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“Por muitos anos, a partir de 1854, este venerável catequista [Frei Timóteo] viveu entre os índios do sertão de
Tibagi, prestando o maior serviço a numerosas famílias
aldeadas na região de São Pedro de Alcântara; graças a
ele, possuímos um valioso dicionário da língua Caiuá e
um outro da língua dos Coroados, aos quais é necessário
se recorrer quando nos ocupamos de tais línguas indígenas.”
(J. F. Rocha Pombo, História do Brasil II, 1982)
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APRESENTAÇÃO
Os homens passam depressa. É preciso registrar-lhes
os feitos para que sua memória fique e seja respeitada.
“Frei Timóteo, o heroico missionário do rio Tibagi
merece a memória gravada não em papel, mas em bronze,
para que seus feitos sejam perpetuados”, afirmou Dr. Arthur Martins Franco, ilustre historiador paranaense.
Apresento este panfleto em estilo popular, mas
com embasamento histórico,
para homenagear Fr. Timóteo (1823-1895), cem anos
após sua morte.
Sinto-me agradecido
se alguém se interessar por
este grande homem público
do Paraná e se eu conseguir
contribuir, ainda que palidamente, para que sua memória seja respeitada.
Manter viva a memória dos heróis do passado é
questão de justiça, e estímulo para as novas gerações.
Frei Adelino Frigo1

1

Frei Adelino Frigo nasceu em 10 de abril de 1940 e pertence à Ordem dos Frades
Menores Capuchinho, da família Franciscana.
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OS CAPUCHINHOS NO PARANÁ
(SÉCULO XIX) 2

A história dos Capuchinhos no Paraná abrange dois
períodos distintos:
* O primeiro período, no tempo do 2º Império e início da
República (1840-1912);
* O segundo, a partir de 1920, com os Capuchinhos de
Veneza, os quais assumiram uma missão no Paraná. Porém se faz necessário situar o primeiro para se entender
melhor o segundo.

Atuação entre os índios (aldeamentos)
Quantos índios existiam no Paraná na segunda metade do século XIX? Qual era o projeto imperial para integrar o indígena na sociedade civilizada?
No relatório de Henrique Beaumpaire Rohan, vicepresidente da província do Paraná de 1855 a 1856, apresentado à Assembleia Provincial a 1º de março de 1856 se lê, à
página 49:
Segundo os cálculos que não estão muito longe da
verdade, orça-se em 10.000 o número dos selvagens
contido no território inculto da nossa Província.
(CAVASO, 1980, p. 77)
2

A primeira parte deste trabalho, intitulada “Os Capuchinhos no Paraná: Século XIX”
e a parte seguinte, “Frei Timóteo de Castelnuovo” foi totalmente transcrita da tesina
de Licenciatura de Frei Herminio Quaresma Filho.
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Já o relatório de Antônio Barbosa Gomes Nogueira,
apresentado a 15 de fevereiro de 1863, afirmava:
Em estado de completa selvajaria, errantes pelas matas, pode-se calcular em mais de 40.000 das tribos
Gayuás, Guaranys, Coroados e Botocudos, além de
outros de pequenas tribos pouco conhecidas. (CAVASO, 1980, p. 78)

Os números divergem, e muito! Contudo, a afirmação do primeiro relator, Beaurepaire Rohan, tem mais proximidade da realidade. Isto se explica pelo fato de ser ele
engenheiro e depois marechal do exército, distinto homem
político e perfeito conhecedor do Paraná (CAVASO, 1980,
p. 77).
O número foi reduzido pela falta de atenção por parte
dos poderes públicos do Estado como também pela
perseguição movida por muitos brancos que, imitando a impiedosa conduta dos bandeirantes, para dano
dos índios, caçavam-nos como se fossem feras e demonstravam-se mais ferozes do que os próprios selvagens. (CAVASO, 1972, p. 8)

O historiador Sebastião Paraná, tratando do assunto,
continua a apresentar o pensamento de Beaurepaire Rohen:
Enquanto nos esforçamos em favorecer a imigração
europeia, deixamos no abandono milhares de brasileiros, verdadeiros párias, que condividem a sorte dos
escravos, por culpa da nossa condenável indiferença
quanto ao destino deles. Devemos opor resistência a
esta falta de interesse pela sorte do indígena; devemos aproveitar de tantos elementos de produção dis8

persos inutilmente pelas florestas; convém agrupá-los
solicitamente à população civilizada que ocupa pequena porção do nosso imenso território. Cabe-nos o
dever de chamar à grei da civilização estes órfãos da
fortuna, que vagueiam pelas florestas quase nus e mal
nutridos: grande e imperioso dever, porque nos é imposto pelo mesmo código sagrado de Jesus. O cristianismo é o pacto sublime de paternidade e de amor.
Que este manto bendito se abra em favor dos humildes filhos das selvas, nossos desaventurados irmãos.
(PARANÁ, 1899, p. 315-6)

Este vice-presidente em exercício interpreta realisticamente o projeto imperial para com os índios: civilizá-los,
isto é, integrá-los na comunidade civil, dando-lhes condições de trabalho e sobrevivência através [sic] de uma ação
conjunta do poder civil e a religião católica por meio dos
seus missionários.
“Obviamente, o governo olhava sobretudo para as
vantagens econômicas, interessado na agricultura e na indústria do País” (NEMBRO, 1958, p. 258). É desta forma
que, acentuadamente, os ministros da agricultura pediam a
ajuda dos missionários católicos, em especial, dos capuchinhos no 2º Império, para a catequese dos índios, porque o
catolicismo representava a religião do Estado, pela Lei do
Padroado (NEMBRO, 1958, p. 249).
Vejamos, neste sentido, algumas leis imperiais. Antes de tudo, temos o Decreto nº 285, de 21 de junho de
1843, que começa com estes termos:
Autoriza o Governo para mandar vir da Itália missionários capuchinhos, distribuídos pelas províncias em
9

missões; e concede seis Loterias para aquisição ou
edificação em prédios que sirvam de hospício aos ditos missionários. Hei de bem sancionar e mandar que
se execute a Resolução seguinte da Assembleia Geral
Legislativa:
Art. lº - O Governo fica autorizado a fazer as despesas necessárias para mandar vir da Itália missionários
capuchinhos, que distribuirá pelas províncias, onde as
missões puderem ser de proveito, tendo o seu centro
nesta Corte. (PALAZZOLO, 1966, p. 148)3

A este seguiu-se outro, Decreto nº 373, de 30 de junho de 1844, fixando as regras que se deveriam observar na
distribuição pelas províncias dos missionários capuchinhos.
Expressa-se nestes termos:
Tendo o decreto número duzentos e oitenta e cinco de
vinte e um de junho de mil oitocentos e quarenta e
três, pelo artigo primeiro, autorizado o Governo a
mandar da Itália missionários capuchinhos, e distribuí-los pelas províncias onde as missões puderem ser
de maior proveito, sendo o centro delas nesta Corte; e
convindo, por isso, fixar regras que assegurem uma
justa e útil distribuição dos mesmos missionários a
fim de que, de seus trabalhos apostólicos, se possam
colher os frutos que o sobredito decreto teve em vista,
sem que ao mesmo se alterem as relações de comunicação e de obediência dos referidos missionários a
respeito de seus superiores eclesiásticos.

3

O decreto é citado na íntegra com a rubrica do Imperador e de Honório Carneiro
Leão, Ministro da Justiça, extraído da Collecção das Leis do Império do Brasil de
1844, nº 141, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1845.
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Hei por bem decretar o seguinte:
Art. lº - A missão dos religiosos capuchinhos, estabelecida nesta Corte, em virtude do artigo primeiro do
decreto sobredito, fica dependendo do Governo no
que respeita à distribuição e emprego dos missionários nos lugares onde o mesmo Governo entender que
as missões podem ser de maior utilidade ao Estado e
à Igreja.
Art. 2º - O Governo, à representação dos Bispos ou
Ordinário das Dioceses, poderá enviar e empregar os
missionários nos lugares das Dioceses para onde forem reclamados.
Art. 3º - Os missionários capuchinhos, na Corte, e nas
províncias em que se acharem em missões, na forma
dos artigos antecedentes, estarão sujeitos e dependerão dos Bispos, em tudo quanto disser respeito ao ministério sacerdotal; e nos lugares em que houver hospício, e pelo tempo que aí residirem, os missionários
dependerão do superior local, enquanto aos ofícios e
funções meramente regulares. (PALAZZOLO, 1966,
p. 143-4)4
Em 1845, é sancionado o Decreto nº 426, de 24 de julho, contendo o “Regulamento acerca das Missões de
catequese e civilização dos índios”. Com este regulamento, o Imperador Dom Pedro II traça as orientações para os aldeamentos indígenas do país. Assim é
que em cada província do Império deve haver um Di4

Decreto SFB, citado na íntegra, contendo a rubrica do Imperador e a de Manoel Antônio Galvão, Ministro da Justiça, extraído da Collecção das Leis do Império do Brasil
de 1844, número 142, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1844, que contém a rubrica do Imperador e a de Manoel Antônio Galvão, Ministro da Justiça.
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retor Geral de Índios (Art. lº, dividido em 38 parágrafos). Em cada aldeia, deve haver um Diretor (Art. 2º,
com 18 parágrafos); um Tesoureiro (Art. 3º, em 7 parágrafos); um Almoxarife (Art. 4º); um Cirurgião
(Art. 5º); um Missionário (Art 6º, em 7 parágrafos).”
(PALAZZOLO, 1966, p. 86-96)5

Da análise destes documentos imperiais deduzimos
e constatamos a intenção do governo imperial acerca dos
índios e dos missionários capuchinhos. Civilizar os primeiros com a ajuda dos segundos, fazendo valer neste caso, e
um tanto abusivamente, a Lei do Padroado. Convém afirmar, contudo, que esta política, um tanto “benévola” com
relação aos capuchinhos, explica-se pelo fato de eles serem
italianos, isto é, não são de per si um povo colonizador,
como os franceses, os holandeses, que se fizeram presentes
no Brasil por invasão, nem como os espanhóis ou os portugueses que, de uma parte, foram colonizadores da América
Central e do Sul, ou do Brasil, por outra parte. Portanto, os
italianos eram um povo neutro, mas sempre estrangeiro.
Foram missionários, estiveram a serviço, puderam ter seus
hospícios, sem jamais poderem se organizar como Ordem
Capuchinha, isto é, fundar seminários, ou admitir noviços.
No Paraná, são considerados como a “gloriosa trilogia evangélica” os sacerdotes: Pe. Francisco das Chagas
Lima, Fr. Timóteo de Castelnuovo e Fr. Luiz de Cimitile.
(FERNANDES, 1956, p. 52; CAVASO, 1972, p. 4)6
5

Colleção das Leis do Império da Brasil de 1845, Tomo 8, parte 2, secção 25, Rio de
Janeiro, Typographia Nacional, 1845.
6
Esta expressão de reconhecimento aparece pela primeira vez em “Frei Luís de Cimitile”, de J. Loureiro Fernandes.
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O primeiro dos três é um sacerdote diocesano de
Curitiba que, em 1809, foi nomeado capelão da Junta da
Real Expedição de Guarapuava e escolhido para chefiar o
trabalho de catequese do indígena na região. Tem seu nome
marcado na história do Paraná.

13

14

MAPA COROGRÁFICO DA
PROVÍNCIA DO PARANÁ - 1859
Aldeamento de São Pedro de Alcântara
Colônia Militar do Jataí

FR. TIMÓTEO DE CASTELNUOVO

Surge, durante o 2º Império, na Província do Paraná,
como missionário catequizador de índios o capuchinho Fr. Timóteo de Castelnuovo Magra, pioneiro do
Alto Tibagi. Ali trabalhou por quarenta anos, construindo três importantes aldeamentos e levando à fé vários grupos de índios coroados, guaranis e caiuás.
(NEMBRO, 1958, p. 269)

Domingos Antônio Luciani, Frei Timóteo, nasceu
em Castelnuovo Magra, aos 6 de fevereiro de 1823 (ANALECTA, 1958, p. 269)7. Ingressou na Ordem Capuchinha
aos 17 de fevereiro de 1841 e foi ordenado sacerdote aos 18
de janeiro de 1846.
Partiu para o Brasil no fim de 1850, tendo chegado
ao Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1851. Neste tempo, a
capital do Império era aturdida por um surto de febre amarela. É desta forma que Fr. Timóteo foi assistir aos doentes
desta epidemia no lazareto de Santa Izabel, até 22 de agosto
de 1852. No mesmo ano, o bispo de São Paulo, Dom Antônio Joaquim de Mello, tendo conhecimento dos dotes sacerdotais do frade, pediu-lhe para ajudá-lo em sua diocese,
nomeando-o pároco de Santa Bárbara e Monte Mor (então
chamada Água Choca), encargo que desempenhou até outubro de 1854. (TAUBATÉ; PRIMERIO, 1929, p. 428-31)
7

Cavaso (1980, p. 85) escreve: “Castelnuovo Magra é uma. pequena localidade da
Ligúria (Itália), a qual antes fazia parte da província civil de Gênova, passando à de
La Spazia”. Na mesma página, com a nota 22 é justificada a data do nascimento de Fr.
Timóteo (6 de fevereiro de 1823).
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Fr. Timóteo chegou a Jataí, no Paraná, em 6 de dezembro de 1854, na companhia de Fr. Matias de Gênova.
(CAVASO, 1980, p. 83)
Jataí era uma recém-fundada colônia agrícolamilitar. Surgira tal núcleo por iniciativa do Barão de Antonina, João da Silva Machado, o qual, como ilustre político
paranaense, pretendia facilitar a navegação fluvial entre as
províncias do Paraná e do Mato Grosso, bem como explorar para a agricultura as ricas terras do norte do Paraná. Por
autorização do Imperador, aí fora estabelecida, em 1854,
uma colônia militar, a qual serviria de base para transporte
de tropas e meios bélicos ao Mato Grosso para guarnecer a
fronteira contra um possível ataque do Paraguai. Era meta
precisa do Barão de Antonina fundar aí um aldeamentocatequese, o qual seria dirigido pelos capuchinhos como já
o era o de São João de Itaporanga, na província de São Paulo (CAVASO, 1980, p. 88)8.
Quando os dois capuchinhos chegaram a Jataí, já
existia um grupo de índios recolhidos das selvas por ordem
do Barão. Desta forma, Fr. Timóteo passou a se dedicar
imediatamente da catequese dos silvícolas, enquanto Fr.
Matias foi encarregado, como capelão, da assistência à população branca da colônia, até ser nomeado para dirigir outro aldeamento (CAVASO, 1980, p. 85).
Quanto ao aldeamento de São Pedro de Alcântara, o
próprio Fr. Timóteo é quem relata os passos dados para sua
8

AG-OFMCap., H, 85, IV, Regulamento das colônias indígenas do ano de 1857 Províncias do Paraná e Mato Grosso, Rio de Janeiro, 25 de abril de 1857, com a firma
de Luiz Pereira de Couto Ferraz, cap. I, Art. lº.
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formação:
No mesmo ano de 1855, aos 25 de março, eu, Fr. Timóteo de Castelnuovo, missionário apostólico capuchinho, escolhi este lugar, para fundar o supradito aldeamento conforme as instruções recebidas do Exmo.
Senhor, o Senador Barão de Antonina, por quem fora
eu oficialmente encarregado no dia 3 do mesmo mês.
Aos 27 de março, dei início aos trabalhos, desmatando a selva junto com o administrador Joaquim Francisco Lopes. Para tal fim me foram entregues 12 escravos, sendo que também colaboraram os índios que,
naquele tempo, entre adultos e crianças, somavam a
quantia de 111. (CAVASO, 1980, p. 97-9)9
Aos 2 de agosto daquele ano de 1855, procedia Fr.
Timóteo a inauguração solene do aldeamento de São
Pedro de Alcântara, fazendo transportar da Colônia
Militar de Jataí para a improvisada capela daquele aldeamento, processionalmente e por entre salvas, a
imagem de Nossa Senhora do Socorro, padroeira do
lugar.” (ORLEANS, 1959, p. 60; CAVASO, 1980, p.
98)

Em 1858, o então presidente da província, Francisco
Liberato de Matos, assim descrevia em seu relatório o aldeamento de São Pedro de Alcântara:
Vai progredindo esta colônia pelo zelo e dedicação
do seu diretor. Sua colheita conta-se que tenha sido
vantajosa no ano passado, apesar da muita chuva e de
um pássaro à semelhança do chupim que persegue as
9

CAVASO, citando o “Chronológíco” de Pr. Timóteo de Castelnuovo, manuscrito
conservado na Cúria Metropolitana de Curitiba, referente ao ano de 1855, p. 1.
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roças. Não falando dos canaviais e roças de mandioca, e do mais pertencentes aos índios e aos africanos,
diz o diretor que foram plantados 22 alqueires de milho, 4 de feijão e 5 de arroz, e preparado um pasto
gramado. (ORLEANS, 1959, p. 71)10

O mesmo relatório informa o número de pessoas
que habitavam no aldeamento:
Não foi alterado o número de seus empregados e continua sob a inteligente e benéfica direção do missionário Fr. Timóteo de Castelnuovo; conta 300 índios e
11 casas cobertas com telhas, inclusive a destinada à
celebração do culto divino, há nela uma ferraria e
uma olaria, os índios e os africanos livres ao serviço
da colônia moram em diversos ranchos cobertos de
palha. (ORLEANS, 1959, 99)

Em 1876, de acordo com Orleans (1959, p. 102), a
população do aldeamento, de 1.487 pessoas, estava assim
distribuída:
• brasileiros e estrangeiros....................... 124
• índios coroados .................................... 902
• índios caiuás ......................................... 461
TOTAL ...................................................1.487

No último recenseamento (AG-OFMCap, 1893) feito no aldeamento, em 1893, já no período republicano, o
quadro populacional mostrava um crescimento negativo:

10

ORLEANS, citando o relatório do presidente da Província, Francisco Liberato de
Matos, apresentado à Assembleia Legislativa provincial, em 1858.
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• índios coroados .................................... 247
• índios caiuás e guaranis ....................... 884
• de origem europeia e africana .............. 184
TOTAL ...................................................1.31511

Este quadro mostra uma sensível diminuição dos índios coroados no aldeamento e isto só pode ser entendido
se tivermos presente que fora propositalmente fundado um
outro aldeamento para os coroados, em de São Jerônimo.
Quanto à instrução escolar, por muito que tenha lutado Fr. Timóteo para consegui-la, só em 1861 foi nomeado
um professor de primeiras letras e noções de música para o
aldeamento (CAVASO, 1980, p. 109). Este passo vinha
com atraso, porque, segundo o projeto imperial e a pedagogia missionária, o primeiro esforço era tirar os selvícolas da
vida nômade que levavam, agrupando-os no aldeamento. O
passo seguinte era a ação evangelizadora desenvolvida pelo
missionário e o consequente processo de civilização do índio.
Muitas foram as dificuldades enfrentadas por Fr.
Timóteo, além da dificuldade do ensino escolar. Teve ele
de enfrentar os contratempos e intempéries do clima: seca,
muita chuva outras vezes, e pássaros que dizimavam as colheitas (CAVASO, 1980, p. 114-5). Debateu-se com a irredutibilidade dos índios, habituados à vida nômade e que,
mesmo aldeados, davam asas à ação predatória e danificadora dos aldeamentos (ORLEANS, 1959, p. 158).
Fr. Timóteo lutou ainda, e muito, com a incompre11

AG-OFMCap., H, 85, IV, carta-relatório de Frei Timóteo ao Padre Geral, São Pedro
de Alcântara, aos 10 de março de 1893.
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ensão por parte do poder central, tanto o da província como
o imperial. Embora como missionário fosse subordinado ao
Comissário Geral do Rio de Janeiro, na prática dependia do
governo central e provincial, que o nomeara, que provia
seus vencimentos, que lhe prometera enviar roupas para índios e africanos, remédios, ferramentas e objetos de maior
necessidade para o funcionamento do aldeamento (ORLEANS, 1959, p. 168). Mas tal promessa nem sempre foi
cumprida. Ocasiões houve em que os vencimentos de Fr.
Timóteo e de seus colaboradores atrasavam até em 15 meses (ORLEANS, 1959, p. 168)12, o que provocava a ausência do missionário do aldeamento para ir à capital da província, quando não à do império, para obter in loco a resolução do problema (CAVASO, 1980, p. 115)13.
Em 26 de março de 1856, Luiz Pedreira do Couto
Ferraz, ministro do Império, enviava ofício a Vicente Pires
da Motta, presidente da província do Paraná, dizendo que
informado “pelo Barão de Antonina, através de cópia de
um ofício a ele enviado por frei Timotheo de Castelnuovo,
missionário capuchinho e diretor da colônia indígena de
São Pedro de Alcântara (PR), soube que o pagamento dos
soldos e vencimentos dos empregados deste estabelecimento estão atrasados, o que está causando vários pedidos de
demissões” (ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Catálogo seletivo de documentos referentes aos indígenas no Paraná provincial: 1853-1870, p. 54).
12

Relatório do Presidente da província, Francisco Liberato de Matos, de 1857.
AG-OFMCap., carta de Fr. Timóteo ao Padre Comissário, Fr. Fabiano de Scandiano, Curitiba, 16 de junho de 1861.
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Contudo, superando uma a uma todas estas dificuldades, Fr. Timóteo adquiriu grande experiência no trato
com os índios e na administração dos aldeamentos que lhe
foram confiados. Como consequência, recebeu novo encargo:
a 4 de outubro de 1865, um decreto do Comissário
Geral, Fr. Caetano de Messina, instalava a viceprefeitura do sul brasileiro em São Pedro de Alcântara, sob a direção de Fr. Timóteo. Desta data em diante, passaram para sua jurisdição, além dos aldeamentos-catequese do Paraná (a saber: São Pedro de Alcântara, Santo Inácio do Paranapanema, e São Jerônimo), os da Província de São Paulo, isto é, o de São
João Batista de Itaporanga, o de Tijuco Preto (hoje
Piraju), e o de Campos Novos do Paranapanema (hoje
São José dos Campos). (CAVASO, 1980, p. 418-9)

Cargo este que, como era de seu feitio, Fr. Timóteo
desempenhou com extremado zelo.
Em sua obra missionária, Fr. Timóteo incluiu sempre um grande amor pelo Paraná. O que pode ser constatado por sua correspondência, pelo muito que incentivou a
agricultura, que promoveu o comércio e que se empenhou
na abertura de novas estradas na região.
Em 1889, o Brasil trocava de sistema de governo
com a passagem da Monarquia para a República, proclamada em 15 de novembro. A decorrente separação de Igreja e Estado trouxe consequências para o sistema de aldeamento-catequese de índios, provocando-lhe a lenta extinção: extrema penúria de missionários, mudança do clima
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político, e orientação laicista presente em todas as instituições governamentais (BRASIL, 1890, p. 2689-899)14.
Fr. Timóteo pressentiu tal extinção em seu aldeamento de São Pedro de Alcântara à medida que se avizinhava sua morte. Em 10 de março de 1893 escrevia ao Padre Geral:
Já sei que, em breve, serei sepultado nas ruínas da
minha pobre catequese que, sendo digna de uma sorte melhor, poderia ser uma glória para o Brasil e para a Ordem a que pertenço. No entanto, essa morre
por causa dos contrastes premeditados que jamais
me foi possível eliminar. Aqui poder-se-ia estabelecer
uma aldeia com milhares de indígenas e surgir nos
seus arredores belas aldeias. Infelizmente, a falta de
meios, as guerras intestinas e as sucessivas epidemias afugentaram a todos. Chegará ao seu fim, não enquanto eu estiver vivo, mas após estes poucos dias
que ainda me restam.” (AG-OFMCap, 1893)

Fr. Timóteo morreu em 18 de maio de 1895, em São
Pedro de Alcântara, rodeado por seus índios e por outras
pessoas amigas, pedindo perdão a todos por alguma ofensa
involuntária. (ANALECTA, 1895, p. 288; ORLEANS,
1959, p. 388)

14

Este é o Anteprojeto da Constituição que só foi votado pelo Congresso Nacional
Constituinte aos 24 de fevereiro de 1891.
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“Casa do diretor, aldeamento de São Pedro de Alcântara” (Desenho de Franz Keller, 1867,
Biblioteca Nacional Digital do Rio de Janeiro)

Após sua morte, tanto o aldeamento de São Pedro de
Alcântara, como o de São Jerônimo viram seu declínio como catequese. Não receberam mais nenhum outro missionário para dirigi-los.
Em 5 de julho de 1900, o governador do Estado,
Xavier da Silva, expedia um decreto criando a reserva indígena de São Jerônimo, após terem sido nomeados diretores
civis para os dois aldeamentos (FERNANDES, 1956, p.
43).
A administração laica dos aldeamentos se revelou
funesta. A passagem do capitão José Ozório – chefe da 7ª
Inspetoria Regional do Serviço de Proteção aos Índios e
Localização dos Trabalhadores Nacionais – SPILTN – por
São Pedro de Alcântara, em 1910, comprova o vaticínio de
Frei Timóteo:
A nossa visita à sede do antigo aldeamento de S. Pedro de Alcantara produziu-nos tristissima impressão,
pelo estado ruinoso em que esta. A igrejinha está se
desmoronando, a casaria abandonada esboroa-se e,
por toda a parte, o mesmo aspecto desolador de ruína
e decadência. (OZÓRIO, 1910, p. 7)

O aldeamento de São Jerônimo ainda hoje funciona,
como reserva indígena, no atual município de São Jerônimo
da Serra.
Jataí, acampamento militar na Guerra do Paraguai
Frei Timóteo trabalhou em Jataí de 1855 a 1895.
Apenas dez anos se haviam passado do início de seus traba24

lhos aldeando os índios quando estoura a guerra do Paraguai, que tem seu início no dia 14 de janeiro de 1864 e término em 1870.
Frei Timóteo era missionário, mas era também funcionário do império. Sua situação se torna crítica durante a
Guerra do Paraguai. E o Paraná, que se limita com o Paraguai, se encontra fortemente empenhado na campanha bélica.
Foi durante esta guerra que o aldeamento S. Pedro
de Alcântara, em Jataí, com sua colônia militar, tornou-se
um dos centros mais ativos com embarque e transporte das
tralhas bélicas.
O Barão de Antonina queria Jataí como um centro
de fornecimento para o Mato Grosso e assim Jataí ferveu.
O porto de Jataí teve um movimento jamais antes visto. Na
falta de estradas, o rio Tibagi apareceu coalhado de canoas
sulcando suas águas até os rios Paranapanema e Ivinhema,
transportando armas e víveres pelo território nacional invadido pelos paraguaios.
O governo militar cogitou até em organizar um pelotão de índios aldeados em S. Pedro de Alcântara e Frei
Timóteo confirma em carta de 6 de abril de 1866, inconformado com a prisão de seus colegas, os freis Mariano de
Bagnaia e Ângelo Ceramanico, quando diz textualmente:
...se os paraguaios chegarem até aqui, tenho mil e tantos índios para lhes tirar a cócega dos calcanhares.
(ORLEANS, 1959, p. 234)

Não bastassem as preocupações com a catequese e
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evangelização de índios, negros e colonos, ainda tinha que
se ocupar com os assuntos militares, tanto na Guerra do Paraguai como na Revolução Federalista, logo no início da
República.
Patriota brasileiro
Frei Timóteo viveu no Brasil meio século de vida
apostólica. No Paraná, governou o aldeamento S. Pedro de
Alcântara, dirigindo a colônia militar de Jataí, durante 40
anos, 5 meses e 12 dias. Encarnou-se no Brasil: aqui era
sua pátria.
Provou seu patriotismo durante a guerra do Paraguai, não engolindo e levantando a voz indignado contra
Solano Lopes, que, além de invadir o território brasileiro
em Mato Grosso, prendera seus colegas, Freis Mariano de
Bagnaia e Ângelo Ceramanico (este foi açoitado e degolado diante dos olhares do prisioneiro Frei Mariano).
Frei Timóteo alertou aos “semicivilizados” paraguaios que não subissem pelo rio Tibagi no intento de invadir o Paraná, porque ele lhes faria frente com mais de mil
índios.
Mais tarde, não aceita as aberrações políticas entre
os federalistas Maragatos e os republicanos Pica-paus, durante a Revolução Federalista, na qual irmãos cavavam túmulos entre si inutilmente.
Frei Timóteo queria a paz no Brasil e confiava no
bom senso dos brasileiros... bom senso que cem anos depois ainda não se comprovou na política brasileira e, sobre26

tudo, no solo paranaense.
Frei Timóteo funda vários aldeamentos
A bacia do Rio Tibagi é o centro catequético indígena sob a responsabilidade de Frei Timóteo de Castelnuovo,
grande amigo de Frei Mariano, outro catequista do Mato
Grosso, capelão do exército brasileiro e depois prisioneiro
no Paraguai.
Frei Timóteo trabalhou durante mais de 40 anos entre os índios Coroados (Caingangues), Guarani-Ñandewás e
Caiuás.
O principal aldeamento de Frei Timóteo, o maior
centro indígena, recebeu o nome de São Pedro de Alcântara, em parte fazendo homenagem ao grande missionário espanhol e em parte homenageando o Imperador D. Pedro II,
grande mecena dos aldeamentos indígenas.
Frei Timóteo começou o aldeamento S. Pedro de
Alcântara em Jataí em 1855, com os índios caiuás, depois
com outros guaranis. Mais tarde erigiu o aldeamento de Pirapó e o de Santo Inácio, de curta duração, porém as fundações básicas de Frei Timóteo são a de S. Pedro de Alcântara, conforme relata o historiador Fr. Alfredo Sganzerla, no
livro A História do Frei Mariano de Bagnaia, p. 243.
Onde ficava São Pedro de Alcântara?
Permanece o desafio para se descobrir o lugar exato
onde ficava o aldeamento S. Pedro de Alcântara, pois o historiador Frei Alfredo Sganzerla (1992, p. 242-3), re1ata a
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crítica que Frei Mariano fez censurando o Barão de Antonina e ao Frei Timóteo quanto ao lugar do aldeamento. Frei
Mariano, que trabalhava em Mato Grosso e que fora preso
pelos paraguaios, escapando da morte ao fugir a nado
quando as tropas brasileiras se aproximaram de Assunção,
ao substituir momentaneamente ao Frei Timóteo, que se
ausentara para uma viagem, afirma que um aldeamento deve estar perto do rio, perto de água, e nunca numa colina.
O aldeamento está situado à margem esquerda do rio
Tibagi, a 319 metros de altitude, defronte da excolônia militar do Jataí (...). O terreno do aldeamento
é fertilíssimo: o cafeeiro, a cana-de-açúcar, o algodão
produzem com exuberância. (LEÃO15, apud PARANÁ, 2007, p. 25)

Sabemos que Frei Mariano esteve em Jataí, pois ele
mesmo confirma que no, dia 5 de outubro de 1887, “ao
atravessar o rio Tibagi, para ir celebrar missa na capela da
Conceição, escorregou, caiu da canoa e ficou um mês adoentado em recuperação”.
A crítica, se bem que construtiva quanto ao lugar do
aldeamento, perde o sentido na famosa enchente da década
de 1890, quando o rio Tibagi desaparece e, em seu lugar,
surge um mar alagado, engolindo totalmente a colônia militar de Jataí e parte do aldeamento S. Pedro de Alcântara.

15

LEÃO, Ermelino Agostinho de. Dicionário Histórico e Geográfico do Paraná.
Curitiba: Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico Paranaense, 1968.
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São Pedro de Alcântara e Colônia Militar do Jataí

1 - Área cultivável da Colônia Militar
2 - Rio Tibagi, que separa a colônia do aldeamento
3 - Colônia Militar do Jataí
4 - Centro urbano São Pedro de Alcântara
5 - Acampamento dos caiuás e, depois, dos caingangues
recém chegados da floresta
6 - Alojamento dos índios coroados amansados
7 - Senzala dos negros africanos
8 - Habitação dos caiuás
9 - Floresta
29

Uma vez mais, os fatos comprovariam o bom senso
de Frei Timóteo ao escolher a colina como local do aldeamento.
Frei Timóteo, médico das almas e
enfermeiro dos corpos
Para se ter uma ideia da vida dura de Frei Timóteo,
basta lembrar que, em 1932 e 1935 (a ponte fica pronta),
quando os ingleses fizeram a atual estrada de ferro, obrigavam os passageiros a fechar as janelas do trem ao passar
por Jataí, tal era o medo de contágio com a malária.
Frei Timóteo não
passava de trem com as
janelas fechadas, mas
convivia com a realidade, mesmo quando, em
fins de agosto de 1865,
o sarampo invadiu a região e no aldeamento S.
Pedro de Alcântara dizimou uma tribo de Coroados.
Mais terrível ainÍndio Coroado, do aldeamento de S. Pedro de
da foi socorrer o aldeaAlcântara, por Franz Keller, 1865
mento quando, no final
de 1876 e início de 1877, a varíola contaminou e levou ao
cemitério perto de quatrocentos índios caiuás, que se contagiaram ao roubar produtos da lavoura de um paiol contaminado pela doença trazida por um emigrante de São Pau30

lo.
Nesta mortandade, Frei Timóteo perde os melhores
colaboradores indígenas, inclusive o cacique que tanto o
ajudava. Perde grande parte de seu rebanho, apesar de ter
isolado todos os contaminados numa espécie de hospital
improvisado, e afastados dos demais, construído às pressas
na desembocadura do rio Jacutinga com o Tibagi. Muitos
doentes, imaginando estarem possuídos por algum mau espírito, fugiram de noite, contagiando outros índios pela floresta afora.
Época dura essa, quando Frei Timóteo, junto com o
comandante da colônia militar de Jataí, conviveu com a
epidemia, que tantas vítimas fizera entre os índios aldeados
e os dispersos pela floresta.16
Frei Timóteo, o lavrador do Rio Tibagi
Planta o primeiro pé de café no Norte do Paraná
Os historiadores, como o professor Newton Carneiro, informam que o café era cultivado nos meados de século XIX apenas no litoral do Paraná, o que não é correto.
Foi Frei Timóteo quem plantou o primeiro cafeeiro
no norte do Paraná (CAVASO, 1980, p. 21; ORLEANS,
1959, p. 196), em Jataizinho, seguindo a técnica atual do
plantio em canteiros, os viveiros, para posterior transplante
definitivo. As autoridades da época elogiaram a teimosia de
16

Para mais informações, ver o livro Apóstolos e Pioneiros, de Emílio da Cavaso, p.
205 e seguintes.
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Frei Timóteo que, apesar de uma forte geada que havia
queimado a nascente cultura, refazia o cafezal em 1861.
Este homem enxergava longe... e fazia sua parte...
Enfrenta chuvas e secas
O ano de 1855 foi gasto calejando as mãos para
fundar o aldeamento de S. Pedro de Alcântara.
Frei Timóteo logo descobriu que o “clima era saudável, a posição, maravilhosa, o terreno de uma fertilidade
assustadora, “contudo a terra só produzia se nela se colocasse a semente”. Nesse ano, em função da construção do
aldeamento, não se plantou. Mas era preciso se alimentar.
A solução foi acompanhar os índios na caça e na pesca. Em
um relatório, ele conta: “...fomos felizes. Hoje, fomos juntos à caça até o poço grande e matamos três antas” (ORLEANS, 1959, p. 196).
Para o ano de 1856 se esperava abundante colheita
tal era a envergadura do plantio. Eis que uma terrível e prolongada seca queimou todas as lavouras, “e o que se produziu, os índios roubaram antes da colheita...” Secas assustadoras já eram conhecidas por Frei Timóteo.
No ano de 1857, a abundante colheita foi comprometida com o excesso de chuva e com a fome dos passarinhos. Frei Timóteo usou as armas de que dispunha: muita
oração para estancar as chuvas e muito chumbo nos passarinhos. Os céus se acalmaram e os passarinhos aprenderam
a lição. A colheita foi razoável e os espíritos se reanimaram.
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No ano de 1859, as lavouras correm bem e despertam a cobiça dos índios não aldeados que, em sucessivas
investidas arrasam as plantações, invadindo o aldeamento,
exigindo foices e outros utensílios, matando os bois de carga por puro vandalismo, já que esta carne era tremendo tabu entre os índios não aldeados. Foi necessário que o capitão Muniz, que tinha apenas nove soldados na colônia do
Jataí, mas recebera um reforço de mais cinquenta soldados,
se obrigasse a abrir fogo contra os invasores, que, vencidos
e dizimados, se espalharam pela floresta, espiando a oportunidade para novas correrias entre as lavouras dos índios
aldeados por Frei Timóteo.
Tempos duros esses, em que a lavoura enfrentava os
contratempos da natureza e, se não havia ainda as lagartas
de hoje, ou o bicudo, que tanto atrapalham, havia os índios
que roubavam e o tempo que não colaborava. Mas Frei Timóteo, firme, junto aos seus, incentivando o plantio, pois a
terra é generosa quando nela colocamos a semente; assim
nos lembra Frei Timóteo.
Arco-íris de esperanças
A bondade de Frei Timóteo em acolher os índios e o
poder de fogo do comandante Tomaz Muniz fez com que
os grupos de índios invasores mudassem de tática. Suspenderam seus ataques e exigências de saques e começam a
oferecer presentes.
Um dia trazem dois catetos para Frei Timóteo. Outro dia, trazem quantidade de pinhões, e assim vários grupos de caingangues, talvez vencidos em outras regiões,
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procuram acolhida no aldeamento S. Pedro de Alcântara e
proteção na Colônia Militar de Jataí.
Frei Timóteo modelo de homem trabalhador
(e bandeirante das estradas)
O dinamismo de Frei Timóteo se comprova por
meio dos relatórios oficiais enviados ao governo, onde se
registram suas atividades no campo da lavoura. A seguir,
algumas informações:
• Plantou o 1º pé de café no norte de Paraná no dia 3 de
março de 1855.
• Incentivou o plantio em grande escala da cana-deaçúcar, do milho, de feijão, da mandioca, do arroz e da
abóbora, que eram a base da alimentação dos índios, colonos, negros e militares.
• Construiu a. primeira olaria para fazer casas decentes,
de tijolos, para os empregados.
• Montou no aldeamento a primeira ferraria.
• Ainda antes da guerra do Paraguai, sua média de plantio de milho era de 22 alqueires, 5 de arroz e 4 de feijão,
além dos pastos e gramados.
• Quando as chuvas não permitiam o trabalho direto nas
lavouras... “55 foices andavam se mexendo”...
• Em 1862, lamenta que a geada botou a perder os canaviais e as roças, inutilizando as demais plantações e,
amargurado, confessava que a colheita do café “foi toda
perdida”.

Se Frei Timóteo, calejava as mãos nos plantio das
lavouras, se acompanhava os seus nas caçadas em busca de
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mistura para a mesa, contudo não esquecia de enrouquecer
de tanto gritar, levantando a voz a pedir estradas que ligassem o aldeamento de S. Pedro aos demais aldeamentos do
Paraná. Usando as antigas picadas, abriu e manteve a estrada que ligava Jataí a São Jerônimo, que por sua vez estava
ligada aos campos gerais.
Após tanta insistência sua, o governo do Paraná autorizava uma estrada que ligasse com São Paulo, já que citando o próprio Frei Timóteo: “...meu aldeamento tem tanta
abundância que nem sequer o Egito nos tempos de José se
encontrava em melhores condições... precisamos comercializar nossos produtos, ao contrário apodrecerão na sua
abundância”.
E, em 2 de outubro de 1882, o governador do Paraná
comunicava com vibração a abertura das duas estradas. Foi
Frei Timóteo quem abriu os olhos de governo afirmando e
exigindo: “... O Paraná precisa de estradas, estradas, estradas...”. Se vivesse hoje, ele estaria satisfeito olhando a malha rodoviária de Paraná. Sua visão era exata e seu reclamo
muito justo.
• No relatório do ano de 1878, confirma que, entre outras
tantas atividades, ficará pronta a construção da estrada
entre Jataí e São Jerônimo.
• No dia lº de janeiro de 1881, escreve a João José Pedrosa, governador do Paraná: “...quero ver se antes do
fim do ano mando abrir mais uma estrada de carro (!) para unir este aldeamento com a província de São Paulo
pela Barra do Rio Tibagi e Paranapanema”.
• Em 1882, confirma que os “índios guaranis possuem
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engenhos (no plural) de moenda e apetrechos apropriados ao fabrico de açúcar e os Coroados tem igualmente
dois engenhos, estando projetada a construção de um
terceiro”.
• O mesmo relatório de 1882 confirma que as estradas se
conservam transitáveis. Os guaranis conservam desobstruída a estrada entre São Pedro e Tibagi, enquanto os
Coroados zelam pela estrada entre Jataí e São Jerônimo.

O que trouxemos é suficiente para se ver a amplidão
do trabalho de Frei Timóteo. Trabalho gigantesco executado “pelo missionário que incentivou a lavoura, que promoveu comércio, que brigou pela abertura de estradas”.
Frei Timóteo deveria ter um monumento não só na
Igreja, mas especialmente na Secretaria de Agricultura de
Paraná, pela obra relevante que executou naqueles tempos
recuados, com tamanhos sacrifícios, com tanto patriotismo
jamais imitado, em tempos mais recentes, pede o autor do
livro O Pai dos Coroados.
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Aquarela do aldeamento São Pedro de Alcântara, por João Henrique Elliott, 1857, detalhe da gravura que ilustra o Mapa Corográfico – Acervo: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro

Estrela cadente
Como a estrela guiou os reis magos do Oriente à Belém, o aldeamento São Pedro de Alcântara tornou-se uma
estrela guia por mais de meio século. Todos os engenheiros, sacerdotes, desbravadores, militares e exploradores que
se aventurassem entre São Paulo e Curitiba tinham que
obrigatoriamente pousar e se reabastecer no aldeamento de
Frei Timóteo. Este era o referencial. Ali se chegava e dali
se partia. Chegar ao aldeamento era o final feliz das viagens ou o retorno extenuado das expedições. Este aldeamento era o guarda costas dos que partiam pelo rio Tibagi
rumo ao Paranapanema, quando não até o Salto das Sete
Quedas.
Nos meses em que as expedições gemiam, quer embrenhadas nas florestas ou no lombo dos rios, elas aguentavam firmes porque sabiam que a tantas ou a tantos dias de
canoa reencontrariam o aldeamento São Pedro de Alcântara, em Jataí.
Este aldeamento – com suas lavouras, sua ferraria,
olaria e engenhos, com seus paióis que funcionavam como
silos, com seus gramados e muares – garantia a sobrevivência dos homens que tiveram a ventura de viver naqueles
tempos, em que sobreviver significava quase ser mais forte
do que a própria natureza.
Bastasse ser esse ponto de referência, já se justificaria sua existência e sua manutenção pelo governo de império na província do Paraná. Mas este aldeamento era muito
mais.
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O aldeamento em Jataí era o que o governo federal
dispunha de melhor para tentar incluir os indígenas no esquema da civilização, possibilitando o convívio entre colonos e índios, passo indispensável para a conquista econômica da agricultura do Paraná.
Lamentavelmente, a luminosa estrela começa a decair.
• Dom Pedro II, o mecena dos aldeamentos é exilado do
Brasil pelos republicanos.
• Telêmaco Borba levanta ferrenhas críticas ao aldeamento de Frei Timóteo.
• O ateísmo laicista da política do Marechal Deodoro da
Fonseca gerou as intrigas intestinas entre os que buscavam o poder.
• Estoura a revolução federalista entre maragatos (federalistas) e pica-paus, fiéis ao governo de Floriano Peixoto, espalhando barbáries inomináveis e sucessivas vinganças de ambas as partes, envolvendo o Paraná neste
triste episódio. Basta lembrar que Jataí é colônia militar.

Frei Timóteo se queixa da situação, lamentando que
nada podia fazer, pois “se achava como uma pedra nos
campos que recebe os raios, as chuvas e as intempéries sem
poder mover-se”.
Curitiba fora ocupada e governada pelos revolucionários maragatos. Os pica-paus de Floriano Peixoto transferiram sua sede para Castro, que se torna a capital legal do
Paraná. Lutando, eles conseguiram vencer os maragatos e
retornar a Curitiba em 1894, um ano antes da morte de Frei
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Timóteo.
Todos esses eventos atrapalhavam as atividades
apostólicas e jurídicas de Frei Timóteo, pois não sabia a
quem se dirigir, se a Curitiba ou se a Castro. E assim o aldeamento ia enfraquecendo.
O governador Xavier da Silva, que estava no cargo
desde fevereiro de 1892, queria ajudar os aldeamentos, mas
a prioridade era restabelecer e firmar o governo que retornara a Curitiba, e os salários e verbas dos aldeamentos não
foram repassados. O aldeamento ia enfraquecendo. A estrela guia ia se apagando. O referencial ia sumindo.
Ajunte-se a essas dificuldades a roubalheira do comandante da colônia militar de Jataí, o desonesto João
Gonçalves da Silva que, além de ladrão, extorquia os índios
e colonos exorbitando seus poderes.
Imagine-se o aldeamento dependendo em seu regimento do governo central de Paraná e deste nada recebendo
a não ser ordens a serem cumpridas.
As promessas governamentais em favor do aldeamento São Pedro de Alcântara “eram de dar água na boca”
escreve Frei Timóteo. Ele prossegue: “Mas a boca permanece seca”
Vai assim se compreender que o decreto de morte
do aldeamento estava sendo costurado. A estrela começa a
cair.
No inicio do decênio de 1890, a natureza se vingava
da ecologia que atingida pelos colonos em maneira brutal e
não calculada, manifestou-se revoltada e, em inesperada
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enchente, fez o rio Tibagi bufar e crescer sete metros, possibilitando que suas águas entrassem pelas janelas das casas, deixando a colônia militar e parte do aldeamento totalmente alagados. “O rio Tibagi não era mais um rio, era
um mar”, escreve Frei Timóteo. Todas as comunicações,
por terra e por água, foram interrompidas.
No ano seguinte, intenso plantio, as chuvas não aparecem e uma terrível seca de seis meses botou tudo a perder
“pois as chuvas não vieram nem no mês de dezembro como
era de costume”.
Diante da seca prolongada, que veio após uma enchente terrível, os colonos fugiram procurando o sul de
Mato Grosso. A região virou um grande hospital, tal o surto
de sarampo, gripes e malária, mas Frei Timóteo, permanecia firme junto a seus índios como um velho capitão que
não abandona o navio mesmo vendo o naufrágio acontecer.
Na verdade, era Frei Timóteo o navio que, cumprida
sua missão, estava se desmanchando sobre as águas do Tibagi que ele tanto havia sulcado. Seus dias já estavam contados. Junto com o aldeamento que morria, morria Frei Timóteo.
Tantas vicissitudes iam desmontando a resistência
deste gigante catequético do rio Tibagi.
Os valentes também tombam
Homens como Frei Timóteo não deveriam morrer.
Mas a natureza impiedosa cumpre sua função e avança firme em seu curso e devolve para a terra todos os que da ter41

ra vieram.
Tantas belas páginas que compuseram a vida de Frei
Timóteo custaram as energias deste herói e os contratempos se encarregaram de quebrar-lhe a resistência. O aço da
melhor têmpera também cede ao fogo continuado...
Martelada após martelada acabaram desmontando
essa nave que por quase meio século singrou as águas do
rio Tibagi. Citaremos apenas algumas marteladas que contribuíram para abreviar sua vida.
Marteladas que doeram
• A profunda amargura que sentia quando as autoridades
não cumpriam o que prometiam (“o prometido enchia a
boca... mas esta continuava seca”, escrevia Frei Timóteo).
• O choque psicológico que levou ao saber que soldados
paraguaios haviam aprisionado seus colegas de sacerdócio, freis Mariano e Ângelo. Choque aprofundado ao saber que Frei Ângelo foi torturado e degolado a mando de
Solano Lopes sob os olhares do outro confrade prisioneiro, Frei Mariano. Choque profundo ao saber dos maus
tratos que sofrera Frei Mariano nas prisões do Paraguai.
• O desconsolo pela maneira como fora implantado e o
consequente extermínio do aldeamento de Santo Inácio.
• A humilhação sofrida pelas pretensões de Emílio de
Menezes que, sem poderes legais, exonerou Frei Timóteo do cargo de diretor do aldeamento.
• A impotência diante das geadas, que lhe roubaram o
café, as enchentes que transformaram o Rio Tibagi em
grande mar e as secas de seis meses que impediram o
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plantio e a colheita para os aldeados.
• A dor que sentia ao ver os caingangues não aldeados
fazerem contínuas correrias e ataques aos paióis do aldeamento, apesar de toda a bondade e doçura que Frei Timóteo tinha para com eles.
• A sua limitação e pequenez diante de tantas doenças –
cólera mórbus, varíola e febre amarela – que constantemente ameaçavam os índios, africanos e colonos e a ele
próprio.
• A não conformação diante do anticlericalismo de Telêmaco Borba.
• O desgosto pela confusão gerada entre maragatos e pica-paus, não sabendo se a sede do poder estava em Curitiba ou Castro e a quem devia obedecer.

E as marteladas, numa cadência ritmada, iam se sucedendo, desmontando este homem que não deveria morrer
para que os pósteros aprendessem o quanto é belo servir a
Deus, o quanto é nobre servir à pátria e o quanto é gratificante trabalhar gratuitamente para o irmão necessitado.
A meu ver, Frei Timóteo resistiu a todas as marteladas menos a que passaremos a transcrever retirada do livro
de Frei Casimiro, Pai dos Coroados. A meu juízo, foi neste
dia que Frei Timóteo começou a morrer.
A martelada de morte
“Frei Timóteo estava educando um indiozinho, órfão, esperançoso de formá-lo sacerdote e assim continuar
sua obra. Estavam os dois indo a cavalo e tiveram que atravessar o rio Tibagi. O rio estava bem zangado pelas águas
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que recebera das cabeceiras, onde despencara chuva. torrencial.
Os aguaceiros encherem o rio que embrabeceu e rolava ameaçador. Ambos tinham que atravessar sem falta, e
se arriscaram. Com bons animais muares entram nas águas.
Quando estavam pela metade do rio, não se sabe o que
aconteceu com o animal do menino, se ele bateu numa pedra ou algum tronco de árvore enroscou nele, o índio ficou
afobado. Quando o animal tropeçou, puxou as rédeas e lá
se foram os dois, cavalo e menino, pelas águas rio abaixo.
Frei Timóteo ganhou a margem oposta com muita dificuldade. E assistiu à pungentíssima cena de desaparecimento
do sacristãozinho. As águas negaram tanto o menino como
o animal. E desapareceram para sempre. Frei Timóteo ficou
tão abatido que adoeceu. Envelheceu repentinamente, seus
cabelos branquearam. Neste dia, Frei Timóteo desgostoso
começou a morrer.” (ORLEANS, 1959, p. 212)
O velho cacique do rio Tibagi já não tinha forças para levantar seu tacape moral após a perda de seu indiozinho
seminarista formado no seminário de seu exemplo, alimentado com a fé de sua vocação, instruído pela escola de sua
vida, sonhado como seu possível sucessor no aldeamento...
e as águas do Tibagi, essas águas que ele tanto amara e com
elas conviveu, essas águas lhe tragaram suas esperanças,
levando para o desconhecido o corpo de seu indiozinho.
Era demais. O sucedido era maior que sua resistência.
E assim, há mais de 100 anos, no dia 18 de maio de
1895, depois de ter vivido meio século de Brasil e governado o aldeamento São Pedro de Alcântara, em Jataí, no Pa44

raná, por exatos 40 anos, 5 meses e 12 dias, após receber a
visita do sacerdote mais próximo vindo da cidade de Tibagi, a 150 km, para confessá-lo em março de 1895, após ser
ininterruptamente visitado pelos caiuás que, chorando, o visitavam, perguntando como estava a saúde do nosso ciramoin (meu avô), cercado pelos caingangues que dele se
despediam, lamentando que “nosso Pandaré Kufá” (nosso
velho padre) vai morrer; nos braços de um velho negro, fiel
a sua tradição africana que manda o parente mais próximo
sustentar em seus braços o moribundo. O velho africano
substitui os parentes de Frei Timóteo, substitui os confrades
de Frei Timóteo (o mais próximo estava na cidade de Castro). O velho negro recolhe o velho cacique da religião cristã que, placidamente, morre em seus braços.
E assim o catequista do rio Tibagi, o pioneiro apóstolo do norte pioneiro, o Pai dos Coroados, o ciramoin dos
caiuás, o Pandaré Kufá dos caingangues, o amigo dos escravos negros, deixa esta vida, longe dos seus, que tanto
desejava, mas não pode rever, longe de um sacerdote que o
encomendasse, foi apresentado a Deus por um anawin de
seu aldeamento, que, como o velho Simeão, apresenta Frei
Timóteo a Deus para que o glorificasse com um merecido
pedaço do paraíso, este que tanto fizera para que índios e
negros, colonos e militares conhecessem o caminho do paraíso.
Era uma tarde de 18 de maio de 1895.
É possível que Jataizinho esqueça essa data?
Certeza tenho que os céus lhe dedicaram um elevado trono, já que a terra apenas lhe dedicou um humilde
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monumento muito abaixo de sua estatura.
Rezem por mim
Frei Timóteo teve a visita do sacerdote da cidade de
Tibagi dois meses antes de morrer.
Prevendo que não haveria sacerdote a seu lado
quando viesse a falecer; deixou escrito que quando algum
sacerdote passasse por Jataí, e fosse fazer alguma encomendação, vendo seu túmulo, “...rezasse uns pai-nossos por
sua alma e lançasse água benta sobre sua sepultura”.
O governo reconhece a grandiosidade de Frei Timóteo
Dos inúmeros elogios que aparecem sobre o trabalho de Frei Timóteo, transcrevemos apenas o do Dr. Homero Batista de Barros:
...e dos seus núcleos indígenas surtiram as vilas, os
povoados e as cidades hoje, das quais São Jerônimo e
Jataizinho, constituem marcos avançados de civilização e riquezas nos longes do Norte do Paraná, graças
à função civilizadora do missionário, do catequista,
do santo religioso que, trocando Gênova pelo sertão
dos índios e das feras, esquecido dos homens e mal
compreendido pelos poderes públicos, batalhou quarenta anos de duros labores, de árduo apostolado, de
abnegada perseverança na boa causa até que o termo
de sua existência terrena coincidisse com o termo de
suas atividades, morrendo na direção da catequese,
em meio à indiada que tanto lhe recebera os benefí46

cios, numa tranquila tarde de 18 de maio de 1895,
quando contava 72 anos de idade e mais de meio século a serviço da Igreja. (ORLEANS, 1959, p. 214)

E a Bíblia, no livro de Eclesiastes, indica: “E o nome deles vive de geração em geração” (Ec 44,14).
O governo do Estado e os historiadores estrangeiros
e do Brasil lhe dedicaram comoventes páginas.
Frei Emílio de Cavasso, em seu livro “Apóstolos e
Pioneiros das Antigas Missões do Paraná”, lhe faz uma
honrosa justiça com um histórico volume de 431 páginas
recém-editado em italiano.
Frei Casimiro de Orleans, no ano de 1957, homenageia-o com um belo tomo, “O Pai dos Coroados”, obra imprescindível nas bibliotecas paranaenses.
Frei Alfredo Sganzerla, no grosso tomo de mais de
450 páginas, titulado “A História de Fr. Mariano de Bagnaia”, tem interessantes referências ao trabalho de Frei Timóteo.
A Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, na
época de propriedade dos ingleses, em sua homenagem,
denominou “Frei Timóteo” à estação inaugurada em 1932,
localizada entre as de Congonhas e Jataízinho.
O município de Jataizinho demarcou um patrimônio
com o nome de “Frei Timóteo”, entre Jataizinho e Rancho
Alegre.
A prefeitura de Jataizinho lhe dedicou a única grande praça da cidade com seu nome, contendo seu busto em
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bronze, inaugurado pelo governador do Estado com placa
comemorativa.
O governo do Paraná lhe prestou homenagem dedicando, em Curitiba, no início da Avenida Manuel Ribas,
uma praça com seu nome, inaugurada pelo prefeito Ney
Braga, no dia 18 de setembro de 1955.
Ainda em Curitiba, por iniciativa da Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras, no átrio do Círculo de
Estudos Bandeirantes, foram instalados dois bustos em gesso. Um de Frei Timóteo de Castelnuovo e outro de Frei Luiz de Cemitile, este catequista do aldeamento de São Jerônimo.
Ninguém pode publicar nada sobre a história, sobre
a indiologia, a arqueologia e a linguística do Paraná sem
antes consultar o impressionante trabalho de Fr. Timóteo
em terras paranaenses.
As homenagens que lhe atribuímos com estes rabiscos estão muito abaixo de seus méritos. O Paraná não pode
esquecer este homem!
...E seu nome vai ser recordado de geração em geração. (Eclo 39,13)
E a história se repete
Tanto as autoridades imperiais como as paranaenses
estavam persuadidas que a civilização de um povo não podia acontecer sem as bases da religião e sem a presença do
sacerdote: embora as verbas para que isso acontecesse só
caiam a conta-gotas.
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E hoje, 100 anos depois, as autoridades continuam a
pensar do mesmo modo, mas as verbas para ajudar a quem
constrói na comunidade sumiram de vez... nem a contagotas elas aparecem... apesar das repetidas promessas.
Por que será que tem que ser assim? Porque será que
as marteladas que desmontaram a Frei Timóteo devem continuar a martelar sobre quem o substitui?
Após 100 anos, o laicismo ainda é mais forte do que
a Igreja? Por que será?
Adélia Antunes Lopes

Jataizinho tem uma escola e uma rua com esse nome.
Quem era essa mulher?
Catequisada e batizada
por Frei Timóteo, tornou-se
preciosa catequista no aldeamento São Pedro de Alcântara, como também entre as crianças de Jataí.
Guardou os restos mortais de Frei Timóteo até serem
sepultados no cemitério local
em 1946.
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Homenagem póstuma
Confrade, Frei Timóteo: toda vez que montado em
meu fusca, ou no Voyage da Paróquia, eu margeio o rio Tibagi, perto da conhecida corredeira do “tira fubá” eu te vejo
na margem, assustado ao lado de tua mula, assistindo desesperado o afogamento de teu esperançoso seminarista, o
indiozinho órfão. Eu escuto as tuas preces que, naquele
momento, Deus não escutou. Eu vejo teus gestos, eu avalio
a grande perda da única futura liderança de tua “paróquia”... E cada vez que por ali eu passo, cada vez que te
lembro e te vejo, eu renovo meu juramento: “você morreu,
mas enquanto eu estiver em Jataizinho vou honrar teu nome, vou ser digno de tua lembrança, vou honrar teu desconhecido trabalho, vou fazer aquilo que teu indiozinho não
pode fazer. E a história há de confirmar. Vou marcar Jataizinho como você marcou o rio Tibagi. Me ajude, meu irmão Frei Timóteo, a cumprir este meu juramento!”
Jataizinho, maio de 1998
Frei Adelino Frigo OFMCap
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LINHA DO TEMPO

06/02/1823 – Domingos Antônio Luciani, Frei Timóteo, nasce em
Castelnuovo Magra.
25/10/1854 – Frei Timóteo chega em Jataí.
05/12/1854 – É nomeado Diretor da Colônia Militar de Jataí.
18/03/1855 – O Barão de Antonina, senador do Império, nomeia Frei
Timóteo como responsável oficial pela fundação do aldeamento de São Pedro de Alcântara na margem esquerda do Rio Tibagi.
25/03/1855 – Frei Timóteo escolhe o lugar do futuro aldeamento.
27/07/1855 – Fr. Timóteo começa o desmatamento.
02/08/1855 – É inaugurado o novo aldeamento São Pedro de Alcântara.
09/08/1855 – O major reformado Thomaz José Muniz, com 9 soldados, tomou posse como comandante da Colônia Militar
de Nossa Senhora da Conceição do Jataí, que existia
desde 1851.
19/03/1856 – Informa o presidente da província do Paraná sobre as
péssimas condições de sustento dos índios e escravos
que vivem no aldeamento que dirige, e solicita providências.
25/03/1856 – Fr. Timóteo consegue duas vacas de leite para o aldeamento.
20/11/1856 – Luiz Pedreira do Couto Ferraz, ministro do Império,
comunica ao vice-presidente da província do Paraná
que, “conforme o pedido do frei Timotheo de Castelnuovo, diretor do aldeamento de São Pedro de Al51

cântara (PR), solicitou ao Ministério da Guerra que entregue a „preta‟ Maria das Dores para que ela seja conduzida da fábrica de ferro de São João do Ipanema (SP)
para o referido aldeamento, onde reside seu legítimo
marido, o escravo de nação* Manoel do Rosário”.
05/01/1857 – Frei Timóteo comunica ao vice-presidente da província
do Paraná “que, para trazer mais índios para o aldeamento que dirige, precisa de mais canoas e de maior
quantidade de mantimentos, sendo adequado que as roças estejam em tempo de colheita”.
04/01/1859 – O aldeamento sofre constantes visitas dos índios Coroados; por esse motivo, Fr. Timóte se retirou com seus
índios e escravos para a colônia militar do Jataí (PR).
Informa, com riqueza de detalhes, o ataque que a colônia que dirige e o aldeamento de São Pedro de Alcântara (PR) sofreram dos índios Coroados, que eram mais
de cem.
26/02/1859 – Fr. Timóteo Informa sobre o aparecimento dos índios
Coroados, que têm causado muitos prejuízos para o aldeamento que dirige, e solicita auxílio.
15/03/1859 – Os aparecimentos dos índios Coroados estão cada vez
mais constantes, chegando a duas vezes por dia; Fr.
Timóteo solicita providências.
22/06/1859 – Cinco Caingangues, mortais e atávicos inimigos dos
Caiuás e dos Coroados, são transferidos para o aldeamento de São Jerônimo da Serra, na Fazenda São Joaquim.
15/02/1862 – O governador da Província do Paraná nomeia Antônio
Almeida Pereira (ou Antônio Barbosa Gomes Nogueira
[?] como o primeiro professor de música do aldeamento
São Pedro de Alcântara.
16/02/1862 – Frei Timóteo é nomeado comandante da Colônia Militar
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de Jataí.
1863 – Frutuoso Antônio de Morais Dutra, intérprete dos índios Caingangues no aldeamento de São Pedro de Alcântara,
em expedição vai procurar os índios Coroados entre os
rios Tibagi e Ivaí; perdido durante 84 dias foi salvo pelos índios do aldeamento de Pirapó.
14/01/1864 – Estoura a Guerra do Paraguai.
24/09/1864 – O Decreto nº 3.310 concede emancipação a todos os
africanos livres existentes no império (havia negros escravos no aldeamento).
17/01/1865 – Frutuoso Antônio de Moraes informa que existem 70 índios Coroados no aldeamento São Pedro de Alcântara
dispostos a lutar na guerra contra o Paraguai; solicita
armamento necessário para os voluntários.
01/03/1870 – Termina a Guerra do Paraguai.
28/09/1871 – A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio
Branco, determinava que os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir desta data ficariam livres.
24/04/1874 – O Aldeamento São Pedro de Alcântara é elevado à condições de Paróquia.
1881 – Fr. Timóteo com os índios guaranis e Coroados conclui a estrada que unia Jataí a São Paulo pela barra do Tibagi e
Paranapanema.
12/09/1886 – Frei Mariano de Bagnaia fugindo da prisão paraguaia,
trabalha por determinado tempo em Jataí e no aldeamento São Pedro de Alcântara.
18/05/1888 – Lei Áurea, Lei nº 3.353, é declarada extinta a escravidão
no Brasil e todos os escravos devem ser libertados.
15/11/1889 – Com o Decreto nº 1, “é proclamada a República dos Estados Unidos do Brazil”.
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15/12/1889 – Dom Pedro II, o patrono dos aldeamentos indígenas, é
exilado do Brasil.
07/01/1890 – Deodoro assina o Decreto nº 119-A que garante a liberdade de culto no Brasil.
1893 – Estoura a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul (fevereiro de 1893 a agosto de 1895); Castro passa a ser a
capital do Paraná.
1894 – CASTRO deixa de ser a capital do Paraná e Curitiba assume
novamente sua função política.
18/05/1895 – Morre Frei Timóteo nos braços de um velho negro e
cercado pelos índios.
08/12/1950 – Frei Cleto Barbiero, capuchinho, reconstroi a paróquia
de Jataizinho e faz a atual casa paroquial.
1954 – Grandes festejos em Jataizinho comemorando os cem anos da
chegada de Frei Timóteo.
18/05/1995 – Jataizinho lembra os cem anos da morte de Frei Timóteo
de Castelnuovo.
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FOTOS

Objetos religiosos usados por Frei Timóteo e
que se encontram no Museu dos Capuchinhos, em
Curitiba. À esquerda, a pia batismal portátil, o Missal, o baldinho de água benta, abaixo de sua foto, os
paramentos litúrgicos e, à direita, em pé, o ferro de
fazer partículas e a Bíblia, bem como duas imagens
de sua devoção.
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Jardim Frei Timóteo, no início da Av. Manuel
Ribas, em Curitiba. Homenagem da administração
municipal ao grande catequista dos índios do Rio Tibagi.
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Na humildade desta capela é mantida viva a
memória do catequista do Rio Tibagi. Está localizada
no lugar chamado Frei Timóteo, que já foi sede de
estação ferroviária, distrito...
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Frei Jerônimo Bontorim (de batina) e frei
Adelino Frigo ao lado do túmulo de frei Timóteo, no
cemitério de Jataizinho, em janeiro de 1995.
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Os freis capuchinhos evangelizaram os índios
ao longo dos rios Tibagi e Paranapanema. Destaques
especiais aos aldeamentos de São Pedro de Alcântara,
Santo Inácio e São Jerônimo, Tibagi e Castro.
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O autor...
Frei Adelino Frigo
nasceu em 10 de
abril de 1940, filho
de Cristiano e Teresa
Albará, e pertence à
Ordem dos Frades
Menores Capuchinhos, da família
Franciscana, tendo
sido ordenado sacerdote em 18 de julho
de 1965.

Este aldeamento garantia a sobrevivência
dos
homens que
tiveram
a
ventura de viver naqueles
tempos, em
que sobreviver significava quase ser
mais forte do
que a própria
natureza.

