se tome consciência cá e lá da importância do capital 
simbólico e técnico depositado nas ‘maneiras de fazer’ que preenchem a vida 
comum, empenhando-se em descobrir as regras combinatórias que associam 
a inteligência concreta, a engenhosidade no manejo e a esperteza criadora 
no turbilhão infinito das práticas cotidianas. (...) Entre os erros simétricos da 
nostalgia arcaizante e da supermodernização frenética, há ainda lugar para 
microinvenções, para a prática da diferença razoável, para resistir com uma 
doce obstinação ao contágio do conformismo, para fortificar as redes das 
trocas e das relações, para aprender a fazer a própria escolha entre os 
utensílios e as comodidades produzidas pela era industrial. Cada um de nós 
tem o poder de apoderar-se de uma parte de si-mesmo. Por isso os gestos, 
os objetos, as palavras que vivem no cotidiano de uma simples cozinha 
também têm tanta importância.597 

O movimento do Contestado foi aniquilado com o uso das mais sofisticadas 

tecnologias de guerra da época, assim mesmo, ele continua vivo na cultura, na 

                                                
595 CERTEAU, M. A invenção do cotidiano. (1998), p. 285. 

596 Ibid., p. 342. 

597 Ibid., p. 286. 
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religiosidade, nas lutas e esperanças do povo sofrido e empobrecido do sul do 

Brasil. Mais do que da guerra do Contestado, que poucos descendentes dos que 

nela lutaram, gostam de lembrar, é a mensagem de João Maria, a sua pessoa, os 

seus feitos e as suas profecias, que permanece viva na memória e na cultura 

popular do Contestado.  

Durante o processo de realização desta pesquisa, especialmente no que 

tange ao dado empírico, foi possível perceber, nos descendentes do Contestado, 

uma motivação profunda que os move e dinamiza sua ação na busca de uma vida 

mais digna. Há uma mística que sustenta a esperança e fortalece a luta e a 

organização popular de muitas pessoas, grupos e comunidades do Contestado. Esta 

mística recebe muitas influências provindas do mundo da economia, da política, de 

diversas tradições culturais e religiosas, das ideologias ou concepções de mundo, 

das formas de linguagem, entre outros aspectos. A partir de dentro dessa complexa 

trama da vida, nasce e se manifesta a mística que, entre outras coisas, é o seu 

sentido.  

No Contestado, e especialmente para a população cabocla daquela região, 

a mensagem de João Maria se constitui numa das influências fundamentais dessa 

mística. Ainda hoje, João Maria é lembrado nos mais diversos tipos de conversas, 

encontros, cursos e romarias. Sua mensagem é divulgada por meio de muitas 

histórias, contos, metáforas, assim como, com diversos símbolos e rituais. Dentre 

estes, destacam-se os batismos nas águas de “São” João Maria, as cruzes, os 

poços de água que ele abençoou e a sua própria fotografia.  

Diversas imagens ou fotos deste “santo” são encontradas em algumas 

igrejas, grutas, monumentos e em muitas casas dos descendentes do Contestado. 

Em torno delas, ou seja, deste santo, foi sendo construída uma mística que serve de 

referência fundamental para suas vidas. Muitas pessoas ainda hoje continuam a 

acreditar no poder deste santo e o veneram. Sua mensagem continua sendo 

propagada e de diferentes maneiras. Por intermédio dela ou do próprio santo, 

surgem e apresentam-se os milagres aqui e acolá.  
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Inúmeros movimentos sociais e filosofias, inspirados em torno do 

messianismo e milenarismo, despontaram nos mais diversos lugares e épocas. É 

possível que muitos pesquisadores tenham ficado intrigados com o fato de que, em 

pleno século das luzes, uma multidão de pessoas tenha se insurgido contra um 

regime que os oprimia, numa luta tenaz, que durou não menos de quatro anos, 

inspirada, não no pensamento racionalista ou no assim chamado pensamento 

moderno, mas sim em temas religiosos, bíblicos, em profecias e discursos de teor 

místico, escatológico e apocalíptico, dirigidos sobretudo pela pregação de leigos, 

sendo que, não poucos deles, eram também iletrados, pobres, mulheres, 

adolescentes, velhos, além de sua condição racial constituída, na sua grande 

maioria, de caboclos, indígenas e negros. 

João Maria foi um dos líderes leigos que marcou profundamente a vida, a 

cultura e a religiosidade da comunidade cabocla do Contestado. Além de sua 

mensagem, de suas profecias e de sua própria pessoa, ele é lembrado como 

alguém que ministrava sacramentos, presidia celebrações e coordenava momentos 

festivos e outros rituais religiosos. Ele foi recebido como intérprete autorizado e 

dirigente das comunidades por onde passava. O seu trabalho, mais do que feito de 

reuniões comunitárias ou eventos de massa, dirigia-se para pessoas, era 

personalizado. 

A autoridade, a confiança e a devoção adquirida por João Maria provêm, 

antes de qualquer outra coisa, do seu modo de vida despojado, ao lado dos 

humildes, respeitando as rezas e devoções populares, estabelecendo com aquele 

que tivessem algum contato, uma espécie de comunhão, em torno de certos 

princípios e valores, sabendo ouvir as suas reclamações e participar dos seus 

sofrimentos, misturando-se com a multidão dos que, aos poucos, passavam a ouvi-

lo e segui-lo. Suas profecias ou suas mensagens não eram anunciadas a partir de 

abstrações teóricas ou de teorias científicas, mas sim, de uma experiência humana 

fundada no sofrimento e no abandono, da qual se fez participante efetivo e afetivo. 

Ao analisar o conteúdo ou a mensagem de João Maria percebe-se que 
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aparecem elementos de teor apocalíptico, escatológico, messiânico, milenarista, 

profético e outros mais. Esta pesquisa não optou por seguir ou apontar para apenas 

um destes caminhos, como fizeram outros pesquisadores, mas deixou em aberto as 

várias possibilidades de interpretação. Nesta pesquisa aparecem especialmente 

elementos voltados ao questionamento de atitudes e ao aconselhamento de 

pessoas, diante dos mais diversos conflitos, crises e acontecimentos do cotidiano. 

Mais do que de uma “verdade” extraída da lógica, a comunidade cabocla do 

Contestado deixou-se guiar por convicções morais, como a espera do triunfo do bem 

sobre o mal e da edificação de um mundo como imagem de perfeição, como vitória 

sobre o poder do Anticristo.  

Impressionam também, em sua mensagem, o aspecto ecológico, a 

importância da solidariedade, a humildade, a renúncia ao acúmulo de riquezas, entre 

outros valores, dos quais o próprio João Maria deu testemunho e que os redutos do 

Contestado procuraram vivenciá-los. E, por buscarem vivenciar estes valores, os 

redutos logo se constituíram e foram pensados como locais onde se edificam as 

“cidades santas”, onde se assume a “lei de Deus”. Sem sombra de dúvida, esta 

mensagem, enraizada em diversas culturas e tradições, mas constituída 

fundamentalmente de elementos provindos do cristianismo, continua animando os 

descendentes do Contestado, pessoas, grupos e comunidades, na sua busca por 

justiça, reconhecimento, liberdade e libertação. 

O Deus cristão não foi abandonado pela comunidade cabocla do 

Contestado, ao contrário, foi percebido como quem estava do seu lado. Porém, 

seguindo a mesma tradição do catolicismo popular, também no Contestado, foram 

os santos os que sempre estiveram muito próximos do povo e, inclusive os 

auxiliaram na guerra. Uma novidade, no movimento do Contestado, foi o fato de que 

os santos de devoção não são somente aqueles erigidos ou aprovados pela Igreja 

Católica, como foi o caso de São Sebastião, o santo guerreiro, muito lembrado e 

invocado no movimento. No Contestado alguns homens, que por ali passaram e 

deixaram a sua mensagem, foram beatificados ou invocados como santos pela 
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comunidade cabocla, porém, com o passar dos anos, apenas um, o João Maria, é 

tido como santo.  

Com o auxílio destes santos, somado às diversas práticas religiosas 

individuais e coletivas, a Guerra do Contestado foi considerada e assumida pela 

comunidade dos redutos como "santa". A guerra era santa, não tanto por se 

sentirem um “povo escolhido”, mas porque acreditavam que esta era a guerra de 

São Sebastião, anunciada pelo profeta João Maria, a guerra do fim dos tempos, 

onde aqueles que não se deixassem seduzir pela besta, ou pelo Anticristo, 

ingressariam nos mil anos de felicidade vindouros e seriam salvos. Na medida em 

que se acirrou a guerra, essa mística aflorou de tal forma que chegou a ser 

interpretada como fanatismo.  

Durante o desenvolvimento desta dissertação foi possível perceber que a 

palavra mais adequada para definir aquilo que envolveu profundamente o povo do 

Contestado com os seus profetas ou monges e também enquanto participantes de 

uma guerra, não pode ser denominado de fanatismo, mas sim, de mística. Como 

não havia ciência que respondesse às suas perguntas e muito menos que 

oferecesse consolo aos seus sofrimentos, acreditaram e apegaram-se 

profundamente a Deus, colocaram sua confiança nos santos, e nos seus líderes 

místicos, e entre eles, especialmente em “São” João Maria, um profeta do tempo 

presente, segundo afirma a crença da população cabocla do Contestado. Foi essa 

crença, vivenciada enquanto mística, praticada por meio dos mais diversos rituais e 

outras expressões religiosas que fomentou, para muitos, a firme convicção que nem 

tudo se exauria nos fatos deste mundo e que, apesar de tudo, a vida ainda tinha um 

sentido. 

Diversos monges ou lideranças místicas e religiosas influenciaram 

profundamente a comunidade cabocla em guerra. Entre eles, José Maria, tido por 

alguns pesquisadores como "o terceiro monge", parece ter sido o discípulo principal 

de João Maria e primeiro grande líder da guerra. Ainda vivo liderou o primeiro 

combate no Irani e, sendo morto nesse mesmo combate, passou a ser um líder 
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misterioso que enviava mensagens e dava comandos para alguns dos seus 

escolhidos, os quais repassavam aos demais.  

Durante a guerra, mesmo depois de morto, era José Maria o líder mais 

procurado, invocado e cultuado. Acabada a guerra e por conta da derrota, os 

caboclos e caboclas sobreviventes, passaram a questionar e mesmo a negar a sua 

liderança, acusando-o ou rechaçando-o como falso profeta e responsável por uma 

guerra que a muitos dizimou.  

De qualquer forma, os quase cinco anos de guerra mostraram que a 

mística ou a religiosidade de um povo é algo muito profundo e poderoso, capaz de 

dar sentido a tudo o que os rodeia e de conduzi-los a uma luta de vida ou morte. A 

mística é uma força poderosa que merece respeito e cuidado. Ao mesmo tempo em 

que pretende garantir a vida e defender princípios e valores sagrados, essa mesma 

mística, ao dar-se conta de que a realidade presente não é querida ou aprovada por 

Deus, permite aflorar sua dimensão guerreira, e isso pode levar muitas pessoas à 

morte.  

Tornou-se dominante, também no seio popular, o entendimento das elites 

intelectuais e políticas da época, em relação aos rebeldes do Contestado. A sua 

versão, que os denominou de “fanáticos”, “jagunços”, “bandidos”, “facínoras”, 

apenas para citar algumas definições, para muitos permanece até hoje. 

Demonizaram os redutos do Contestado para depois “legitimamente” massacrar os 

seus adeptos. As elites não se demoraram a construir um imaginário voltado para a 

demonização da rebeldia e da luta dos contestadores. Utilizaram-se dos mais 

diversos meios de comunicação, disponíveis na época, para propagarem a idéia de 

que os “místicos do Contestado” eram bandoleiros, lunáticos e bandidos. É claro 

que, numa guerra, esse imaginário é construído por ambas as partes em luta, os 

inimigos dos redutos também foram tidos como “peludos”, isto é, como bestas. 

Uma análise realista da mística do Contestado não pode esquecer que 

nesse movimento, como em qualquer outro do gênero, a religiosidade é vivenciada 

por homens e mulheres, prenhes de esperança e de fé, porém limitados e quantas 
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vezes contraditórios. Defendem um ideal, porém caem em práticas contrárias ao 

mesmo. Sonham com um mundo justo, fraterno, igualitário, porém, percebem-se 

diante de práticas autoritárias, individualistas e excludentes. Sendo constituídos de 

seres humanos, não se poderia esperar que os redutos do Contestado fossem 

mechas do paraíso na terra. Não se poderia esperar que neles tudo fosse perfeito. 

Mais do que apontar para a perfeição, a mística aponta para um caminho. 

Ao ser vivenciado por comunidades humanas, o caminho da mística não é 

fixo, mas dinâmico. A experiência vivida pela comunidade cabocla dos descendentes 

do Contestado foi ressignificando, com o passar dos anos, a sua compreensão em 

relação aos seus líderes místicos. Adeodato, que na última fase da guerra, foi 

temido e adorado com um Deus, logo em seguida passou a ser interpretado como 

modelo do mal. José Maria, que também foi invocado e reverenciado durante a 

guerra, aos poucos passou para as páginas nebulosas da história. Desde as 

primeiras pesquisas junto às diversas expressões da religiosidade da região do 

Contestado, foi possível perceber que, muito do que em princípio caracterizava José 

Maria como um homem do bem, um profeta ou mesmo um santo, aos poucos foi 

sendo atribuído a João Maria e aquele praticamente passou ou para o esquecimento 

ou para o mundo dos que não servem como modelo a ser seguido.  

Os motivos dessa "ressignificação", oferecida pela cultura popular do 

Contestado, podem ser vários. Um deles pode ser o fato de que algumas das 

atitudes de José Maria não foram bem aceitas, pela comunidade cabocla do 

Contestado, por não corresponderem com os seus princípios e valores. Outro, talvez 

seja devido ao processo de formatação do imaginário, da cultura e religiosidade, no 

qual teria acontecido um processo de simplificação e mitificação da realidade 

histórica, onde vários personagens míticos passam a ser fundidos ou confundidos 

com apenas um. Outro ainda, talvez seja o fato de que parte das profecias ou 

proposições de José Maria, não se efetivaram historicamente, especialmente 

aquelas que anunciavam a vitória na guerra e o seu retorno futuro, com o exército 

encantado, para combater ao lado dos seus seguidores e lhes garantir a entrada 
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para um milênio igualitário.  

A impressão que se tem, ao pesquisar sobre esse processo de 

ressignificação, é que tudo o que faz sentido à vida ou à cultura popular dos 

descendentes do Contestado e que seria próprio de José Maria ou de outros líderes 

místicos importantes da comunidade cabocla, aos poucos foi sendo ressignificado e 

passou a ser atribuído a um só modelo de vida e santidade, que é João Maria. Isto 

é, com o passar dos anos João Maria foi herdando sabedoria, valores, princípios, 

atitudes, enfim, uma mensagem-modelo que servisse de guia ou que desse sentido 

para a comunidade cabocla do Contestado. Isso se percebe no fato de que muitas 

histórias e acontecimentos da atualidade são a ele atribuídos. 

Devido à derrota sofrida no campo de batalha, vários líderes místicos foram 

bombardeados e "caíram". Isso não foi o caso de João Maria. Este continua sendo 

lembrado e, mais do que isso, venerado por muitos. A sua mensagem é transmitida 

de geração a geração. Os descendentes do Contestado dão testemunhos de que 

suas profecias se efetivaram, e algumas ainda irão se efetivar. Sua identificação 

com a comunidade cabocla do Contestado e sua posterior santificação contribuíram 

para elevar a própria comunidade cabocla do Contestado, em termos de dignidade, 

reconhecimento e estima.  

Por ter valorizado, oferecido um significado e indicado um caminho às 

pessoas e comunidades por onde passava, João Maria tornou-se um mito, um 

modelo de vida, um modelo de conduta, alguém que ofereceu uma nova visão de 

mundo, uma cosmovisão e, com isso, abriu “as picadas” para um novo modo de 

vida. Seu primeiro objetivo talvez não tenha sido o de oferecer-lhes caminhos que 

pudessem mudar radicalmente as suas condições materiais, pois possivelmente 

entendia que isso só poderia acontecer como resultado de amplas mudanças na 

estrutura e organização social da época; mas sim o de oferecer-lhes uma orientação 

de vida; baseada não na idéia de consumir, ter e acumular, mas na de ser, crer e 

compartilhar.  

É bem provável que João Maria não pretendesse levar a população 
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cabocla do Contestado a assumir uma responsabilidade revolucionária, onde seriam 

sujeitos ou protagonistas de uma nova sociedade, pois sua mensagem não propõe 

grandes projetos de transformação social, e sim a busca de novas maneiras de viver 

e se relacionar com os demais, a partir do cotidiano. Ele é lembrado, não como 

alguém que almejasse derrubar a república, os coronéis ou o imperialismo norte 

americano que se alastrava na região, mas sim, como alguém que por valorizar a 

mentalidade cabocla também foi capaz de provocar uma mudança na mesma. Assim 

a comunidade cabocla passou a compreender a riqueza do seu modo de vida, os 

seus costumes, as suas crenças, e exigir respeito.  

Isso não levou a uma acomodação com o seu modus vivendi. É claro que 

era grande o desejo de mudança da comunidade cabocla do Contestado. Havia 

muitas razões para isso: a expropriação de suas terras, o desemprego, a 

exploração, a dominação coronelista, o abandono por parte dos poderes 

governamentais, entre tantos outros fatores. No primeiro capítulo desta dissertação, 

foi possível aprofundar este aspecto. Foi possível perceber que a realidade sócio-

política e econômica do início do século passado, não agradava à grande maioria 

dos habitantes da região contestada. As indefinições com relação aos limites 

territoriais entre Paraná e Santa Catarina, também criavam conflitos. Mais do que as 

dificuldades de adaptação ao mundo moderno e capitalista, que se expandia pelo 

sertão, foram os problemas derivados desse próprio modelo que causaram maior 

indignação e revolta.  

No segundo capítulo, procurou-se estabelecer algumas referências 

culturais e religiosas, necessárias para uma leitura do Contestado e especialmente 

da mística e da mensagem de João Maria. Por mais que hoje João Maria seja um 

mito, ele não é um personagem construído apenas pelo imaginário de sucessivas 

gerações. Isso também é verdade, mas é mais que isso. João Maria foi um homem 

concreto (ou mais do que um), que marcou profundamente a experiência religiosa, a 

cultura e a vida especialmente da população cabocla do sul do país. O seu tempo de 

convivência junto a pessoas, grupos ou comunidades, foi bastante curto, porém o 
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suficiente para que sua mensagem pudesse ser recebida, aceita, assumida e 

ressignificada por muitos. Suas marcas foram deixadas em diferentes locais e, aos 

poucos, foram se juntando e se constituindo como uma espécie de memória coletiva, 

na qual se destacam a identidade, as andanças, os feitos, a personalidade e 

particularmente a mensagem de João Maria, especialmente nas dimensões 

religiosa, ecológica e política. O momento forte de aglutinação dessa mensagem ou 

desta unidade coletiva e mística, em torno de João Maria, em princípio parecia ter 

sido a própria guerra, porém, com o passar dos anos essa compreensão foi 

ressignificada e a idéia de guerra foi praticamente desvinculada da mística do 

Contestado. Outras alternativas foram sendo construídas. Destacam-se, em toda a 

região, diversos movimentos e organizações populares, pastorais sociais, 

mobilizações diversas, manifestações de protesto, entre outras. Mais do que uma 

rebelião contra um sistema socio-econômico e político, que os oprimia e oprime, os 

descendentes do Contestado cultivam uma mística, onde as preocupações 

fundamentais estão centradas em aspectos da vida cotidiana, tais como a saúde, 

alimentação, moradia, reivindicações salariais, segurança e na defesa de outros 

direitos humanos e sociais.  

De qualquer forma, pode-se afirmar que, os quase cinco anos de guerra 

mostraram o poder religioso e a força da mística da população cabocla e devota de 

João Maria. E, se alguns líderes místicos da guerra foram, aos poucos, relegados ao 

esquecimento, João Maria, ao contrário, passou a ser interpretado e ressignificado 

como o verdadeiro profeta, enviado de Deus e santo. Procurar compreender isso, foi 

a razão do terceiro capítulo desta dissertação. 

Antes disso, no segundo capítulo, foi possível perceber que, como a cultura 

é dinâmica, ambígua e heterogênea, assim também foi, em princípio, a recepção da 

pessoa e da mensagem de João Maria. Por mais que haja certo consenso em torno 

de sua santidade, não se pode negar que ele foi um sinal de contradição. Houve 

quem o desprezasse e perseguisse, quem o tivesse concebido como feiticeiro, 

charlatão, herético, bruxo, falso profeta, perigoso, fomentador de violências, homem 
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de má aparência, suspeito, duvidoso.  

Evidentemente que hoje, de município para município, de localidade para 

localidade, de pessoa para pessoa, a extensividade da devoção varia e também 

variam a maneira de expressarem e vivenciarem esta mesma devoção. De qualquer 

modo, constatou-se, nesta pequisa, que São João Maria foi e continua sendo 

homenageado, invocado e venerado por meio de novenas, ladainhas, terços, 

promessas, visitas aos lugares sagrados, romarias, entre outros tantos rituais e 

manifestações de religiosidade que preservam a sua imagem, mensagem e mística. 

Com o passar dos anos a “imagem” ou melhor, o imaginário sobre João Maria 

acumulou novos significados. Se nos primeiros tempos ele era tido basicamente 

como um homem do bem e conselheiro, hoje, ele situa-se no mesmo nível de outros 

santos venerados pelos católicos. 

É possível também afirmar que em torno de João Maria foi sendo 

construída uma identidade social na região do Contestado e, em parte, também em 

todo o Estado de Santa Catarina, para não dizer no sul do país. É claro que esta 

identidade está sempre em processo de construção. Diversas iniciativas populares, 

também alguns governos estaduais e diversos governos municipais e outras 

instituições dedicaram grandes esforços e investiram recursos nesta perspectiva. 

Porém, mais do que considerar as iniciativas governamentais e institucionais, esta 

pesquisa procurou compreender o processo de construção da identidade do 

Contestado, a partir da verificação, no meio popular, de como são nutridos 

sentimentos comuns, expressados valores, sonhos e palavras que, de alguma 

forma, preservam ou edificam uma identidade social em torno de João Maria e de 

sua mensagem. 

A mística do Contestado é feita de experiências, expressões de vida e de 

sentimentos. Não há no Contestado uma instituição ou uma institucionalidade que  

promova ou coordene essa experiência mística e o processo de constução de uma 

identidade do Contestado. É de forma espontânea que ela expressa e estrutura. Ela 

pode ser verificada especialmente na maneira como o povo “vive” a sua experiência 
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religiosa, encara a vida, os problemas sociais e morais. Enfim, no terceiro capítulo 

dessa dissertação foi possível compreender a mística, como uma “forma” 

encontrada pela população cabocla, possivelmente a que julgaram a mais 

significativa, de se afirmar em sua identidade cultural e de procurar sobreviver neste 

mundo complexo e excludente.  

Por meio desta mística, há todo um empenho dos “sem poder”, dos “sem-

terra” e dos “sem-direitos” para explicar, justificar e, de algum modo, controlar uma 

realidade social, que parece perigosa demais para ser enfrentada por outros meios, 

além do simbólico. Isso não significa que este povo viva a sua mística de tal forma 

que procure legitimar, ou então, transformar a realidade vigente. Não são os 

problemas estruturais da sociedade que primeiro os preocupam. Esta mística atua 

como importante preservador da dignidade e identidade da população cabocla do 

Contestado e, como fiador da esperança, de que a transformação da realidade ainda 

é possível. Foi por meio da mística que a população cabocla do Contestado, 

especialmente durante a guerra, conseguiu preservar um alto grau de desempenho 

do papel de protagonista da história.  

Mesmo incorporando elementos de outras culturas e tradições, pode-se 

afirmar que a mística do Contestado inspirou-se fundamentalmente na mística cristã 

e católica. Aqui, porém, esta mística foi coordenada por líderes leigos e 

especialmente por mulheres. A legitimidade dos seus rituais não vinha da hierarquia 

católica, mas sim, do bom senso e da aprovação da comunidade à qual pertenciam.  

Esta mística é uma espécie de “síntese religiosa”, elaborada pelo próprio 

povo e que traz as marcas de uma história de sofrimento e de escravidão, traz uma 

herança traumática da colonização e da conquista sofrida pelos ameríndios, seus 

antepassados, traz também a memória dos sucessivos conflitos e guerras que os 

levaram, outrora e também no tempo presente, a lutar.  

Mais do que de grandes discursos, essa síntese se expressa 

especialmente pelos símbolos, histórias e rituais diversos. Apesar de quinhentos 

anos de esforços para suprimi-la, “educá-la” ou “convertê-la”, a sobrevivência desta 
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mística pode ser retratada como a linguagem duradoura de um povo que nunca se 

dá por vencido e que acha mil maneiras de sobreviver e construir alternativas de 

vida diante de um poder que os oprime, persegue e mata. Tanto nos termos de sua 

expressão, conteúdo e experiência, esta mística vai sendo moldada e compartilhada 

de geração a geração pela comunidade cabocla do Contestado. Valores culturais 

fundamentais encontram espaço nela, sendo ela um meio de difusão dos mesmos. 

A recuperação da mística do Contestado, hoje se faz necessária na medida 

em que se fundamenta no compromisso competente, sensível e solidário, em prol 

dos mais pobres e injustiçados. A região onde se deu a guerra do Contestado 

continua sendo hoje aquela onde o nível ou a qualidade de vida da sua população é 

a mais baixa do sul do país. Timbó Grande, Matos Costa, Calmon, e Lebon Régis, 

que são as cidades onde outrora se estabeleceram a maioria dos redutos do 

Contestado e também onde se sucederam a maior parte dos combates, estão entre 

os dez municípios de Santa Catarina com o pior índice de qualidade de vida e 

desenvolvimento social. Só para citar um exemplo: Timbó Grande possui hoje 60% 

da sua população não alfabetizada. Logo, não tem sentido falar de recuperação da 

mística do Contestado, se esta não estiver voltada para um compromisso com a luta 

dos pobres pelo direito e acesso à terra, moradia, saúde, escolaridade, participação 

cidadã, dignidade, reconhecimento e, enfim, inclusão social. 

Observando a realidade atual do Contestado e as recentes pesquisas 

sobre a mesma, pode-se perceber que a população daquela região continua sendo 

desprezada culturalmente, empobrecida economicamente, manipulada politicamente 

e desconsiderada religiosamente. Certa elite intelectual, aliada aos "donos" do poder 

econômico, político, militar e religioso, que outrora caracterizou o povo do 

Contestado como "ignorantes", "imbecis", "violentos", "criminosos", "facínoras", 

"desordeiros", "malfeitores", "ladrões", "pelados", "índios", "incautos", "impatrióticos", 

"vagabundos", ainda hoje continua a propagar essa concepção, por diversos meios. 

E quando não se sentem encorajados de propagar esta versão desprovida de 

sentido, racionalidade e cientificidade, então passam a promover o Contestado, 
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porém, segundo interesses 

turísticos, mercadológicos e 

políticos de pessoas ou grupos 

econômicos.598 E assim a 

realidade de sofrimento e miséria 

em que se encontra a grande 

maioria dos descendentes do 

Contestado continua sendo 

"legítima", "natural" ou "vontade 

de Deus". 

Essa pesquisa assumiu uma grande responsabilidade. Por um lado, a 

defesa dos descendentes do Contestado como possuidores de uma "identidade 

cultural" e de uma significativa experiência religiosa que precisam ser reconhecidas 

e valorizadas e, por outro, que eles são credores de uma dívida social que precisa 

ser resgatada. Eles foram e continuam sendo enxotados e saqueados em suas 

terras e riquezas, massacrados ou desprezados em sua cultura, desencantados em 

seus sonhos e crenças, violentados e explorados. Entre eles, como já foi dito, em 

quase todos os municípios da região do Contestado, especialmente na região onde 

ocorreram os combates, a miséria, o desemprego e o analfabetismo têm índices 

alarmantes, acima da média nacional e bastante acima da média do sul do país.  

Por mais que o objetivo desta pesquisa não tenha sido refletir sobre a 

dimensão política, pode-se dizer que é praticamente impossível dissociar o religioso 

do político no movimento do Contestado. Ambos permeiam-se mutuamente. A 

mensagem dos monges é religiosa e é também política. A “cidade santa” sonhada 

pela comunidade cabocla do Contestado não era tão somente algo nascido do 

                                                
598 Um exemplo disso, é o fato de que está sendo construído um parque turístico “em cima” dos 

mortos do maior cemitério do Contestado, situado na comunidade de Santa Maria, em Timbó 

Grande-SC. 

Sobre o cemitério de Santa Maria, Timbó Grande-SC, está 
sendo construído um parque turístico. 
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imaginário popular, mas também algo construído historicamente. As rezas, as 

devoções, os rituais e os símbolos religiosos do Contestado, em muitos casos 

atribuídos a João Maria, são expressões de uma história vivida que continua 

presente na memória popular, de uma sociedade na qual se vive e de uma 

esperança, presente no horizonte, que anima muitos a para lá caminhar e enquanto 

caminham procuram compreender o sentido deste seu caminhar. 

Para finalizar, faz-se oportuno dizer que esta pesquisa procurou dar à 

dimensão mística e ao simbólico do Contestado um peso explicativo maior do que o 

político, o econômico e o social, não porque entende que aquelas dimensões 

tenham primazia sobre as demais, mas sim, porque sobre elas há uma lacuna que 

continua aberta, poucos estudos, até o momento, centraram esforços nesta 

perspectiva. São sendas cuja riqueza está à espera de outros estudos mais 

detalhados e com mais recursos interpretativos. Nesta pesquisa, a dimensão mística 

e o simbólico não foram relegados a meras notas de rodapé, nem como ocorrências 

marginais que dispensassem o esforço de compreendê-los. Aqui o olhar da mística 

passou por uma perspectiva dinâmica onde não somente as análises dos 

pequisadores do Contestado mereceram destaque, mas também a memória, as 

crenças, os comportamentos e as falas de pessoas simples ganharam aqui um 

espaço privilegiado. Mais do que uma explicação dos eventos históricos em torno do 

Contestado, procurou-se aqui destacar o sentido ou a percepção atual destes 

eventos, segundo os descendentes do Contestado. Vale dizer porém que, neste 

aspecto, esta pesquisa tem suas limitações. Devido a várias dificuldades tanto 

financeiras quanto de caráter teórico-metodológicas não foi possível coletar muitas 

informações disponíveis e nem analisar devidamente as que foram coletadas na 

pesquisa empírica. Talvez isso esteja reservado para futuras investigações e 

pesquisas. 

Mas, um ganho, entre outros, há de ser creditado a esta pesquisa. Ela 

contribuiu para desfazer o preconceito que pesava sobre os integrantes do 

movimento do Contestado. Mostrou-se que, ao contrário do que propunham as 
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versões oficiais e oficiosas da república ou das elites da época, eles não eram 

bandidos, mas vítimas de um sistema que os oprimia. E assim, eles revivem a 

mística atual do Contestado. “A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra 

fundamental.” O preconceito religioso parece ter sido mais difícil de desfazer. 

Continuam profundamente enraizadas, no pensamento moderno, definições 

pejorativas e culpabilizadoras como “coletividade em delírio”, “loucura coletiva”, entre 

outras acima expostas, para pessoas ou comunidades humanas que se deixam 

guiar por uma experiência mística, como foi o caso da comunidade cabocla do 

Contestado. Evidentemente que a experiência mística vivida pelos descendentes do 

Contestado hoje não é a mesma que os levou ao movimento do Contestado. Resta, 

porém, uma brasa acesa sob as cinzas! E esta brasa acesa foi demonstrada por 

meio dos diversos símbolos, rituais, orações e histórias, apresentados no terceiro 

capítulo desta dissertação. 

Enquanto durar a história, aparentemente sem sentido, tem-se que viver na 

contradição entre o que acontece efetivamente e a nossa esperança. A mensagem 

de 'São' João Maria é uma dessas brasas acesas, presente na cultura e na 

religiosidade dos descendentes do Contestado. Ao mesmo tempo em que 

representa consolo diante dos sofrimentos, ela é também uma chama profética e 

rebelde, que não aceita a ideologia de que a última palavra da história é a realidade 

presente. No meio de tanta perseguição, repressão, dominação, conquistas e 

massacres, o que sobreviveu no seio da mística do Contestado, merece respeito e 

consideração.  

E o que sobreviveu, na comunidade cabocla do Contestado, apesar do 

rastro de cinzas deixadas pela modernidade, foi a memória de João Maria como um 

santo, um profeta, um modelo de vida e a sua mensagem como “texto sagrado”. 

Com isso sobreviveu também a esperança de dias melhores, de libertação e de paz, 

assim como uma atitude mística, não de derrota, nem de desejo de vingança, mas 

sim, um sentimento de irmandade, solidariedade e respeito para com os demais 

seres humanos e para com a natureza criada e abençoada por Deus. 
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ANEXOS 

Sem dúvida, é preciso então apoiar-se em depoimentos antigos cujo rastro subsiste nos textos oficiais, jornais da 
época, nas memórias escritas pelos contemporâneos. 

Maurice Halbwachs. 

 
Serão citados aqui alguns depoimentos, relatos ou documentos coletados 

nesta pesquisa. Cada depoimento a seguir, exceto o primeiro, foi possível mediante 
diversas perguntas feitas aos entrevistados. As perguntas da entrevista não são 
citadas aqui, apenas aquilo que foi relatado pelos entrevistados.  

01 – Frei Meandro Kamps599 

Do dia sete de janeiro até doze de fevereiro do ano de mil novecentos e quatorze o 
Administrador da parochia fez a primeira visita de todas as capellas e estações desta vasta 
parochia de S. Cruz de Canoinhas, visita cheia de difficuldade e desgostos e de pouco 
proveito da parte dos fieis. O motivo disso foi um bando de fanáticos de Taquaruçu e 
Gragoatá na parochia vizinha de Curitybanos, contra a qual o governo federal e estadual 
tinha mandado as suas forças a fim de espalhar estes sertanejos fanatizados. A história 
desta revolta é a seguinte. 

Nos meses de outubro e novembro de 1912 reuniu-se um grupo de homens e 
mulheres em Taquaruçu cujo chefe era um tal José Maria, homem de pouca reputação que 
nos últimos dias de sua viagem no estado do Paraná foi encarcerado na cidade de Palmas. 
Sacundindo o pó dos seus sapatos deste estado, chegou primeiro na estrada de ferro S. 
Paulo - Rio Grande e pouco depois em Campos Novos, onde com reclames de médico e 
remédios infallíveis chamou a attenção do povo ignorante dizendo ao mesmo tempo, que 
era José Maria, irmão de João Maria, monge que há annos fez as suas peregrinações por 
todos os sertões, fazendo, como elle diz, a penitencia, dando bons conselhos ao povo, 
fallando muito da Religião em seus discursos religiosos, occupou-se das palavras da 
Sagrada Escritura e com preferência das profecias do Apocalypse de João Apóstolo. 

Em Campos Novos porém encontrou alguns adversários, que desde o princípio 
conheceram o procedimento perverso e turbulento deste José Maria e por isso elle dirigiu os 
seus passos a Taquaruçu, onde achou um povo mais apto e dócil para suas idéias 
nefandas. Rodeado ahi por uma grande turba de sertanejos que com confiança absoluta 
executava os seus avisos, proclamou a Monarchia alludindo o pobre do povo com rezas 
frequentes feitas na capella deste logar. Para imitar a vida de Jesus, escolheu doze homens 
para ser os seus Apóstolos, que foram com mais outros doze armados com espadas (de 
pau). O governo, recebendo informações deste acontecimento, mandou grande força 
estadual e federal para Taquaruçu a fim de espalhar os fanáticos. Com a chegada desta 
força José Maria despediu a maior parte dos seus adeptos promettendo voltar logo e na 
companhia dos seus 24 Apóstolos marchar para Rio de Janeiro, onde tencionava comprar 
um Pharmácia com o dinheiro espontaneamente offerecido pelo povo, chegou afinal só até 
Irany, município de Palmas, onde fizeram accampamento e recebendo novos adeptos do 
povo do mesmo logar ahi em Irrany houve o primeiro combate da força paranaense 
commandada por João Gualberto com os fanáticos, em que pereceram José Maria com 12 
dos seus Apóstolos, outros ficaram feridos, mas maior era o estrago entre os soldados, tinha 
muitos mortos e feridos e também o seu comandante João Gualberto estava entre os 

                                                
599 Padre Franciscano Fr. Meandro Kamps, autor deste relato, recebeu provisão de primeiro Vigario da paroquia 
de Santa Cruz, de Canoinhas - SC, em 24 de dezembro de 1913, e em junho escreveu este relato, no livro 
tombo da paróquia. Onde há reticências é devido ao fato que algumas palavras não foram compreendidas. 
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mortos. Com este sanguinolento combate parecia por alguns tempos acabada a história de 
José Maria; mas qual mais sangue haveria de tingir a terra brasileira nesta história. Pois os 
sobreviventes dos fanáticos raciocinavam assim: Reunimo-nos a fim de procurar remédios, 
sarar nosso corpo doentio e cumprir a nossa devoção, porque somos devotos e não fizemos 
mal nem roubando, nem matando, nem forçando a ninguém de nos acompanhar, quem 
queria abraçar a causa de Deus era acceito... vivíamos das offertas espontaneamente 
offerecidas, não eramos rebeldes ... mas nos mandou, a autoridade do Paraná uma tropa 
para nos atacar. Fizemos um acordo que no prazo de três dias iríamos nos dispersar, porém 
violado foi este contracto por João Gualberto e a força delle, que já no segundo dia 
concedido nos atacou e rodeou, dando-nos só a possibilidade e a obrigação de morrer todos 
ou fazer resistência. No fim do cálculo o caboclo chegou ao ponto de si perguntar: Qual era 
o motivo do governo para nos matar; qual era o nosso crime, e não achando resposta jurou 
vingança. Assim foi que um dos apóstolos de José Maria chamado Euzébio Ferreira de 
Souza no fim do anno passado pregou vingança dizendo: que o espírito de José Maria tinha 
apparecido ao seu filho lhe mandando continuar a sua obra e realizar as suas idéas; e por 
isso este moço figurou pois o monge pois o José Maria fallava pela boca delle e seu pai 
Euzébio deu autoridade ao seu filho mandando ser necessário a cada um beijar o pé do 
novo monge. Já no princípio desta reunião de gentes que houve no mesmo logar da 
Taquaruçu, o zeloso Coadjutor da parochia de Curitibanos P. Rogério Neuhaus OFM. Muito 
conhecido e venerado, como grande benfeitor deste povo do campo e do sertão durante 17 
annos, appareceu no accampamento de Taquaruçu, aconselhando o povo e pedindo para 
abandonar estas idéas perversas e perigosas para os seus bens e a própria vida; mas tudo 
debalde, não querendo reconhecer o seu filho por monge e não beijando o pé delle, Euzébio 
enfureceu, ameaçou e tirou a espada contra este abnegado sacerdote. Batalhões inteiros 
foram mandados contra os fanáticos. No dia 29 de Dezembro atacaram os fanáticos em 
Taquaruçu porém com plena vitória delles, ficando 3 soldados mortos e uns feridos. Depois 
deste ataque tão vitorioso aos fanáticos augmentou a fé do pobre povo na causa santa de 
Deus, fallaram da grande guerra de S. Sebastião predita por João Maria e mesmo desta 
parochia de Canoinhas muitos homens deixaram a sua família para tomar parte desta 
guerra santa, os outros que ficaram, estavam com grande medo da força do governo 
estacionado em todos os pontos estratégicos também nesta villa de Canoinhas. Peiorou-se 
a situação nesta parochia no fim de janeiro, apparecendo um tal Venuto Bahiano na costa 
do Paciencia buscando em nome do Monge a criança de Cezário genro de Euzébio. O povo 
d'ahi mostrou agora abertamente o seu appoio... 

O governo antes de fazer nova mortandade experimentou o modo pacífico, afim de 
accabar a história dos fanáticos mandando o secretário do Estado de Santa Catarina 
Gustavo Lebon Regis para combinar com os fanáticos as condições de paz, mas esta 
expedição não tinha resultado nenhum. Dia 8 de fevereiro houve portanto um sanguinolento 
combate em Taquaruçu entre as tropas federais e fanáticos. Uma notícia officializou de 48 
fanáticos mortos e 92 feridos, ao passo que as tropas tiveram um morto e três feridos. 90 
casas e choupanas entre ellas a capella foram destruídas pelo fogo da artilharia de 
montanha e incendiadas. Chegando esta notícia entre o povo do nosso sertão, a 
peregrinação para Gragoatá, para onde os fanáticos vencidos se tinham retirados, era geral. 
O caboclo queria tomar parte na grande guerra de S. Sebastião, predita já pelo monge João 
Maria, e lutar para a honra e glória de Deus afim de desapparecer a lei ímpia da República 
do casamento civil, assim é que raciocina o nosso sertanejo. Até este dia os fanáticos eram 
atacados mas nunca atacavam. Mas no dia 10 de março os fanáticos atacaram de 
emboscada uma divisão das forças legaes que se achavam em reconhecimento da região. 
A lucta numa distância de cerca de 5 quilômetros em Gragoatá durou de 9 até 16 horas e foi 
tremenda. A triste prova disso é a morte do capitão Francisco Alvez Pinto; do 1º tenente 
Belizário C. Ferreira Leite e do 1º sargento Carlos Finkensieper e de 124 soldados, sendo 
135 o número de feridos. Dos fanáticos morreram 66 homens. Os fanáticos feridos e mortos 
foram por elles mesmos retirados para um... Depois desta lucta perto de Gragoatá os 
fanáticos mudaram o seu acampamento mór deste lugar para Tamanduá, d'onde se 
espalharam para todos os lugares desta comarca de Canoínhas, tornando impossível toda a 
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vida comercial e industrial, ameaçando a vida dos moradores e obrigando-os acompanhal-
os. Por isso alguns destes moradores fugiram procurando segurança de vida neste villa de 
Canoinhas e perdendo deste modo todos os seus bens. No dia 16 do mês de maio, tendo os 
fanáticos matado uns moradores do nosso sertão e um... exército estacionados no logar 
Poço Preto... , os fanáticos tentaram um novo assalto, sendo repelidos do acampamento, as 
casas e a capella do Timbozinho foram incendiadas. Diz-se que nesta luta cahiram mortos 
ao menos 100 fanáticos. Do Timbozinho marcharam as tropas divididas em duas columnas 
e commandadas pelo General Mesquita para o Arraial de S. Antônio, onde se achava outro 
acampamento de fanáticos. Os canhões e metralhadoras também aqui entravam em ação 
segunda-feira 18 do mesmo mês de maio, porém, de quasi nada serviram, por ser o 
território quasi todo coberto de matto impenetrável. Encontrando-se de chofre, os soldados 
fizeram uso da carabina e da bayonetta. A refrega terrível durou 4 horas. O sangue corria a 
profusão. Terminada a lucta os soldados vencedores entravam no acampamento, onde 
acharam 12 cadáveres; nos mattos limitrophes foram encontrados ainda uns 35 cadáveres 
dos pobres fanáticos, vítimas da sangrenta peleja e da própria illusão. Suppõe-se que o 
número total desta batalha se eleva a 250 homens. As tropas perderam 4 soldados que 
morreram e alguns feridos. Também este acampamento foi incendiado. Na terça feira, 19 
deste mês de maio, os fanáticos tentaram um terceiro assalto, vencidos novamente. Nesta 
lucta morreram 4 soldados, ficando feridos 6 e 2 officiaes. 

Depois deste último combate o General Mesquita retirou a força para o 
acampamento no Poço Preto e elle mesmo telegraphou ao governo que julga terminada a 
sua missão, sendo derrotados completamente os fanáticos por isso pensa que possa ser 
retirada a força federal, ficando encarregado do policiamento das regiões em questão as 
forças estaduaes do Paraná e S. Catharina e o general pediu e alcançou exoneração do seu 
cargo de commandante da força contra os fanáticos. 

Oxalá esteja deveras terminado o espargimento de sangue e a lucta entre os 
cidadãos desta nossa pátria querida, lucta provocada por um punhado de fanáticos 
aventureiros, que desgraçadamente conseguiram iludir o povo bom e simples dos nossos 
sertões. 

As boas esperanças do general Mesquita não se realizaram. Logo depois desta lucta 
tão lastimável os fanáticos se reuniram bem depressa e com ameaças e promessas sabiam 
conquistar novos adeptos de modo que o acampamento mais importantes com as virgens 
inspiradas ficou perto do rio Tamanduá; outro acampamento foi feito na serra dos Pinheiros 
e outros mais pequenos em diversos logares nesta parochia. Destes acampamentos os 
fanáticos em grupos de 40 até 80 pessoas sahiram para reunir o gado que tiraram das 
envernadas; roubando e si não podendo receber de bom gosto a cousa procurada, também 
matando o dono ou empregado. Notícias alarmantes chegaram nesta villa de Canoinhas 
promettendo e ameaçando os fanáticos um assalto desta villa. Não podendo porem a 
autoridade alcançar as forças necessárias para defender a villa e a vida dos cidadãos; estes 
fugiram para lugares mais próximos e seguros de modo que nossa villa apareceu no mês de 
junho uma cidade sem moradores. No dia 16 de junho porém, de noite, as 10horas foi 
tentando um assalto contra Canoinhas, frustrado, depois de pequena lucta, pela bravura dos 
soldados pertencentes às tropas de segurança do Estado ali estacionados. Como se soube 
depois, este assalto foi feito não dos fanáticos, mas alguns bandidos de primeira ordem 
approveitaram-se do medo, que ali reinou entre o povo e as tropas de parte dos fanáticos, 
para fazer sua conta e vingar-se dos alguns inimigos particulares. No dia seguinte chegaram 
as tropas federaes para segurar esta villa de modo que deste dia em diante Canoinhas de 
acha mudada em fortaleza, em cidade de soldados sem quasi outros habitantes.  
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02 - Ricieri Melo de Arruda600 

Não tive filhos, só eu e Deus. Conheci os pais. 
Não sei se são mortos. Eu saí com 18 anos de Passo 
Fundo e vim aqui pra Santa Maria.  

O Contestado Foi desastre, morte, judiação 
injustiça. Eu lutava, to tudo marcado de bala e tudo mas 
graças a Deus sempre me escapei. Meu santo de 
devoção era Santo Antônio, São Sebastião, o Divino 
Espírito Santo. Tinha um santo na região, naquele 
tempo era apóstolo, apóstolo de Deus. Eu o conheci. 
Ele fazia curas, dava explicação boa, não dava 
explicação ruim. Eu tenho aqui a foto dele. É João 
Maria de Agostini. Tinha outro que se dizia irmão de 
João Maria mas era fingido, não deu nada certo, era o 
Zé Maria. Eu conheci este também. Esse também 
benzia, dava remédio. Só tinha um João Maria, que hoje é um apóstolo de Deus. Até hoje 
uma parte do pessoal mais antigo rezam para ele, pedem... e são atendidos. Eu fui muito 
atendido. Tudo os ferimento que eu peguei nessa guerra não ocupei médico, não sei o que 
é injeção no corpo. Nas costas peguei três tiros, dai pedia proteção para João Maria e ele 
atendia. 

O Zé Maria chamava pra guerra, pra defender o próximo. Foram morto tanto o Zé 
como o João Maria. Eles morreram antes do combate. Ninguém sabia onde ele morreu. 
João Maria teve encantado lá no Morro do Taió. Encantado é porque se agora ele tava aqui, 
logo você já não via mais ele. Onde o povo via que ele tava já se reunia todo mundo. Dai ele 
aconselhava...  

Tinha muita gente na guerra. A guerra ficou uma porção de ano. Uns 5 anos ficou a 
guerra. Morreu muita gente. Eu tava junto com o pessoal da Santa Maria. Ali era o reduto. 
Foi ali que mataram o chefe dos jagunços. O Adeodato era companheiro do Zé Maria, ele só 
fazia o mal. Matava muita gente, até criança, as senhora, mandava degolá tudo. Quando 
mataram o Adeodato e o Zé Maria daí acalmou a guerra. Eu entrei porque fui incorporado. 
Era obrigado. Quem não ia eles mandavam matar. Da minha família fui só eu. Os outros não 
quiseram ir, uns eram novo ainda.  

Também tinha briga dentro do reduto. O Adeodato era caipora mesmo, menina de 
doze treze ano ele reunia e matava tudo. Família ele mandou matar, criança ele mandou 
matar. Quem ia contra ele, ele mandava matar. As criança pequena ele mandava matar para 
não se criar. 

O João Maria me ensinou benzer, só ensinava coisa boa, ensinava as reza tudo. 
Hoje ainda vem gente de São Paulo pra cá e eu benzo e cura.  

Lembro da Maria Rosa, ela era comandante. Ela tinha um pouco de estudo e eles 
elegeram ela. Ela conversava com João Maria e ele dizia para ela o que tinha que fazer. Ela 
também morreu, desapareceu lá na Santa Maria. 

A guerra começou por causa do fanatismo. Fanatismo eram os jagunços. Eles não 
                                                
600 Ricieri, também chamado de Gauchinho, afirma ter 120 anos de idade. Nasceu em Passo Fundo, e de lá 
saiu com 18 anos, quando foi morar em Santa Maria, Timbó Grande-SC. Lutou na Guerra do Contestado quando 
já era adulto. Quando ofereceu este depoimento, morava em Caçador - SC num barraco onde sequer há luz 
elétrica e água encanada. O seu depoimento nos foi oferecido mediante uma longa entrevista gravada em vídeo, 
no dia 20 de abril de 2004. Estando ele fraco de memória, foi preciso fazer inúmeras perguntas pois suas 
respostas eram sempre curtas e objetivas. As primeiras coisas que falou ao lembrar o Contestado foram: 
“desastre, morte, judiação, injustiça”. Nota: Após ter sido publicada esta entrevista, no Jornal Fonte, da Diocese 
de Caçador-SC, em julho de 2004, o barraco onde Ricieri e sua companheira moravam ardeu em chamas, 
ambos morreram incinerados. Suspeita-se que foi um incêndio criminoso.  
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tinham devoção. Não ligavam para Deus nada. Era tipo um banditismo. Eles não chamavam 
os santos nada. O quadro santo era um terreno grande que tinha os cruzeiros nos cantos. 
Ali eles guardavam armamentos tudo. Até hoje tem arma guardada lá.  

Quem venceu a guerra foi o exército. Venceu por que eles brigavam com artiharia, 
jogavam uma bomba lá de cima e caia no meio do povo e o povo foi se acabando. E dai o 
povo voltou pra casa. Eu entrei pra guerra já era gente grande.  

O frei Rogério dava bom conselho, ele não queira que o povo fosse na guerra. Todo 
mundo, a maior parte gostava dele. Tinha uns que não gostavam por que ele só queria o 
bem. Ele trabalhou em Lages, depois em Curitibanos.  

O João Maria fazia as coisas igual um padre. Era como um padre. Ninguém sabia de 
onde ele veio. Ele ia passando. Não ficava muito tempo no mesmo lugar. Ele benzeu muitas 
fontes de água. Lá no Morro do Taió ele benzeu lá. Essa água é remédio. O povo procura 
muito.  

Sei uma porção de oração do João Maria. Quando você vai deitar, quando tem 
algum perigo, o senhor deita e reza: “Corpo de Cristo deitou sobre mim, sangue de Cristo 
jorrou por mim, coração de Cristo protegei-me contra os inimigos.” Aí o senhor pode ficar 
descansado, pode ficar tranquilo.  

João Maria sempre falava de Cristo, carregava de tudo quanto era imagenzinha 
assim, santinho ele dava para as criança. Ele pedia pra plantar cruz. Tinha a bandeira do 
Divino Espírito Santo que tinha muito valor. O povo viajava com ela. Tinha bandeira era 
vermelha e tinha uma pomba. Os jagunço tinham raiva da bandeira, mas o povo tinha muita 
fé na bandeira. Eu não era jagunço, eu não fui incorporado. Eu era militar e sô até agora.  

Aquela história da monarquia era bobagem do jaguncismo, decerto era a devoção 
deles. Eu defendia a república. Essa luta foi em 1914. Nessa época eu já tinha vinte e 
poucos anos. Agora já tenho 120 anos. Eu sou de 1884 por ali. Eu mais me defendia do que 
atirava. Atirei mas não acertei nos inimigos. No combate tinha 9 mil de cada lado. Os corvo 
já não caminhavam mais, não podiam vencer as carniça. O povo ficava tudo jogado. 
Quando era muito ele amontoavam tudo e queimavam. 

Os índios deram prejuizo no pessoal, tinha uma quantia muito grande. Os outros iam 
lá e matavam eles. Eu sempre me cuidava deles. Eles não entraram na guerra. Eles 
atiravam com flecha, eram certeiras. Eles ficavam bravo se chamassem de bugre. Brigavam! 
Tinha que chamar de compadre. Para quem não era mal com eles, eles ajudavam.  

Eu sei uma oração pra queimar as vista. (para espantá o mal olhado) Era o João 
Maria que ensinava essas reza. Tinha o Ze Maria mas esse não vogava nada: Salve a mim 
salve o meu Jesus, há de tirar todos esses mal. Os meu direito há de vortar em nome de 
Deus, virgem Maria e o Espirito Santo...  

(Mostrou um quadro do João Maria e um crucifixo que ganhou do João Maria e 
carrega no pescoço e disse:) Isso aqui é a minha sarvação.  

A comida de João Maria era três foinha de cebola e três foinha de couve. Na época 
ele tinha 85 anos. Eu ainda era novo na época. 

O povo para se defender do exército tinha que fugir pros mato. Entocá não 
adiantava, não adiantava fugir ou se esconder. Eles jogavam uma bomba atômica que 
explodia e tudo e o que está por perto morria tudo. Eles eram poderoso. 

Terminaram com os pinheiros, eles levavam pra longe. Hoje nem pinheiro não tem 
mais. Quem morava perto da estrada de ferro eles mandavam embora. Os donos da estrada 
de ferro também ficavam donos das terras. Quem não saia eles mandavam matar. 

Depois que acabou a guerra começou encher de gente, antes não tinha quase 
ninguém. Eles vinham de outros países, de tudo os países, da Europa, dai foi enchendo. 
Quando eu cheguei aqui em Caçador não tinha uma meia dúzia de morador. As casa eram 
cobertas de costaneira. 

No rio correntes, onde tem um pezinho de araçá, um poço fundo, e um perau, ali ele 
enterrou dentro da pedra uma caixa de dinheiro. O Adeodato que colocou lá e chamou o 
capeta pra cuidar. É perigoso, ninguém chega lá. O capeta tá lá cuidando. 

No reduto todo mundo vivia bem. As vezes passava fome também. No final deu 
muita fome. Morriam de fome e de sede. Eu não gostava dos jagunços eles só faziam o mal. 
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Eu tive em Taquaruçu, lá foi um desastre. Lá tem um portão da briga. Lá que 
acabaram com os jagunços. Conheci Caraguatá também e Pedras Brancas. Eu conheço 
algum resto na vida. 

As vezes eu falo com a piazada ai, eu digo: vocês não conhecem nada, eu vou 
explicar pra vocês, Deus ajude que vocês nunca precisem passar por onde eu passei! 

No Irani teve uma briga feia, no começo da história. Foi lá que mataram o Zé Maria, 
foi por causa dele que deu a briga lá. Aquele dizia que era enviado de Deus mas não era 
nada. No começo o povo acreditou, mas depois abusaram com tudo. No primeiro combate 
também morreu o João Gualberto, comandante do exército. Um pouco foi por causa das 
divisas, mas pro povo tanto fazia. Não fazia diferença. 

Diz que tá anunciando uma guerra. O João Maria anunciava as coisa e acontecia. 
Tudo aconteceu. O João Maria disse que o pessoal queria ir pra lua mas o João Maria disse 
que nunca que alguém iria pra lua. 

Eu sou católico, toda a vida. No Contestado tinha outra religião. João Maria falava: 
“olha e não invejá e mais tarde vai ser feliz”.  

03 - Zeno de Souza Matos601 

Meu pai já tinha três filhos na época do 
Contestado. Ele nasceu em São Sebastião, que 
era uma vila que pertencia ao município de 
Curitibanos. No Caraguatá, que era lá perto, deu 
um um entrevero, um conflito grande lá, foi muita 
morte. Foi lá que os fanáticos começaram se 
armar. Eles armavam uma barraca como os 
acampados de hoje.  

Um dia a Força foi no acampamento e eles tinham se escondido no mato. Então não 
sei, se por curiosidade, a polícia foi ver o que eles tinham nos barracos e deixaram os 
armamentos, fuzil, revolveres no chão. E nisso eles voltaram do mato, com aqueles facão de 
pau, e tomaram todos os armamentos. Ali foi o primeiro combate, naquela região. Tinha 
também em vários outros lugares.  

Antes, veio o profeta João Maria, que a Igreja até não concordava com ele, mas ele 
aconselhava, só que ele não se confessava. Ele disse que não tinha achado um padre ainda 
para ele se confessar. Minha mãe nasceu em 1890 e ele era padrinho de batismo dela. Eu 
imagino que ele era uma pessoa que veio de outros países, um lugar mais desenvolvido, 
então ele previa algumas coisas que iriam acontecer, então eles ficaram com muita fé nele, 
e daí desapareceu.  

Depois veio um que dizia que era irmão de João de Maria, José Maria, e este já era 
pro mal, queria dinheiro, ele dizia que iria morrer e ressuscitar dali a um ano, onde depois 
deu um combate. Ele pegou a reunir grupos mas eles roubavam, diferente do que era o 
outro, então dali um ano que ele morreu que eles formaram aqueles redutos. Ele morreu 
num combate. Eles queriam que todos aderissem com eles. Eles pegaram assim, insistiram 
que o povo aderisse a eles e logo inventaram uma lei que quem não aderisse eles matavam. 

Meu avô foi preso, levado pelo comandante deles. Meu avo era juiz de paz lá em 
São Sebastião do Sul. Eles não queriam mal nenhum, queriam viver a vida deles. Se não 
fizer mal eles não perseguiam ninguém, então devolveram o revolver para meu avo só que 
pediram para que ele corresse, então meu avô foi para São João de Cima, Calmon.  

E de repente eles foram até lá e então eles já estavam perseguindo e matavam, no 
inicio criança e mulher eles não matavam. Então eles, com aquele facão de pau, picavam 
acolchoado, olhavam se tinha algum escondido ali, então eles passaram para o lado de 
União da Vitória, então eles trabalhavam faziam roça e daí eles deixaram lá até terminar. 
                                                
601 Zeno tem 76 anos e mora em Timbó Grande-SC. Sua esposa Maria Joana também contribuiu com esta 
entrevista. 
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Tinha um primo da mãe que era fazendeiro também, ali no São João de Cima, ele ia 
fechar as vacas e tirar leite pra levar no acampamento, e os soldados bateram duas vezes lá 
e mataram os companheiros dele e ele.  

Eles queriam o regime monárquico, não a república, mas sobre conflito de terras eles 
não falavam, não sei se eles não sabiam. Naquele tempo ninguém valorizava a terra. 80% 
das terras era do governo. Aqui quando eu vim em 63 mais de 50% das áreas era de posse, 
tinha gente que vendia 5 a 10 alqueires a troco de um boi gordo para comer. Eles iam 
demarcando de um rio a uma estrada e estabeleciam a posse deles, tinha terra de sobra, 
muitos nem queriam por que daí tinha que pagar imposto. Aqueles que trabalhavam na 
estrada de ferro daí eu não sei. 

Aqui na BR 116, ali perto de Santa Cecília é que eles consideravam a divisa do 
Paraná com Santa Catarina. 

Na serra da Santa Maria eu conheci imbuas que com tiro de canhão atoravam as 
árvores, aqui foi o fim. Conheci muitos lugares onde elas explodiam. Tinha a família 
Fabricíco de Melo, ali eles acharam muitos objetos de guerra. Não sei a quantia de gente 
mas tinha bastante. Tinha os Par de França que eram os corajosos que enfrentavam e 
matavam os contrários. De cima da serra de Santa Maria a Força bombardeava lá em baixo. 

Corvo eles não deixavam vir, porque morria muita gente de doença e eles matavam 
porque eles diziam que era espião. Tinha um cemitério ainda tem ali perto da Santa Maria, 
eu conheci. Agora o terreno é do atual prefeito, ele comprou um terreno ali por perto. Aqui 
foi onde foi terminada a guerra, foi quando o Adeodato era o comandante.  

Tinha o tal de pai velho que comandava as coisas, tinha também as virgens. O 
Adeodato mandava matar aqueles que tinha desconfiança. Todo dia ele colocava tudo em 
forma e aquele que ele tinha desconfiança que era contra ele, ele mandava matar, tanto 
homem quanto mulher, e arrastava do outro lado do rio e enterrava o que morria de doença, 
o que morria matado não enterrava.  

No final não tinha mais o que comer. Antes eles passavam nas fazenda e levavam 
tudo, mas no final não tinha mais.  

Tem muita distorção.  
Jagunço era devido a crença, não sei o porque, uns diziam fanático outros diziam 

jagunço. Eles botavam em forma aquela turma e diziam que enxergavam por baixo das copa 
dos pinheiros que tinha que ver o exército de São Sebastião, e quem não enxergava eles 
diziam que ia aparecer uma cruz na testa deles. As mulheres usavam um pano na cabeça 
de medo que aparecesse a cruz na cabeça.  

O meu pai contava que a guerra era mais por causa do regime monárquico e pela 
religião e as profecias de José Maria que era um falso.  

O João Maria, eu não sei a vida dele, mas ele nunca foi pelo mal e aconselhava pelo 
bem e mandava rezar, que se não rezasse acontecia coisas de mal. Esse José Maria era 
bem diferente, a profecia dele era bem diferente.  

Esse José Maria morreu no primeiro combate, no Irani. O João Maria ninguém sabe 
onde morreu. Ninguém perseguia ele, ele foi embora... quando começou a guerra ele já não 
estava mais por aqui. Depois apareceu esse que disse que era irmão dele. Ele já não era 
novo. Na época eles batizavam em casa, minha mãe foi batizada por ele. Já era costume do 
povo batizar em casa. Eles diziam que ele benzia aquelas vertentes e daí o povo ia batizar 
lá. Tinha uma crença que era remédio aquela água. Hoje em dia acontece qualquer coisa, e 
se diz: bem que o São João Maria dizia que ia acontecer.  

Meu avô era fazendeiro, ele mandou fazer uns armário bem bonito e levaram pra ele, 
ele pegou agradeceu, agradeceu, barbaridade, pediu por Deus, rezou, e disse: dê para um 
pobre.  

Eles diziam que comia só couve, feijão..., carne não. Uma vizinha contava que ele 
tinha uma panelinha assim (mostrou com as mãos um tamanho pequeno) e quando dessem 
carne ele agradecia. Nas casas ele não dormia.  

Naquela época em Curitibanos era o frei Rogério, ele convidou ele para confessar e 
ele disse que não tinha um padre para confessar ele, então a igreja desconsiderou ele, mas 
eles não brigaram. Ele ensinava remédio... Tinha aquele grupo que acreditava tanto na 



 
 

397

igreja como nele. 
Meu pai contou que na Santa Maria onde era nossa casa, acharam ossada, ossada, 

tinha um esqueleto, os porco fuçavam e achavam esqueletos. Achavam coisa de monte. Eu 
conheci gente que tiveram lá, a dona Conceição, dizia, que era coisa feia, era muito 
sofrimento, bobagem. Eles não gostavam de contar. Ficaram com vergonha, achavam que 
era errado. 

(Dona Joana atenta e concordando com o que seu Zeno (seu esposo) falava, 
resolveu falar:) A gente se dava muito com ele que era vizinho nosso, o Alexandre Antunes 
de Souza, ele disse que não gostava de contar, mas disse: eu entrei com uma nota de 20 
mil reis no bolso e saí com a mesma nota. Só que ele saiu quase morto. 

(retoma a palavra Zeno) Tinha um só João Maria, depois eles inventaram mais um. 
Esse outro, segundo alguns falam mas é pessoas que inventam, é o José Maria, que eles 
confundem com o segundo. Esse dizia que era irmão do João Maria, é que ele queria ter a 
mesma consideração de João Maria, então ele dizia que era irmão.  

Esses mais velhos acreditam nas profecias que ele dizia que iria acontecer. Ele dizia 
que ia chegar um tempo que iria ter muito pasto e pouco rastro, que daí foi a guerra. Ele 
dizia também que iriam chegar os gafanhotos de aço, são as serrarias. Meu pai dizia que ele 
era italiano e que estava fazendo penitência. Ele ensinava rezar o terço, só fazia o bem. Um 
dia ele achou uma espiga de milho e ele disse, plantem esse milho, eles conservavam 
aquele milho, diziam que era milagroso.  

Muita gente que benze, ou coisa parecida, inventa que veio de João Maria. 
Muitos escritores modificaram muito o que foi escrito na origem, para não repetir as 

idéias dos outros, hoje 70% mais ou menos é só história, não é mais a realidade do que 
aconteceu realmente. 

04 - Aliriano Anacleto dos Santos602 

Eu sei contar muito causo, homem do céu. Uma 
pena o sr vir meio tarde.  

Pra começo, a última vez que o João Maria teve 
aqui, no final da guerra do reduto, o que sobrou vivo, 
homem do céu, foi ele que acudiu, se ele não tivesse junto 
não sobrava nada, morria de fome e da espanhola(peste).  

Então durou três ano essa guerra, o primeiro ano 
tinha fartura, eles chegavam no fazendeiro e o fazendeiro 
corria e eles juntavam tudo. O Adeodato era mandão e 
bandido. Ele tinha 10 mulher e comandava 12 Par de 
França, que eram os carrascos. Ele mandava matá dois e 
deixava lá cuidando o dinheiro que ele enterrava, eles 
faziam visagem e não deixavam ninguém tirar. Só com muita reza.  

No ano que ele (João Maria) teve aqui, eu tava recém nascido em São Joaquim, eu 
tinha poucos dias de idade, daí meu pai não viu essa guerra. Eu conheço seis cemitério do 
tempo da guerra. Tem um cemitério que é de meio alqueire de terra e cheio de sepulturas, 
cada uma com sete ou oito. Muita gente morreu.  

Quando ele andava pelo mundo no começo ele era padrinho de tudo quanto era 
criança. Ele batizava e dava o nome certinho, o nome que ele dava pros afilhado era João, 
José, Joaquim, Maria,... só nome de santo.  

Ele tem um poder! Eu sei onde ele morra, e não é longe daqui, lá no Taiozinho. Eu 
proseei com um compadre dele, que já faz anos que ele foi lá, mas pediu o poder dele 10 
anos pra poder chegar lá. Era o Domingos Rossi que agora é morto. Naquele tempo que eu 
proseei com ele, eu levei 4 filho lá em Canoinhas, faz quase uns 60 anos, ele tava 
                                                
602 Aliriano A. da Silva tem 90 anos e mora em Timbó Grande-SC. Identificou-se como sendo descendente dos 
índios Botocudos. 
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trabalhando ai no timbozinho fazendo erva, era um homem bem intriguero, bem grande, com 
o cabelo meio amarrado, daí cheguemo lá, mais ou menos nessa hora, em baixo de água, 
toda vida, home do céu, e de a pé. Eu falei com ele. Nóis era muito amigo.  

Eu tava com esse meu filho mudo e surdo, e ele disse, vocês tão viajando junto com 
um santo, ele regula a santo. É de nascença. E prozeamo até meia noite.  

Uma visita a João Maria 
Ele disse: eu te conto bem certinho o que vocês vão precisar. Faz 10 anos que eu 

falei com o compadre João Maria pro mode ir lá onde ele mora, eu agora o ano passado ou 
atrasado uma coisa assim, eu tava colhendo uma roça de mato, eu acabei anoitecendo e 
perdi o rumo de volta pro rancho, então eu subi numa árvore das mais altas e com a 
espingarda.  

Quando clareou o dia, ele enxergou um serrinho e diz que enxergou uma grelha na 
ponta do serro, e disse é lá que morra o meu compadre. Marcou bem o rumo, e atorrou pelo 
mato, toda a vida. Quando ele não esperava chegou em baixo do serro. Havia um toldo de 
índio e forje, e disse que tinha só um carrerinho pra vará por dentro. Em baixo do cerro tava 
um índio sentado numa cadeira de cipó e a par dele tava uma escada de cipó pra subi.  

Ele chegou ali e falou pro índio véio, não podia compreender mas não demorou e ele 
se comprenderam, e era um guarda de São João Maria, daí ele pediu socorro. Disse: é 
facinho, o senhor pode vir de ao par de mim, onde eu piso você pisa também naquela 
escada e não espie pro lado. Naqueles vãos de pedra tava cheio de vela e santo.  

Lá no fim da escada era chão gramado, daí o índio disse, agora o senhor vai 
sozinho, que eu não tenho ordem de ir lá. Daí ele foi, numa alturinha, tava um tigre deitado, 
um de cada lado. Pensou o compadre: tá experimentando minha coragem, e eu cruzo 
mesmo, pois ele me deu o poder! Daí lá numa altura, duas cobras, rodeada nesse tipo 
(mostrou como elas estavam postas), daí o São João Maria veio encontrá ele.  

Voltaram juntos, chegaram lá e prosa e prosa, daí umas horinha ele convidou o 
compadre Pedro pra ir ver o jardim dele. Diz ele que as qualidade de flor que existia no 
mundo tinha ali. E tinha três pé de couve, ele tirou uma folha de cada pé e, rasgada aquelas 
folhinha de couve, colocou pra cosinhá num caldeirãozinho de feijão. Daí, ao meio dia, ele 
tirou da mesa um litro de farinha de biju, comeram e encheram bem a barriga e não faltou 
farinha naquele litro e o caldeirãozinho também bem cheinho. Senhor, veja o poder dele.  

Daí o compadre disse: agora vou embora compadre. Ele: o senhor pode ir, o senhor 
veio de cá, agora tem que ir pra cá (do outro lado), o senhor não pode voltá por aqui, disse, 
e o que o senhor viu pra cá (do lado que veio) o senhor vai vê também pra cá (do outro 
lado).  

Mas antes dele sair de lá ele perguntou quando é que ele voltava pra aconselhar os 
católico de novo. Ele disse: não é fácil, porque quando eu saí de lá tinha só uma religião que 
Deus deixou, mas vai ficar assim de religião.  

Já que o senhor é católico eu vou lhe contá, porque pra quem é de outra eu não 
posso. Não sei quando vai dar certo mas eu vou dar um sinal quando for pra mim ir, no vão 
dos três cruzeiro que nós tamo aqui, vai sobrá 10% só, e daí me esperem por que eu vou lá, 
falar a verdade de novo, e pra fora, vai sobrar só pó. (Decerto vai ter uma guerra, tem que 
ser né!). Daí vai ter só uma religião, daí me esperem.  

O poder da oração e algumas histórias relacionadas a João Maria  
O senhor qué vê o poder dele? Eu sei 12 oração que ele rezava. A primeira, se for 

preciso, daqui eu mando lá em Curitiba, ainda mais esta hora, essa hora é a hora própria 
(18 horas). Não me admiro que hoje não tem gente aqui pedindo cura porque é domingo, no 
domingo só faço cura pra anjo com menos de 7 ano, os outro tem que ser dia de semana. É 
o mesmo que tirar com a mão a esta hora. Veja a natureza que Deus me deu, eu tenho 
curado centena de gente. Espiando na mão de muita gente eu não tenho visto esta natureza 
(mostrou sua mão).  

Antes de eu nascer homem do céu, pro senhor eu conto porque to vendo que o 
senhor é de toda confiança. Antes de eu nascer eu chorei na barriga da minha mãe e teve 
muita gente que escutou. Minha mãe era muito curandeira também.  

O São João Maria rezava até meia noite, onde ele posava ficava um olho d’água. 
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Aquele olho d’água era remédio pra tudo o que era doença. Ele fazia um cercadinho e 
encomendava que cuidasse, para que as criação não bebesse, que se elas bebesse a água 
não servia mais para remédio.  

E no mesmo tempo ele guiava assim, ói, tem essa raminha do campo e não tem 
doença que não cure, mas isso é antes de apelidarem a raminha. No que eles apelidem 
dando o nome do remédio, ela perde a força. Então, ele ensinava tudo o que era perciso, 
mas só o que era perciso.  

Daí uma muié ia indo, não tinha estrada naquele tempo, e ela ia levando uma galinha 
preta, e a galinha sujou o vestido dela. Ela disse um nome pra galinha e deu pro inimigo. 
Mas pra que, quando ela foi entregá a galinha ele disse, essa galinha tem dono! Se lembra 
pra quem que você deu? Não posso pegar! Teve que levar de volta a galinha. 

E outra coisa, se uma mulher tava pra ganhar uma criança e fazia a intenção de levar 
pra ele pra padrinho, não é que a criança nascia batizada! Pra vê o poder dele. Então ele 
dava o nome de João se era homem e Maria se era mulher. Por isso que quando eu batizo 
eu não ponho outro nome. Teve semana de eu fazer 5 batizado. O pessoal ria de mim 
porque eu tenho fé no São João Maria e agora home do céu eu não sei se nos temo 30% de 
católico aqui. Não sei.  

João Maria disse, olha a pessoa que for bem católico não tem perigo de deixar da 
religião, mas se não for bem católico ele resvala e troca, e feliz daquele que não deixar da 
religião que Deus deixou. Esse nunca se arrepende e aquele que deixar amanhã ou mais 
despois se arrepende.  

Quando eu fui 30 dias na aula, o professor me disse no final daquelas aulas: comé 
que pode, o senhor só com 30 dias de aula sabia muita coisa que eu não sei sendo 
professor. Eu disse, bem eu sei porque quem conheceu o mundo me explicou certo, que foi 
o São João Maria, que explicou para meus pais e padrinhos. Daí ele perguntou, mas o 
senhor teve alguma aula antes dessa? Eu disse: eu tive. Daí perguntou aonde. Eu disse: foi 
entre o sol com a lua. Ele, mas como o senhor me diz isso, que eu não posso compreender? 
Eu disse: veja quando a lua tá cheia pra ver, no anoitecer, se ela não tá pra cá e o sol está 
descendo. Onde é que nos tamo se não é entre o sol e a lua?! 

Eu já tive 93 viagem para Curitiba consultando e, com o poder de São João Maria de 
Agostinho, nunca me aconteceu nada. Ele é tão poderoso porque Deus deu o poder pra ele. 
Quando Deus subiu pro céu, Ele disse: vocês fiquem aí, mas com toda a liberdade; o que 
quiser ser meu é de livre vontade, mas vocês façam o que der na idéia. Porque é que tem 
poucos católicos? 

Pra falar a verdade Jesus deixou São João Maria no lugar dele pra falar a verdade, 
pra explicar tudo certinho, fazer cura, fazer beleza, fazer só o que é perciso, não deu ordem 
de judiar nem de uma formiga. Ele batizava pra mode livrá do mal. Quem pedisse ele 
batizava e ficava padrinho. Naquele tempo os home véio era tudo compadre dele.  

Ele tá vivo, não tem morredô, agora tá parado na igreja lá no Taiozinho. Ta 
encantado, pelo ouro. Como é que pode, home do céu, o senhor não viu falar que os padres 
jesuítas tavam fazendo uma torre pra chegar no céu, daí Deus cortou as asas deles pra não 
chegarem no céu. E daí ficou apontado. Os lados é de ouro e as parede é de prata. O São 
João Maria tá lá.  

Não é fácil de chegar lá. Percisa pedir o poder dele 10 anos pra chegar lá. Ele disse, 
pro meu compadre, que quando ficar 10% de católico então ele ia voltar. Encantado é 
porque os índios estão em roda dele, são tudo afilhado dele, são os guarda dele. O índio 
véio que foi na frente do meu compadre Domingos e conduziu ele pra visitar o São João 
Maria. E pra chegar lá teve que ter coragem por causa dos tigre e das cobras. E a pessoa 
tem que pedir 10 anos o poder dele para chegar lá. 

Nos somos dos índios botocudos. De começo o Brasil era tudo deles, dos índios. 
Eu tinha o bastãozinho dele, era mais de meio metro e menos de um metro. Aquele, 

se você colocava numa roça, nada mexe na planta. Ele abençoava aquele bastãonzinho e 
também para remédio era rapado aquele bastãonzinho e feito um chá pra qualquer doença.  

A água que ele benzia também era remédio pra qualquer doença, antes das criação 
bebê.  
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Hoje é poco que segue os ensinamentos dele, e muito pouco, então quando eu faço 
uma defesa, guiado por ele, eu faço alto pros vizinho escutá, para ver se algum se interessa, 
até hoje teve só um que se interessou. No ensinamento dele e com o poder dele, eu curava 
ofensa de cobra pra criação e gente, toda a semana.  

Eu pedi os poder dele pra fazer uma defesa e aprendi uma defesa pras cobra não 
morder ninguém e faz 30 anos que acabou a força das cobras. O que era mais venenosa 
apareceu morta e as outras dão e eram o bote.  

Então o ensinamento dele eu aprendi em sonho, ele me explicou, o senhor reza três 
oração, na sexta da minguante, as seis horas da tarde, e não aparece mais nada de cobra, 
não tem mais perigo. Pra ver o poder que tem.  

05 - Miguel Correia de Souza603 

Fomos levados para o reduto de Santa Maria. Naquele tempo a comandante era 
Maria Rosa. Maria Rosa nunca mandou matar ninguém. Até aí não havia banditismo. Depois 
veio o Adeodato. Então, os que estavam no reduto não podiam sair. Só com ordem do 
Adeodato e dizendo o tempo que iria ficar fora. E tinha que chegar um dia antes do prazo. 
Tinha que aparecer senão ele matava.  

Nos redutos nada custava dinheiro. Os jagunços arrebanhavam 40 ou 50 rês e 
matavam e todo mundo comia. No início, na forma todos tinham uma bandeira branca no 
facão de pau e uma fita verde como forma de uma cruz. Aos poucos foram se armando. Os 
jagunços queriam a monarquia, trocar de rei. Eles foram iludindo o povo. Aparecia padre 
dizendo missa, coisa feita por eles. Era uma crença impossível. Eles queriam dizer que era 
o seu João Maria que estava comandando a guerra. Chegou um ponto que nem as 
mulheres não choravam quando os maridos morriam. Não choravam. Eles diziam que 
ninguém morria, só passava para o exército sagrado. Aparecia uma bandeirinha branca lá 
longe e alguém gritava “olha lá o exército sagrado”. Nada, era eles que faziam confusão. 
Nem que as pessoas não enxergassem nada, não podiam dizer que não viam. Se dissesse 
“eu não enxerguei”, então eles mandavam matar. Esse não era bom da fé. Era uma crença 
miserável, que não tinha jeito.  

Seu João Maria, antes de formar o fanatismo, ele andou por aqui. Quando ele andou 
por esse mundo ele aconselhou muito o povo. Ele dizia: “Não se iludam com gente 
nenhuma. Vão se estabelecer no meu nome mas eu não tô lá.” Eles começaram o negócio 
no nome do José Maria, depois começaram por São João Maria...  

Um dia Adeodato disse: “amanhã não sai ninguém, porque vamos esperar o seu 
João Maria. Seu João Maria chega amanhã aqui para terminar a guerra. Então no outro dia 
fez uma forma do povo, para esperar. Era homem de um lado e mulher do outro. Lá assim, 
apareceu um piquetão do Adeodato, que vinha lá... vinha um veinho na frente num cavalo 
branco enfeitado de fita que era um colosso. Tinha uma garrafinha branca numa mão e um 
maço de flor. E entrou no meio daquele povo e recebia louvado de todo lado, dos dois lado. 
E desapareceu...  

No outro dia já não era o seu João Maria, era o Pai Véio, tinha também a mãe véia, 
uma mocinha... O pai veio era o Manoelzinho Morais, de Lageadinho. Ele veio como o seu 
João Maria, na frente do piquetão do Adeodato. O Pai Velho nada fazia, nem curas nada. 
Era um coitado de um homem, benzia. Fazia uma micagem que benzia. 

Tinha três virgens o Adeodato. Matou até a mulher para ficar com a comadre. 

                                                
603 Filho de Constantino Correia de Souza, natural de Tijuca, que guentou 115 anos, e Francisca Gonsalves de 
Araujo, que guentou 120 anos. Esta entrevista foi feita por Eduardo Góis de Oliveira e Delmir Valentini, em 1996, 
quando Miguel, residente em Lebom Régis, tinha 92 anos. Miguel Correia de Souza, viveu quando criança nos 
redutos do Contestado juntamente com seus pais e familiares. Dois anos antes de falecer ele concedeu este rico 
relato que segue. De um rico relato de duas horas de conversa descontraída selecionei algumas partes que 
considerei mais próximas da minha intencionalidade em relação a esta pesquisa.  



 
 

401

Colocaram uma lei que todos tinham que levar o seu dinheiro, ouro ou prata que aquele pai 
véio ia benzer. Dizia que ia benzer. ...tirou todo o dinheiro que tava na mão daquele povo, 
muitos começaram a esconder o dinheiro. Tinha gente muito rica lá. Quem não queria deixar 
para venzê eles depois matavam e vinha o dinheiro para o pai velho. O Adeodato ideiô de 
tirar os armamentos. Encheu um galpão de armas e ninguém sabe para onde foi aquelas 
armas. Adeodato cantava que dava gosto. Não vi melhor tocador de violão e viola e 
cantador Toda gente deles era tocador e cantador. O povo escutava, mas não tinha baile, 
nada disso. 

São Sebastião para nós era um santo poderoso. Para a força ele era o chefe dos 
jagunços. Prenderam ele. O coitado sofreu com nóis, andou amarrado e puchado... Desceu 
uma força de São Sebastião ali na Santa Maria e brigaram 18 dias e 18 noites, na guerra. A 
força do exército jogava canhão que não caia no acampamento, saia de uma serra e ia cair 
na outra, até que desacorçoaram. Um dia se perderam e vieram vindo arrodiando até chegar 
no reduto, então os jagunços mataram todos. 

As formas era num campo grande (como um de futebol) com cruzeiros de cedro nos 
cantos. Quando tocava as cornetas tudo tinha que correr para o quadro, para fazer a forma, 
rezar e gritar vivas. Os homens tinham comandantes e as mulheres também tinham suas 
comandantes. Quando alguém se negava ir para a forma, porque tava fraco aborrecido, se 
tava doente eles deixavam ai e se não tava eles levavam abaixo de coice e arma “marcha 
seu cachorro” e tinha que ir. Rezavam tudo quanto era reza, tudo rezava. Cantavam que 
dava gosto. O santo que vinha na idéia de alguém, tinha que gritá e tudo respondia. 
Ninguém tinha medo, por que ninguém morria, só passava para o exército sagrado. Não 
havia medo. 

Nem corvo podia comer carniça. Adeodato dizia que era bombeiro. Derrubava com 
um tiro. O Adeodato conseguiu pegar a vez da Maria Rosa, ele tomou conta. Pegou o poder 
da Maria Rosa. Maria Rosa nunca mandou matar ninguém. Enquanto não tinha o Adeodato 
também não tinha o banditismo. Maria Rosa passeava com um cavalo branco na frente da 
força que brigava com os jagunços. E era metralhadora e tiro daqui e de lá, e nem nela e 
nem no cavalo nunca pegou uma bala. O Adeodato tinha um espírito que não sei se era 
bom ou mal que avisava ele. 

Muitos jagunços que fugiram de lá, depois voltaram junto com o governo e com os 
vaqueanos. E o governo foi cercando, em cada carreiro tinha uma guarda...  

No reduto não era só dez mil pessoas, era muito mais. Tinha muita gente estranha, 
de fora, nos redutos. Quem vinha não podia voltar. Muita gente rica também vinha. 
Chegava, gostava, achava bonito e voltava buscar a família. Se iludiam. Tinha dia que 
sepultavam mais de 40 criança. Hoje não dá gosto lembrar, nem dá gosto de ir em muitos 
lugar. Foi matado muita gente. Depois que acabou a guerra, durante 5 anos continuaram 
matando os jagunços. Perseguiam e matavam. Podiam matar e não tinham compromisso. 
Não tinham valor nenhum. Era os do lugar mesmo que matavam. E, havia piquetes de gente 
braba que saía para roubar, que não eram dos jagunços. 

Até pouco tempo eu tinha foto do São João Maria, não sei o que foi feito, foi levada 
para renovar. 

(Indicou com o dedo um local próximo da casa e disse:) Logo ali tinha um cruzeiro 
dele, que ele pousou ali, tinha uma bica, onde muita gente foi curada. As mães levavam as 
crianças com varicela e outras doenças e eram curadas. Agora tem uma placa lá.  

Eu tenho uma fé em João Maria, uma barbaridade. Tudo o que ele contou quando 
ele andou por este mundo aqui, foi visto.  
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06 Justina Caetano da Silva604 

O João Maria armava a barraquinnha perto da 
casa do Pai e arrodiava gente lá. São João Maria não 
reunia pessoas pra rezar, ele fazia as explicação dele. 
Mas quando se reuniam, as pessoas ficavam 4 dias com 
ele. Ele contava o que é que ia acontecer, fazia as 
previsões.  

Se você pegasse um presentinho pra levar pra 
ele, todo mundo levava... Mas se você levasse um 
presente, mas saísse com uma má resposta de casa, ao 
chegar lá ele já sabia.  

Uma vez uma mulher chamou a outra: Maria, 
vamos lá no São João Maria? 

Ela disse: eu não vou, a gente não tem o que 
levar para ele. Eu só tenho ovo mas ele não come.  

Ele não comia carne de classe nenhuma, se ele pegava era pra dar pros outros. 
Mas a galinha cagou no vestido dela, e ela disse pra galinha: ô galinha do diabo!  
Ela chegou alegre pra dá a galinha pra ele. Chegou lá e disse: Eu trouxe uma 

galinha pro senhor fazer uma sopa.  
Ele olhou bem e disse: pode levar essa galinha, você já deu lá na casa. Eu não vou 

querer tua galinha. 
E a outra mulher com o cestinho de ovo nas cadeira, escondido.  
Ela disse: não, mas eu trouxe pro senhor!  
Ele disse: mas eu to dizendo, eu vou dizer o que você disse. A galinha sujou teu 

vestido e você a deu pro bicho, deu pro diabo, e eu não sou diabo.  
Ela levou de volta a galinha. 
Daí ele perguntou pra outra mulher: e a senhora o que trouxe pra mim?  
Ela disse: pois é, eu trouxe uma dúzia de ovo. Foi o que eu achei pra trazer.  
Ele disse: esse serve, você trouxe de bom coração, só que tava com medo de me 

dar; medo de eu não querer, mas os outros comendo é a mesma coisa de eu comer. 
João Maria carregava uma barraca, onde ele armava a barraca todo mundo ficava 

rodeando a noite inteira. Onde ele ficava tinha água sempre, ele benzia, fazia os pocinho 
d’água. Ele preparou a Santa Emídia e disse: tem um pé de sassafrás lá na Santa Emídia, 
quem achar aquele pé de sassafrás fica rico. Tem um sepulcro muito grande na raiz dele. 
Ele disse que era um encanto que tinha no pé de sassafrás. Andaram moendo e cheirando 
no meio daqueles matos mas há se acharam! 

A última vez que ele andou, ele disse: agora eu vou falar uma coisa pra vocês. É a 
última vez que eu venho, daí vou me recostar, vou morar na serra do Taió. A água que tem 
lá é só uma lagoa, mas nunca seca, tudo o que é ferinha do mato vai beber água lá nessa 
lagoa.  

Daí a vovó disse: nossa compadre, daí os bicho vão lhe mordê e lhe matá!  
Ele disse: eles não me vêem, eles só vão bebê água e voltam. E tudo o que é fera.  
Ele disse: eu venho visitar meus cruzeiro mas ninguém vai me ver. 
Agora uma coisa que eu vou dizer pra vocês: a água dos poços é remédio, só não se 

lave o corpo inteiro, só se molhem, mas se lavar direto, como vocês se lavam em outras 
águas, não. 

Pro pai ele deu um pedacinho de sola. Ele disse pro pai: ó, castelhano, pergunte pro 
teu pai se ele não tem uma sola meia macia, pra você me traze uma lasca da largura de 
dois dedo, mais ou menos um metro. Disse: tá quase arrebentando a alça da minha sacola.  

Era onde ele carregava os santinho e imagens. Ele queria reformar a alça da sacola. 
                                                
604 Justina Caetano da Silva tem 76 anos e sempre morou em Lebom Régis –SC. É casada com Carlos 
Caetano da Silva. 
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Daí ele contou onde é que ele ia, ele disse que ia vir visitar os cruzeiro dele, mas que 
ninguém ia ver ele. Dizem que lá no rio novo foi visto ele. Ele nunca quis ir lá no Timbó. 
Perguntaram pra ele porque ele nunca ia lá no Timbó.  

Ele disse: não, lá vai se torná um assogue que nunca vai ter fim. Assogue no povo. 
Vai vim com meu nome, mas o nome dele não é João Maria, o nome dele é Joaquim. Daí foi 
o fanatismo... O Adeodato tinha um palanque. Eu conheci o palanque do Adeodato (o 
Joaquim). Um dia ele mandou pegar uma vaca pra carneá, ele disse piquem de meio quilo e 
quando picarem me avisem.  

E fizeram aquele monte de carne e as coitadinhas das crianças ali, tudo morrendo de 
fome.  

Foram lá e contaram pra ele: o cavalo tá encilhado lá na mangueira.  
Era um cavalo preto, diz-que.  
Daí ele disse: saiam aí a reunir as criança, pra cada uma levar um meio quilo de 

carne pra fazer uma sopa.  
Mas ele fez a sopa das crianças, matou tudo, não sobrou uma. Quando a criançada 

choveu em roda daquele maldito coro ali (sobre o qual estava a carne picada), ele montou a 
cavalo na mangueira e veio e arrojou em cima das crianças, e foi de destripar as criança. 
Ele arrojava o cavalo, e as que não morriam ele jogava pra cima e pegava com a espada, 
dava um golpe e matava.  

Daí ele mandou o povo se escapá. A minha avó morreu lá, fraca de fome, dor de 
barriga... Ela não conseguiu sair pro limpo. O tio José era companheiro do Adeodato. Ele 
pegou a mulinha, encilhou, e colocou minha avó em cima, pra sair, mas caminhou um pouco 
e ela já ia caindo. Daí ele desceu ela, ponhô dois guariba no chão, travesseiro, deixou ela 
deitar ali, cobriu e morreu ali. Depois que acabou a guerra, ele pegou um revirado, ponhô 
nas costa e disse: até que eu não achar os osso dela eu não venho. Ele achou, fez a 
sepultura, uma catatumba de pedra e enterrou os osso dela lá.  

João Maria não entrava nas casas. Um dia ele tava fazendo o pouzinho dele, num 
lugar onde tinha uma gente bem pobrezinha que trabalhavam prum ricasso. Eles se 
conservavam com a água de um caixãonzinho de salmora que tinham, e algum passarinho 
que ele matava. Daí a mulher saiu, um dia de tardinha, pra pegar uma água e viu ele 
arrumando a barraquinha perto dali. Ela falou pro marido e ele disse: eu vou lá.  

E foi ajudar armar a barraca. Daí, quando ele tava saindo pra ir pra casa, ele disse: 
vamos pousá lá em casa, o senhor vai se molhar aí.  

Ele disse, não se incomode eu não me molho. 
E o foguinho lá no chão, pra fora da barraca.  
Ele tinha um caldeirãonzinho pra fazer a comida. O caldeirão era pequeno, mas na 

verdade ai comia todo mundo e ainda sobrava. Todos os que iam comer, lá com ele, 
levavam comida: couve, feijãonzinho... Depois de pronto eles iam tirando nos prato.  

Ele dizia: podem comer, vocês não vão vencer comer tudo.  
E eles enchiam a concha e colocavam no prato e todo mundo comia e olhavam no 

caldeirãonzinho e tinha lá o mesmo tanto. Não sei como ele fazia aquilo. 
E o outro foi embora. Começou chover, e chuva de pedra, e ele espiava da sua casa. 

E o fogo não apagou e três metro em roda da barraca não caiu um pingo de água. No que 
passou aquele barbulismo o homem foi lá de novo.  

Disse: não se molhou seu João Maria?  
Não, disse, to bem enxutinho. Amanhã vou almoçá lá com você.  
E ele chegou lá e contou pra mulher dele.  
Ela disse: minha nossa senhora, o que vou fazer pois não temos nem sal!  
E trabalhavam direito, mas os patrão não davam dinheiro pra eles.  
João Maria não ia na casa dos patrão, só ia na casa dos pobres, onde não negavam 

a comida. Mas o rico ofertou, viu aquela situação do pobrezinho, chegou lá, de tardinha e 
disse: ô, seu João Maria, eu vim aqui convidar o senhor pra ir almoçá amanhã com nóis.  

Ele disse: Eu vou.  
Daí foi, no outro dia, mas tarde já. Tinha que chegá na porteira e gritá, porque tinha 

um cachorro. Ele chegou lá na porteira e dizia: ô de casa, ô de casa.  
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O rico disse: o que você quer peregrino?  
Eu vim pedir uma comidinha, pelo amor de Deus.  
Eu não tenho comida aqui para peregrino, só tenho para o seu João Maria.  
Ele pediu três veis, pediu pelo amor de Deus.  
Então ele disse: eu já te dou de comer, quer ver?  
E soltou o cachorro. O cachorro saiu fulinho, quando ele tava pulando a porteira, ele 

se virou para voltar pra trás. E o cachorro tirou uma lasca da carça dele. 
Mas ele foi diferente e o outro não conheceu. Daí ele foi embora.  
O rico foi de atrás, de novo. Chegou lá e disse: mas eu vim aqui chamar o senhor pra 

ir almoçá e já tá frio o almoço na mesa.  
Ele disse: o senhor pode comer com a sua patroa, que eu já estou satisfeito.  
Não, mas então o senhor comeu aqui?  
Disse: não eu fui comer lá na sua casa.  
Não, ele repetiu de novo, o senhor não foi lá. O que chegou lá era um peregrino 

pedindo uma comida pelo amor de Deus.  
Ele disse: aquele era eu e a gente nunca deve chamar os outros de peregrino. Pode 

comer com a sua mulher, eu já comi e to satisfeito.  
E o homem voltou. Daí no outro dia João Maria foi embora. E o home (o probrezinho) 

foi junto até uma altura. Então eles pararam para descansar.  
Aí, o seu João Maria disse pra ele: agora meu filho pode voltar daqui, para cuidar da 

sua vida. Você vai ser de sorte, que vai anoitecer pobre e vai amanhecer remediado, que 
você não vai ver o fim. Você vai no mato sem cachorro e não vence puxá as caça que 
matar. Eles ficam tudo amontoadinho e é só matar. Deixe um casar pra não acabar a raça. E 
disse que era pra comer sem sal. 

Daí ele chegou e contou pra mulher...  
No outro dia cedo, ele disse pra mulher: levante pra esquentá uma chaleira de água.  
No que a mulher saiu pra fora ela disse: meu Deus do céu, venha ver o que é que tá 

aqui.  
As comida do rico tavam tudo lá.  
Ele disse: pois é mulher, foi isso que o seu João Maria disse.  
D’onde é que veio não sei. E não sabiam da onde tinha vindo aquilo. 
No outro dia ele foi lá no patrão, pra pedir trabalho, chegou na porteira e...  
Ele só olhou por baixo e disse o que quer?  
Ele: Tá amarrado o cachorro? 
Tá, pode entrá. 
Chegou na porta e disse: eu vim perguntá pro senhor o que que é pra mim fazer, se 

é pra roça ou o que? 
Ele disse: hoje não tem serviço, pode vir amanhã. 
Se quer dar uma vorta no mato, que você gosta de vortiá o mato, pode ir. 
E a mulher dele disse: diga para sua mulher que também não precisa vir, só amanhã. 
E ele disse pra mulher aquilo e disse: eu vou caçá. 
Pegou a pistola veia e se mandou. Logo se bateu com uma vara de tateto, e matou 

tudo, subiu num pinheiro e eles vinham ali farejavam e fogo, só deixou um casal. 
Mas antes de ir, passando pelo homem rico, aquele chamou: venha ver o que me 

aconteceu, parece um castigo.  
Mas o que aconteceu? 
Ele pediu para mulher a chave, foi lá e abriu a dispensa e disse: olha essas 

prateleiras, tavam cheinhas e agora, só as prateleiras. 
E não foi roubo, pois a mulher deixava sempre chaveada a porta e não tirava a chave 

do pescoço e também não tinha janela na despensa. 
Então lá no mato fez aquela derrota, daí voltou ali na casa do homem, era pertinho, 

pediu uma mula pra trazer os bicho.  
Ele disse: encilhe meu cavalo que eu vou também te ajudar.  
E foram. Dai tiraram o coro daqueles bichos.  
Daí o rico disse: você diga pra tua patroa que tire um pedaço de carne do quarto e 
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asse e traga o pedaço pra mim.  
Ele foi lá comeu um pedaço e trouxe o outro pra ele.  
Ele disse: mas não é bom!  
Ele disse: eu to acostumado comer carne sem sal. Pra mim não faz diferença. Mas 

pro outro deu um vomitório que quase matou. 
O pobrezinho disse: eu quero que o senhor me empreste um animal pra eu ir lá no 

turco. Eu vô levá um pedaço de carne pra ele, e com isso vou comprá um sal.  
O turco comprô e disse: mas se eu gostá eu vou querer mais.  
Ele disse: eu fiz uma caçada boa agora, só que daí vem enxutinho, eu vou pendurá 

pra enxugá. Disse: não faz mal.  
Dai ele comprô três quilo de sal e três quilos de mandioca e ainda sobrou uns 

trocadinho. 
Chegou de volta, e o homem (rico) disse, o turco comprou e não remelenguiô?  
Não, e disse que se fosse boa ele queria mais. 
Daí ele pediu um litro de sal e a mulher dele pediu um pouco de mandioca pra fazer 

uma farofa. 
Dai ele deu pra eles um litro de mandioca e um de sal. E ele já tinha dado quatro 

tateto pro home. 
Seu João Maria foi lá e falou: o que é feito do seu patrão? 
Ele disse: tá meio malechão. 
Seu João Maria disse: é bom! É pra ele ver como a fome dói. Ele, tando com a 

barriga cheia, os outros que morram de fome. E você trabalhando direto com ele e só 
vivendo com uma salmorinha. 

Pois é, eu já to acostumado... 
João Maria disse: mas você tem um coração que tá loco! Você não via o que ele 

fazia pra você e ainda tá auxiliando ele. Mas faça isso, tá bom! 
Noutro dia o homem foi lá no patrão e este mandou encilhar um cavalo e ponhá um 

cargueiro numa mula, pra ele ir lá no turco fazer compra. Ele pegou o dinheiro, ponhô no 
bolso e foi. E deixou o pobrezinho para vortiá uns porco. 

Ele chegou lá no turco, fez as compra, e quando ponho as mão no bolso pra pagá, 
cadê o dinheiro! Não tinha nada, ele voltou pra casa pensando que deixou em cima da 
cama, foi la ver, e nem o dinheiro que ele tinha deixado em casa não apareceu mais. Se 
sumiu todo o dinheiro dele. 

O João Maria sabia que tinha padre mas era difícil, era de 10 em 10 anos que eles 
passavam. Ele não falava mal dos padres, ele não era contra os padres. La na Serra da 
Esperança tinha uma igreja. Aquela que o Adeodato queimou. 

O João Maria dizia: vai sair um gafanhoto de asas de aço e de atras desse gafanhoto 
vai vir uma alegria pro povo. Mas ali é que tá, tá bem pertinho de chegar a tristeza.  

E o pai ficava com os olhos estalados. Ele disse, eh castelhano, não se assuste, 
você vai ver o começo mas o fim você nem vai ver. 

Era o avião, o avião da lumber que vinha ver onde tinha os pinheiro pra eles levar 
embora. Dava emprego, pagava a madeira... mas logo acabou a madeira..., nem passarinho 
mais sobrou pra comer...  

Dai tinha um veinho que chegou na casa de uma muié e pediu um copo d’água. 
Disse que tava indo para a Colônia Vieira. A véia tava com um bastãozinho, porque fazia 20 
anos que aquela perna dela doía, queimando todo o dia. Tava fina aquela perna dela e a 
outra gordona. Ela vivia passando a mão, chegava de tá rasgado o vestido lá onde ela 
passava a mão frigindo.  

Ela disse: como é que o senhor fez para atravessar o rio?  
Pois o lugar mais baixo dava a altura desse foro.  
Ele disse: passei bem! Não me molhei.  
E a roupa bem enxutinha. E ele falou que ia lá no cruzeiro do João Maria.  
Dai ele pediu porque ela tava se frigindo, com aquela perna. Ela contou que fazia 20 

anos que tava com aquela perna que doía. E secou aquela perna. 
Ele disse: se a senhora me der licença de eu rodeá sua casa treis veis, eu vou fazer 
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uma simpatia pra senhora.  
E ela disse: pode arrodeá quanto quiser.  
E ele só arrodeo a cozinha. A cada vorta ele dava uma batidinha numa tábua que 

tava na frente da cozinha. Depois da terceira volta ele virou aquela tábua, tinha um 
branquinho lá e ele perguntou: O que a senhora diz que é isso aqui?  

Ela disse que devia ser um sapo que morreu lá.  
Ele disse: não, isso aqui é terra lá do cemitério e osso de defunto. 
Ele pediu um prato que fosse furado, que eles não usavam. Daí pegou aquele prato 

e virou pra aquilo e não sobrou um fiapinho daquela terra vermelha e dos ossinhos lá. Tudo 
tava no prato. 

Ele disse: diga para tua filha que vá lá no rio e largue isso com o prato e tudo na 
água. E a água que leve. 

E a véia pediu para ele fazer umas garrafadinha pra ela bebe.  
Ele disse: não, a senhora não se incomode, não carece. Conte de hoje 5 dia. Quanto 

der 5 dia a senhora vai se esquecer do bastão.  
Ela disse: tá bom. 
No dia, bateu alguém na porta, e ela se mandou pra atender. Ela mandou entrar.  
Ele disse: eu não quero entrar, só vim ver se os teus filhos tão de varde que eu 

queria ajustar eles.  
Ela disse: não eles tão colhendo erva lá (não sei aonde). 
Ele disse: e o que a senhora fez que está sem o bastão e sarou a perna?  
Ela se assustou: minha nossa senhora! Veio um homem aqui e fez uma simpatia e 

disse que depois de 5 dia eu ia me esquecer do bastão, pois daí eu vim te atender o senhor 
e me esqueci do bastão.  

E sarou a perna da veia, engordo de novo. 
João Maria era gente. Ele era guia de Deus. Deus guiou ele para sai faze as 

explicação pro povo.  
Da bruaquinha dele quer vê. Ele deu um pedacinho pro pai e disse: quando tiver um 

doente que não pegue remédio, é esse aí o remédio. Você pegue uma água bem limpa e 
ponhe ferver na chaleira, daí ponhe essa sola no copo e despeje a água quente ali e deixe 
pará um pouquinho. Dê dois dia pro doente. Durante o tempo que o doente toma esse 
remédio ele não pode comer carne e os outros não podem dizer nome. Se disser, nada feito. 

O pai não tirava esse coro da guaiaca. Um dia ele pinchou a guaiaca com tudo. Já 
tava bem piqueninho aquele courinho, pois ia gastando.  

Se você pedisse para fazer um remédio pra uma criança ele vinha. Mas na porta. Ele 
não entrava. Ele dizia: só quero que me dêem ordem de dar três bastãozada aqui na porta. 
Daí ele pedia uma faca e raspava aquele bastãozinho e mandava ponhá numa caneca e 
ponhá água quente em cima e dizia as palavra dele. 

7 Manoel Batista dos Santos605 

Tenho contado para muita gente que Seu João Maria quando andava no mundo 
disse que vinha uma ilusão no povo que “iam chamar muito por João Maria mas João Maria 
não iria valer”. Ele disse “vai vir outros dizendo ser eu mas vocês não devem ouvir”. O 
jagunço começô no nome de Seu João Maria. João Maria contou que tinha um irmão com o 
nome de José Maria... João Maria quando era procurado ele batizava. Na Serra da 
Esperança tinha uma grota... colocaram uma bica. As mães levavam lá as crianças doentes 
e elas eram curadas. 

Na forma o povo tinha que gritá viva treis veis, de manhã, ao meio dia e à tarde. 
Tudo começou lá por perto de Lebom Régis. Foi uma mulher que tinha uma ilusão 

que via o Seu João Maria. O pessoal tinha muita fé nele. Tudo o que o seu João Maria falou, 
                                                
605 Esta entrevista foi feita por Eduardo Góis de Oliveira e Delmir Valentini, em 1996, quando Manoel, que 
morava em Timbó Grande, tinha 92 anos. 
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que minha mãe contava, tamo vendo. Dizia: “o longe vai ficar pertinho” Veja a televisão, ta lá 
em São Paulo e tá aqui pertinho. 

Nunca vi Adeodato matar uma criança. Mas homem e mulher sim. Ele matava. Matou 
eu acho que uns 50 homens ou mais. O corvo que vinha voando ele matava com um tiro, 
dizia que era bombeiro dos peludos. Durou uns dois ou três anos esse fanatismo do 
Adeodato. Quando prenderam o Adeodato eles levaram ele para Canoinhas, depois para 
Florianópolis. Um soldado matou ele lá. Adeodato não era cantador, ele andava rezando e 
gritando com uma bandeira na mão. 

Todos os jagunços eram irmãos. Tinham uma fita branca no chapéu... 
O “Pai Véio” era o Manoel de Morais, do Lageadinho. A batida da força aqui foi no 

dia 17/12/1915. Baliaram o Pai Velho, dois dias depois ele chamou o Adeodato e mandou 
despachar o pessoal. “Eu te chamei para você despachar esse pessoal que nois tamo com 
a alma no inferno por estar judiando desse pessoal.” Só disse isso e morreu. 

Criança deste porte prá baixo (aproximadamente um metro) morreu tudo de fome. 
Comia-se miolo de xaxim e broto de samambaia. Foi muito triste... Quando acabou o 
pessoal ia se apresentar em Canoinhas, depois voltava para as suas casas onde moravam. 

8. Arnoldo Ferraz606  

Assim Arnoldo se expressou: “Eu fui 
um piá infruido, então onde tinha esses 
velhinhos perto de casa eu desde pequeno ia 
lá puxar água ou uma leinha pra eles e logo 
eles começavam a me contar histórias e eu 
aprendi muito, histórias, orações.”  

Arnoldo afirma que faz uns 40 anos 
que aprendeu esta oração, que conseguiu 
com os antigos que conversavam com João 
Maria e ensinavam as orações dele. Afirma 
que João Maria deixou por escrito esta oração, não para todos mas para certas pessoas. 
Disse que levou um ano para decorar a mesma e que reza todos os dias para não esquecer. 

Carta de aviso, oração de meu senhor João Maria de Agostinho 
Oração milagrosa, achada na santa sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo, feita 

por mão divina. 
Todos os que trazem essa oração dentro da sua casa não sofrerá castigo de Deus, 

nem raio, corisco; meus filhos não abusem com a religião católica, façam caridade a seus 
próximo, esmola com vontade, devem cuidar em rezar o terço; olha meus filhos, devem 
rezar devido o coisa ruim. 

À terra mandarei raio, corisco - eu não quero, é o povo que quer. Há de laçar-lhe o 
sol mandarei no fim deste engulho, vem aqui o Anticristo que há de seduzir o povo. 

Quem trazer essa oração na porta de sua casa, quando ele ver há de ser 
convencido. 

Cai no ano de 1977607. Quem não abusar, deve não trabalhar nos dias de preceito e 
festa e fazer o seu jejum a São Sebastião para ele nos livrar dos castigos do céu. 

Há de haver três dias de escuridão, se peguem comigo, serão feliz. 
Quem essa cópia tiver com a estimação de meu senhor João Maria de Agostinho e 

tiver a milagrosa cópia dentro de sua casa, há de servir de remédio nas suas necessidades 
deste filho magoado. 

Se não crer nesse sagrado conselho, hei de mandar sol que há de partir a terra, 

                                                
606 Arnoldo tem 83 anos – 01/01/1822 – nasceu e sempre residiu em Timbó Grande-SC, Comunidade do 
Amador, e é casado com Adélia Rocheski. 

607 Mais tarde ele falou que isso Deus já revogou. 
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nesta abertura entre línguas de fogo. 
Primeiro sinal que hei de mandar há de ser três estrela que há de sumir uma 

extensão de terra país. Passando, parece no céu uma mancha depois; passado Deus, não 
rezam mais terço, três dias de escuridão, não fazem a doutrina cristã, não ensinam seus 
filhos rezar a via-sacra, não recomendam as almas do purgatório, não confessam mais com 
os padres. Façam penitência, intenção desta oração. Amém. 

Carta celeste  
Arnoldo tinha esta carta escrita em uma caderneta muito antiga, onde algumas 

partes já eram impossíveis de decifrar. Porém quanto à primeira parte desta carta havia uma 
cópia da mesma, feita recentemente. Porém sendo que a cópia foi feita da antiga, 
possivelmente algumas partes não ficaram tal como a original. A segunda parte, que 
Arnoldo chamou de “efeito da carta” foi transcrita da original. 

Adélia falou que colocava-se esta carta atrás da porta para que quando o demônio 
chegasse ele se sentiria vencido. 

Preservai-vos dos pecados, guardai com respeito os dias santificados e vivei com 
temor de Deus, para que alcance a eterna bem aventurança. 

Porém, se não fizer isto, castigar-vos-ei com peste, fogo, fome, guerra e severas 
penas; enviarei um rei contra outro, filho contra mãe, um irmão contra outro, afilhado contra 
padrinho, a mão sobre vós contra as vossas injustiças.  

Acautelai-vos sobre as divinas palavras que protegem dos pecados e de vossas 
injustiças. Empenharei as palavras de dois gumes e vos exterminarei lançando trovões e 
raios sobre a terra, para que conheçais a minha ira divina e justiça, porque trabalhais aos 
domingos. Graças ao meu amor paternal tenho-vos poupado até o presente, porque do 
contrário já teriam sido condenados, pelas vossas injustiças.  

Às penas do réu ordenai-vos moços e velhos, porque freqüentais assiduamente a 
igreja que vos arrependeis dos vossos pecados.  

Antes e depois da penitência não deveis ofender o vosso próximo nem jurar falso 
testemunho contra ele. 

Quem não acreditar nesta carta, jamais alcançará a eterna bem aventurança, mas 
quem trazer  consigo e entregar a outro para copiá-la ou lê-la, pode ter pecados como 
estrelas existentes no céu e os grãos de areia à beira do mar, aqueles serão perdoados.  

Mas todo aquele que tiver notícia desta carta e não conservar à sua casa, deixará de 
ser feliz.  

Quem não a ter para ler e copiar será amaldiçoado.  
Finalmente, ordeno-vos que observeis os meus mandamentos tal e qual Cristo os 

ensinou. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Quem consigo trazer esta carta abençoada não será ofendido por arma carregada, 

porque ela contém palavras que confirmam o que é divino e o que se precisa temer.  
Esta carta preserva-vos de qualquer arma, ladrões, inimigos e todas as moléstias. 
Com as seguintes palavras, em nome de vosso senhor Jesus Cristo e de Deus, 

podeis censurar todas as moléstias, espadas, armas e canhões; parar todas as armas 
visíveis e invisíveis, para que não disparem sobre mim, pelo batismo de nosso senhor Jesus 
Cristo, efetuado por João do rio Jordão.  

Parai todas as armas visíveis e invisíveis, para que não disparem contra mim, ordem 
do Espírito Santo.  

Parai todas as armas visíveis e invisíveis, pelo temor a nosso senhor Jesus Cristo, 
que a mim e a ti criou.  

Parai todas as armas visíveis e invisíveis, pelo santo batismo daquele que morreu 
por nós. 

Manter-vos, como Deus todo poderoso que compadeceu-se por vós, em nome do 
Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Quem não acreditar nas palavras acima, pode somente escrevê-las sobre um bilhete 
e qual disparar um tiro, não acertará, em nome do Senhor Jesus.  

Tão certo como isto está escrito, tão certo como Cristo morreu e ressuscitou, sobre 
aquele que não acreditar nesta carta, sofre dano conjugal.  
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Conjuro todas as armas e armamentos, pelo vivo Deus Pai, do Filho e do Espírito, 
assim como por todos os santos, para que nenhuma arma mortal me possa ferir ou matar.  

Deus Filho esteja comigo, Deus Espírito Santo esteja entre todas as balas. Amém. 
Efeito da oração (Exemplo ou explicação da oração, da importância da oração) 
O Conde Felipe de Flandas que passou fidalgo cavalheiro, a quem por causa de 

roubo quis mandar cortar a cabeça, sucedeu que isso não conseguisse e o seu carrasco 
visto que não pôde ferir nem decapitar. Este fato causou grande admiração ao conde e aos 
que se achavam presentes. O Conde mandou que trouxessem o fidalgo à sua presença e 
conseguiu que lhe confessasse qual o motivo. Por que não conseguia a tentativa o fidalgo 
em resposta mostrou esta carta com as seguintes letras: B + R + D + D + D + W + R. Todos 
os criados se admiraram e o Conde mandou copiar incontinente esta carta.  

Se alguém deitar sangue pelas narinas ou estiver ferido de outra forma, basta 
colocar esta carta por cima do ferimento e o sangue se estancará.  

Aquele que não acreditar, escrever estas letras na lamina de uma faca e fira com ela 
um animal, que este com certeza sangrará (...).  

(...) Maria e José esta oração fará a gente forte e salutar.  
A oração foi no ano de 803 quando sobre a sepultura de nosso Salvador o papa 

remeteu ao imperador Carlos da França, que mandou imprimir com letras de ouro sobre o 
seu escudo. Quem diariamente rezar ou ouvir rezar esta oração, juntando a ela o padre 
nosso, os padecimentos de Jesus não o destruirá de morte desnatural, nem morre de horror. 

Quando uma mulher estiver para dar a luz, se o marido colocar esta carta ao lado 
direito dela, ela terá um parto fácil e estará livre de perigo.  

Também aquele que trazer esta oração consigo não será acometido de nenhuma 
enfermidade.  

Quem levar esta oração de casa em casa será abençoado, mas aquele que dela 
escarnecer será amaldiçoado.  

Também será preservado de tormentas, em casa que ela se achar.  
Por fim quem rezar ou ouvir esta oração, verá nos dias  antes de sua morte um sinal 

no céu.  
Chico Grein 
Arnoldo afirma que aquilo que ele fala, antes ele prova. Em seguida contou um fato 

relacionado a um vizinho dele chamado Chico Grein: 
O Chico Grein atentou-se, perdeu a cabeça, pastava como cavalo. Enloucou-se. Ele 

é um homem rico, alemão. Não é querer falar, mas o Deus deles é o dinheiro. Não rezava, 
nem nada. Daí levaram ele lá prá Florianópolis, lá ensinaram ele rezar, ai veio-se embora e 
enloucou de novo.  

Ai eu disse pra comadre Vitória (esposa do Chico): copie esta oração, põe embaixo 
do travesseiro desse louco e nunca mais o diabo atenta ele!  

Ela disse, pois se for, eu faço.  
Daí a nora dela escreveu (copiou) mas não escreveu tudo... E ela colocou debaixo 

do travesseiro e ele não enlocou mais.  
Porque esta oração atropela o que é de mal, na boa fé nada atenta. 
Esses antigo às vezes brigavam e um descarregava o revolver no outro e não saia, 

não acertava nenhum tiro, porque eles usavam essa oração.  
Ter essa oração com fé não abala ninguém. A bala não chega no corpo da pessoa. 
História do Tonico Hipólito 
São João Maria ele foi um profeta.  
Meu avô contava - não sei se o senhor ouviu falar na história do Tonico Hipólito.  
Esse Tonico, o pai dele era o homem mais rico do Brasil, ele era dono da cidade de 

Juazeiro do Norte. A cidade inteira era dele. Isso a muito tempo atrás. Então esse velho só 
tinha um casal de família. Tonico e uma irmã. O Tonico ele mandou estudar num país 
estrangeiro.  

Ele era dono da cidade, tinha a casa cheia de moeda ouro. Naquele tempo achava 
uns montão no mato. Porque o ouro escondeu-se depois, pela ambição do povo. Então ele 
saiu e de cada tempo em tempo ele vinha.  



 
 

410

Veio visitar os pais e perguntou pra mãe: e a irmã?  
Ela disse: a tua irmã Deus levou, meu filho.  
Deus? Quem é esse homem?  
Ela contou.  
Porque lá onde nos estudamos ninguém fala desse homem.  
É Deus levou, meu filho.  
Mas eu vou visitar minha irmã! 
Não lá ninguém vai meu filho!  
Mas eu vou! 
Pegou uma barbaridade de dinheiro e mandou-se. Viajava num país, chegava 

naquele país, pegava um linguará, e foi passando... Varou um rio de sangue, varou um 
campo de muito pasto, criação seco; varou um deserto, poucas arvores, aquela criação 
gorda; varou numa parte que se abria duas pedras muito grandes e dava uma pancada que 
saia fumaça.  

Até que chegou. Entrou dentro de uma cidade, né. Pegou a se informar se não era 
ali que morava a irmã dele e coisa, e informaram.  

Chegou na casa da irmã e bateu, diz que ela saiu.  
Mas o que que você veio fazer aqui Tonico? Pois aqui, vivo ninguém vem e como é 

que você veio?  
Ele disse: vim porque tive uma tensão. Eu queria vir visitar esse Deus que te trouxe 

pra cá, fiz uma tensão firme, dormia me acordava mas o meu juízo era só de vir aqui.  
Ela disse, então entre.  
Eu tô com fome, você tem arguma coisa pra nóis come?  
Disse ela: tenho.  
Tinha uma carninha de galinha, ele estranhou, ela descarnou toda aquela carninha, 

tinha um cachorro, pinchou aquela carne pro cachorro e torrou aqueles ossinhos bem 
torradinho, e ele comeu.  

E tinha aquele jardim de flor que tava tremendo. 
Ele disse: e onde está esse Deus?  
Ela disse: olha ele vai sair, fazer a procissão com os anjos. Se você quer ir ver vá, 

mas não deixe esbarrar uma flor dessa ou um galho de flor que daí você não enxerga mais 
ele.  

Ele foi lá no campo e ele elevado olhando lá, naquilo esbarrou um galhinho daquele 
e já ficou longe, já não enxergou mais a igreja...  

E ela disse: olha aí o que é que você fez! Disse: mas vá-se embora.  
Eu sei que daí ele varou lá em Jerusalém, assistiu uma missa, e de tanta gente que 

tinha deu um sapucô, e ele caiu.  
Daí, São João Maria contou pro meu avô, até fui eu que tirei ele de lá.  
Daí meu avô perguntou: mas será que ele foi no céu seu João?  
Foi! O homem viu, custa ele tentá quarqué coisa e firmá. O homem faz tudo o que 

ele quer na vida, mas que ele pense em Deus e naquele sentido dele o homem faz tudo o 
que ele quer. Fui eu que tirei ele lá da missa do santo sepulcro. 

Daí meu avô perguntou: Mas seu João, quantos anos o senhor pode ter? 
Ele olhou pra cima e ele disse, sabe que até não sei o senhor carcule, né.  
Então existe estas coisas do tal de Tonico Hipólito.  
Então ele veio.  
Mas daí a irmã dele disse: você pra se salvar, você tem que vender a metade do que 

vocês tem, e vocês tem que darem pros pobre. Repartam a metade com a pobreza senão 
vocês não se salvam ninguém.  

Então, diz que ele veio e chamava aquela criançada, em redor da cidade, que hoje 
dizem favela, e a casa dele tinha um sobradinho assim, e ele enchia uma lata, daquelas de 
querosene assim, e enchia de moedas de ouro e prata, e juntava cem duzentas crianças e 
ele jogava aquelas moedas pra elas. Pra satisfazer o pedido da irmã. Mas ele durou pouco 
tempo, durou oito mês e morreu. 

Voltando a falar do seu João Maria, seu Arnoldo comenta: 
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Um homem deste só tinha que ser um profeta de Deus, né. E despois o senhor note. 
Esse homem viajar no Brasil inteiro, no campo, posando no campo, chegava numa casa e 
tal, as prosa dele e tudo, mas ele não chegava na casa para posar.  

Ele chegou num lugar e diz que tava se aprontando uma tromenta das mais grande 
do mundo.  

O visinho disse: chegue senhor, vamos pousar aqui que senão o senhor se molha.  
Não, vou achar uma árvore bem enfoiada, uma árvore bem enfoiada rebate a chuva.  
Tinha uma lomba assim, diz que eles viram até quando ele acendeu um foguinho, e 

baixou aquele temporá.  
Aí, no outro dia, cedo, disseram: vamos lá vê como é que o veinho passou. 

Chegaram lá ele tava fazendo um foguinho, tinha juntado um braçado de graveto, de a par 
lá, tudo enxutinho.  

E disseram pra ele, mas não choveu aqui seu João?  
Não, choveu mas eu gosto de me acomodar debaixo de uma árvore bem enfoiada, 

porque daí não passa a chuva.  
O senhor carcule que fôia de árvore; não passava porque era um milagre dele.  
E aqueles gravetinhos tudo enxuto e aquelas leinha também.  
O senhor carcule que ele era um homem de poder né. Tem muitas curas que ele fez 

e cura de milagre. É o que o povo conta.  
A gente reza, oferece pra ele. Porque ele disse: eu santo não sou, mas aquele que 

percisá, reze um padre nosso e uma Ave Maria pra mim e acenda uma vela, que eu hei de 
valê. 

O senhor não viu falar no Taiozinho?  
Uma derradeira missa que ele disse foi lá em Canoinhas. O senhor não conhece lá 

em Canoinhas? Conhece a igrejinha do são João Maria, as água dele?  
É retirado da cidade, as pessoa mais velha sabe.  
Ele ficou oito dia lá. Um derradeiro dia ele batizou oitenta criança lá. Ele rezava 

missa. Era uma festa, aquele povo, barracas pra todo lado... Daí ele despediu-se do povo. 
Ele disse: agora vou cumprir minha missão, vou descansar, eu vou ficar no Taiozinho, 
porque lá é uma cidade encantada, então vou ficar lá com os bugre, mas mais tarde vocês 
saem daqui e vão assistir uma missa lá no Taiozinho, vai ficar bem pertinho.  

Eles ficaram bobo, né. Mas ficou pertinho, pois agora tem os carro né. Ele não 
declarava as coisas.  

Para visitar o Seu João Maria 
E tinha um rapaz, que o seu João Maria era padrinho desse rapaz, ali em Papanduva 

por ali, mas isso faz muitos anos.  
Ele levantou bem cedo e disse para mãe: mãe me mate uma galinha e faça um 

revirado dessa galinha, que eu quero visitar meu padrinho, João Maria.  
Ela disse êh meu filho!  
Eu vou, vou visitar ele sim, minha mãe!  
Quando fez nove dia ele chegou de vorta. 
Ela disse: viu teu padrinho? 
Vi!  
Onde é que ele está?  
Tá lá na cidade do Taiozinho. Tive lá com ele. Tá lá, uma cidade muito bonita, uma 

igreja que representa ser de ouro por dentro.  
Ai ele contou, e ficou uma história.  
Ali em baixo do Taió tinha uma povoação. Fizeram uma festa, o rapaz não quis ir na 

festa. Disse: eu vou caçar... Matou uma paca, e tal, de repente, uma porta no perau. Chegou 
lá, bateu, e veio uma voz lá de dentro: vai-se embora, pegue a tua cacimba e vai-se embora! 
Ele foi, chegou na casa, o outro rapaz que não tinha ido, foi proseá com ele.  

Disse: rapaz, eu vi uma porta lá no perau, que até dá pra duvidá.  
No perau? Disse: vâmo vê.  
Chegaram lá, acharam, bateram na porta e veio aquela voz: mas você ainda voltou e 

trouxe mais um éh?  
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Disse: nóis queria muito proseá com seu João Maria, que ele disse que ele mora 
aqui numa cidade encantada.  

Então vou abrir a porta.  
Abriu a porta, tinha uma igreja mais linda do mundo, uma cidade das mais lindas do 

mundo. Aí disque ele olhou assim e perguntou: e o seu João Maria?  
Ele disse: ele tá pra trás daquele prédio lá. Ele fez um foguinho, tá se aquentando lá.  
E aquele batalhão de polícia lá. Diz os rapaz que pra eles era o são Sebastião 

pegando no cabo de um fuzil e aquele povo tudo deitado de bruço.  
E foram lá, e ele veio encontrá eles. Aí prosearam bastante com ele.  
Agora vocês vão embora e não procurem de vir aqui, porque aqui vocês vem só 

quando nois chamar, e assim, por conta, vocês não venham mais, que não é bom pra 
vocês.  

E agora como é que nóis vamos sair? 
Ele disse: não, eu vou sortá vocês.  
Abriu o portãozinho, se despediram dele e o seu João Maria falou mais umas coisa 

pra eles.  
Quando eles saíram, pisaram fora, olharam era só o perau. Não tinha protãozinho 

nada, não tinha nada.  
Isso não é história, isso é coisa que aconteceu. Ele disse que ia morar nessa tal 

cidade encantada do Taiozinho. Ele mora lá. Esse caçador achou a porta, decerto é porque 
eles mereciam né, daí entraram. Vamos dizer, era uma serra como esta daí. Mas ninguém 
vê lá, é encantado, não dá pra ver. E o que andou de gente campiando a cidade encantada 
do taiozinho...  

Ele disse vai ter um tempo, chegando esse tempo, daí desencanta. Ele prometeu 
voltar. Aí no Tamanduá tem um cemitério, ele pousou lá. Aí disse pro povo: eu mandei 
vocês plantar um cruzeiro onde eu pousei, mas daí ficou por sistema, onde eu pousar todo 
mundo planta uma cruz. E vocês não sepultem gente onde eu poso, porque eu vou voltar. E 
se vocês sepultarem gente, é capaz que eu demore mais ainda pra vortá.  

Chiquinho Marculino viu com os seus olhos! 
Seu João Maria pousou no São Sebastião dos Ferreira. Eu proseei com um velhinho, 

um tar de Chiquinho Marculino. Não sei como é que viram ele posando lá, tiveram uma 
informação foram todo mundo lá.  

E ele me disse: aquele milagre eu vi.  
E o Rio Paciência era mais longe que aquela casa (mostrou uma casa ao longe), era 

alto.  
Então, já era umas horas da noite o seu João Maria disse: Chiquinho, vão-se 

embora, que já proseamos bastante. Eu to cansando, tenho que descansá, que amanhã eu 
tenho que sair bem cedo.  

Mas o véio quis por água pra esquentá. Disse: eu vou lá no Rio Paciência pegar 
água. E diz o veinho: pois eu me criei naquele lugar. 

O seu João Maria oiô assim, disse: vai pra trás daquele pé de erva ali, que tem um 
despejinho de água, você vai e pega água ali.  

Ele disse: eu fui, mas eu sabia que não tinha.  Fui lá, o buraquinho de água tava 
mesmo ali, e enchi as vazilhinha d’agua.  

Clareou o dia, eu fui lá. O gramado limpo, pareio, rapaz. Aquela água só apareceu 
naquela hora.  

Esse milagre eu vi com meus olhos, como é que pode! 
Leve como uma pena 
E o tar de João Arti morava no outro lado do Iguaçu, no Paula Pareira. Ele (João 

Maria) era compadre do pai desse João Arti. Tava proseando diz que dava uns 500 metro 
do rio, bem de tardezinho.  

Ele disse: venho outro dia, que eu quero posá lá pro lado de Santa Catarina, hoje.  
E naquele tempo o porto era varado com canoa. As veis a canoa tava no porto ali e 

as veis tava pra baixo num outro lugar.  
O véio gritô pros fio: vocês vão passar o compadre lá, porque é capaz que a canoa tá 
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pra baixo, naquele passadô de vocês, daí ele chega lá como é que ele vai passar.  
E eles saíram correndo, diz que viram até quando ele desceu chegando no rio. 

Chegando ali, diz que viram o bonezinho dele lá pro outro lado, malemalzinho indo, olharam 
e a canoa amarrada pra baixo.  

Chegaram e contaram: pois o seu João Maria varou sem condução o rio.  
Passado um tempo ele varou lá, e perguntaram: mas como o senhor passou lá, 

aquele dia? Ele disse: não, eu sou levianinho, eu sou como uma pena, então quando eu 
quero passar, dá um ventinho e me leva; me deu um ventinho e me passou pro outro lado 
lá.  

Você carcule! Tem gente que debocha. Veja se um home desse não era poderoso, 
né.  

Ele disse: eu santo não sou, mas a pessoa que tiver fé ne mim, eu hei de valer. 
A gente conta os conto dos antigo, né.  
Aqui ele passou o Caçador Grande, carçado de chinela e não molhou a chinela. Ele 

usava umas paragatinhas.  
Vestígios do santo 
Eu sei três pousinho dele, lá no são Sebastião, no tal Serelepe e lá na Campina dos 

Borges. Lá me contaram que tem um perau, que tem um varandão naquele perau, coisa 
mais linda do mundo, e faz aquela canhada pra lá e daí tem aquele perau forte.  

Hoje diz que tá muito zelado lá. Aquela água no canto daquela pedra, uma água que 
parece que ta tremendo aquela água.  

Contaram que aparecia o lugar do foguinho dele e aonde ele escorreu a sopinha do 
feijão, que ele tinha um cardeirãozinho e aparecia o sinal ali nas pedras, tava a tinta ali 
ainda, aquelas pedras queimadinhas ali.  

Quantos anos né! 
Aquele perau lá, eu vou lhe dizer, é como uma casa de morar. E como é que ele 

sabia que tinha aquela casa ali? Ele deixou também aquela água pra remédio. 
Hoje uma firma comprou lá. Hoje fizeram barbaridade, escada de cimento pra descer 

lá, até uma Igreja, muito bem preparado. Tem muito milagre lá, aquela água lá.  
Traziam aquele carvaozinho pra remédio. O povo garrou aquela fé.  
O coval 
Eu proseei com um homem la de Guarapuava, que veio e comprou essa será aí, veio 

trabalhar aí. E tinha um chinês, e tal, e passemo a preseá com ele.  
Ele me disse: seu Arnoldo do céu, eu até queria que o senhor fosse lá pra não dizer 

que é mentira e se informá.  
Disse: hoje está muito zelado, mas ficou abandonado muito tempo.  
Levaro, que ele (João Maria) gostava muito de couve, daí diz que levaram uma 

porção de couve lá no pouzinho dele, ele tirou aquelas foinha preparou e plantou aqueles 
broto de couve.  

Seu Arnoldo do céu, eu queria que o senhor fosse lá pra vê, pra não dizer que é 
mentira minha, o senhor acredita que lá tem couve até hoje, ta lá o coval.  

No campo brotava e a criação comia tudo e agora a criação não vem mais. Está lá o 
coval até hoje, o senhor imagina!? Hoje tá formado e cercado aquele coval. O senhor 
carcule se não era o poder dele, né.  

Sobre a guerra e outras profecias 
O seu João Maria falou da guerra dos jagunço. Chamavam ele lá mas ele tava longe 

de lá. Pediam por ele, mas ele avisou antes: vai dar uma ilusão falsa e vão gritar por mim, 
mas o João Maria vai tá longe de lá, e feliz daquele que não for lá.  

Um veio me falou: e não sei porque a gente ia lá, se o seu João Maria tinha avisado 
isso.  

Ele dizia: mais tarde vocês vão carpir roça e na cabeça de um toco vocês escutam 
uma missa.  

Mas como é que pode, não veio o rádio!? 
Dizia: vai vir um aparelhinho que vocês acordam a hora que quer.  
E não veio o despertador!? 
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Ele dizia vem os castigo pra riba de castigo, daí vai e vai, de repente entra um 
presidente. Ai ele vai abrir exportação do Brasil pra todos os paises do mundo. E vai pra lá e 
vem de lá, e é exportação pra todo lado.  

Mas o Brasil foi criado pela lei do império e tem que terminar com a lei do império. A 
república é uma coisa boa mas é lei do coisa ruim. É a lei do dinheiro, uma lei que o dinheiro 
paga. Quem tem dinheiro hoje não deve crime, não deve nada. Vai, vai, daí de repente esse 
presidente põe uma ordem - não é que aconteceu? - do desarmamento. O povo tudo, tem 
que entregar as armas. Vai ter um prazo. Dentro desse prazo não pode ficar arma na mão 
do civil. Daí chega esse prazo, e não vai ficar arma, não fica. Vocês conte 90 dia que vocês 
tão com o comunismo no Brasil. Tem que entrar o comunismo pra daí entrar o império. Nem 
que seja 90 dia, o comunismo tem que governar. 90 dia! Daí derrubam o comunismo pra vim 
o império. Porque a lei do império é uma lei de Deus, santa. A pessoa deveu pagou, não 
pode dever, porque se dever para mesmo. É a monarquia.  

Pois é, o senhor note como é que esse homem sabia, e não deu agora? O lula 
entrou e abriu exportação pra toda parte e não deu porque o presidente tem que tirar a arma 
da mão do civil pra não ter perigo, que se ele não desarmar o civil ta feita a guerra. Tirou as 
arma, daí o sujeito desarmado como é  que vai. Mas vamos vê agora dia 23 é o último 
prazo, mas eu na minha conta, que passa o 23 vai saí uma rapa de arma geral, pelo dizer 
de seu João Maria, porque deu certo. Tinha que entra o comunismo. É a lei do Fidel Castro, 
governa ao menos 90 dias, daí vem a lei do império. 

Ele (João Maria) não disse que era contra o comunismo, ele disse que a lei depende, 
né. Depende do cuidado. 

Me disse um sujeito ali de Canoinhas: Eu sou comunista até debaixo da água. Eu fui 
lá em Cuba, vi o comunismo lá, é uma santidade daquele povo que vou te dizer. Aquele 
povo tudo trabalha, você não vê um grito, você não vê um bar, você não vê um roubo, 
nada... Tudo aquelas casa tem o alimento que precisa, tem roupa, tem calçado, se tem a 
criança doente, tem o médico. Bem cedo as mulher põe as criança nas creche e as 8 horas 
trais as criança pra casa. Um povo que é uma maravilha do mundo. Médico especialista... 

Eu gosto de proseá com as pessoas que dão atenção, que essa gente nova hoje, 
dizem esse véio é um bobo véio... e a gente não mente conta história que aprendeu né e 
histórias bem ajeitadas, que não é história né é acontecimento. 

João Maria disse que a pessoa de 60 anos em diante, não todos, mas já tem poder 
de fazer milagre. E na verdade tem mesmo. Eu não quero falá mas eu tenho benzido e curei 
muita gente. A gente tem poder né, que Deus dá pra gente. Até vou rezar uma oração de 
benzimento, pro senhor vê. Essa também foi o seu João Maria que ensinou, mas ele não 
deu cópia. Ele ensinou uma velha chamada Tuca. E a velha me queria muito bem, ela era 
pobrezinha, eu era piazinho, eu ia la ajudar ela, puxava água pra ela, uma leinha pra ela, eu 
agradava essa gente véia. dava atenção, ela me dava uma cuia de chimarrão, então ela me 
ensinou essa oração. Então a gente conta essas coisas pra essas pessoas que acreditam. 
Porque o que eu sei eu provo, né. 

Oração de benzimento 
O que que te puseram, que as três pessoas da divina Santíssima Trindade te tire o ar 

quente, ar de quebrando, de olhado, lombriga assustada, lombriga desejosa; 
Se te puseram este mal pela cabeça que São João te tire, 
Se te puseram este mal pelos olhos Santa Luzia que te tire, 
Se te puseram este mal pelo peito Santa Margarida que te tire, 
Se te puseram este mal pelos pés, pelas pernas, Santo Amaro que te tire, 
E Deus e o sol e a lua que tudo isso não é nada pelo sumo da verdade sendo 

suspensão de ventuosidade, que os poder do belo claro e Deus nosso Senhor Jesus Cristo 
e de nossa senhora Maria Santisssíma do Januário,  nos livrai dos inimigos vivos e dos 
inimigos invisíveis e de Cristo vencerei contrário, tabe larábio, sem eu li minha anunciação 
de Maria e fé barbetume invitáve ave Maria. 

Saia todos os mal que estiver neste corpo, saia o ar quente, ar frio, ar do sol, ar da 
luz, ar do vento, fraqueza, ar cúrtico, ártico, ar no sangue, ar de gangrena, febre maligna, 
espantai todas as doenças que estiver neste corpo. Peço pras sete óstias consagradas que 
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consagre essa pessoa e cure, peço pra sete cálice bento que derrame essa benção benta 
nesse doente e cure, peço pra sete anjo bendito que acompanhe esse doente e tire esses 
mal, peço pra sete livro missal que abençoe essa oração e seja remédio pra esse doente, 
peço pra sete missa cantada que foi dita hoje nesse dia pela Santíssima Trindade seja 
remédio e que cure esse doente pelo amor de Deus. Amém. Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém. 

Essa oração é feita pra qualquer tipo de doença. Pessoa que não pode morrer, rezou 
essa oração, descansa já. A gente sabe outras orações de benzimento também, de 
confissão pra si mesmo e outras. 

Os irmãos de João Maria 
Tem mais um irmão do seu João Maria que também andou no mundo, o senhor já 

ouviu falar? É o Frei Manoel. Tem umas história bonita de uns milagres que ele fez. Ele 
apareceu na foz do Iguaçu, num cemitério, daí foram descobrir ele era irmão do seu João 
Maria. 

Eles são em três irmão. João Maria, o Frei Manoel e o José Maria.  
O José Maria ainda não saiu ainda da casa do Pai. Não veio.  
João Maria disse: poderá que Deus não revogue; é pra dá a guerra de São 

Sebastião. O São Sebastião já guerreou com o Anticristo e perdeu a guerra. Agora ele vai 
guerreá de novo e vai ganhá.  

Então, antes da guerra o meu irmão José Maria vem, vem encaminhar o povo, todos 
voceis. Neste tempo muita pouca casa recebem ele, ele é um mendiguinho. Mas é fácil de 
vocês reconhecer, se vier um viagerinho com um bonezinho, uma boininha de coro de 
tamanduá é o meu irmão, o José Maria. Ele chega em tudo o que é casa. Aí ele chega pra 
ensiná as pessoas como é que vai se defendê do Anticristo.  

O Anticristo sai a cavalo, e me faz lembrá um político, dando dinheiro pro povo.  
Mas só que ele fura o dedo mingo da mão esquerda da pessoa e tem uma peninha e 

moia no sangue e a pessoa tem que assiná num livro pra ele com o sangue do dedo mingo. 
Então esse é o Anticristo. E daí ele dá esses montão de dinheiro pras pessoas, e na casa 
que não pega ele vai ali nos gramado e deixa aquele montão de dinheiro.  

Você carcule na precisão que o povo tá hoje, se um homem desse vier, um político 
desse, quem que escapa!? Daí ele disse: mas tem que assinar o nome com o sangue do 
dedo do mingo da mão esquerda.  

Então o José vem pra ensinar o povo a se defender. 
Essa guerra é uma espécie de um castigo. Vem o Anticristo, dá as voltiada dele, daí 

marcam o dia do combate.  
Daí no dia do combate o São Sebastião dá três brado. O que tiver força e correr pro 

lado dele, ele acode; mas ao que não tiver poder de ir, daí Deus abre as cataratas do céu, e 
aí vem raio corisco, aquele fogo que queima tudo. Escapa só os que tão com São 
Sebastião. Aqueles que pegaram o dinheiro do home, se foi-se embora tudo. 

As vezes eu pego a pensá nesses políticos que vem dando dinheiro pro povo... e a 
gente mesmo as vezes fala: há eu não vou votar pra aquele político porque ele não dá nada 
pra gente! É como eu digo né. Mas é muita pouquinha gente que sabe.  

9. Tereza Iankoski608 

Contava o Sr. Joaquim Semões que ele era um menino quando ali mesmo moravam 
em uma casa de pau-a-pique, quando viu um senhor já com uma certa idade passar pelo 
atalho e se acomodou no meio do mato, então ele foi contar para seus pais que viu um 
homem com um rosário no pescoço e um livro na mão e com uma trouxa de pano nas 
costas. Ele se chamava João Maria e armou uma cabana com pau e capim, e o tempo 
estava se arrumando para chover e a mãe de Joaquim com pena daquele velhinho foi até a 
                                                
608 Tereza é coordenadora de Grupo de Reflexão e Agente de Pastoral da Igreja Católica da comunidade de 
Passo Ruim, capela do Divino Espírito Santo, de Papanduva. Depoimento oferecido em 2003. 
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cabana e o convidou para passar a noite em casa, junto com eles, pois podia chover muito e 
ele ia se molhar e assim não passaria a noite sozinho, pois ali era um lugar muito perigoso.  

E ele, um homem simples mas de grande fé, disse: não se preocupem comigo eu 
preciso ficar sozinho para fazer as minhas orações e nada aqui vai me acontecer. Joaquim e 
sua mãe voltaram tristes para o rancho. 

No lado de fora da cabana, perto da porta, ele fez uma fogueira para clarear a noite. 
Da casa do Joaquim dava para ver o clarão. A mãe de Joaquim passou a noite na janela, do 
céu caía uma chuva forte e se ouvia cantos de louvor a Deus como se fossem anjos que 
cantavam na noite e era João Maria que, com sua voz suave, enfeitava a noite, e o clarão 
da fogueira brilhava sobre os pingos da chuva. Altas horas da noite tudo ficou quieto e 
silenciou. E mesmo com toda aquela chuva a fogueira não se apagou. Amanheceu acesa.  

João Maria ficou três dias neste local, fazendo uma cruz de cedro, rezando e 
louvando a Deus. No segundo dia, ao amanhecer, o sol apareceu brilhando triste e 
avermelhado, e o dia de luta começava para as famílias que aqui moravam, em busca de 
comida para sobreviver fazendo plantações. 

Neste dia mais ou menos as três horas da tarde, começou a escurecer, ameaçando 
chuva; uma nuvem muito escura cobria o céu como se fosse anoitecer, o gado solto no mato 
começou mugir, as galinhas se aconchegando nas árvores junto com os pássaros, os galos 
cantavam tristes e só se ouviam os fortes trovões e relâmpagos; parecia que vinha uma 
grande tempestade que ia acabar com tudo, aqueles viventes jamais viram um tempo assim.  

Então Joaquim e sua mãe foram até a cabana daquele senhor convidá-lo para que 
fosse com eles para o rancho. Lá estava João Maria cantando fazendo a cruz sem a menor 
preocupação com o tempo. Estava lá com um livro na mão, um rosário no pescoço, uma 
trouxa de roupa, cabelos e barba brancas, vestes simples e pobres e de sandálias; quando 
viu Joaquim e sua mãe contemplou o tempo e a mãe de Joaquim o convidou para ir com 
eles para o rancho pois poderia dar vento forte e muita chuva e o seu coberto poderia ser 
derrubado.  

Ela disse: vamos para o nosso rancho e ficaremos juntos, assim podemos rezar o 
terço que sempre rezamos e o senhor pode ficar melhor com nós.  

João Maria olhou para eles e foi acender o fogo que estava na direção da porta 
como da outra vez. E olhou para a nuvem e olhou para eles e disse: não se preocupem não 
vai chover. A senhora não precisa ter medo, pois o que for acontecer na minha cabana 
acontecerá também no rancho de vocês.  

E olhou mais uma vez para a nuvem e para eles e disse: não vai acontecer nada, só 
vai cair uns pingo de chuva.  

E João continuou fazendo a cruz e rezando.  
Eles voltaram para o rancho e em poucos minutos a escuridão passou e se fez um 

grande clarão no céu como num dia normal de sol, e só caiu uns pingos de chuva.  
A partir daquele dia a fé das famílias aumentou mais ainda, João Maria passou a ser 

um santo em espírito para eles. Todas as orações voltavam-se para João Maria e o Divino 
Espírito Santo e eles não tinham dúvida que aquele homem era um enviado de Deus, e a 
passagem dele por este local foi um presente para a comunidade. 

No terceiro dia João Maria terminou de fazer a cruz e quando anoiteceu se ouvia 
seus cantos em louvor a Deus Pai. E ao amanhecer plantou a cruz e foi embora sem 
ninguém ver.  

Quando foram olhar por ele só encontraram a cruz plantada, então os joelhos se 
dobraram diante dela e muitas orações ali passavam a ser feitas, e milagres aconteciam, 
tudo o que era pedido ali era recebido.  

A cruz brotou e virou árvore e certo dia um homem contrariou as famílias porque na 
demarcação das terras a árvore caiu nas terras dele e ele derrubou a árvore, mas no 
mesmo tronco plantou mais uma cruz de cedro e assim sempre era feito e sempre brotava e 
virava árvore. A conclusão que tiramos é que a cruz brotava para que o povo não deixasse 
de ter fé. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


