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Resumo 
 
 

 
 
 

MILECH NETO, Dário. “Um dos mais perigosos e audazes bandidos de que há 
notícia”: a trajetória de Juvêncio Pereira. 2018. 80f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Licenciatura em História) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Fede-
ral de Pelotas, Pelotas, 2018.  
 
 
 
 
 
O presente estudo tem como objeto a trajetória de vida de Juvêncio Rodrigues Pereira, 
um conhecido “fora-da-lei” que teria assolado a região meridional da província do Rio 
Grande do Sul durante a segunda metade do século XIX. Para isso, são utilizadas 
fontes de depoimentos orais, de relatórios provinciais e um processo crime, além de 
jornais da época com o objetivo de se ter uma melhor compreensão acerca da história 
do indivíduo aqui estudado e o contexto histórico em que viveu. O conceito de “bandi-
tismo social”, criado por Eric Hobsbawm, é problematizado no campo teórico por ser 
considerado fundamental para compreender o tema, assim como é também a noção 
de memória herdada. A fronteira é outra concepção central no estudo, entendida como 
um espaço dinâmico e de conflitos. Ao final, o trabalho pretende cruzar as informações 
dos tipos de fontes pesquisadas para chegar às conclusões acerca de quem foi Ju-
vêncio Pereira e, com isso, poder confirmar a hipótese principal de que ele teria sido 
um bandido social. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Rio Grande do Sul; banditismo social; fronteira 

 



 
 

 
 
 

Abstract 
 
 
 
 
 

MILECH NETO, Dário "One of the most dangerous and audacious bandits of 
which there is news": a trajectory of Juvêncio Pereira. 2018. 80f. Undergraduate 
thesis (Licenciatura em História) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Fede-
ral de Pelotas, Pelotas, 2018.  
 
 
 
 
 
The present study has as its object the life trajectory of Juvêncio Rodrigues Pereira, a 
well-known "outlaw" that would have devastated the southern region of the province of 
Rio Grande do Sul during the second half of the nineteenth century. To this end, 
sources of oral testimony, provincial reports and a criminal process are used, as well 
as newspapers of the time in order to gain a better understanding of the history of the 
individual studied here and the historical context in which they lived. The concept of 
"social banditry", created by Eric Hobsbawm, is problematized in the theoretical field 
because it is considered fundamental to understand the theme, as is the notion of in-
herited memory. The frontier is another central concept in the study, understood as a 
dynamic space and conflicts. In the end, the paper intends to cross-reference infor-
mation from the types of sources researched to arrive at the conclusions about who 
Juvêncio Pereira was and thus be able to confirm the main hypothesis that he would 
have been a social bandit. 
 
 
 
 
 
Keywords: Rio Grande do Sul; social banditry; frontier 



 
 

 
 
 

Lista de Figuras 
 

Fotografia 1 - A "ilha" de Juvêncio. Google Maps. Acessado em 05/09/2017. .......... 32 

 

Fotografia 2 - A cruz de Juvêncio. Acervo pessoal do autor. .................................... 32 

 

Fotografia 3 - O sobrado. Foto do acervo pessoal de Marcio Gama. ........................ 33 

 

Fotografia 4 - Santuário do gauchito Gil (Mercedes). Site: http://mapio.net/pic/p-

42066576/ Acessado em: 05/11/2017. ...................................................................... 40 

 

Fotografia 5 - Página do interrogatório de Juvêncio. Fonte: APERS-  Poder Judiciário. 

Cível e Crime. Comarca de Porto Alegre. Número 03. Caixa 5804. Maço 427. 1882.

 .................................................................................................................................. 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Sumário 

 

1. Introdução ........................................................................................................... 11 

2. Bandidos trespassam fronteiras ......................................................................... 13 

2.1 O debate teórico ............................................................................................... 13 

2.2 Bandidos e a região do Prata ........................................................................... 19 

3. Entre a cruz e a memória .................................................................................... 29 

3.1 A ilha ................................................................................................................ 30 

3.2 Memória ........................................................................................................... 33 

4. A célebre quadrilha ............................................................................................. 42 

4.1 O “facínora” ...................................................................................................... 43 

4.2 A perseguição .................................................................................................. 49 

4.3 O enfrentamento .............................................................................................. 53 

5. Conclusão ........................................................................................................... 58 

Fontes Consultadas .................................................................................................. 64 

Referências ............................................................................................................... 69 

Anexos ...................................................................................................................... 72 

a) Fotografia da parte interna da “ilha” de Juvêncio ............................................ 73 

b) Fotografia da cruz (ao centro) ......................................................................... 74 

c) Municípios do Rio Grande do Sul, segundo censo de 1890 ............................ 75 

d) Mapa do município de Arroio Grande .............................................................. 76 

e) Foto de uma matéria do jornal A Discussão, de 29 de outubro de 1884. ........ 77 

f) Depoimento por escrito de Fernando de Almeida, feito antes da entrevista ... 78 

g) Capa do processo crime número 03, de 1882 (APERS, Porto Alegre) ........... 80 

 

  



11 
 

1. Introdução 

 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso1 tem como objetivo estudar a traje-

tória de vida de Juvêncio Rodrigues Pereira. Ao que tudo indica, Juvêncio teria sido 

um célebre bandido que assolou a região meridional da província do Rio Grande do 

Sul (municípios como Canguçu, Cerrito, Bagé, Arroio Grande, Jaguarão, entre outros) 

em meados da segunda metade do século XIX.  

No primeiro capítulo abordarei a questão teórica do tema. Tratarei do conceito 

de banditismo social, apresentado por Eric Hobsbawm (2015), e quais desdobramen-

tos esse termo teve em outras obras, além de expor meu entendimento e posição 

quanto a essa questão. Muitos dos estudos atuais acerca do banditismo na história se 

preocupam mais com a parte empírica, dando pouca (ou nenhuma) atenção para a 

teoria. Também pretendo expor qual autor tenho por base para entender a “fronteira”, 

um outro conceito principal para o espaço geográfico enfocado nesse estudo. Ainda 

nessa parte, quero citar alguns exemplos de outros indivíduos históricos que um dia 

foram classificados como “fora-da-lei”. 

No segundo capítulo trabalharei com entrevistas que gravei com três pessoas 

que moram na região da Palma, em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul meridional, 

lugar onde Juvêncio morreu. Essas entrevistas foram gravadas e utilizadas tendo 

como ferramenta a metodologia da história oral. O objetivo é cruzar os depoimentos 

entre eles e expor os pormenores de relatos que acredito serem importantes para o 

estudo. Além disso, trabalharei tangencialmente a questão da própria memória, refe-

renciando textos importantes como os de Maurice Habwachs (2013) e de Michael Pol-

lak (1995).  

Já no capítulo final, o objetivo será compreender como Juvêncio foi visto pelos 

documentos escritos da época, sobretudo por jornais pelotenses como A Discussão e 

o Correio Mercantil. Muitas das notícias que usarei são reproduções dos jornais locais 

em outras folhas, que estão disponíveis online no site da Hemeroteca Digital da Bibli-

oteca Nacional, como o A Federação, de Porto Alegre. Com isso, pretendo refazer os 

                                                           
1 A frase do título (“Um dos mais perigosos e audazes bandidos de que há notícia”) foi retirada de uma 
matéria da Gazeta de Porto Alegre, reproduzida no Jornal de Recife do dia 20 de outubro de 1882. 
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passos do bandido, percebendo onde ele agia e onde iria com mais frequência, além 

de problematizar a questão das fontes de jornais. 

 Uma das principais hipóteses que tenho é a de que o bandido Juvêncio dos 

relatos orais seria o mesmo que aparece nas matérias de jornais. Ainda mais, creio 

ter ele grande parte das características de um bandido social, sendo uma delas o 

reconhecimento e ajuda das pessoas da região em que ele morava, protegendo-o das 

autoridades locais que estavam à sua espreita.  

 

.......... 

 

 Este trabalho diz muito sobre a questão do pertencimento, da identidade. Eu 

sempre quis escrever algo sobre a região em que fui criado e que revisito quando 

possível: a Palma (3° subdistrito do município de Arroio Grande). Um local em que as 

histórias - os “causos” - aparecem com frequência: narrativas essas que geralmente 

envolvem sangue, mortes e violência, e versam a respeito de uma época em que a 

tranquilidade era ameaçada constantemente pelas guerras. 

 Creio que a historiografia sobre Arroio Grande e outros municípios vizinhos está 

cada vez mais rica. Em parte, isso é graças aos cursos de história de universidades 

como a UFPel e a UNIPAMPA, que recebem alunos dessas localidades. Os colegas 

de profissão que conheço parecem cada vez mais engajados em buscar e fazer uma 

história problematizadora, que englobe também pessoas ou grupos “de baixo”, que 

até quase o presente momento pareciam silenciados, deixados de lado. 

 Saliento aqui que este é um estudo aberto à incorporação de novos dados, 

reinterpretações e críticas após sua publicação no banco de T.C.C’s da universidade 

– como ocorre com qualquer outra pesquisa. Acredito que informações inéditas a res-

peito do meu tema ainda estejam em outros arquivos. 

  Dito isso, vamos então para a investigação de uma dessas histórias da Palma 

que chegaram até mim. Um desses intrigantes “causos”, que eu gostaria muito de 

compartilhar com o leitor.  
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2. Bandidos trespassam fronteiras 

 

Gente ‘sin ley ni rey’, se dijo. 

“Jinetes Rebeldes”,  

Hugo Chumbita, 2011 

 

 

 Vou falar de um bandido - ou pelo menos assim ele foi chamado pelos jornais 

que representaram, na maioria das vezes, a visão da elite que habitou as cidades da 

região sul da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em fins do século XIX. 

Deixo claro aqui que, ao classificar pelos termos “bandido” ou “bandoleiro” o sujeito 

sobre o qual pesquisei, estarei – querendo ou não – reproduzindo esse discurso eli-

tista da época. Todavia, são adjetivos que servem para esse estudo, visto que foram 

obras de um determinado período histórico, de um grupo de pessoas, que revelam 

muito sobre quem exprimiu e recebeu tais qualitativos, além de não ser meu papel 

fazer uma oposição simplista “bandido x mocinho”, pois não serviria para os objetivos 

desse trabalho, que em realidade busca mesmo é problematizar a vida de tal sujeito.   

 Porém, para falar de algo ou alguém, é necessário mostrar quem já o fez antes. 

Nunca escrevemos sobre determinado tema sem que outras pessoas já não tenham 

se debruçado sobre ele integralmente ou marginalmente. 

 No caso dos bandidos, dos “foras da lei”, dos “causadores de problemas”, dos 

“facínoras”, temos um longo debate acadêmico que permeou boa parte da produção 

na área de história. É desse debate que vou me ocupar de – tentar – explicar e des-

crever na primeira parte deste capítulo. Muitos trabalhos poderão acabar escapando 

e não serem citados aqui por puro desconhecimento ou simplesmente por uma ques-

tão de seleção do autor. 

 

2.1 O debate teórico 

 Embora Fernand Braudel, célebre historiador da segunda geração da Escola 

dos Annales2, tenha abordado academicamente a questão do banditismo em 1949 na 

                                                           
2 Denominamos de Escola dos Annales um movimento historiográfico francês que ocorreu por meio 
das publicações da Revista dos Annales, iniciado em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre. É consi-
derada um marco por ser a escola historiográfica que trouxe significativas mudanças na prática do 
historiador, como a ampliação do conceito de fonte histórica. Foi dividida, segundo Burke (1991), por 
três gerações. 
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sua série de livros “O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico”, podemos dizer que Eric 

Hobsbawm foi o pioneiro em problematizar teoricamente o tema.  

 Em “Primitive Rebels”, de 1959, Hobsbawm estudou os modos arcaicos de pro-

testo social no sul da Itália. Ele apresentou o conceito de “banditismo social” no pri-

meiro capítulo, mas foi somente dez anos depois, com o livro “Bandidos”, que o pes-

quisador se debruçou mais sobre o termo, exaltando a peculiaridade e o alcance de 

tal definição:  

O banditismo social é um dos fenômenos sociais mais universais da 
história, e um daqueles que apresentam mais espantosa uniformidade. 
Ademais, essa uniformidade não decorre de uma difusão cultural, mas 
constitui reflexos de situações semelhantes nas sociedades campone-
sas, ocorram elas na China, no Peru, na Sicília, na Ucrânia ou na In-
donésia. Geograficamente, o banditismo social é encontrado nas Amé-
ricas, na Europa, no mundo islâmico, na Ásia meridional e oriental, e 
até na Austrália. Do ponto de vista social, parece ocorrer em todos os 
tipos de sociedade humana que se situam entre a fase evolucionária 
de organização tribal e familiar de um lado e a sociedade capitalista e 
industrial moderna de outro, mas incluindo as fases de desintegração 
da sociedade familiar e a transição para o capitalismo agrário (HOBS-
BAWM, 2015, p. 37).  

 O autor citou que, dentro do banditismo geral, há uma categoria importante a 

ser analisada: a dos chamados “bandidos sociais”. Seriam proscritos, pertencentes ao 

mundo rural, categorizados como criminosos pelos senhores e pelo Estado mas que 

eram, ao mesmo tempo, admirados e sustentados pela sociedade camponesa. Além 

do mais, eles se distinguiriam de outros dois tipos de criminalidade rural, como a de 

grupos do “submundo” profissional (ou “ladrões comuns”) e de comunidades onde a 

prática de pilhagem é vista com normalidade. Nesses últimos exemplos, ladrões e 

camponeses são estranhos uns dos outros, sendo os primeiros vistos como simples 

criminosos pelos segundos (HOBSBAWM, 2015, p. 36). 

 O bandido social jamais se apossaria dos bens de um camponês comum que 

vivesse em sua área, mas não hesitaria em roubar dos senhores. Era a moral desses 

camponeses que decidiria se o bandido era um mero larápio ou não, mesmo que se-

gundo o julgamento da lei, tanto o bandido antissocial quanto o social fossem tacha-

dos de criminosos. Devemos acrescentar aqui que o próprio Hobsbawm compreendeu 

que é um conceito difícil de ser encaixado na realidade, pois um homem poderia ser 

um bandido social nas montanhas natais e um simples ladrão na planície. 

 O bandido social, ainda segundo o historiador, poderia assumir uma dessas 

três formas: o ladrão nobre, aquele que “rouba dos ricos para dar aos pobres”, como 
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diz o mito de Robin Hood, tendo sido um exemplo real desse tipo Diego Corrientes, 

bandido da Andaluzia; os haiduks, homens livres que combatiam de forma coletiva 

nas montanhas e planícies ermas do sudeste da Europa; e, por último, o vingador, o 

qual se utiliza do terror para espalhar respeito entre os seus, sendo esse tipo mais 

bem representado por Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. 

 É válido salientar aqui que, embora o estudo de Hobsbawm seja lembrado na 

maioria das vezes apenas pelo conceito do banditismo social, ele também tratou de 

fazer um panorama do banditismo em geral, buscando diversas especificidades que 

se mantinham entre as mais variadas regiões do planeta.   

 Para ele, o auge do banditismo social teria ocorrido nos séculos XIX e XX, o 

que vai ao encontro da afirmação de Jacques Le Goff (2008, p. 260) a respeito do 

triunfo do progresso e do grande “boom” econômico que dominaria a virada do século, 

ou seja: foi no contexto da transição e consolidação da economia capitalista que o 

banditismo aflorou em praticamente todos os continentes.  

Além dessa questão temporal, teríamos outros aspectos semelhantes a serem 

levados em conta quanto ao crescimento das atividades de banditismo e que aqui são 

resumidas e elencadas:  

• Aspecto geográfico: a geografia era determinante na constituição de um ban-

dido. Áreas remotas, como as montanhosas, propiciariam as atividades crimi-

nosas, que acabavam tendo maior expressão nesses locais; 

• Governo e polícia ineficazes: segundo esse aspecto, um Estado não teria a 

capacidade de manter uma força policial rural eficaz até o século XIX. A debili-

dade do poder propiciava o potencial para o banditismo; 

• Crises econômicas: períodos de recessão tendiam a vir acompanhados de um 

nítido aumento do banditismo (afirmação válida até hoje se tomarmos ela de 

maneira genérica: a violência aumenta em épocas de desequilíbrio econômico). 

Devemos salientar que as sociedades rurais de antigamente dependiam muito 

mais de uma boa colheita do que hoje em dia, e períodos de escassez faziam 

parte do seu cotidiano; 

• Perturbações políticas e guerras: os conflitos civis e contra outros Estados ten-

deriam, após seus términos, a deixar para trás bandos de salteadores para 

praticar seus crimes; 
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• Milenarismo: a crença em um momento de justiça final, algo que foi bastante 

peculiar no nordeste brasileiro, poderia ajudar o banditismo a se tornar uma 

prática maior e aliada à essa questão cultural e religiosa. 

 Bandidos seriam reformadores e não revolucionários, pois quando tinham al-

gum programa claro de intenções, esse era manifestado na tentativa de restabelecer 

a ordem das coisas tradicionais (tal como eles pensavam que seriam em um passado 

real ou idealizado). O banditismo não constitui um movimento social em si, e sim pela 

“sociedade boa de antigamente”. Em política, os bandidos tendem a ser tradicionalis-

tas revolucionários (HOBSBAWM, 2015, p. 46-47). 

 Após a publicação de seus estudos, Hobsbawm recebeu críticas diversas 

acerca de alguns pontos do seu trabalho. As mais conhecidas delas são as do antro-

pólogo Anton Blok, feitas em 1972. Blok escreveu que o historiador britânico prestou 

mais atenção nos bandidos e camponeses em si do que na sociedade como um todo 

(BLOK, 1972, p. 498). Contudo, neste caso, embora Hobsbawm considere tal crítica 

relevante, acredito que o autor criticado abordou, sim, as questões políticas e econô-

micas do banditismo em sua obra, mesmo que de uma maneira geral.  

 Ainda para Blok (1972), o mito do bandido social de Robin Hood, embora me-

recesse ser estudado, muito pouco teria a ver com a realidade, sendo uma categoria 

que não deveria ser usada para a compreensão de um tipo de banditismo. Hobsbawm 

respondeu tal crítica citando que em todas as regiões existiriam mitos acerca de ban-

didos “ruins” e “bons” e que de alguma forma, a partir do momento em que alguns 

começaram a ajudar o povo, eles passaram a ser vistos como “bandidos especiais” 

(HOBSBAWM, 2015, p. 197). Haveria provas de que alguns bandidos ao menos ten-

taram corresponder ao “papel” de Robin Hood. 

 Uma última crítica importante de Blok (1972, p. 497) foi a de que todos os ban-

didos seriam “sociais” visto que são seres humanos que estão ligados a outros seres 

humanos. Tal afirmação também foi rebatida pelo historiador, enfatizando novamente 

que todas as sociedades campesinas faziam conscientemente a divisão entre quem 

era considerado criminoso “imoral” e quem não era.  

Blok tentou desmerecer o modelo de Hobsbawm (mesmo que o considerasse 

válido) sem perceber que o historiador estava falando de uma categoria específica 

existente sem negar os diversos outros tipos de banditismo, como o antissocial. Para 

Ferreras (2003), Blok salientou que preferia os casos ao modelo, sugerindo estudar o 
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mundo rural como um todo para descobrir as relações sociais existentes nele (algo 

que Hobsbawm também não deixou de fazer de certo modo, mesmo que tenha abor-

dado rapidamente as relações entre bandidos e elites locais). 

Na década de 1970, tivemos dois importantes estudos relacionados ao Brasil 

acerca do tema. Peter Singelmann no artigo “Political Structure and Social Banditry in 

Northeast Brazil” (1975) utilizou o conceito de banditismo social para analisar o can-

gaço, assim como fez Linda Lewin em "The Oligarchical Limitations of Social Banditry 

in Brazil: The Case of the 'Good' Thief Antonio Silvino" (1979), ao usar a categoria do 

ladrão nobre (e não de vingador) para estudar a vida de um cangaceiro. Ambas as 

pesquisas corroboraram a de Hobsbawm, mas com foco no coronelismo e nas redes 

familiares dos cangaceiros, de modo a investigar mais a fundo as peculiaridades 

desse fenômeno na história do país.  

Dentre os mais diversos estudos sobre o cangaço que foram produzidos desde 

então me parece mais interessante para a minha pesquisa o livro de Frederico P. de 

Mello, “Guerreiros do Sol: Violência e banditismo no Nordeste do Brasil” (1985). Nesta 

obra o autor, baseado em uma ampla e diversificada gama documental, chamou a 

atenção para o aspecto profissional do cangaço. Ser cangaceiro seria, sobretudo, uma 

profissão. A vingança acabava sendo secundária na maioria dos casos. Incorporando 

a “ética sertaneja” de vingar com sangue um ato de sangue, o bandido fazia uma 

representação do seu papel para si e para a sociedade, legitimando com isso os seus 

atos. O que Mello (1985) propôs foi que essa imagem de “vingador” nada mais seria 

que um “escudo ético” manejado pelos cangaceiros, uma imagem que, na prática, não 

era correspondida. Lampião, por exemplo, não vingou a morte de seu pai. Quem es-

tava determinado a praticar o ato de vingar e o consumava, logo abandonava o can-

gaço, pois seu papel já teria sido cumprido e não haveria mais essa base “ética” para 

o bandido se apoiar. Pouco se fazia para concretizar a vingança, e boa parte dos 

cangaceiros em seguida se acomodavam, mais preocupados com o cangaço como 

meio de vida e com as imagens que os outros faziam deles, segundo o autor. 

Sobre o aspecto econômico da atividade dos bandidos, o qual Mello (1985) 

abordou, Hobsbawm (2015) salientou que o banditismo poderia estar à margem, mas 

nunca fora das atividades sociais, políticas e econômicas de qualquer sociedade. É 

um detalhe que o pesquisador britânico citou como esquecido por muitos estudiosos. 

Dois anos depois, em 1987, foi publicado o livro “Bandidos” (sobre o banditismo 

em diversos espaços da América Latina, no qual há uma clara referência ao mesmo 
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título da obra de Hobsbawm), organizado pelo americano Richard W. Slatta, estudioso 

das figuras dos “cowboys/gauchos”. O autor preocupou-se em trazer novos tipos de 

fontes para a abordagem do banditismo, como os arquivos da polícia e do poder judi-

ciário, criticando Hobsbawm por depender demais de fontes populares e folclóricas. 

As classes médias urbanas, segundo Slatta, também devem ser levadas em conta na 

construção do bandido. Ferreras (2003) salientou que Slatta, na conclusão do livro, 

afirmou que é impossível falar de banditismo social na América Latina. O embasa-

mento para tal afirmação estaria no fato de que a relação da elite rural com os bandi-

dos dificultaria que ele se tornasse herói popular. Mas o próprio Hobsbawm (2015, p. 

36) afirmou que o bandido social poderia, em muitos casos, ser apoiado pelo dono do 

poder local. Logo, a afirmação de Slatta (1987) de que um bandido não poderia ser 

considerado herói por causa justamente dessa relação com a elite rural é, para mim, 

invalidada. 

Outros estudos vieram como resposta a essa versão. Gilbert M. Joseph, por 

exemplo, no texto “On the trail of Latin American Bandits: A reexamination of Peasant 

Resistance” (1990) questionou o uso de apenas fontes “oficiais” pelo grupo de Slatta, 

mas também discordou do uso indiscriminado que Hobsbawm fez da literatura popu-

lar, como as baladas, para analisar o banditismo. Para Joseph (1990), a solução de-

veria ser a combinação dos dois tipos de fontes (populares e oficiais), tendo em vista 

as limitações que elas impõem. Acredito ser tal abordagem a mais adequada para a 

minha pesquisa. 

Ocorreu um outro debate acadêmico entre Slatta e Joseph no número subse-

quente da Latin American Research Review, em 1991. Para Joseph seria necessário 

ir além da tese de Hobsbawm e, assim, expandir as estruturas de análise existentes 

no campo do banditismo. No caso de Slatta, este decidiu focar em estudos de caso, 

no empirismo, deixando de lado a teoria, algo que Ferreras (2003) percebeu ser a 

tendência da História Social nesse tipo de estudo, pelo menos no início dos anos 2000.  

Foi justamente Norberto O. Ferreras que, ao revisitar o banditismo social em 

um artigo de 2003, sublinhou o fato de muitos historiadores enxergarem a questão 

apenas pela oposição entre “senhor” e “bandido”, ao invés de perceber que o mundo 

rural é muito mais complexo que isso. O banditismo, conclui Ferreras (2003), ainda 

continua a ser chamado de “social” e seria muito mais interessante pesquisar as cau-

sas da violência rural.  
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Mesmo que Ferreras (2003) tenha apontado para o crescimento do aspecto 

empírico do estudo sobre o banditismo, ainda podemos ver trabalhos nos últimos anos 

que não deixaram de trazer a discussão teórica do tema. O de maior relevância é o 

de Pascale Baker, “Revolutionaries, Rebels and Robbers: The Golden Age of Banditry 

in Mexico, Latin America and the Chicano-American Southwest, 1850-1950” (2015), 

que abordou a questão da literatura e suas representações sobre o banditismo. Baker 

revisitou a discussão teórica do tema para demonstrar que segue sendo importante (e 

possível) estudá-lo através do viés cultural. A pesquisadora ainda chama a atenção 

para a ideia de uma “Era de Ouro” do banditismo na América Latina que, segundo ela, 

até pode ser aplicada, mas que deve ser desconstruída de modo a permitir incluir 

outros objetos de estudos. 

Tenho, por fim, que salientar que Hobsbawm continua sendo a maior referência 

em estudos sobre banditismo de modo geral. Seu trabalho ainda domina o campo na 

questão teórica - Ferreras (2003) e Baker (2015) concordam com isso. Os diversos 

pontos de que ele tratou, sobretudo em “Bandidos” (2015), são cruciais para o tema. 

Sua abordagem foi ampla, revelando as congruências dos casos que pesquisou. 

 

2.2 Bandidos e a região do Prata 

Assim como Hobsbawm categoriza diversos tipos e subtipos de bandidos ao 

redor do mundo (BAKER, 2015, p. 12), os autores acima citados fazem esse percurso, 

falando um pouco de bandidos como Billy the Kid, Jesse James, Pancho Villa, Lam-

pião etc. Os criminosos são os mais diversos. Para não me alongar e chegar até o 

meu objeto (o estudo sobre a trajetória de vida de um indivíduo), vou escrever, após 

essa revisão bibliográfica, acerca do lugar em que ele atuou – além de citar alguns 

outros proscritos que ficaram conhecidos nesse mesmo lugar. 

O rebelde que estudei agia no que hoje é a parte meridional do Rio Grande do 

Sul. Como bem explicitou Thompson Flores (2012), não é possível conceber esse 

lugar (o Rio Grande do Sul) e sua história senão como um componente do espaço 

platino3: 

Nesse sentido, sempre me foi muito evidente que a condição frontei-
riça do Rio Grande do Sul era um elemento fundamental para sua 
compreensão histórica. Percorrendo a historiografia, percebe-se 

                                                           
3 O espaço platino aqui entendido é o território abrangido pela bacia do rio da Prata, no qual o Rio 
Grande do Sul está inserido, bem como as regiões dos países da Argentina, Uruguai e Paraguai.  
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facilmente o protagonismo da Fronteira nessa história, e comumente 
encontramos historiadores fazendo essa afirmação. [...] Mais da me-
tade do perímetro total da fronteira rio-grandense é constituída por li-
mites internacionais [...] (THOMPSON FLORES, 2012, p. 15). 

Complementando, eu diria que para compreender esse lugar é necessário nos 

determos na questão da disputa entre duas soberanias principais do período colonial: 

Portugal e Espanha. Mudando o foco e recuando no tempo, do século XIX para o 

XVIII, podemos perceber as rivalidades que este espaço dividido suscitava entre seus 

habitantes. 

Um exemplo que, a meu ver, demonstra muito bem isso foi o longo processo 

de inúmeras tentativas de demarcação dessa fronteira através de iniciativas das co-

roas ibéricas, com as partidas demarcatórias. Os desentendimentos e impasses entre 

os funcionários que tinham que fazer a demarcação in loco eram constantes: militares 

espanhóis culpavam os militares portugueses pela demora e vice-versa. A questão da 

alteridade entre essas pessoas era permeada em grande parte pela hostilidade4. 

O século XIX, por sua vez, já iniciou com uma guerra entre essas soberanias: 

a Guerra das Laranjas (1801)5. Com o processo de independência dos vice-reinos 

espanhóis, tivemos conflitos que envolveram de alguma forma os hispano-americanos 

e luso-brasileiros, como a Guerra da Cisplatina (1825 – 1828). O Rio Grande do Sul 

em seguida protagonizou a Revolução Farroupilha (1835 – 1845) e depois a Federa-

lista (1893 – 1895), além do envolvimento na Guerra do Paraguai (1864 – 1870). 

Essas constantes disputas demonstram bem o território como um lugar de vio-

lência por excelência. Além dessa questão bélica, creio que devo atentar para uma 

figura que foi comum no território platino: o gaúcho. Um tipo social, muitas vezes re-

presentado como homem livre, sem vínculos e que só contraia trabalhos temporários 

em estâncias, isso quando não estava cometendo algum tipo de crime. Esses “pasto-

res” já eram considerados um problema, como nos mostra a visão de um dos demar-

cadores de limites, o aragonês Félix de Azara (1742 -1821), ao relatar como via os 

campesinos: 

Los pastores de estos países son los menos civilizados de todos sus 
habitantes, y que este género de vida ha reducido a los españoles casi 
al estado de salvajes, es verosímil que la vida pastoral no sea compa-
tible con la civilización (AZARA, 1850, p. 278). 

                                                           
4 Acerca desse tema, ver Milech Neto (2015). 
 
5 Ver Camargo (2001). 
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Segundo Thompson Flores (2012), não podemos cair na visão romantizada do 

gaúcho como um indivíduo totalmente livre, mas sim como alguém que tinha laços de 

acordo com seus interesses. Conforme a autora, é esse conjunto da figura do gaúcho 

com o histórico de conflitos bélicos que caracterizaram e fizeram desse território um 

lugar de inerente violência.  

As possibilidades abertas pela fronteira também são vistas como um detalhe 

de potencialização da violência, com os costumeiros crimes de contrabando e assas-

sinatos. Através das fugas para o “outro lado”, por exemplo, os criminosos estavam 

sob tutela de uma outra autoridade, ainda mais que, segundo a legislação brasileira, 

um criminoso só podia ser julgado por um delito no lugar em que este fora cometido. 

Além disso, tínhamos a movimentação constante do gado pela fronteira para a reali-

zação de negócios que os estancieiros achavam mais vantajosos (THOMPSON FLO-

RES, 2012, p. 21) 

Para finalizar a linha de raciocínio de Thompson Flores (2012), acho imprescin-

dível o modo como ela percebeu a fronteira, apresentando o conceito de “fronteira 

manejada” em seu trabalho. Em linhas gerais, a autora mostrou a fronteira como um 

espaço dinâmico e manejado pelos indivíduos e grupos conforme seus interesses, 

posições e recursos, que poderiam mudar nas mais diversas condições em que se 

encontravam. 

Esse conceito amplo e complexo de fronteira pressupõe alguns pontos, se-

gundo a autora: a redução da escala de análise para focar ações individuais sem per-

der o foco do macro; a ambiguidade da fronteira como ponto de separação e contato; 

há um centro de poder que faz a manutenção desse espaço; o limite é reconhecido 

pelos fronteiriços; a noção inerente de ser estrangeiro ou do outro estrangeiro; a noção 

de limite é um obstáculo para as relações que atravessam o espaço; a fronteira não é 

um dado fixo, mas que está sujeito à modificações de significados; as relações coe-

rentes podem se tornar logo incoerentes em outro momento;  essas relações devem 

ser compreendidas para além das relações duais (Estado – Estado, por exemplo); os 

sujeitos fronteiriços não são homogêneos, com diversos tipos sociais, logo com a fron-

teira se colocando de maneira diferente a essas pessoas; e, por fim, que esse manejo 

representa uma ação consciente do indivíduo, embora essa racionalidade não seja 

plena e as possibilidades não sejam muitas (THOMPSON FLORES, 2012, p. 71 - 72). 

Vendo a fronteira dessa forma, como um espaço manejado muitas vezes em 

função de crimes e como um local de violência inerente, ainda mais com a figura 
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presente do gaúcho, não seria muito difícil de concluir que a região do Prata foi cenário 

dos mais diversos bandidos. Tanto do lado de cá quanto do lado de lá abundaram as 

mais diferentes figuras que, de uma forma ou de outra, foram consideradas como 

“fora-da-lei”. 

Do lado de lá, temos um dos mais reconhecidos trabalhos acerca do bandi-

tismo,“Jinetes Rebeldes: Historia del bandolerismo social en la Argentina” (2011), do 

historiador argentino Hugo Chumbita. Nesse estudo, Chumbita vai ao encontro da tese 

de Hobsbawm, mostrando que o modelo de bandido social apresentado pelo historia-

dor britânico existe de fato tanto no mito quanto na realidade do espaço platino. Ele 

ainda salientou que deveríamos ir além dos documentos oficiais e ver os bandidos 

através do folclore e da oralidade que são construídas em seus espaços de atuação.  

No livro o autor perpassou a história da América Platina desde a época colonial 

até meados do século XX. Logo de cara, após um capítulo de caráter introdutório, 

Chumbita abordou a figura de José Gervásio Artigas (1764 – 1850). Em sua análise, 

Artigas seria o exemplo por excelência do bandido social. As autoridades de Buenos 

Aires o chamavam de bandido, anarquista, contrabandista etc. enquanto os campesi-

nos da Banda Oriental o consideravam uma liderança. 

Igual que los “buenos bandidos” de todos los tiempos, Artigas procu-
raba lo necesario para su grupo y también para repartir con los paisa-
nos. [...] Changadores, tribus indias, agricultores y criadores pequeños 
y medianos, peones y esclavos de las estancias, todo aquel conjunto 
de gente rechazaba la autoridad. Todos ellos adherían o admiraban el 
estilo de vida libre, alegre y bravío de los gaúchos. Su máximo expo-
nente, el bandolero Artigas, con su aureola de rebelde indomable, jus-
ticiero y amigo de los pobres, encarnaba los valores compartidos por 
los habitantes de la frontera (CHUMBITA, 2011, p. 44 – 45). 

Artigas ainda teria como outro traço geral do bandido social a questão de ter 

servido como soldado, no caso no corpo de blandengues, que vigiava a fronteira com 

o Brasil e perseguia contrabandistas. Chumbita (2011) considerou o alistamento como 

uma forma de a autoridade se aliar ao bandido já que não poderia vencê-lo. Após o 

trabalho como soldado, Artigas desertou em 1814, quando já tinha começado a fase 

de insurreição na campanha, passando então a ser difamado pelo governo portenho.  

As experiências do chamado êxodo oriental em 1812 (quando uma grande 

parte da população o acompanhou na travessia do rio Uruguai) e do repartimento de 

terras de 1815 (em que ele dava preferência aos mais pobres como negros livres e 
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índios) mostravam o quanto Artigas tinha uma preocupação com esse povo da cam-

panha.  

Chumbita (2011) demonstrou em seu texto que os saques que teriam sido co-

metidos pelos homens de Artigas eram uma prática que o próprio exército regular 

aplicava. O autor ainda chamou a atenção de que o “Protetor dos Povos Livres” não 

seria um mero delinquente vulgar, mas um rebelde que defendia os seus paisanos 

dentro dos valores tradicionais da cultura rural da fronteira. Mesmo assim, há os que 

teriam esquecido da juventude de bandoleiro de Artigas, hoje reivindicado como herói 

nacional da República Oriental do Uruguai.  

O escritor argentino reproduziu a ideia de que o militar trocou diversas informa-

ções e aprendeu muito com o olhar do já citado naturalista Félix de Azara. De fato, os 

dois se encontraram quando Azara estava comandando o povoamento da vila de Ba-

toví, embora saibamos hoje que o ilustrado espanhol menosprezava não só o corpo 

de blandengues, como a própria capacidade de liderança de Artigas frente aos seus. 

Tal fato mencionado acima é secundário à ideia que realmente Chumbita 

(2011) quis explicitar: José Artigas foi um bandido social efetivamente em vida e não 

um mero rebelde que acabou sendo transformado em um bandido nobre (bom) ape-

nas após a sua morte. A relação próxima com as pessoas menos favorecidas de sua 

época, assim como com as nações de indígenas, congregando um bom número dessa 

gente ao seu redor perpassa a imagem de um líder carismático. Hoje, em praticamente 

todas as cidades e pequenas localidades do Uruguai há um busto dele, isso sem falar 

em outros países do mundo. 

Essas lideranças carismáticas ligadas aos setores tradicionais da sociedade 

estiveram presentes nos arranjos dos processos de independências, sobretudo da 

Argentina. Um dos maiores exemplos desses comandantes foi Juan Manuel de Rosas 

(1793 – 1877) que, assim como Artigas, foi chamado de caudilho. O caudilhismo en-

quanto sistema político desse período teve como uma de suas armas a prática das 

montoneras, que seriam organizações militares irregulares que tinham fins políticos, 

sobretudo na disputa entre as ideias de organização do Estado (federalismo e centra-

lismo). Chumbita (2011) as chama de “guerrilhas gaúchas” que tomavam determina-

dos lugares (realizando saqueios) e eram comandadas por um chefe local ligado a 

algum caudilho junto a seus peões e quem mais quisesse participar. Nesse tema, não 

posso deixar de citar “La historia de una montonera: bandoleirismo y caudillismo em 

Buenos Aires, 1826” (2006), em que Raúl O. Fradkin se debruçou não apenas na ação 
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do líder e seu grupo mas em problematizar o conceito de montonera. Tal obra de-

monstrou que abordar coletivamente o bandoleirismo não significa deixar de lado as 

práticas individuais. 

Foram os montoneros do noroeste argentino que o escritor (e presidente da 

Argentina) Domingo Faustino Sarmiento (1811 – 1888) se ocupou em criticar em parte 

de seu famoso livro Facundo o civilización y barbárie en las pampas argentinas (1845). 

Ele considerava o tipo social do gaúcho como um dos males a serem combatidos na 

região, pois representava a barbárie que desencadeou em figuras de caudilhos como 

Juan Facundo Quiroga (1788 – 1835), o “Tigre de los Llanos”, partidário do federa-

lismo. Ao contrário dos federais, para Sarmiento os unitários e as cidades represen-

tavam a civilização. Ainda outro caudilho famoso foi abordado pelo autor: Ángel Vi-

cente Peñaloza (1798 – 1863), ou Chacho Penãloza, também um inimigo do centra-

lismo de Buenos Aires e que foi sucessor de Quiroga. 

Com essas disputas entre unitários e federais na Argentina, com grande prota-

gonismo das montoneras, vamos adentrando já a segunda metade do século XIX, que 

é o período que trato em meu trabalho. Novamente na literatura o bandido foi abor-

dado, dessa vez em Martín Fierro (1872), de José Hernández (1834 – 1886). Ao con-

trário de Facundo, a obra de Hernández enaltece a figura do gaúcho, mostrando esse 

tipo como um herói. 

Temos os matreiros, gaúchos errantes, solitários, mas que também poderiam 

andar em bandos, que Chumbita (2011) tratou após falar de Artigas e dos montonei-

ros. Sejanes Dornelles, em “Os Últimos Bandoleiros a Cavalo” (1991) também abor-

dou esses matreiros platinos. Mesmo sendo uma obra de forte caráter regionalista/tra-

dicionalista, ela é importante na medida em que demonstrou quão imprescindíveis são 

os relatos orais para contrastá-los com outros tipos de fontes. Dornelles exemplificou 

como na prática um bandido pode ser considerado “bom”, ou seja, fazer parte do tipo 

“social” mesmo tendo relações com a elite rural local.  

Seguindo as novelas gauchescas, outro destaque foram as narrações biográfi-

cas dos matreiros que fazia Eduardo Gutiérrez (1851 – 1889). O escritor argentino 

seria apaixonado por contar essas histórias de vida nos folhetins, inclusive buscando 

testemunhas orais, segundo lembrou o próprio Chumbita (2011), que destacou o fato 

de os poemas dele serem menosprezados como literatura menor pela elite daquela 

época. 
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Desses gaúchos historiados e relatados por Gutiérrez, dois matreiros tiveram 

um espaço (subcapítulo) dedicado tanto no livro de Chumbita (2011) quanto no de 

Dornelles (1991). O primeiro foi o “Formiga Negra” (El Hormiga Negra), Guillermo Ho-

yos (1837 – 1918). Agiu nos limites de Santa Fé e Buenos Aires, montando um cavalo 

negro e vestindo-se com roupas pretas (por isso o seu apelido). Hoyos causou diver-

sos problemas para a polícia da localidade, como confusões em bailes e inclusive 

brigas que acabaram em assassinatos. Ele teria ido tirar satisfação em um circo que 

estava em San Nicolás e que apresentaria um espetáculo do “Formiga Negra”. Ele 

inclusive assistiu depois à peça.  

Já o segundo foi o “Pastor Luna” ou “Luna, El Entrerriano” (1846 – 1872), sobre 

o qual não temos tantas informações como no caso de Hoyos. Luna seria de Tuyú, 

com destacado fenótipo indígena e foi criado por um rico estancieiro, José Maria 

Areco. Teria se envolvido em uma disputa de carteado quando matou um homem, 

sendo condenado a  prestar serviço no sul. Desertou do corpo militar e cometeu mais 

crimes de morte até ser pego e, por fim, executado. Dornelles (1991) destacou a des-

treza do bandido em lutar juntamente com seu cavalo, treinado para que não deixasse 

ninguém encostar em seu dono. 

Posso citar também os matreiros que foram referenciados por Chumbita (2011) 

mas que não apareceram na obra de Dornelles (1991). Um desses tipos tinha por 

nome Juan de la Cruz Cuello (1830 – 1851), homem considerado como o “bandido 

romântico”, namorador, tanto pelo seu modo de vida como também por ter ganhado a 

preferência de uma mulher que estaria prometida ao seu comandante. Cuello ingres-

sou forçadamente em um regimento militar como pena de ter matado dois homens. 

Ele logo desertou e acabou fugindo com a moça, de nome Margarita Oliden. 

Após meter-se em outros episódios de confronto com as autoridades, Cuello 

teria tentado tomar como esposa a irmã de um cacique, chamada Manuela Díaz. Um 

policial ofereceu uma recompensa para que ela entregasse o bandido e, assim, a mu-

lher procedeu, embebedando-o. Depois de um incidente em que um dos índios da 

tribo roubou a recompensa de Manuela e depois a matou, Cuello foi enviado para 

Buenos Aires e fuzilado a mando de Rosas. 

Ainda segundo Chumbita (2011), outro matreiro famoso foi Juan Moreira (1829 

– 1874). Sua vida como fora da lei iniciara quando o dono de um estabelecimento 

comercial (que lhe devia dinheiro) queria anular a dívida através de um pedido ao juiz 
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de paz da região de La Matanza. Moreira matou o dono da venda e também o juiz de 

paz. 

Fugindo da lei, acabou ficando na região de Navarro, onde foi nomeado como 

sargento de polícia, algo que Chumbita (2011) percebeu como um claro exemplo de 

quando as autoridades convertem em guardião o “bandido mau”, uma prática comum 

quando as autoridades já não conseguem lidar com ele como um inimigo. Essa no-

meação se deu no contexto de proteção à Moreira, cuja rede de relações caracteri-

zava outro traço do bandido clássico, segundo Hobsbawm (2015): sua invisibilidade 

ou invulnerabilidade. 

Em Navarro, Moreira teria perturbado as eleições de deputados, causando 

ainda mais desprezo das autoridades por sua figura. Se envolveu em outros crimes e 

peleias com a polícia e acabou sendo traído por um antigo companheiro, conhecido 

como “Cuerudo”, que delatou ao comandante da Guarda Nacional, Francisco Bosh, 

sua localização em um prostíbulo chamado “La Estrella”, na localidade de Lobos. A 

partida de vinte e cinco homens liderados por Bosh então agiu, a mando do governa-

dor da província de Buenos Aires, Mariano Acosta. Chumbita (2011) narrou, baseado 

em um documento oficial, o derradeiro fim do matreiro, no dia 30 de abril de 1874, 

quando, surpreendido pelos opositores, tentou pular um muro e levou um golpe de 

baioneta do sargento Andrés Chirino: 

Antes de caer, Moreira alcanzó a dispararle un tiro en el pómulo, apli-
carle un hachazo en la cabeza y cortarle cuatro dedos de la mano iz-
quierda a Chirino, y continuó lanzando tremendas puñaladas a los 
otros que lo rodeaban, hasta que se le doblaron las rodillas, vomitando 
sangre y, ya agonizante, sus atacantes “lo carnearon en el suelo”. Las 
heridas que presentaba su cuerpo eran tan numerosas que el médico 
que practicó el reconocimiento se excusó de describirlas (CHUMBITA, 
2011, p. 144). 

A história de Juan Moreira, baseada nos escritos de Eduardo Gutiérrez, virou 

filme em 1948, em preto e branco. Ganhou uma segunda versão em 1973, que foi 

premiada e é considerado um dos longas-metragens clássicos da Argentina.   

Por sua vez, Dornelles (1991) abordou a vida de Martin Aquino (1889 – 1917)6, 

conhecido como “o último grande matreiro oriental”. O autor tradicionalista o chamou 

de “matreiro fronteiriço”, pela sua constante prática de cruzar a fronteira entre o 

                                                           
6Há diversas obras que tratam apenas sobre a vida de Martín Aquino. Infelizmente não consegui ler 
nenhuma delas por completo (apenas partes e resenhas disponíveis online), mesmo sabendo que são 
livros de fácil acesso na República Oriental. O estudo mais recente seria dos autores Walter Serrano 
Abella e Javier Vaz, “Martín Aquino: El Matrero”, da editora uruguaia Fin de Siglo, de 2009. 
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Uruguai e o Estado do Rio Grande do Sul, ocupando-se das atividades de contrabando 

de gado. 

Era natural da cidade de Tala, embora Dornelles (1991) tenha citado erronea-

mente que o matreiro havia nascido na cidade vizinha, Fray Marcos. Martin Aquino 

quando jovem teria se alistado nas forças provisórias do governo e, como todo ban-

dido social conhecido de sua época, em seguida desertou, indo refugiar-se entre 

Santa Vitória do Palmar e Chuí.  

Lá tinha como patrão André Ferreira, o qual saiu com ele para fazer o trabalho 

de levar algumas reses para um saladeiro na localidade de Minas, em julho de 1909. 

Por causa de um desentendimento no pagamento do serviço e por humilhação feita 

pelo chefe durante a viagem de volta, Ferreira e Aquino brigaram, tendo o matreiro 

decidido seguir seu próprio caminho. Ferreira, enfurecido, teria atirado contra seu em-

pregado, que não foi atingido. Aquino então deu meia-volta e disparou três tiros contra 

o patrão, que caiu de seu cavalo e, mesmo tendo sido socorrido, logo morreu.  

Desde então Martin passou a ser perseguido pelas autoridades, escapando de 

lugar em lugar da polícia, andando na maioria das vezes sozinho. A mando de um 

comissário, segundo Dornelles (1991), os irmãos João Ojeda e Mencio Ojeda firma-

ram um trato para capturar Aquino. Uma luta corporal terminou com um tiro mortal 

dado pelo matreiro em João. Seu irmão Mencio pediu que poupasse sua vida, o que 

foi feito por Aquino. 

Depois de ficar um ano preso no Rio de Janeiro e fugir, no final de agosto de 

1914 Martin e um companheiro seu de contrabando, Gregorio Pinela, tiveram um en-

contro inesperado no Uruguai com uma patrulha (de três membros) do chefe político 

do Departamento de Florida na época, o coronel João Cardozo. Depois do inevitável 

enfrentamento entre eles, o coronel e um comissário morreram, restando apenas um 

dos inimigos. Aquino mesmo ferido em seguida se restabeleceu. Contudo, agora ele 

era mais procurado que nunca, sobretudo pelos colegas de profissão do coronel. 

Seguindo a história escrita pelo tradicionalista, o fim do matreiro ocorreu em 5 

de março de 1917, em uma casa na localidade de Fraile Muerto, no Departamento de 

Cerro Largo. Um comissário de nome Pedro Gonzáles teria elaborado um plano infil-

trando um homem chamado Nicomedes Oliveira entre os amigos de Aquino. O ma-

treiro e mais três companheiros (entre eles Nicomedes) foram até um rancho que seria 

de um cunhado de um deles. O infiltrado denunciou então a localização de Aquino. 
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No meio da noite, o bando foi surpreendido. O matreiro teria saído da casa e 

tentado acertar os soldados de Gonzáles, porém foi recebido por tiros, retornando. 

Saiu novamente para o pátio com o colega Martínez, tendo logo que recuar para den-

tro de casa. Vendo que estava totalmente cercado, Aquino teria se matado com um 

tiro na testa, para não ser capturado vivo pela polícia. Seu corpo foi fotografado e 

exibido nas ruas de Melo. 

Interessante notar que em toda a narrativa de Dornelles (1991) o matreiro foi 

retratado como alguém que somente matava para se defender: ele não teria outra 

opção, senão matar para não morrer. A população, ainda segundo o autor, não tomava 

Martin Aquino como um bandido. Inclusive, fazendeiros e amigos de infância o ajuda-

vam, empregando-o em suas estâncias ou dando algum dinheiro quando necessitava. 

Daí resultou sua invulnerabilidade frente às autoridades, embora Aquino fosse ainda 

jovem quando foi morto: tinha vinte e seis anos. Sua vida também virou filme, “Martín 

Aquino, el último matrero” (1996), feito pelo produtor e diretor argentino Ricardo Ro-

mero.  

Os matreiros que aqui citei brevemente para dar uma noção dos que foram um 

dia chamados de bandidos pelas autoridades argentinas e orientais, sobretudo entre 

o final do século XIX e início do XX, dão bons exemplos para que se visualize o embate 

entre aquilo que Sarmiento um dia chamou a seu modo de civilização versus barbárie. 

Claro que esse dualismo seria simplista, passando por cima das complexas redes que 

esses indivíduos, em suas épocas, estabeleciam a seu favor. 

Creio ter chegado a hora de atravessar a fronteira. Deixo momentaneamente 

os bandidos do “lado de lá” para falar, enfim, de um bandoleiro do “lado de cá”, o 

objeto desta monografia. Na província do Rio Grande do Sul, ele preocupou tanto as 

autoridades como os outros matreiros platinos preocuparam, e sua lenda também per-

maneceu viva até os dias de hoje.  
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3. Entre a cruz e a memória 

 

“This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend7”  

Maxwell Scott,  

“The Man Who Shot Liberty Valance”, 1962 

 

 

O grupo de bandoleiros atravessou as águas onde o arroio era mais estreito. 

Não estavam ali por acaso, sabiam muito bem o que queriam. Depois de uma longa 

viagem, eles estavam próximos de seu destino. Após uma subida íngreme, chegaram 

finalmente até a venda. Desceram calma e silenciosamente de suas montarias e 

amarram os seus cansados cavalos na frente do estabelecimento. Então, adentraram 

o recinto. 

Como era esperado, apenas uma senhora de idade e seu neto, um garoto que 

brincava com uma gaita de mão, estavam no local. O dono da venda e os outros ho-

mens não se encontravam. A velha cumprimentou do balcão os recém-chegados com 

um olhar nervoso, afinal, nunca tinha visto aquela gente. Eles se entreolharam e então 

pediram uma canha para beber. Prontamente a senhora atendeu o pedido desses 

tipos estranhos, que beberam o trago em silêncio, sem sequer prosear como normal-

mente faziam os outros homens que por ali passavam. 

Os copos logo se esvaziaram. Quando o líder do bando se levantou, todos os 

outros o acompanharam. Atravessaram bruscamente o balcão em direção à velha, 

anunciando que queriam saber o local do dinheiro. A pobre mulher reagiu, tentando 

sair pelos fundos, sem lograr escapar: foi alcançada em segundos por um dos ho-

mens. Ela gritou. O guri, espantado, deixou cair sua gaita e tentou correr até sua avó, 

também sem sucesso, pois foi contido. 

Os sujeitos reviraram a venda. Garrafas foram quebradas, o fumo espalhado 

pelo chão e os móveis arrastados. Demorou um pouco no meio daquela bagunça toda 

até que um deles gritasse que havia achado algumas moedas em um recipiente de 

couro, escondido em um buraco alto na parede, quase no forro do recinto.  

O chefe foi até o seu comparsa e, para sua decepção, não era a quantidade 

de moedas que achava que conseguiria com o roubo. Ficou irritado. Chutou uma das 

                                                           
7 “Este é o Oeste, senhor. Quando a lenda se torna fato, imprima-se a lenda”. Personagem Maxwell 
Scott, no filme “O homem que matou o facínora”, Paramount Pictures, 1962. 
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garrafas quebradas que havia ali. Os outros, ao verem sua frustração, não consegui-

ram disfarçar seu desapontamento. Tanto trabalho por umas poucas moedas, isso 

não era certo. 

Para piorar a situação, a velha e o menino ainda estavam atônitos. Ela não 

parava de chorar e ele não parava de se debater. Os homens então saíram todos 

pelos fundos da venda. O líder pediu para que um deles atasse a grossa corda em um 

dos braços de uma antiga figueira. Em questão de minutos, uma forca estava pronta. 

A velha, aos prantos, foi então conduzida até a árvore e teve seu destino selado ali 

mesmo, na frente de todos. Seu corpo foi deixado na própria forca, exposto aos que 

ali depois chegassem. 

Mas pior final teve o menino: morto da forma como se geralmente matavam 

as pessoas naquela época, degolado. Seu corpo foi apoiado no tronco que servia para 

picar lenha, até ser brutalmente mutilado com o machado que estava à mão. Enquanto 

um dos homens limpava o sangue quente de suas roupas, os outros rapidamente 

roubavam alguns mantimentos do local para levar para a viagem de volta, que não 

seria fácil. 

Os cavalos foram desamarrados, os bandoleiros se ajeitaram em seus arreios, 

olharam à sua volta e então partiram em disparada. A cena, depois encontrada por 

outros homens que lá pararam para beber algo, foi pavorosa. A notícia do crime correu 

pela localidade, chocando a todos os que por ali moravam, espalhando o terror.  

 

3.1 A ilha  

Essa é apenas uma das histórias que rondam a memória dos moradores da 

Palma, terceiro subdistrito do município de Arroio Grande. Eu era criança quando a 

ouvi pela primeira vez. O arroio pelo qual os bandidos passaram, tinha por nome arroio 

da Palma, hoje chamado de arroio Parapó. A casa onde aconteceu o episódio perma-

necia em pé até poucos anos atrás. Hoje, a única coisa que se conserva é a antiga 

figueira. 

Sem entrar no mérito de quais detalhes foram inventados, suprimidos ou alte-

rados, uso esse relato para exemplificar o quão forte é a presença de episódios vio-

lentos na memória dos moradores desse local em que cresci. Histórias que passaram 

por gerações e que até hoje são recontadas, causando um assombro em que as ouve. 

Elas geralmente apareciam quando a energia elétrica era interrompida na zona rural 
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por algum temporal. Todos se reuniam na volta do lampião para escutar: as histórias 

vinham junto com as tormentas. 

Além dessa violência, há outra coisa em comum nessas histórias: a figura do 

bandido. Em parte dos “causos”, bandidos, no plural (bandoleiros). Mas também exis-

tem as histórias em que um único indivíduo é o protagonista por excelência: seu nome 

serve para evocar os fatos, e os outros personagens se tornam secundários mesmo 

que sejam importantes para a compreensão da trama que foi ou é contada. 

Das narrativas que chegaram aos meus ouvidos, uma delas me chamou mais 

a atenção, até porque a ouvi tardiamente, através de um amigo chamado Carlos de 

Almeida, quando eu já era um adolescente: a história de um bandido, um homem 

extremamente mau, que estaria escondido e foi morto por seus inimigos de maneira 

trágica, assolando toda a comunidade camponesa que ali vivia, também às margens 

do arroio da Palma. O bandido tinha por nome Juvêncio. 

A história tinha me despertado a curiosidade justamente porque existiria ainda 

a cruz de ferro onde Juvêncio estaria enterrado, próximo à casa desse meu amigo. A 

materialidade de um objeto, no caso a cruz, dava maior veracidade e mistério para a 

história que acabara de assimilar. Ficava imaginando a cena em minha cabeça, pen-

sando no quão distante tal fato teria ocorrido no passado e, acima de tudo, como era 

possível uma história ter perpassado tanto tempo para ser recontada nos mínimos 

detalhes. 

Por acaso, quando certo dia visitava a casa de meu amigo, no verão de 2011, 

o seu pai, Fernando de Almeida, atendeu ao meu pedido e disse que me levaria du-

rante a tarde até a cruz de Juvêncio. Após alguns poucos metros, tivemos que deixar 

o veículo em que estávamos para seguir caminho a pé. Passando por uma extensão 

do arroio e algumas linhas de arames, ziguezagueando por uma vegetação silvestre 

e traiçoeira com árvores de acúleos afiados e gravatás no chão, chegamos à tão fa-

mosa “ilha” do Juvêncio, que tem essa denominação por ser um pedaço de campo 

com a forma de um círculo imperfeito que é cercado pela água em tempos de cheias.  
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Fernando então localizou a cruz, que estava ainda em pé, porém com uma 

das partes (a horizontal) caída, que logo foi arrumada por ele mesmo. Eu estava então 

diante da famosa cruz do Juvêncio, que mal se deixava ver, cercada por ramos de 

árvores baixas. O úmido local, mesmo que cheio de vida, era estranho para mim: cer-

tamente seria pouco frequentado por homens. O que mais se viam eram pegadas do 

gado que recentemente havia passado por ali, deixando algumas plantas amassadas 

para trás. Era um lugar silencioso. 

 

Fotografia 1- A "ilha" de Juvêncio. Google Maps. Acessado em 05/09/2017. 

Fotografia 2 - A cruz de Juvêncio. Acervo pessoal do autor. 
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3.2 Memória 

Antes e durante o trajeto até a “ilha”, eu ouvia então a versão de Fernando a 

respeito do episódio que teria culminado com a morte do homem que estava enterrado 

ali. Não se diferenciava muito da versão que seu filho, Carlos, havia me contado. Con-

versando com eles, pude perceber que o fato – a morte de Juvêncio – era ainda re-

contado por outras pessoas que moravam próximas de onde a cruz estava.  

Logo fui percebendo que havia uma memória em comum entre os criadores 

de gado e agricultores da região. Era uma memória coletiva, que estava fixada sobre-

tudo nos descendentes da família Teixeira de Almeida. Mas porquê nessa família? 

Simples: quando foi capturado, Juvêncio estaria em um sobrado que pertenceu a um 

de seus membros. Dessa casa ainda restam os alicerces até hoje, em uma fração de 

campo que até pouco tempo pertencia a Fernando e seu irmão. 

 

 

 

Ao fazer um histórico de como a questão da memória foi tratada pela huma-

nidade desde os povos sem escrita até os dias atuais com o advento do banco de 

dados, Jacques Le Goff (2008) chamou a atenção para o nascimento da história oral 

moderna nos Estados Unidos dos anos 1950 e seu relevante uso como um dos ins-

trumentos para a salvaguarda de memórias.  

Fotografia 3 - O sobrado. Foto do acervo pessoal de Marcio Gama. 



34 
 

Dito isso, quando decidi realizar esse trabalho, acreditei que seria importante 

fazer entrevistas com pelo menos três pessoas para utilizar aqui, a fim de evitar o erro 

de simplesmente pescar histórias aleatórias que me foram contadas sem ter uma pre-

ocupação acadêmica de registrar os “causos”. A metodologia que segui foi a expla-

nada por Verena Alberti (2010), que assim define o trabalho com essa ferramenta: 

A história oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de 
fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados 
do século XX, após a invenção do gravador a fita. Ela consiste na re-
alização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de, 
ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do passado e do 
presente. Tais entrevistas são produzidas no contexto de projetos de 
pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas entrevistar, o que 
e como perguntar, bem como que destino será dado ao material pro-
duzido (ALBERTI, 2010, p. 155). 

 Mas se levarmos ao pé da letra essa definição, a metodologia da história oral 

não seria aplicável para os meus entrevistados, os que contaram o “causo”. Eles não 

participaram do evento e muito menos o testemunharam: ele teria ocorrido, como ve-

remos adiante, há mais de cem anos. Contudo, Michael Pollak (1992) enfatizou a im-

portância da memória herdada, de acontecimentos que não foram vividos pelos indi-

víduos que dele se lembram: 

Além desses acontecimentos, a memória é constituída por pessoas, 
personagens. Aqui também podemos aplicar o mesmo esquema, falar 
de personagens realmente encontradas no decorrer da vida, de per-
sonagens frequentadas por tabela, indiretamente, mas que, por 
assim dizer, se transformaram quase que em conhecidas, e ainda 
de personagens que não pertenceram necessariamente ao es-
paço-tempo da pessoa. Por exemplo, no caso da França, não é pre-
ciso ter vivido na época do general De Gaulle para senti-lo como um 
contemporâneo (POLLAK, 1992, p. 2)8. 

Ficou demarcada então a relevância para a memória individual e coletiva de 

fatos que uma pessoa ou seu grupo não viram com seus próprios olhos, mas soube-

ram através do tempo: é uma memória herdada. Classificaria meus entrevistados 

como herdeiros de uma memória que foi transmitida de geração em geração. Obvia-

mente, como não poderia deixar de ser, esse tipo de memória implicaria maiores cui-

dados ainda quando é trabalhada em um estudo, pois os detalhes do fato vão desa-

parecendo com o decorrer dos anos e o que ficou até hoje certamente é uma sombra 

confusa. Pollak evidenciou outra característica: a memória é seletiva. Nem tudo fica 

gravado. Nem tudo fica registrado (1992, p. 4). 

                                                           
8 Grifo do autor. 
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Dos três entrevistados por mim escolhidos, dois são da família Teixeira de Al-

meida: o próprio Fernando Agendes de Almeida e Orlando de Almeida. O terceiro foi 

Alzir Canielas, que mora também na região, mas que não é descendente da mesma 

família, caso dos outros dois. O escolhi justamente porque gostaria de exemplificar 

que a história de Juvêncio não ficou isolada apenas em um único grupo familiar ao 

longo dos anos. 

Um dos maiores expoentes do entendimento da memória enquanto um con-

ceito social, Maurice Halbwachs, em seu livro “A memória coletiva”, refletiu sobre o 

laço entre crianças e seus avós no mundo rural, inclusive referenciando uma passa-

gem de uma obra do historiador Marc Bloch (1925) em que este citou o ato comum de 

os pais, ao saírem para o trabalho, deixarem as crianças aos cuidados dos mais ve-

lhos. Notei nas entrevistas que as pessoas mais velhas são citadas na história (Fer-

nando fala em seu avô, Orlando na sua bisavó e Alzir em um conhecido, o “velho”). 

Creio que justamente essa configuração familiar dos campesinos ajudou no compar-

tilhamento de causos como os de Juvêncio. 

Fernando e Orlando são tetranetos do Tenente Coronel Feliciano Teixeira de 

Almeida (1828 – 1902), que lutou na Guerra do Paraguai. Por seus serviços prestados, 

Feliciano foi nomeado major-honorário em 1870, chegando a ser presidente da câ-

mara municipal de vereadores de Arroio Grande entre 1877 e 1880 (CORRÊA, 2004, 

p. 38). Ou seja, fazem parte de uma família que um dia exerceu um certo poder político 

no local e tinha seu enriquecimento ligado certamente à guerra. 

Os testemunhos dão conta de que o sobrado, já referenciado aqui, teria perten-

cido ao neto de Feliciano, Mário Teixeira de Almeida, avô de Fernando e Orlando. 

Mesmo assim, o sobrado provavelmente já existia antes de Mário, que nascera em 

1887. Orlando citou que sua bisavó, Cecília Pereira de Lemos (1860 – 1940) – mãe 

da esposa de Mario, Maria da Gloria Silveira Canhada, era uma mulher “nova” quando 

aconteceu o fato. 

Primeiramente, vamos aos pontos em comum nas memórias dos três entrevis-

tados, para que o leitor visualize o episódio como um todo e se situe melhor. Em um 

certo dia, Juvêncio estava dentro do sobrado com sua noiva quando foi surpreendido 

por um bando de homens que o procurava. Não ofereceu resistência e se entregou. 

Ele foi imobilizado e colocado em um cavalo. Em determinado momento, enquanto 

era levado, Juvêncio fez com que sua montaria saísse em disparada, no intuito de 
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fugir. Não logrou ir mais além do que alguns poucos metros. Foi então recapturado e 

degolado, sendo enterrado na “ilha”.  

Essa é, em linhas gerais, a narrativa das ações que teriam sido desencadea-

das, com a qual todos concordaram. Há outro detalhe em comum em pelo menos duas 

das entrevistas, que Fernando chamou a atenção logo no início de sua fala: “Segundo 

me contaram ele estava com a noiva nesse sobrado, e tinha perdido uma lista com os 

(nomes dos) opositores dele, de quem ele não gostava, e os caras encontraram essa 

lista e foram em busca do Juvêncio”. Orlando também fala sobre a tal lista: “Sabiam 

que ele tinha uma lista de dezoito companheiros dele que ele ia matar e daí os outros 

pegaram a lista [...] Vazou a informação”. 

Se nos atermos a esse pormenor, a lista, poderíamos deduzir que Juvêncio 

saberia ler e até mesmo que seria um assassino por encomenda de alguém (ou algum 

grupo?). Além da memória, por enquanto ainda não tenho nenhum outro dado que 

confirmaria isso, ficando esse detalhe como uma suposição, uma hipótese, que deixo 

por enquanto de lado, visto que é um dos assuntos que quero revisitar mais adiante 

nesse trabalho. 

A respeito do evento, ressalto alguns pontos da história que não são divergen-

tes, são complementares. São pontos explicados minuciosamente, com uma riqueza 

de pormenores que abrangem até os gestos. Orlando falou de toda a cena anterior e 

durante a abordagem: “A minha bisavó era guria, a mãe dela era doceira, estavam 

fazendo doces lá no galpão, e eles chegaram e fizeram esse movimento (pedindo 

silêncio) com a boca, para invadir e pegar ele [...] Aconteceu que, quando pegaram, 

ele estava almoçando com a sua noiva. Estava almoçando. As armas dele estavam 

embaixo de uma escada, as que ele tinha. Aí os outros tiraram ele da casa. Daí pega-

ram ele. Ele tirou a aliança do dedo e entregou para a noiva [...] E já pegaram ele e 

botaram ele no cavalo e ataram suas pernas embaixo”. É uma passagem que aparece 

resumida na fala de Fernando (“Tiram ele desse sobrado e colocam ele em cima do 

seu cavalo”) e de Alzir (“Pegaram ele, no sobrado, e o levaram para a costa do mato”). 

Uma questão interessante é justamente acerca do cavalo que Juvêncio mon-

tava ao ser capturado. Fernando e Orlando falam que era um animal treinado, ensi-

nado. Fernando diz: “Mas o pessoal não sabia, os opositores dele, que o cavalo era 

adestrado e num simples gesto o cavalo entrou em disparada”. Orlando cita: “Ali na 

passada do arame, ele fez uma senha e o cavalo disparou [...] Diz que esse cavalo 

era ensinado. Se fazia qualquer movimento em cima, não sei o movimento que ele 
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fazia, o cavalo se arrancava. [...] O cavalo que não sei, nunca perguntei para o meu 

pai se o cavalo foi baleado e mataram, ou foi só ele (Juvêncio)”. 

A figura do cavalo, companheiro dos matreiros, é referenciada por Dornelles 

(1991) em toda a sua obra, tendo como base muitas vezes o que ele chama de “fontes 

folclóricas”. O animal parece ser indissociável das histórias que envolvem bravos gau-

dérios. Cito aqui o caso do cavalo moro de Martin Aquino, ao qual o autor tradiciona-

lista abordou em um subtítulo. Seria também um animal muito bem treinado, que aten-

dia ao assovio de Aquino, capaz de atravessar diversos obstáculos, além de outros 

feitos: 

Na noite de 05 de março de 1917, quando da morte de Aquino, diziam 
que o animal, que estava num potreiro perto das casas, ao ouvir o 
tiroteio dos soldados contra os matreiros, havia saltado a cerca e en-
trado no pátio onde acontecia a briga e vendo Martin caído com graves 
ferimentos, ajoelhara-se e tocara-o com o focinho, repetidamente, 
para que montasse e fugisse como tinha acontecido em outras opor-
tunidades. Verdade ou não, naquela noite o moro estava lá. Participou 
do último combate de seu dono, tanto que foi preso pela polícia, como 
afirmou o comissário Pedro Gonzales (DORNELLES, 1991, p. 90). 

Entre a captura e sua escolta, o que vemos é uma uniformidade entre as três 

falas. Quando chegamos no ponto do modo como Juvêncio teria sido assassinado, o 

que vemos são algumas diferenças. Tais disparidades não devem ser consideradas 

como algo ruim, pois como bem lembrou Halbwachs (2006), é impossível até mesmo 

que duas pessoas que presenciaram um determinado fato o descrevam com traços 

idênticos depois de certo tempo. Logo, no nosso caso, um fato que não foi sequer 

presenciado pelos entrevistados, mas por seus bisavós, teria que em algum momento 

possuir divergências. 

Para Fernando, Juvêncio foi recapturado após a tentativa de fuga e degolado 

dentro da “ilha”. Já para Alzir, teriam “judiado” dele afogando-o num local banhado por 

água, e só depois disso foi morto na “ilha”. Alzir segue: “Foram degolar ele. O adver-

sário dele pegou uma faca - um facão ou uma adaga – e estava muito ruim a adaga, 

e nos arreios do Juvêncio existia uma faca muito boa, uma adaga bem afiada e daí o 

Juvêncio pediu então para ser degolado pela própria faca. E antes de degolar, fizeram 

ele primeiro abrir a cova.” 

No caso do depoimento de Orlando, os detalhes do momento final também são 

ricos, porém diferentes: “O cavalo deixou eles para trás. E daí fizeram uma descarga 

de tiros nele (Juvêncio) e balearam ele [...] Sei que pegaram ele e botaram na barranca 

lá e aí mataram, degolaram ele e o deixaram ali. O sogro dele mandou os empregados 
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arrastarem ele e enterrar na ilha”.  Para confirmar, perguntei para Orlando se Juvêncio 

não teria sido morto dentro da ilha, ao que ele me respondeu que não: a versão que 

seu pai contara dizia que a morte do homem teria ocorrido fora, próximo a um pequeno 

lago que havia ali. 

Ao que me parece, Juvêncio teria morrido justamente por ter afrontado os ou-

tros na tentativa de fugir, o que desencadeou em uma luta. Ele provavelmente estava 

sendo escoltado para ser entregue às autoridades policiais, algo que acabou não ocor-

rendo justamente por seu ato final de resistência aos inimigos. 

Atentei para o julgamento de valor, para como os entrevistados classificaram 

Juvêncio. Fernando, mesmo se negando a adjetivar o indivíduo, acabou chamando-o 

de “revolucionário”. Já Alzir citou que, pelo que contaram para ele, Juvêncio seria um 

homem mau: “Diz o velho que ele era muito mau. E quando ele invadia as proprieda-

des, as casas dos adversários dele, quando só as mulheres estavam em casa, ele 

pegava as crianças, filhos delas, jogava-as para cima e espetava na ponta da adaga”.   

Orlando cita um outro episódio em que Juvêncio se apresenta como um homem 

mau: “Minha bisavó, segundo meu pai contava, avistou Juvêncio, que estava mirando 

com uma arma em um homem que fazia a manutenção num poste da linha do telefone. 

A velha perguntou: ‘Seu Juvêncio, o que o senhor está fazendo?’ Ao que ele respon-

deu: ‘Eu estava mirando lá. Se eu der um tiro, ele cai igual a um passarinho’. Ele era 

cruel”. Mas complementa: “Ele não era bandido que matasse todos que encontrasse 

pela frente. Até porque ele andava nessa zona, e aqui ele não matava ninguém. Ele 

não matava”. 

Em certo momento da entrevista, Orlando relevou que faz pedidos para Juvên-

cio: “Tem uma coisa. Eu acredito muito. Faço uma promessa para ele e ele sempre 

me atendeu. Ele era bandido nas outras épocas, na geração que eu nem era nascido. 

A geração foi outra né? [...] Acendo uma vela para ele. Um pacote de vela. Sempre 

quando eu acendo é um pacote”. 

É interessante notar esse culto ao Juvêncio na busca de ter um pedido aten-

dido. Foi Chumbita (2011) quem escreveu acerca do fenômeno social dos “bandolei-

ros santificados” que ocorreria na América Latina, mais fortemente na região do Prata. 

Esse fenômeno chamou inclusive a atenção de Hobsbawm, que citou: 

Com efeito, o bom bandido pode, depois de morto, adquirir uma ele-
vadíssima estatura moral, a de seres intermediários entre homens e a 
divindade. É notável o número de cultos que se formaram em torno de 
túmulos de gauchos valentões na Argentina, na maioria ex-
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combatentes nas guerras civis políticas do século XIX que se transfor-
maram em bandidos, e suas sepulturas, onde as pessoas rezam por 
milagres, muitas ostentam a cor do partido (HOBSBAWM, 2015, p. 
75). 

Chumbita (2011) formulou que essa exaltação religiosa de bandidos gaúchos 

seria feita pelas classes mais humildes, realizando essa sacralização popular, e que 

teriam construído seu próprio “santoral criollo”. E ainda exemplifica quem seriam es-

ses homens que foram santificados: 

Son personas reales que merecieron admiración como “justos”, de los 
que se cree que robaban a los ricos para ayudar a los pobres, y que 
murieron de manera trágica a manos de la autoridad. La consagración 
está fuertemente ligada al lugar y las circunstancias crueles o injustas 
en que los mataron. Se expresa en la tumba del difunto y en el sitio 
donde murió, aunque también a veces en otros puntos en los que se 
establece una señal, capilla o santuario (CHUMBITA, 2011, p. 162). 

 Fernando citou por sua vez saber que outras pessoas faziam pedidos para Ju-

vêncio, mas que ele próprio não fazia isso, apenas rezava pela alma do bandido. No 

caso de Alzir, não foi referenciado nada relacionado à religiosidade, embora ela tenha 

dito que foi até a cruz para arrumar com um pedaço de arame uma parte que estava 

caindo, em sinal de respeito. 

Dos diversos indivíduos que se tornaram em figuras de santos e que são cita-

dos por Chumbita, posso referir um dos mais significativos casos: o gauchito Gil. Na 

Argentina há um grande número de pessoas que são fiéis à sua representação. Ele 

teria sido contemporâneo de Juvêncio (viveu em meados da segunda metade do sé-

culo XIX). Seu nome completo era Antonio Memerto Gil Núnez. Participou da Guerra 

do Paraguai além das peleias entre federalistas e unitários em seu país. Desertou e 

passou a ser então um homem procurado. 

O autor argentino escreveu que Gil foi morto degolado pelos seus inimigos em 

08 de janeiro de 1874, perto de Mercedes. Uma cruz foi colocada no lugar em que 

enterraram seu corpo. A essa cruz atribuem os mais diversos milagres. Ainda segundo 

Chumbita (2011), os vários santuários espalhados dedicados ao gauchito Gil são 

adornados por itens vermelhos, que são relacionados ao sangue derramado quando 

ele morreu, mas também ao fato de se saber que ele pertencia ao partido colorado 

em seu país.  
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Fotografia 4 - Santuário do gauchito Gil (Mercedes). Site: http://mapio.net/pic/p-42066576/ Acessado em: 

05/11/2017. 

 

No Rio Grande do Sul temos um outro exemplo de túmulo que é local de pe-

didos religiosos: é o de Talco Cardoso (1916 – 1955). No livro de Dornelles (1991) tem 

inclusive duas fotos da sepultura, sendo que na primeira delas o autor colocou na 

legenda que “mesmo que Talco fosse abigeatário, sua morte foi lamentada”, além de 

“neste túmulo, muitos fazem promessas”. Já a segunda era uma foto da revista O 

Cruzeiro, de 1963. 

Não me foi relatado pelos entrevistados se os familiares mais antigos tinham 

também alguma relação de fé com o local onde Juvêncio está enterrado. Além disso, 

apenas pelas memórias e pelo mero julgamento de valores, não dá para saber, por 

enquanto, se o consideravam um bandido bom ou mau. Mas uma coisa é clara: a 

população daquela localidade da Palma convivia com Juvêncio aparentemente sem 

muitos problemas: alguns inclusive reservaram um lugar para sepultá-lo e demarca-

ram o local para que lembrassem dele. 

Também devo salientar que embora seja uma memória coletiva dos que moram 

lá, não há um grupo coeso (como é exemplificado nos textos de Halbwachs), que se 

reúne para relembrar e trocar informações acerca do evento que seus antepassados 

vivenciaram. A campanha tem cada vez menos pessoas morando: muitas delas aca-

bam indo para as cidades, pois pequenos agricultores e pecuaristas terminam por 
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vender os seus campos para médios ou grandes empresários que dominam cada vez 

mais o local. 

Com isso, corre-se o risco de que relatos orais, como este sobre o qual aqui 

nos debruçamos, percam cada vez mais fôlego, até desaparecerem. Cabe à história 

(e aos historiadores) a salvaguarda dessas narrativas que são contadas e recontadas 

nos núcleos familiares ou em determinados grupos como fatos que já quase se per-

deram e/ou que adquirem uma certa aura mais de “lendas” do que de acontecimentos 

reais. 

Não poderia deixar de citar a questão da identidade, tão atrelada à memória 

como Halbwachs (2006) e Pollak (1992) salientaram. O bandido reforçaria a ideia do 

imaginário do gaúcho valente, forte, que não se entregou até o último minuto de sua 

vida. Já sabemos que é uma identidade criada e reforçada pelos meios de comunica-

ção e determinados grupos que cuidam da questão tradicionalista no Rio Grande do 

Sul.  

Para finalizar, eu acreditava que só saberia da vida do indivíduo que aqui tratei 

através desses relatos, dessas memórias. Por causa disso, não seria ele nada mais 

que um vulto histórico. Porém, para a minha surpresa, um dia eu estava pesquisando 

um velho jornal na Biblioteca Pública Pelotense, do ano de 1884, e me deparei com 

uma matéria que dizia em seu cabeçalho: “O Bandido Juvêncio Pereira”.  
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4. A célebre quadrilha 

 

“Todas as providências foram já tomadas para 

 reduzir a um sítio apertado Juvêncio e seus asseclas”, 

Jornal de Recife,  

21 de novembro de 1884. 

 

 

 Em setembro de 1885, o então presidente da Província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul, José Julio de Albuquerque Barros, ao passar o cargo para seu suces-

sor, Miguel Rodrigues Barcelos, escreveu acerca da tranquilidade pública em um re-

latório9. Para ele, não eram satisfatórias as condições de segurança no território gaú-

cho naquele momento10. Citou a pouca força policial, as péssimas condições das ca-

deias e a questão da fronteira como alguns dos fatores que estavam fazendo aumen-

tar cada vez mais os delitos. Logo adiante, em meio a outros crimes, aparece no rela-

tório a referência a uma quadrilha de bandidos que seria liderada por Juvêncio Pereira. 

 Logo após encontrar esse nome nos jornais na biblioteca em que pesquisei, fui 

buscar nos bancos de dados de jornais digitalizados na internet e encontrei ainda mais 

notícias. Seria o mesmo bandido que estava enterrado em um lugar tão escondido na 

Palma? Será então que encontrei o homem que até hoje faz parte de uma memória 

local? 

 Para responder a essas perguntas me valho daquilo que Carlo Ginzburg (2011) 

chamou de “paradigma indiciário”, que nada mais seria que entender que o conheci-

mento histórico pode se dar por indícios, por meio indireto, analisando os pormenores 

para se chegar a alguma conclusão a respeito de determinado assunto que é pesqui-

sado. 

                                                           
9 RELATORIO apresentado a S. Exc. o Sr. Dr. Miguel Rodrigues Barcellos, 2° Vice-Presidente da Pro-
vincia do Rio Grande do Sul pelo Exm. Sr. Conselheiro José Julio de Albuquerque Barros ao passar-
lhe a Presidencia da mesma Provincia no dia 19 de Setembro de 1885.Porto Alegre, Officinas typogra-
phicas do – Conservador -, 1886. 
 
10 Thompson Flores (2007) citou que esses relatórios nada mais seriam que balanços dos mandatos 
feitos pelos presidentes da província quando passavam o cargo, geralmente repletos de vanglórias de 
seus governos, sendo bastante improvável encontrar muitas referências aos problemas enfrentados. 
No relatório citado acima, vemos que pelos menos o presidente não considerava a situação da segu-
rança satisfatória durante seu mandato. 
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 Dito isso, passo então a abordar e contextualizar as matérias na imprensa, as 

notas de relatórios de presidentes da província e o processo crime em que Juvêncio 

foi citado. Tentei manter a coesão por ordem cronológica e atentei sempre para os 

outros indivíduos envolvidos e as regiões em que se passaram os fatos, sem perder 

de vista a clássica constatação de Le Goff:  

O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades his-
tóricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – deter-
minada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento-
verdade. Todo documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o 
papel de ingênuo. [...] É preciso começar por desmontar, demolir esta 
montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de 
produção dos documentos-monumento. (LE GOFF, 2008, p. 538). 

Então vamos, dentro das possibilidades das fontes escritas, partir no encalço 

de um homem que estava sempre tentando escapar. 

 

 4.1 O “facínora”   

 O período histórico em que Juvêncio viveu foi caracterizado por ser o momento 

em que o mundo todo começou a ser interligado por uma economia única. Por volta 

de 1850 tivemos o que Hobsbawm (2009) denominou como “a grande expansão”, que 

resultaria no triunfo do capitalismo ampliando a industrialização interdependente entre 

os mais diversos países, inaugurando a chamada “era do capital”. 

As mais remotas partes do mundo estavam agora interligadas por 
meios de comunicação que não tinham precedentes pela regularidade, 
pela capacidade de transportar vastas quantidades de mercadorias e 
número de pessoas e, acima de tudo, pela velocidade: a estrada de 
ferro, o navio a vapor, o telégrafo (HOBSBAWM, 2009, p. 93). 

No Brasil, a economia cafeeira do Sudeste dava bases ao progresso que vinha 

de fora. No caso específico do Rio Grande do Sul. o charque teve papel preponderante 

para investimentos na infraestrutura e logística local: tudo isso, vale salientar, com 

intensa exploração da mão-de-obra, principalmente escrava. Nem é preciso ir muito 

longe na questão geográfica desta pesquisa para exemplificar tal época personificada 

em um único indivíduo: Irineu Evangelista de Souza (1813 – 1889), que ficou conhe-

cido como o Barão de Mauá.  

Irineu nasceu em uma estância na região que hoje pertence ao município de 

Arroio Grande11. Ele tornou-se um comerciante e industrial, buscando investimentos 

externos, sobretudo inglês, sendo o responsável pela construção da primeira estrada 

                                                           
11 Para mais informações, ver Jorge Caldeira (1995). 
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de ferro do Brasil, em 1854, além de outros projetos como a iluminação a gás na 

cidade do Rio de Janeiro e do Banco Mauá, fundado em 1852, e que tinha inclusive 

filiais fora do país. 

Se chegarmos mais próximos do fim do século XIX, veremos que o investi-

mento estrangeiro na América Latina seguiu muito significativo na década de 1880, 

proporcionando que a rede ferroviária fosse quintuplicada, atraindo 200 mil imigrantes 

por ano só na Argentina e no Brasil (HOBSBAWM, 2009, p. 65). Nesse contexto foi 

inaugurada, por exemplo, a Estação Ferroviária de Pelotas, que começou a ser cons-

truída em 1881 e finalizada em 1884.  

Com o telégrafo, já citado, ocorreu uma aceleração no campo das comunica-

ções. O globo agora estava envolvido por cabos submarinos, levando informações de 

um canto a outro com rapidez nunca antes vista na história da humanidade. Em 1881, 

o jornal pelotense Correio Mercantil (fundado em 1875) já era o pioneiro em fazer uso 

do motor a gás e a manter um serviço telegráfico regular para a transmissão e recep-

ção de notícias (LONER, 2017, p. 98). 

Foi o Correio Mercantil que se ocupou de diversas matérias relacionadas à qua-

drilha de Juvêncio Pereira. Assim como essa folha, vários outros órgãos da imprensa 

da época reproduziam notícias uns dos outros, até mesmo em diferentes províncias 

do Brasil, algo que era comum. A primeira notícia encontrada acerca do bandido foi 

justamente escrita pelo jornal, e reproduzida em outro periódico, o Jornal do Recife, 

no dia 07 de julho de 188012: 

Temos exactos pormenores acerca do crime perpetrado ha 
dias no districto do Serrito, municipio de Cangussu. Não foram dous, 
mas um o assassinato commettido. – A victima chama-se Luiz Manoel 
Guerreiro, cidadão muito bemquisto, de 24 annos e exemplar chefe de 
familia. O algoz, autor do crime, foi Juvencio Pereira, bandido de lon-
gos tempos. Succedeu o facto a 8 do passado e pela seguinte ma-
neira: 

No dia 30 de Maio, Guerreiro e Pereira tinham estado n’umas 
carreiras. O primeiro jogara com o segundo 10$ contra 5$, porém 
como, pouco depois, outrem lhe oferecesse jogar 10$ contra 10$, 
Guerreiro declarou que abria a parada com Pereira.  

Verificou-se a carreira e perdeu o cavallo em que Guerreiro jo-
gára. Pereira reclamou a parada e Guerreiro fez prevalecer a sua an-
terior declaração. Passou-se isto sem mais incidentes, e oito dias de-
pois, apresentou-se Juvencio Pereira em casa de Luiz Manoel Guer-
reiro, no lugar denominado Tatu.  

                                                           
12 Essa mesma notícia da morte de Guerreiro foi reproduzida também em língua inglesa na edição 
número 19 do jornal carioca The Rio News, no dia 05 de julho de 1880, de maneira resumida. 
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Sem que mais se lembrasse do sucesso anterior e sem alimen-
tar a menor desconfiança, Guerreiro recebeu Pereira com todo o ca-
valheirismo e convidou-o para almoçar. Depois do almoço, Pereira 
fallou na parada a Guerreiro, que apresentou as suas razões de es-
cusa. Em acto continuo, Pereira aggredio-o de adaga e ferio-o no 
peito, do lado esquerdo. Seguio-se uma pequena lucta, toda desfavo-
ravel para Guerreiro, que estava desarmado e já ferido.  

Interveio a esposa de Guerreiro, porem inutilmente, conse-
guindo apenas arrancar metade do ponche e palla do assassino, que 
tratou de evadir-se, levando uma pistola do assassinado, que estava 
em cima de uma mesa, o chapéo do mesmo, por engano, e deixando 
um arreiador, o seu chapéo e o pedaço do ponche. 

Que scena horrivel seguio-se a esta carnificina e difícil descre-
ver! Guerreiro moribundo, trez filhos menores a chorar junto de seu 
leito e a esposa, em estado interessante, horrorisada, em pungentes 
lagrimas e dolorosas exclamações! 

A autoridade policial procedeu a corpo de delicto e inquerito, 
tomando ainda do assassinado a declaração de ter sido Juvencio Pe-
reira o autor da morte13.  

 
 

Então ficamos sabendo que Juvêncio assassinou um conhecido seu dessa 

forma, com uma punhalada. Eu chamaria a atenção para um fato ocorrido no ano 

anterior, citado num relatório14, em que seu primo, Florisbello Pereira, brigou com um 

homem chamado Ponciano da Silveira e ficou levemente ferido por um estribo, pela 

mesma causa: uma contenda originada na disputa de uma carreira de cavalos. Como 

percebeu Hobsbawm (2015), ao falar da questão das raízes locais dos bandidos, re-

feriu que as vocações criminosas geralmente eram familiares: além do primo, o pai de 

Juvêncio, Manoel Pereira, também apareceria depois como um dos membros da qua-

drilha que seu filho formou para praticar os mais diversos atos.  

Baseando-me no que diz a matéria, é de se supor que este não seria o primeiro 

crime de Juvêncio. Na Biblioteca Pública Pelotense não encontrei notícias anteriores 

a essa que fizessem alusão ao bandido (parte dos jornais antigos estava em processo 

de restauro). No banco de dados da Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Na-

cional, também não encontrei outros episódios que o envolvam anteriormente. É bem 

provável que em algum jornal local da metade meridional do Rio Grande do Sul seja 

possível localizar outros episódios anteriores a esse de 1880. 

                                                           
13 Decidi manter a ortografia original das notícias. 
 
14 RELATÓRIO com que o exm. Sr. Dr. Felisberto Pereira da Silva passou a administração da Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, ao exm. Sr. Dr. Carlos Thompson Flores, no dia 19 de julho de 1879. 
Pelotas, Typograghia da Livraria Americana, 1880. 
 



46 
 

As notícias de crimes como esses geralmente estavam na primeira página dos 

jornais. Em alguns casos, na segunda. Vinham muitas vezes várias notícias em uma 

mesma sessão que tratava da criminalidade. Eram feitas em uma linguagem mais 

acessível e com característica de sensacionalismo, de modo a tentar comover o leitor 

através dos pormenores, em muitos casos colocando em evidência situações em que 

crianças e mulheres estavam diante de tais fatos delituosos. 

Além da linguagem, sempre é bom lembrar da posição política da linha editorial 

que os jornais possuíam. No caso do Correio Mercantil, destacou Loner (2017) que 

embora se declarasse como uma folha imparcial (e por isso um dos percursores da 

imprensa profissional da província), seu dono, o português Antonio Joaquim Dias ma-

nifestou ao longo da vida variadas posições frente aos mais diversos fatos, sobretudo 

políticos, entrando inclusive em discussão com outros jornais da região sul. 

No início de fevereiro de 1882, no Cerrito, segundo um relatório da polícia15, 

dois mascates italianos, Pedro Brancati e Antonio Sanzio, foram assassinados. Um 

inquérito prosseguiu e as suspeitas caíram em Juvêncio e em um outro homem, cha-

mado Francisco Ayres Filho. Em meados do mês de junho do mesmo ano, Juvêncio 

foi preso na vila de Canguçu. Segundo novamente uma notícia reproduzida no Jornal 

de Recife, do dia 27 de junho, o bandido estava assolando o município com uma qua-

drilha de salteadores. 

Um processo crime16 foi instaurado. Na parte do interrogatório do réu, no dia 

29 de julho de 1882, o juiz de Canguçu, José Evangelista da Silva, fez as perguntas 

para Juvêncio. É através das respostas que conhecemos melhor o sujeito aqui pes-

quisado: seu nome completo era Juvêncio Rodrigues Pereira, tinha 29 para 30 anos 

(ou seja, nasceu em 1852), era brasileiro, solteiro, se considerava lavrador, natural da 

Freguesia do Cerrito, local em que dizia residir antes da prisão. Além disso, falou que 

sabia ler e escrever. Esse processo está relacionado ao assassinato de Luiz Guerreiro 

e não dos mascates, contendo as queixas e os depoimentos de testemunhas desde a 

época do crime, ocorrido dois anos antes. 

                                                           
15 Relatorio da Policia, 15 de fevereiro de 1883 (crimes cometidos no ano de 1882), chefe da polícia 
José Maria de Araújo. In: FALLA dirigida a Assembléa Legislativa pelo presidente, conselheiro José 
Antonio de Souza Lima, na 1a sessão da 21a legislatura. Porto Alegre, Typ. do Jornal do Commercio 
[sic] 1883. 
 
16 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS) Poder Judiciário. Cível e Crime. Comarca 

de Porto Alegre. Número 03. Caixa 5804. Maço 427. 1882. Para uma melhor compreensão da consti-
tuição e instituição de um processo crime, ver Thompson Flores (2012, p. 81 – 89). 
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Fotografia 5 - Página do interrogatório de Juvêncio. Fonte: APERS-  Poder Judiciário. Cível e Crime. 
Comarca de Porto Alegre. Número 03. Caixa 5804. Maço 427. 1882. 
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O juiz condenou Juvêncio a galés perpétua17 (trabalho forçado), baseado no 

artigo 193 do código criminal do Império de 1830. Ficando um pouco mais de três 

meses na cadeia, o condenado, juntamente com outros três presos, fugiu no dia 14 

de setembro. No dia 20 de outubro, o Jornal de Recife reproduziu uma notícia da 

Gazeta de Porto Alegre, na qual citava que Juvêncio e outros dois evadidos assalta-

ram a casa de Domingos Alves de Faria, que ficava localizada no 2° distrito de Piratini. 

Eles precisariam de recursos para a viagem e, por isso, teriam levado “de 200 condo-

res e de 108 libras esterlinas, dinheiro em papel, armas e outros objetos”. O então 

presidente interno da província, o pelotense Leopoldo Maciel (1849 – 1904) teria soli-

citado que se tomassem todas as medidas possíveis contra Juvêncio.  

A mesma notícia finaliza dizendo que se Juvêncio não encontrasse proteção 

indevida na vizinhança local, ele seria preso ou morto caso resistisse à prisão, pois se 

tratava de “um dos mais perigosos e audazes bandidos de que há notícia na provín-

cia”. Essa questão da preocupação por causa da proteção e esconderijo que Juvêncio 

recebia nas regiões por onde andava demarca a possibilidade de entendermos o 

modo como as pessoas o viam. Essa é justamente uma das características do bandido 

social segundo Hobsbawm (2015): ser ajudado pelos camponeses e até mesmo por 

parte da elite local. Daí resultaria a sua invulnerabilidade e facilidade de praticamente 

se tornar invisível para a polícia. 

No último dia de janeiro de 1883, o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro 

noticiou que um antigo companheiro de Juvêncio foi recolhido à cadeia de Pelotas. 

Ele se chamava Torbio Telles Argentino. Geralmente, o último sobrenome era dado 

pelas autoridades para identificar a origem do criminoso, que poderia ser também 

“Oriental”, caso fosse da região que hoje é o Uruguai. Esse fato demonstra muito bem 

a ampla rede de relações que Juvêncio manteria, o que incluiria bandidos do “lado de 

lá” da fronteira. 

O mesmo jornal reproduz então uma notícia do Correio Mercantil de 19 de abril 

de 1884. Informaram que Juvêncio foi encontrado em um tal “Passo dos Marmeleiros” 

no Cerrito e, por resistir, foi morto em um tiroteio pelas forças públicas. Nesse mesmo 

episódio, teria sido preso João Manoel de Barros, que seria um companheiro insepa-

rável de Juvêncio.  

                                                           
17 Segundo o artigo 44 do mesmo código: A pena de galés sujeitará os réos a andarem com calceta no 
pé, e corrente de ferro, juntos ou separados, e a empregarem-se nos trabalhos publicos da provincia, 
onde tiver sido commettido o delicto, á disposição do Governo. 
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O interessante dessa última notícia é que nela diz, em seu início: “escreveram 

da Palma para o jornal Correio Mercantil”. Quem teria escrito provavelmente é o sub-

delegado de Santa Izabel da época, João Paulo Botelho, que é referenciado em meio 

aos detalhes. Confesso que isso me deixou curioso. Primeiro: foi uma notícia oriunda 

na “Palma”. Segundo: realmente teriam matado Juvêncio, ou alguém por engano? A 

outra localidade que aparece, como local do fato, é o “Passo dos Marmeleiros”. No 

Rio Grande do Sul, sei que existe hoje o “Passo do Marmeleiro”, que fica na divisa 

entre os municípios de Lavras do Sul e Torquato Severo. 

Mas me atendo à notícia, ela dá conta que tal Passo seria no Cerrito. Juvêncio 

teria sido morto por lá pela força policial que existia em Santa Izabel, que é uma loca-

lidade à beira do São Gonçalo e vizinha da Palma. Interessante que dez dias antes, o 

jornal A Federação18, de Porto Alegre, apenas noticiou a prisão de João Manoel de 

Barros, que foi remetido à Camaquã, e não citou nada a respeito da morte de Juvên-

cio. Nesse caso, a notícia também começa com “Escreveram da Palma”. 

 

4.2 A perseguição 

 Em 21 de agosto de 1884, Manoel José da Silva, de 16 anos, foi assassinado. 

O assassino do menino, do qual sabemos apenas as iniciais do nome (F. L. C.) reuniu-

se com nove indivíduos e afrontou as autoridades policiais, mandando que o pren-

desse. Entre esses indivíduos estaria Juvêncio Pereira. O bandido estava vivo. E 

mais: estaria comandando uma quadrilha e assustando os moradores da região de 

Pedras Altas.  

 Em uma notícia do Onze de Junho19 de setembro de 1884, ficamos sabendo 

quem matou o menino Manoel: foi Francisco Luiz Couto. Os “Couto”, como se verá, 

participaram ativamente da quadrilha de Juvêncio. Ao que tudo indica, alguns dos 

membros dessa família tinham certo gosto pela criminalidade, assim como os “Pe-

reira”.  

                                                           
18 Jornal fundado em 1884 na capital gaúcha, que era divulgador do ideário do Partido Republicano 
Rio-Grandense (PRR). Teve como um de seus fundadores Júlio de Castilhos (1860 – 1903), que che-
gou a dirigir o periódico.  
 
19 Outro importante jornal de Pelotas, que foi fundado em 1868 em Jaguarão por Antonio da Silva 
Moncorvo Júnior (LONER, 2017, p. 206 e 207). 
 



50 
 

 A quadrilha estava acampada perto de Pedras Altas. Logo apareceu na locali-

dade da Buena, próxima ao Cerrito, adentrando a Serra dos Tapes20. Ameaçaram o 

subdelegado local, que dizia ter a sua casa cercada pelos criminosos. Por ser uma 

região de mais difícil acesso, tendo poucas áreas planas, foi conveniente para os ban-

didos a geografia do lugar, que dava mais possibilidades de esconderijos e de fuga. 

 Enquanto isso, na Palma, novamente o subdelegado da polícia de Santa Izabel, 

João Paulo Botelho, com a ajuda de Francisco Severo d’Avila, comandante interino 

da polícia de Arroio Grande, prenderam Vicente José Gonçalves, referenciado como 

“índio”, que seria um dos chefes da quadrilha de Juvêncio e cúmplice do assassinato 

do jovem Manoel, que ocorreu no Passo das Pedras. Ele ainda era acusado de ter 

matado uma moça. 

 O jornal da cidade que geralmente rebatia as notícias do Correio Mercantil era 

o A Discussão, jornal diário, divulgador de ideias abolicionistas, fundado em 1881 e 

que era ligado ao grupo da Dissidência do Partido Liberal na província (LONER, 2017, 

p. 107). Tal jornal, em uma notícia de 29 de setembro de 1884, diz ter ido até a cadeia 

da cidade a pedido de Vicente Gonçalves, que foi ouvido pelos jornalistas. O periódico 

teria saído a favor de Vicente, solicitado à autoridade policial um habeas corpus e 

ainda escreveu no mesmo número que a justiça muitas vezes “fere os diretos sagra-

dos”.  

 O jornal A Discussão parecia obstinado em destacar o outro lado da história 

que envolvia a quadrilha de Juvêncio. Em uma seção livre no dia 1° de outubro de 

1884, foi publicado nessa folha uma carta de Honorato L. do Couto, escrita da locali-

dade do Cerro da Buena. Honorato denunciava e lamentava que no dia 12 do mesmo 

mês uma escolta invadiu a casa de seu parente, Francisco Luiz Couto, o mesmo que 

era acusado da morte de Manoel. 

 A escolta teria invadido a casa na busca de Francisco, utilizando a violência 

para intimidar os que ali se encontravam para denunciar o paradeiro do mesmo. Te-

riam agarrado um menino e espancado um senhor, além de ameaçarem de morte a 

esposa dele, dizendo que iam cortar sua cabeça e a de todos os seus filhos. Honorato 

ainda escreveu que ninguém poderia provar que Francisco se reunisse com alguns 

de seus irmãos e outros companheiros com Juvêncio para desafiar as autoridades 

                                                           
20 Região serrana que compreende alguns municípios do sul do Estado, que se caracterizou ao longo 
da história por sua ocupação pelas mais diversas etnias. Mais informações ver: Salamoni e Waskievicz 
(2013). 
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locais. Ainda citava: “[...] ao não tomarem providencias as autoridades superiores, a 

força pública que para aqui veio, afim de manter a ordem, será o terror das famílias 

que já estão completamente receosas em vista da maneira arbitrária e violenta pela 

qual tem sido executadas diversas diligencias”. Finalizava pedindo providências às 

autoridades competentes para que cessasse a anarquia. 

  É pouco provável que Honorato tivesse alguma razão quanto à inocência de 

Francisco Couto. Contudo, sua carta atestava algo importante: a violência das autori-

dades policiais geralmente acabava sendo grande nesses casos, arrasando uma co-

munidade local em busca dos procurados, espalhando o terror tanto quanto – e até 

mais que – os homens que eram por eles chamados de bandidos. Nenhum vilarejo 

queria uma força expedicionária por perto e muitos já haviam presenciado os abusos 

que eram cometidos em nome da lei.  

 Enquanto a carta era escrita, a quadrilha não parava de agir. Nas redondezas 

de Piratini, atacaram a casa de negócios de um homem chamado Pedro Miguel, que 

teria sido espancado e quase morto. Levaram uma quantidade superior a quinhentos 

mil réis. Um caixeiro, de nome Pedro Espelet, que era hóspede da casa, quando re-

tornava à noite ouviu os tiros e se refugiou num mato próximo. Acrescentou o Correio 

Mercantil que a população do local estava amedrontada e jamais viajava pela noite 

sem levar suas pistolas engatilhadas. 

 No início de outubro, os bandidos continuavam na mesma região. No Onze de 

Junho, em notícia reproduzida pelo A Federação, do dia dezoito, foi informado o acon-

tecimento do assassinato de uma família de oito pessoas no Passo das Pedras. Duas 

moças, da mesma família, teriam sido violadas e sacrificadas. Embora o jornal pelo-

tense tenha citado que iria investigar a situação para mais informações, não encontrei 

mais nenhuma outra referência a tal crime em outras matérias, apenas que escoltas 

seguiam buscando o bando por volta do distrito da Buena, que é próximo ao Passo 

das Pedras. 

 Então a quadrilha seguiu para o oeste. O Cruzeiro do Sul, de Bagé, alarmou 

que em meados de outubro Juvêncio liderava um grupo com mais cinco pessoas 

quando tentou assaltar a casa de um fazendeiro de Cacimbinhas (Pinheiro Machado) 

chamado Israel Fagundes. Um escravo teria recebido os bandidos na porta de casa. 

Eles estariam, em pleno dia, armados com facões, carabinas e pistolas, alegando an-

darem a procura de cavalos. O fazendeiro, avisado, se escondeu dentro dos 
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aposentos de sua casa e, por isso, os ladrões não teriam conseguido levar nada do 

local, indo embora dali. 

 Na mesma localidade, no dia 19, a quadrilha foi até a residência de Zeferino 

Farias, um homem sexagenário, ao qual teriam ameaçado com pistola em punho caso 

gritasse. A esposa de Zeferino ficou assustada, e o casal se viu obrigado a entregar 

ao bando de Juvêncio uma bolsa cheia de libras e outras moedas de ouro. Havia 

informações de que, depois disso, o bando partiu pela antiga estrada de Candiota. 

Foram vistos depois se dizendo “tropeiros” e oferecendo dinheiro em ouro para ven-

der. 

 No dia 24 de outubro, alguns indivíduos da região, entre eles João dos Santos 

Moután, Francisco Delfino Tavares, Gervasio dos Santos Tavares e Manoel dos San-

tos Tavares, decidiram se reunir para fazer resistência aos bandidos. Após isso, teria 

sido montada então uma escolta pelo chefe de polícia que contaria com 38 praças. 

 Em novembro, o periódico A Discussão novamente tentou ver o outro lado da 

moeda de toda a situação da qual se ocupavam também outras folhas. Denunciou que 

a escolta que saiu em busca da quadrilha de Juvêncio estava causando terror e sustos 

nos moradores ao invés de manter a tranquilidade local. As pessoas temeriam a es-

colta muito mais que a própria quadrilha. Além disso, o jornal explanou que duvidava 

que muitas das histórias de “horrorosas tropelias” que chegavam diariamente na re-

dação fossem verdade.  

 Foi então que A Discussão decidiu averiguar melhor o caso por ela mesma. No 

dia 06 de novembro de 1884, o jornal escreveu noticiando que esteve com a senhora 

Dona Maria Joaquina C. Leal, esposa de Israel Ignácio Leal, que estaria “contristada 

e cheia de dor”. Ela teria narrado as tropelias e violências que a escolta estava cau-

sando na procura da quadrilha. Com depoimentos como esse, o jornal fazia então 

oposição aos fatos divulgados pelo Correio Mercantil e seguia uma linha jornalística 

de investigação das notícias. 

 Por sua vez, A Federação, no dia 14 de novembro, reproduziu outro caso de 

abuso. A vítima seria Augusto Cardim Oliveira, que se queixava de ser preso pelo 

delegado de Canguçu Pedro Baptista Côrrea da Camara. Augusto dizia que tinha sido 

insultado e acusado de ser um dos responsáveis de auxiliar Juvêncio a fugir da prisão 

em 1882. Por final, ele teria citado que os verdadeiros responsáveis pela fuga do ban-

dido eram os soldados e um ex-delegado.  

  



53 
 

4.3 O enfrentamento 

 Nessas alturas, Juvêncio teria reaparecido na região de Canguçu. Um relató-

rio21 dava conta de que ele reunia 30 companheiros. Creio esse ser um número in-

flado, para que no relatório não soasse mal que 38 praças de polícia estivessem na 

busca de uma quadrilha que parecia ter, no máximo, 10 homens. O mesmo documento 

citava que a escolta foi autorizada a comprar cavalos para garantir uma boa montaria 

aos seus soldados. 

 Então, no dia 3 de novembro de 1884, em um mato próximo ao Cerrito, no 

Passo do Vieira, travou-se um dos maiores embates entre as autoridades e a quadri-

lha de salteadores. O suplente de subdelegado de política do Cerrito, Bernardino Fer-

reira Porto, e seu companheiro, o subdelegado da Buena, João Manoel Barbosa, es-

tavam a cavalo quando avistaram dois vultos dormindo no chão. Os subdelegados, 

achando que seriam companheiros da escolta que buscava a quadrilha, se aproxima-

ram dos vultos sem precauções. 

 Ao chegarem mais perto dos homens, constataram tarde demais que se tratava 

do próprio Juvêncio Pereira, que estava junto a um membro de seu bando, Marciano 

Couto. Juvêncio puxou a pistola e atirou no ventre de Bernardino22, que caiu do cavalo, 

gravemente ferido. Seu companheiro, ao se defender, acertou um tiro em Marciano, 

que morreu no local. Juvêncio teria batido em retirada, isso após trocar tiros com João 

Manoel, num ato em que os dois saíram feridos. Juvêncio conseguiu escapar a pé, 

pelo mato. Teria deixado atrás de si um “arsenal de guerra”. Bernardino, que era co-

nhecido como um dos mais implacáveis perseguidores da quadrilha, morreu em via-

gem, às 10 horas da manhã23. 

                                                           
21 Relatorio apresentado a S. Exc. o Sr. Dr. Miguel Rodrigues Barcellos, 2° Vice-Presidente da Provincia 
do Rio Grande do Sul pelo Exm. Sr. Conselheiro José Julio de Albuquerque Barros ao passar-lhe a 
Presidencia da mesma Provincia no dia 19 de Setembro de 1885.Porto Alegre, Officinas typographicas 
do – Conservador -, 1886. 
 
22 São diferentes as informações acerca da quantidade real de tiros que Juvêncio teria acertado no 
suplente de subdelegado Bernardino. O jornal A Discussão, n° 263 falou em oito tiros; o Diário de 
Pelotas, em notícia reproduzida pelo Jornal do Commercio (RJ), n° 312, citou 4 tiros, informação que 
vai ao encontro do Relatório citado. O mesmo Jornal do Commercio (RJ), no número 322, reproduziu 
uma notícia do Diário de Rio-Grande em que afirmava ter sido apenas um único tiro. 
 
23 No mesmo dia, teriam sido presos o irmão de Juvêncio, João Pereira e também seu pai, Manoel 
Pereira, acusados de serem membros da quadrilha. Também teriam sido capturados ao longo desses 
dias, segundo relatório que citei mais acima: Zeferino Ermelindo Furtado, José Ventura, Emydgio Jorge 
e Berlamino Castro. Outro indivíduo, também membro da quadrilha, Camillo Couto, conhecido como 
Francisco Couto Sobrinho, foi morto pela escolta. 
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 Nesse dia, depois do episódio, um irmão de Bernardino Porto (referenciado 

apenas como Sr. Porto) começou a discussão com outras pessoas acerca da morte 

do familiar. Teria dito que se as forças policiais realmente quisessem matar Juvêncio 

e não simplesmente prendê-lo, Bernardino estaria vivo. A discussão parece ter des-

cambado para uma briga, que resultaria na morte de três pessoas e ainda deixaria 

outros feridos. Entre os mortos, estava o próprio irmão de Bernardino, que seria um 

dos que começaram o debate. 

 Em outro embate com a quadrilha, um bandido, de nome Serafim, teria se pas-

sado por um dos captores de Juvêncio e com isso matou outro familiar de Bernardino, 

José Ferreira Porto, e Antonio Maria, que seria fiscal do Cerrito. Serafim foi grave-

mente ferido, e a última informação que aparece dele é que também foi preso. 

 No final de novembro tem-se a notícia pelo Correio Mercantil (reproduzida no 

Jornal de Recife, em 21 desse mês), de que Juvêncio, após ter escapado, estava em 

companhia de três membros da família Couto, entre eles Luiz Couto, que era conhe-

cido como “Testa Furada”. Nessa notícia temos pela primeira vez a informação de 

mulheres que andariam juntamente com a quadrilha, segundo o periódico, de maneira 

forçada. 

 O ano de 1885 chegou e não tardou muito para a quadrilha de Juvêncio reapa-

recer. Pela manhã do dia 18 de fevereiro, o bando atacou a casa de Domingos Antonio 

Cardoso, que ficava próxima ao Arroio das Pedras, no lugar conhecido como rincão 

da Reserva, no Cerrito. Costeando o arroio, eles entraram numa lavoura de milho que 

ficava a poucos metros da residência. Enquanto faziam o cerco, uma escrava avistou 

os bandidos e gritou para três conhecidos de Barbosa que chegavam no momento e 

que rapidamente fecharam as portas. A quadrilha, frustrada, descarregou parte de sua 

munição em direção à casa, sem ferir ninguém. Depois, foram embora. 

 Pela fonte do Jornal do Commercio (RJ), de 27 de fevereiro de 1885, reprodu-

zindo notícia do Correio Mercantil, Domingos Cardoso não estava em casa nesse dia. 

Tudo indicava duas hipóteses: que a quadrilha queria roubá-lo, por ele ser “homem 

de moeda”, ou matá-lo, pois Cardoso teria encontrado alguns dias antes uma carta 

anônima endereçada para ele, que dizia: “Belarmino Pereira de Castro, trata de 

manda-lo assassinar”. Belarmino seria o Bello Pereira, primo-irmão de Juvêncio, se-

gundo o periódico, homem amigo dos Couto também. Não sei se, nesse momento, 

Bello continuava preso, apenas que Domingos Cardoso apresentou a carta para as 

autoridades locais.  
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Tal notícia, obviamente, suscita algumas dúvidas, pois abre um leque de pos-

sibilidades: a quadrilha queria apenas roubá-lo ou apenas assassiná-lo; ou então as 

duas coisas. Ela parece denunciar que havia alguma rixa ou até mesmo que Domin-

gos Cardoso possa ter sido encomendado de morte por outra pessoa. Mas o que mais 

salta aos olhos é que, definitivamente, havia alguém que estava vazando informações 

de dentro do bando.  

Uma criança que seria filha de Bernardino Machado (genro de Cardoso) dormia 

em uma rede dentro da casa, e quase foi morta com os disparos. Já o jornal A Fede-

ração, no dia 27 de fevereiro, fez uso do sensacionalismo, dizendo que a “inocente 

criancinha” que dormia foi atingida pelos disparos, além do fato de que, novamente, o 

terror reinava naqueles lugares (Piratini, Canguçu, nos distritos da Buena e do Cer-

rito). Segue o mesmo jornal, em 09 março de 1885, numa notícia que acho interes-

sante transcrever aqui: 

 

O sr. presidente da provincia officiou ao dr. chefe de poli-
cia para que expedisse ‘as mais terminantes ordens para a per-
seguição da quadrilha de Juvencio Pereira, que acaba de se re-
organisar no districto do Cerrito, conforme communicações re-
cebidas, convindo que o delegado de Cangussú proponha as 
medidas necessarias para a efficacia das diligencias.’ 

Este Juvencio Pereira vai-se tornando um salteador cele-
bre.  

Já se tem noticiado a sua prisão, a sua morte, e o homem 
continua a viver em liberdade, gozando boa saúde e a praticar 
toda a sorte de crimes. 

Ha longos mezes que a imprensa de Pelotas occupa-se 
com Juvencio Pereira e a sua quadrilha, e ainda não foi possível 
captural-o! 

Emfim... esperemos pelo resultado das novas ordens pre-
sidenciaes.  

 

As autoridades e a imprensa já viam Juvêncio como uma espécie de espectro 

sagaz, que desaparece e reaparece causando problemas, sendo praticamente impos-

sível captura-lo. Parece que ele havia se tornado uma lenda ainda em vida. 

No dia 2 de março, em Santa Izabel, foi preso pelo subdelegado de polícia um 

criminoso de nome João Manoel de Barros, um dos homens do bando de Juvêncio. 

No final do mês, Juvêncio em pessoa teria estado em Pelotas, onde comprou armas, 

pólvoras e balas. Interessante que, se for real tal fato, temos um fora-da-lei que quis 

entrar no espaço urbano de uma cidade do porte de Pelotas na época. Geralmente, 
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como constatou Hobsbawm (2015), os bandidos têm uma oposição muito forte para 

com as cidades, que muitas vezes eram vistas por eles como a representação do 

poder que queria exterminá-los. 

Através de A Federação de 26 de março de 1885, ficamos sabendo que o co-

mando da fronteira de Jaguarão foi autorizado a auxiliar as diligências policiais para a 

perseguição de uma quadrilha que teria assassinado um estancieiro próximo daquela 

região. O jornal dizia não saber quem era o chefe da quadrilha, mas apostava que era 

Juvêncio. 

Então, no Jornal de Recife, na edição de 15 de março, o nome do assassinado 

foi revelado: se chamava Laurindo Antonio Vieira, de apelido Cassú. Uma correspon-

dência de Arroio Grande publicada no jornal Tempo, de Jaguarão, falava que um dos 

autores do crime era um tal Honorio, que juntamente com outros dois havia praticado 

o ato. Os três, apontava a correspondência, seriam bandidos da quadrilha de Juvên-

cio, sendo um deles irmão de Vicente, o mesmo que havia sido recolhido na cadeia 

de Pelotas. Eles passaram durante a noite na região das Bretanhas, local entre Arroio 

Grande e Jaguarão.  

Adiante, diversas outras notícias do início de abril de 1885 do A Federação dão 

conta de que o tenente Augusto Cezar da Cunha teria batido a quadrilha de Juvêncio 

e com isso preso um de seus membros, Galiano Couto. Acabamos sabendo que, po-

rém, na verdade, o tenente Augusto teria invadido a casa de Francisco Couto sob o 

pretexto de encontrar membros da quadrilha, e então prendido Galiano. Na edição do 

dia 29 de abril, em uma notícia que parece ser uma reprodução de uma matéria do A 

Discussão (embora essa informação não conste), foi denunciado que as forças co-

mandadas por Augusto teriam saqueado a casa, levando um chicote e um cavalo. A 

esposa de Couto, que teria cinco filhos, teria sido espancada pelos soldados de linha, 

e acabou se refugiando na casa do se cunhado e só depois voltou para sua residência, 

assustada com o que poderia ainda ser feito devido ao ódio que sua família nutria na 

vizinhança. 

Há uma lacuna entre maio e dezembro do ano de 1885. Durante esse período, 

não encontrei notícias que dessem conta do paradeiro de Juvêncio e sua quadrilha. 

Considerando que era um grupo com diversos laços de parentesco, esse silêncio nas 

fontes não é normal. Nenhum preso, nenhum enfrentamento. Uma possibilidade que 

levanto é que os salteadores tenham atravessado a fronteira, ou então ido em direção 

a oeste.  
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Em janeiro de 1886, se sabe que houve a formação de uma escolta de quatorze 

praças policiais estacionada na estação de Cerro Chato, sob o comando de um sar-

gento vindo de Bagé. Tal força teria sido montada porque naquela região estaria a 

quadrilha de Juvêncio, segundo essa mesma notícia que está na edição do dia 5 de 

janeiro do Jornal do Commercio (RJ). No dia 12 desse mês, A Federação explicitou 

que os jornais de Pelotas demarcavam que a quadrilha estaria no extremo oeste da 

província, em Uruguaiana, e não em Bagé. 

No início de março de 1886, o jornal A Ordem de Jaguarão citava uma notícia 

que teria sido passada por pessoa fidedigna. Juvêncio estaria com seu bando (em 

torno de 30 pessoas, segundo a matéria) realizando seus crimes na circunvizinhança 

de Arroio Grande. Assaltaram a casa de um homem chamado João Paulo e depois, 

no outro dia, foram vistos acampando próximo à citada vila, à uma distância de apro-

ximadamente um quilômetro.  

Diz a folha que, estando embriagado um dos bandidos em uma venda da loca-

lidade próxima, ele acabou revelando que os motivos de a quadrilha estar por lá era 

para impedir, através do uso da força, a prisão de alguns de seus homens que teriam 

matado Manoel Rodrigues Ferreira. A matéria termina citando que a vila de Arroio 

Grande estava aterrorizada e seus habitantes temiam que ela fosse tomada de assalto 

a qualquer momento. 

Outras informações de uma matéria reproduzida do Rio Grandense no Jornal 

de Recife, de 19 de março de 1886, falavam que o bando também acampou no início 

de março no Passo do Vieira. O jornal queria confirmar se Elias Gonçalves, que foi 

morto no Passo das Pedras, teria sido assassinado pela quadrilha. Essa desconfiança 

das autoridades se dava porque Elias teria denunciado há algum tempo o bando de 

salteadores para as autoridades. A mesma matéria citava o fato de a localização do 

grupo de Juvêncio estar centrada por volta do Cerro Chato, Arroio Grande e Jaguarão.  

Depois desse informe, temos novamente o silêncio. Dessa vez, não vi mais 

registrado na imprensa nenhum ato praticado por Juvêncio. Mesmo assim ainda fala-

riam dele – e por um bom tempo.   
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5. Conclusão 

 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo principal desve-

lar parte da trajetória de vida de Juvêncio Pereira. Primeiramente, abordei a questão 

teórica envolvendo o conceito de banditismo social, suas definições e quais foram os 

principais autores que lidaram com o tema, para então partir para os exemplos de 

indivíduos históricos reais que um dia foram considerados fora-da-lei. Além disso, 

nesse primeiro momento, mostrei qual entendimento tenho da noção de fronteira, tão 

cara para o objeto aqui estudado. 

No segundo momento, trabalhei com entrevistas de três pessoas que selecionei 

para narrar uma memória da qual eles são herdeiros, utilizando o método da história 

oral. Problematizei o episódio que foi relembrado cruzando as informações entre os 

depoimentos, sem o objetivo de chegar a uma “verdade” em si (algo impossível), mas 

sim de teorizar as falas com algumas leituras sobre o conceito de memória.  

Finalmente, baseado em fontes da imprensa, em relatórios de presidentes de 

província e um processo crime, busquei analisar os acontecimentos que envolveram  

Juvêncio e seus companheiros ao longo do tempo. O período abordado foi entre as 

décadas de 1880 e de 1890, que foi o que as fontes permitiram. Procurei salientar a 

linguagem dos jornais, assim como as disputas que teriam envolvido dois deles, A 

Discussão e o Correio Mercantil, ambos de Pelotas. 

Fui até a cruz de Juvêncio pela segunda vez no final da primavera de 2017, 

com o intuito de fotografá-la para o trabalho. Foi uma tarefa árdua, visto que a “ilha” 

estava mais difícil de adentrar. Num dia, com a cheia do arroio da Palma (Parapó), 

fiquei impossibilitado de chegar até ela. Tentei novamente depois, com o arroio mais 

baixo. Mesmo assim, a lama e o mato fechado não facilitaram em nada. Porém, nessa 

segunda tentativa, consegui o que queria. 

Explico isso porque quero fazer um paralelo: chegar até a cruz de Juvêncio foi 

tão difícil para mim quanto chegar até a história do homem que, hoje, é apenas uma 

sombra. Juvêncio aparece como bom ou mau, desaparece em um lugar e parece res-

suscitar em outro quando todos acham que ele foi morto. Todo historiador sabe, no 

fundo, que terá que montar um quebra-cabeças com o que tem em mãos (muitas ve-

zes, não tem muita coisa). Porém, confesso: foi mais complicado do que pensei. 
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No presente momento, posso garantir como 1852 o ano de nascimento de Ju-

vêncio. Quanto à sua morte, creio que se deu entre os anos de 1886 e 1891: como 

todo fora-da-lei, morreu jovem, certamente antes dos 40 anos de idade. Em sua fala24 

na Assembleia Legislativa Provincial, no início de março de 1886, o desembargador 

Henrique de Lucena citou que a quadrilha havia sido extinta e seus membros captu-

rados, menos Juvêncio, que teria fugido para o Estado Oriental, se ocultando no de-

partamento de Rivera25. Em 10 de setembro de 1891, o delegado de polícia de Santa 

Izabel, João Paulo Botelho, escreveu26 que Juvêncio já teria um substituto, de nome 

Serrão Pacheco27, que perturbava naquele momento a região meridional do Rio 

Grande do Sul com uma quadrilha de bandidos. 

Creio que minha hipótese principal é verdadeira: a morte relatada pelos entre-

vistados, através de sua memória herdada, foi a morte do Juvêncio Rodrigues Pereira, 

indivíduo que apareceu nos relatórios, no processo crime e nas reportagens de jornais 

da época. O bandido dos depoimentos é o mesmo das fontes escritas.  

Um dos indícios em que me baseio para afirmar isso é a questão da movimen-

tação do bando. Em 1886 parece claro que a quadrilha se deslocou mais para o sul, 

ficando próxima de Arroio Grande e Jaguarão. Juvêncio foi morto na Palma, local, 

como já dito, pertencente hoje ao município de Arroio Grande.  

Outro pormenor em que as fontes orais e escritas concordam é a questão dos 

“companheiros” de Juvêncio, um homem que andava em “tropas”, bandos, como disse 

o entrevistado Orlando de Almeida. Os três relatos, inclusive, dão conta que foi o pró-

prio bando (seus amigos) que teria matado o “bandido”. Não seria algo incomum: ge-

ralmente homens como ele, que tinham uma habilidade de se esconder e conseguir 

apoio local, acabaram morrendo porque foram traídos pelos seus. Exemplos disso 

foram os casos de Billy The Kid e de Jesse James nos Estados Unidos. Só assim 

                                                           
24 FALLA apresentada á Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Sul pelo presidente da 
provincia, o exm. sr. desembargador Henrique Pereira de Lucena, ao installar-se a 2a sessão da 21a 
legislatura em 7 de março de 1886. Porto Alegre, Officinas Typographicas do Conservador, 1887. 
 
25 Foi citado, nessa fala, que o nome de Juvêncio seria “Cândido Juvêncio Pereira”, o que considero 
estar errado. Como já referenciei aqui, o nome correto é “Juvêncio Rodrigues Pereira”. Um outro dado, 
que me parece pouco provável, é o de que realmente as autoridades sabiam o paradeiro do bandido. 
 
26  A Federação, 24/09/1891.  
 
27  Serrão Pacheco apareceu em uma notícia um ano depois, em 1892, como um dos bandidos que 
faziam parte das “forças patrióticas” que estavam estacionadas próximas de Cerrito. Francisco Couto 
também apareceu como um dos membros. Fonte: A Federação, 20/01/1892. 
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esses indivíduos que foram um dia considerados “invencíveis” pelas autoridades po-

deriam ser realmente mortos.  

Outro indício: como referenciado no capítulo 2, Orlando citou em sua entrevista 

que sua bisavó paterna, Cecília, mãe de sua avó (Maria), seria uma mulher nova 

quando Juvêncio foi morto. Como Cecília nasceu em 1860, ela era contemporânea de 

Juvêncio. Os relatos e as outras fontes concordam também nesse quesito temporal. 

Um último detalhe que me chamou a atenção entre os dois tipos de fontes é a 

caracterização da personalidade de Juvêncio como um homem que matava, um ho-

mem mau. Seria um bandido procurado, segundo a memória e segundo a imprensa. 

Não se encontram diferenças entre sua “personalidade” e seus atos. Quando ouvi a 

história pela primeira vez, já me foi dito que Juvêncio era um bandido, assim como 

referenciavam os jornais. Não acredito ser possível que existiram dois “Juvêncios” 

vivendo na mesma época, atuando na mesma região, considerados bandidos foragi-

dos, que andavam em bandos e eram reconhecidos como “homens maus”. 

Dito isso, cabe ressaltar que Juvêncio Pereira não era um mero larápio, um 

bandido comum. As fontes mostram que ele era uma liderança. Diversas pessoas 

obedeciam a seu comando, e ele era apontado sempre como o chefe da quadrilha. 

Sua “invisibilidade” frente às autoridades era possível porque parte da população da 

zona rural da época certamente o ajudava, dava cobertura. Tanto para esses campo-

neses de mais de cem anos atrás, como para os entrevistados que vivem hoje, ele 

não era um simples facínora. Ainda para Orlando de Almeida, Juvêncio trabalhava na 

casa de seu bisavô e transitava pela região sem que isso fosse um grande problema, 

pois ele não saia por aí matando deliberadamente diversas pessoas. 

Ele perdurou na memória por todo esse tempo, principalmente por causa do 

episódio de sua morte, que foi um evento drástico até mesmo para aquela época. 

Sabemos, pelos periódicos, que ele não roubava de pessoas pobres (as quantias re-

ferenciadas são altas para a época), mas não sabemos se ele distribuía o produto dos 

roubos para além de seus companheiros. 

Por causa dessas questões e, entre elas, o modo como a população encarava 

Juvêncio e sua liderança, juntamente com o fato de ele ter se tornado praticamente 

um “bandido santificado” pela classe camponesa, um homem que atende aos pedidos 

que são feitos, acho possível encaixá-lo na categoria de bandido social. Obviamente, 

se observarmos Hobsbawm (2015), ele estaria mais perto da categoria dos bandidos 
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“vingadores”, os que são respeitados pelo medo, do que da categoria de “bandido 

nobre”. 

Vendo os atos que são narrados em todos os tipos das fontes consultas (como 

a morte de famílias inteiras, estupros de moças, assassinatos de crianças), quase fico 

tentado a classificar Juvêncio como um psicopata. Tal classificação seria leviana (afi-

nal, eu teria que entrar na discussão de uma área que não domino – a psiquiatria), 

além de atestar que levei ao pé da letra o que as fontes, sobretudo jornalísticas, me 

reportaram. As fontes mentem. 

Algo não podemos negar: a bravura de sujeitos como ele: 

Numa sociedade em que os homens vivem de modo subserviente, 
como servos da máquina de metal ou como peças móveis da maqui-
naria humana, o bandido vive e morre de cabeça erguida (HOBS-
BAWM, 2015, p. 167). 

 
Em um mundo que começava a ser varrido pela onda do progresso, o bandido 

é uma dor de cabeça para as autoridades, ao mesmo tempo que serve como uma 

representação de liberdade para outras pessoas. O bandido, cuja fama ficava im-

pressa nos diários, era o maior símbolo disso. 

O que quero demonstrar para o leitor é que Juvêncio foi produto de uma época 

e das circunstâncias que lhes foram impostas. Sem ser ingenuamente determinista, 

muitos encontraram na vida em bandos a sua profissão e forma de sobrevivência. 

Como citou Thompson Flores (2012), era comum aparecerem nos relatórios de presi-

dentes da província nesse período referências a diversos bandos vivendo no ambiente 

fronteiriço em que o crime era inato, e as guerras eram constantes. A quadrilha de 

Juvêncio não era a única a andar na região. 

Nos jornais aparece em dado momento que o bando de Juvêncio era acompa-

nhado de mulheres, que o seguiam à força. Já nos relatos orais, surge a figura da 

“noiva”. É significativo que em nenhum dos tipos de fontes consultadas essas mulhe-

res são nomeadas. De nenhuma forma ficamos sabendo quem eram e como se cha-

mavam. Mas elas estavam lá. Creio ser essa uma possibilidade de pesquisa para 

algum historiador que queira se aprofundar no caso dos bandos do século XIX, no Rio 

Grande do Sul. 

 

 

.......... 
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Em 13 de janeiro de 1887, o jornal A Federação informava que Juvêncio, após 

fazer um silêncio em torno de si a ponto de julgarem que havia morrido, tinha sido 

visto no hotel São Pedro, em Pelotas, tomando tranquilamente uma cerveja. Quando 

a polícia foi avisada e chegou ao local, era tarde demais, pois o bandido já havia ido 

embora. 

É uma notícia de veracidade pouco provável, pois ela não tem desdobramentos 

nem confirmações. Além do mais, cabe levantar outra questão: no final do século XIX, 

mesmo que já fosse usada até em processos crimes, a fotografia era um item dispen-

dioso. Como os informantes de tal notícia sabiam que era Juvêncio? Aliás, como as 

autoridades sabiam como era realmente a cara do bandido que procuravam? Certa-

mente tinham recursos adicionais, como descrições e desenhos. Mas era um mo-

mento em que reconhecer um homem era algo bem mais complicado de se fazer. 

Em fevereiro do mesmo ano, uma notícia do Correio Mercantil28 citava um epi-

sódio que acho interessante reproduzir aqui na íntegra:  

Em Santa Isabel, ás 7 horas da tarde do dia 9 do corrente, deu-
se no Chasqueiro um grande roubo, de que foi victima o importante 
fazendeiro alli residente Sr. Mathias Franck. 

Achava-se este senhor, com a sua familia tomando a fresca na 
porta de casa, quando chegaram trez indivíduos bem montados e me-
lhor armados, tendo o rosto velados com lenços e o agarraram sem 
dar lhe tempo de defender-se. 

Franck foi ameaçado de morte se não entregasse quanto di-
nheiro tinha em casa, o que elle fez para não nstalar (sic) e aos rogos 
de sua esposa e filhos. 

Além disso, amarrado como se achava nos pulsos, impossivel 
era fazer qualquer movimento. 

Os bandidos de tão audacioso roubo fugiram á disparada. 
O lenço com que amarraram Franck tinha bordado a retroz o 

nome de Juvencio Pereira. 
Quase se póde afiançar, porém, que este sujeito nenhuma co-

participação teve no crime, e foi simplesmente capa de audazes lará-
pios. 

Os valores roubados, dinheiros e joias, orçam em mais de 
6:000$000. 

Consta que dois dos ladrões já se acham presos, tendo esca-
pado o outro por se achar bem montado, não obstante a perseguição 
de quatro praças de polícia. 

 

Juvêncio já era referenciado (e reverenciado) por outros facínoras. O mito to-

mava forma... 

 

                                                           
28 Notícia reproduzida pelo Jornal de Recife, 08/02/1887. 
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.......... 

 

Em 2001, quando estudava na quinta série do ensino fundamental na escola 

de Santa Isabel, eu ouvia relatos assombrosos de diversos colegas que lá moravam. 

Diziam eles que, quando chegava a noite, a alma de um padre rondava a antiga igreja 

local, se lamentando. O padre teria, em vida, amaldiçoado a vila e, por isso, ele foi 

morto ali mesmo, na porta do santuário, há muito tempo atrás. 

Quando já morava não mais na zona rural, mas na cidade de Arroio Grande, 

em uma tarde de 2006, abri o jornal semanal e me deparei com uma reportagem que 

informava que, durante a restauração do prédio da igreja de Santa Isabel, encontra-

ram uma urna de latão contendo os restos de um corpo, embaixo do altar. Dentro da 

urna, entre outros objetos, foram encontrados um crucifixo e uma batina. O corpo era 

de um padre. A lenda se fortaleceu29. 

Mas o que quero chamar a atenção é que um conto, um “causo”, que todos 

consideravam mera lenda, tinha raízes em algum episódio real. As narrativas que ou-

vimos, de fatos que ocorreram num passado quase sem forma, têm a sua importância. 

Precisamos olhar mais para essas histórias. 

Hobsbawm (2015) citou que no caso das histórias de bandidos, muitas se per-

deram e não sobreviveram ao traslado da sociedade agrária para a sociedade indus-

trial. O autor escreveu que uns poucos acabam conhecendo os feitos dessas figuras. 

Provavelmente ninguém saberá sobre a vida de um proscrito a não ser que more perto 

de sua aldeia natal ou no lugar em que ele morreu. 

Para finalizar, ainda referenciando o escritor inglês, ele abordou a questão do 

importante papel dos pesquisadores para garantir a “sobrevivência” dos bandidos. A 

redescoberta dessas figuras (e sua salvaguarda) é parte fundamental do trabalho de 

muitos historiadores. Por isso, creio que em muitos rincões, escondidas no meio do 

pampa, diversas histórias aguardam para serem ouvidas. Espero que outros historia-

dores curiosos, como eu, consigam chegar – a tempo – até esses relatos.   

 

  

                                                           
29 A RBS TV chegou a fazer um documentário sobre este episódio, em 2009, batizado de “A Maldição 
de Santa Isabel”, disponível em: << https://www.youtube.com/watch?v=j1GIKIvGnq4 >>. Acessado em 
10/02/2018. 
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a) Fotografia da parte interna da “ilha” de Juvêncio 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografia 6 - Acervo pessoal do autor. 
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b) Fotografia da cruz (ao centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fotografia 7 - Acervo pessoal do autor. 
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c) Municípios do Rio Grande do Sul, segundo censo de 1890 

 

Fotografia 8 - Os destaques, em vermelho, são os locais por onde Juvêncio Pereira passou, segundo as fontes 
jornalísticas. Disponível em: http://cdn.fee.tche.br/publicacoes/digitalizacao/de-provincia-ide-sao-pedro-a-estado-
do-rs-vol-1-1981.pdf . Acessado em 05/02/2018. 
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d) Mapa do município de Arroio Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 9 – Em destaque  (ponto vermelho dentro da área do município): uma demarcação da localização apro-
ximada da cruz. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430130&search=rio-

grande-do-sul|arroio-grande . Acessado em 05/02/2018. 
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e) Foto de uma matéria do jornal A Discussão, de 29 de outubro de 1884. 
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f) Depoimento por escrito de Fernando de Almeida, feito antes da entrevista 

 



79 
 

 

 

 



80 
 

g) Capa do processo crime número 03, de 1882 (APERS, Porto Alegre) 

 


