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RESUMO:  

 

Esta comunicação é parte de pesquisa em andamento acerca da difusão do 

protestantismo no Oeste Paulista, tendo como objeto central a cidade de Iepê – SP. Essa 

cidade tem como peculiaridade ter sido fundada incialmente por um grupo de 

protestantes presbiterianos independentes, preocupados em viver em um local onde 

houvesse liberdade e respeito a todos os credos e formas de pensamento, valorização da 

educação e cultura de paz. Esse local, denominado em princípio “Patrimônio da 

Liberdade”, depois “Distrito Paz de Yepê” e finalmente “Município de Iepê”, teve como 

principais fatores fundantes questões de ordens política e religiosa, visto que um grupo 

católico fez forte oposição aos protestantes, tanto na esfera política quanto religiosa e 

social, vedando aos protestantes inclusive a construção ou posses em seu antigo local de 

morada, o “Patrimônio São Roque”. A partir desse histórico inicial, interessa-nos para 

este trabalho o papel político de seus fundadores para a construção de Iepê - SP, 

destacando-se a figura de Francisco Severiano de Almeida, o “Chico Maria” como 

grande líder e articulador político – inicialmente dos protestantes e, posteriormente, de 

todos os moradores do patrimônio fundado. Para isso, será apresentada uma breve 

contextualização do cenário político brasileiro e paulista dos anos 1920 e inicio dos 

1930. Depois, as informações sobre a controvérsia religiosa e política que resultou na 

fundação de Iepê - SP. Por fim, serão apresentados os principais atores políticos 

envolvidos nas origens de Iepê - SP - destacando-se a figura de Chico Maria – as ações 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado em São 

Paulo, SP, de 04 a 06 de Outubro de 2016. 
2 Mestrando e Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP (Orientador: Dr. João Baptista 

Borges Pereira), e secretário do Núcleo de Estudos do Protestantismo – NEP (Coord. Dra Lidice Meyer Pinto 

Ribeiro), e-mail: leonardoipi@yahoo.com.br 
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desses personagens, e os consequentes desdobramentos que culminaram na fundação e 

desenvolvimento da cidade. 

 

Palavras-Chave: Iepê – SP; Política; Protestantismo; Década de 1920; Chico Maria. 

 

 

Introdução 

 

Os últimos anos da vida política brasileira têm sido marcados por uma constante 

turbulência que tem envolvido não apenas as tradicionais disputas partidárias, mas 

também pautas que, se não são novas, tem, contudo, aparecido com maior força no 

cenário recente das discussões em nível ideológico, comportamental e religioso. 

Discussões sobre sexualidade, composições familiares, sociedade laica, religiosidade 

individual, e outros temas que antes eram tratados de forma mais reflexiva em 

ambientes acadêmicos, sociais e de saúde, agora surgem como algumas das principais 

pautas de políticos e grupos ideológicos que, cada qual a seu modo, procuram utilizar 

tais questões para defesa de seus interesses e conquista de espaço na esfera pública e 

política. É assim, por exemplo, com grupos que defendem politicamente a causa LGBT, 

a descriminalização do aborto e o uso legalizado de drogas recreativas. Ou então, pode-

se citar o fenômeno do recente crescimento da Bancada Evangélica na câmara federal, 

que já se compõe como a terceira maior no Congresso, influenciando até deputados 

católicos em pautas de caráter de comportamento moral conservador, e que também tem 

se aliado a outras bancadas a fim de buscar maior representatividade, tais como a 

“Bancada do Boi” (ruralistas) e a “Bancada da Bala” (defensores da indústria das 

armas), compondo o chamado grupo “BBB” (Boi, Bala e Bíblia). 

Embora esse seja o contexto recente, o fato é que mesmo em outras épocas e 

contextos diferentes, questões de ordem religiosa relacionadas à esfera pública fizeram 

parte da construção histórica do país desde sua colonização. Para este breve texto, 

interessa-nos fazer um recorte a partir de meados dos anos 1920, em um contexto 

bastante específico, período da fundação do Patrimônio da Liberdade – que virá depois 

a se tornar o município de Iepê – SP (objeto do nosso estudo) - e a participação e 
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liderança política do protestante Chico Maria na idealização, criação e viabilização 

política da cidade.   

 

 

1. Breve Panorama Político e social do Brasil na Década de 1920. 

 

 Embora a abordagem à história da cidade de Iepê - SP seja aplicada a um 

contexto bastante específico, ainda assim, reflete de certa maneira um período da 

história política e religiosa do Brasil. Neste caso, vale a pena trazer à tona algumas 

características do Brasil dos anos 1920.  

Primeiramente, é necessário pontuar que nas décadas que antecederam esse 

período, o Brasil havia passado por grandes mudanças e transformações. Havia saído de 

Império para República (1889), e como ainda jovem república, vivendo no período que 

os historiadores chamam de República Velha
3
, passava já por sua segunda fase, a 

chamada República Oligárquica. O período anterior ao da República Velha, chamado 

de Segundo Reinado (segunda metade do séc XIX), trazia como um de seus ideais o 

conceito moderno de progresso contínuo da humanidade. Existia no Brasil por parte das 

elites dominantes o desejo de trazer a modernidade para o país. Estas entendiam que 

uma das possibilidades de se construir tal ideal seria por meio do aprendizado dos 

valores e conceitos de progresso já desenvolvidos no exterior (especialmente nos EUA) 

que pudessem permitir aos brasileiros alcançar um maior progresso.
4
 Para atingir tal 

ideal, Antonio G. Mendonça, por exemplo, comenta que: 

 

Para isso, eram necessários regimes políticos democráticos com um 

mínimo de intervenção do Estado e uma educação adequada para 

desenvolver as potencialidades latentes em cada indivíduo. Isso era o 

liberalismo. Segundo esta ideologia, o estado não intervém, porque a 

                                                 
3 A República Velha ou Primeira República foi o período da história brasileira que se estendeu desde a proclamação 

da República em 15 de novembro de 1889 com o fim do período imperial do Segundo Reinado (1840-1889) até a 

Revolução de 1930 (início da Era Vargas), onde surge a Segunda República. A República Velha dividiu-se em dois 

períodos: A República da Espada – dominada por setores mobilizados do Exército apoiados pelos republicanos 

(1889-1894), e a República Oligárquica – iniciada com o primeiro presidente civil (Prudente de Moraes), 

caracterizada por dar maior poder às elites regionais, em especial do sul e sudeste, onde surge a hegemonia das elites 

paulista e mineira, denominada política do café-com-leite. 
4 O Primeiro Reinado (1822-1831) avançou pouco em termos concretos na direção de um projeto de modernização 

do Brasil. foi somente a partir do Segundo Reinado (1840-1889) que o projeto para a modernização do Brasil começa 

a desenvolver-se. Maiores informações em: FERREIRA, 2010, pp. 171 e ss. 
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humanidade por si, pela seleção dos mais fortes, caminha, progride. 

Este modelo liberal e puritano de Estado tornou-se realidade na 

América, como verdadeira religião civil. (...) Somente assim o Brasil 

poderia chegar ao ponto em que a América estava: democrática, 

instruída, progressista. (MENDONÇA, 2002, pp. 20-22) 

 

A partir desse período e até os primeiros anos do séc. XX buscou-se soluções a 

fim de se entender o Brasil, com o intuito de projetar o país para um patamar de maior 

modernidade. Esse esforço foi levado a cabo por várias figuras importantes do período, 

(pensadores, literatos, juristas) - Joaquim Nabuco, Lima Barreto, Euclides da Cunha, 

Alberto Torres, entre outros. E vale ressaltar também que mesmo o catolicismo 

procurou participar do debate, até mesmo por conta de sua relativa perda de influência 

política com as consequências da laicização do Estado a partir da Proclamação da 

República (LIMA, 2005, pp. 25-26). 

No entanto tais ideais liberais nos anos finais da República Velha já estavam 

bastante desgastados. Esta, em seus últimos anos vivia já vários problemas de ordem 

política, econômica e social. Eber Lima cita, por exemplo, que: 

 

A República Velha não trouxe grandes novidades no que se refere ao poder 

oligárquico, exceto que certas oligarquias regionais sobrepuseram-se a 

outras. É o caso da paulista e da mineira, que aliaram-se no comando político 

do país. Com a abolição da escravatura (1888) e a proclamação da República 

(1889), com o novo ordenamento jurídico do Brasil (por meio de uma 

Constituição republicana, laica, prevendo o exercício do voto), projetou-se 

um liberalismo político de resultantes democráticas. A realidade mostrou, 

porém, que as mesmas oligarquias que projetavam tal Estado de aparência 

liberal não abriram mão da prática política conservadora e patrimonialista. 

Os privilégios econômicos dessas oligarquias foram garantidos pelo Estado. 

Os partidos regionais republicanos (como o PRP, Partido Republicano 

Paulista) deram o respaldo ideológico-agremiativo, num liberalismo 

encarcerado pelos interesses da conservação dos privilégios, no qual a opção 

rural impedia a modernização e a democratização do país. Daí o quadro de 

esgotamento. (LIMA, 2005, p.33) 

 

 Naturalmente, diante de tal quadro de esgotamento, havia na sociedade já um 

sentimento de insatisfação e questionamentos que geraria toda uma ebulição política 

que, como é sabido na história brasileira, provocou novas mudanças a partir dos anos 

1930. Havia um novo quadro social, formado por vários grupos da sociedade, tais como 

ex-escravos e seus descendentes, oficiais militares oriundos da classe média, imigrantes 

e seus filhos brasileiros, artistas e intelectuais educados na Europa (alguns destes 
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responsáveis pela realização da Semana de Arte Moderna de 1922), que questionavam o 

status quo da ordem social e política em vigente esgotamento (LIMA, 2005, p.33). 

 Assim, a partir desse breve histórico, passaremos às informações acerca do 

início da história da cidade de Iepê – SP.  

 

 

2. Patrimônio São Roque, Patrimônio Liberdade e Iepê. 

 

 O município de Iepê – SP está situado na região oeste do interior do Estado de 

São Paulo. Tem como data de sua fundação o dia 21 de junho de 1944 (72 anos). No 

entanto, sua origem e formação data do início do século XX, quando as primeiras 

famílias que chegaram à região conhecida na época como Sertão dos Patos em 1917, 

iniciaram o Patrimônio de São Roque da Boa Esperança. Esse patrimônio
5
, como o 

próprio nome indica, foi uma homenagem a São Roque, por ocasião da construção da 

primeira capela católica no local em 1922 (CAMPEÃO e ROSA, 2016a). No mesmo 

ano algumas famílias protestantes, membros da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil (IPIB), chegaram ao patrimônio, e posteriormente, no dia 17 de abril de 1921, na 

Água dos Patos, foi organizada a Igreja Presbiteriana Independente de Três Coqueiros, 

com 74 membros maiores, formando assim a primeira comunidade protestante do local.  

No início da construção desse patrimônio, não se encontra em princípio registros 

de algum tipo de oposição política ou religiosa entre católicos e protestantes que viviam 

no local. Essa suspeita se confirma pelo fato de que, mesmo em meio a um grupo de 

maioria católica, um dos líderes do grupo protestante, Francisco Severiano de Almeida 

                                                 
5 Os patrimônios eram assim chamados, por causa da grande influencia da Igreja Católica ainda nesse período da 

história do Brasil. Antonio Gouveia Mendonça explica que esta possuía não apenas a influencia religiosa, mas 

também, física, já que a formação dos bairros, vilas, cidades e municípios brasileiros está intimamente ligada à Igreja. 

Os pioneiros chegavam às terras devolutas abrindo fazendas e sítios, chamando parentes e conhecidos que, por sua 

vez, iam se estabelecendo nas vizinhanças. Assim, agricultores e criadores se multiplicavam. O sentimento religioso 

do colonizador levava, em breve, a erguer rústica capela onde logo os vizinhos passavam a se reunir para os atos 

religiosos. Como testemunho de sua fé, o posseiro um dia procurava o tabelião e fazia a escritura pública de doação 

do terreno da capela e adjacências para o santo de sua devoção, passando esses terrenos para uma pessoa jurídica 

sendo administrados pela Igreja. Em torno da capela, mais tarde substituída por um templo, começava a surgir a 

aglomeração urbana. Como esse núcleo urbano é um patrimônio do santo invocado como seu padroeiro, ninguém é 

proprietário, mas paga foro para o sustento do culto. Toda a vida urbana incipiente agora e mais tarde desenvolvida, 

assim como de todos os sítios e fazendas a ela ligados, situados às vezes a léguas de distância, passava a girar em 

torno do “Patrimônio”, uma vez que à Igreja Católica cabia regular os atos importantes da vida e da morte (batismo, 

casamento e sepultamento com valor civil). O progresso ia da capela ao município, passando pelo curato, freguesia 

ou paróquia, quando então se erigia a matriz. Cf. MENDONÇA, 1995, pp. 119-120.  
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(o Chico Maria) foi eleito em 1922 com a maior parte dos votos tanto de católicos 

quanto de protestantes para ser o dirigente do jovem patrimônio. No entanto, Sant’Anna 

e Rosa afirmam que essa relativa paz durou pouco.  

 

Talvez essa escolha de Chico Maria para chefe político, tenha despertado 

sentimentos de ciúmes e cobiça pelo poder em alguns moradores do local. 

Para conseguir seu intento de comandar o Patrimônio de São Roque, este 

grupo lançou mão do argumento religioso, como uma forma de perseguir a 

Chico Maria e disseminar a discórdia entre os moradores do Patrimônio. 

Embora não possamos afirmar ao certo as razões que levaram esse grupo a 

agir da forma como agiu nos meses que se seguiram, é muito provável que a 

eleição de Chico Maria tenha coincidido com o término da construção da 

capela católica dedicada a São Roque e, nesse período, meados de 1922, o 

Padre Joaquim Nunes de Faria, mais conhecido pela alcunha de Padre Faria, 

vigário da Paróquia de Conceição de Monte Alegre, à qual estava 

subordinada a nova Capela, veio até o Patrimônio de São Roque e, 

possivelmente, incitado por um grupo de moradores que disputava sua 

atenção, não reconhece a eleição de Chico Maria para chefe e nomeia uma 

comissão para dirigir o Patrimônio, composta de três pessoas: Antonio Alves 

Pereira, conhecido por Antonio Baiano, Antonio Rafael e o português 

Joaquim Faria (SANT’ANNA e ROSA, 2014, pp. 96-97). 

 

A partir desse evento, outras questões de ordem política e religiosa acabaram 

agravando os conflitos iniciais. O primeiro conflito se deu quando representantes do 

vigário local informaram aos protestantes que estes estavam proibidos de edificar e 

residir em casas dentro dos limites do patrimônio (SANT’ANNA e ROSA, 2014, pp. 

99). O segundo conflito surgiu quando Chico Maria, preocupado com a necessidade de 

se construir uma escola no Patrimônio de São Roque para atender ao grande número de 

crianças já residentes no local, e já com todo o material da construção pronto (madeira 

extraída e preparada), ao procurar os dirigentes para encontrar um local para a 

edificação da escola, teve sua proposta veementemente negada. Sobre essa tentativa, 

Sant’Anna e Rosa comentam que:  

 

Chico Maria, numa tentativa de conciliação e acenando a bandeira da paz, propôs 

que construída a escola, poderiam escolher o professor que quisessem, com a 

condição de poderem matricular-se, nessa escola, crianças de qualquer religião ou 

sem religião. Mesmo assim, sua ideia não foi aceita pelos dirigentes. Messias José 

de Almeida, o irmão de Chico Maria, também fez uma tentativa, mas nada 

conseguiu, voltando horrorizado pela intransigência demonstrada durante longa 

conversa com os representantes do patrimônio, que permaneceram irredutíveis 
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quanto ao projeto da construção da escola (SANT’ANNA e ROSA, 2014, p. 

100). 

 

Um terceiro e definitivo conflito se deu quando os dirigentes do Patrimônio de 

São Roque resolveram cercar o cemitério local, construindo uma cerca, feita de tal 

maneira a deixar de fora a sepultura da protestante Maxímilia Gonçalves, sepultada 

provavelmente no final de 1920. Agravou-se mais ainda a questão quando, pouco tempo 

depois, o jovem protestante José Prudenciano do Prado, mais conhecido como Quita, 

falece em 02/01/1924, e novamente, não foi permitido o sepultamento no cemitério. A 

situação do sepultamento de Quita só foi resolvida 

 

Depois de muita insistência por parte dos familiares, com “muito bom 

arranjo” (...) os dirigentes de São Roque admitiram que Quita fosse 

sepultado na beira da cerca, mas do lado de fora do cemitério (SANT’ANNA 

e ROSA, 2014, p. 106).  

 

A partir desses desgastantes eventos, começou-se a idealizar a construção de um 

novo patrimônio, onde houvesse liberdade e novas bases de pensamento e organização. 

Por meio da doação de terras por parte da protestante Júlia de Almeida Ramos foi 

construído o Cemitério de Liberdade, onde os protestantes pudessem ser sepultados. No 

mesmo período Chico Maria, com o apoio de muitos pioneiros, idealiza a criação de um 

novo Patrimônio onde houvesse liberdade e respeito a todos os credos e formas de 

pensamento, valorização da educação e cultura de Paz. Com essa finalidade, Antônio de 

Almeida Prado, sobrinho de Chico Maria, doa 10 alqueires de terra para a fundação do 

novo patrimônio. Assim, no dia 23 de abril de 1923 foi fundado o Patrimônio de 

Liberdade (PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ, 2016).  

Em 1924, foi construída a igreja de madeira da Igreja Presbiteriana Independente 

em Patrimônio Liberdade, que durante algum tempo também serviu como escola 

pública. Rapidamente o Patrimônio Liberdade se desenvolveu e, em 1927 foi criado o 

Distrito de Paz em Liberdade, (Lei Estadual n° 2254, de 29 de dezembro de 1927), 

passando a chamar-se Distrito de Paz de Iepê – uma vez que já existia um Distrito 

Liberdade no Estado de São Paulo. O nome Iepê foi escolhido por que significa em 

Tupi-Guarani lugar único, mas que naquele contexto também foi associado ao 

significado de liberdade. 
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Interessante ressaltar que, embora houvesse todo um histórico inicial de conflitos 

entre católicos e protestantes, não houve, contudo, rejeição ou oposição para que 

pessoas de vários credos religiosos contribuíssem para a formação de um novo local 

para se viver. Assim, o ideal de uma terra de liberdade parece ter sido levado em frente
6
. 

Registros desses ideais de liberdade já surgem quando o presbiteriano independente 

Antonio de Almeida Prado doa à Cúria Diocesana de Assis um terreno de 800 metros 

quadrados, para a construção de um templo católico no Patrimônio Liberdade (terreno 

“pertencente” aos protestantes), conforme escritura lavrada em Paraguaçu Paulista, no 

dia 25/11/1926. O consenso e a convivência continuaram firmes, de modo que em 1929, 

foi criada a primeira escola pública e, já na década de 1940, foi criado o Grupo Escolar 

de Iepê (atual EMEF João Antonio Rodrigues). Em 21 de julho de 1940 foi inaugurado 

o templo atual da Igreja Presbiteriana Independente de Iepê, e em 24 de junho de 1943, 

foi inaugurado o Templo de alvenaria da Igreja Católica (CAMPEÃO e ROSA, 2016b). 

Paulatinamente, o Distrito de Iepê foi crescendo, formado por protestantes, católicos e 

pessoas de outras religiões. O Patrimônio de São Roque, por sua vez, não acompanhou 

o mesmo crescimento, tornando-se depois uma área rural. Em 04 de fevereiro de 1943 

formou-se uma comissão para lutar pela emancipação política de Iepê, participando da 

mesma tanto católicos como protestantes, sinalizando que Iepê estava conseguido 

colocar em prática o ideal de ser uma terra para todos, objetivo pelo qual foi fundada. 

Em 1970, a Igreja Presbiteriana Independente de Iepê doa terreno à prefeitura municipal 

para construção da Praça Dona Silvana Almeida, s/n Centro, Iepê - SP, a qual se torna a 

praça principal da cidade, com o templo da Igreja em frente à Praça. Ao mesmo tempo, 

a Igreja Católica, com o templo da paróquia São João Batista ocupa lugar relevante na 

cidade.  

 

 

 

                                                 
6 Uma hipótese ainda em fase de pesquisa é que os protestantes presbiterianos nesse local - oriundos do 

protestantismo norte-americano de imigração - ainda fossem movidos pelo pensamento anglo-saxão de ideias e ideais 

de civilização. Estes deveriam assim cooperar para a reforma do mundo a partir de uma população religiosa, livre, 

letrada, industriosa, honesta e obediente às leis. Além disso, pode ser que estes ainda refletissem as características de 

pensamento influenciadas pelo puritanismo norte-americano, tais como a adesão religiosa voluntária, liberdade 

religiosa, estudo e livre exame (que depois vai se enrijecer no dogmatismo por causa da influencia dos Grandes 

Despertamentos), cf. (MENDONÇA, 1995. pp 50-51, 61). 
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3. A Atuação Política do Protestante Chico Maria na fundação de Iepê – SP. 

 

Já destacamos no tópico anterior que Chico Maria foi o principal articulador 

político do grupo de protestantes que deu início a formação do Patrimônio Liberdade, 

semente da futura cidade de Iepê. Mas será que a sua importância se dá apenas como 

incentivador e articulador do início da construção desse patrimônio? Seguramente não.  

Em sua biografia, resgatada a partir de documentos históricos da fundação da cidade, 

como também dos relatos registrados a partir dos seus familiares, encontramos na obra 

de Zaganin et al, relevantes informações. Por exemplo, parte de Chico Maria a ideia de 

fundar o patrimônio com o nome de Liberdade, mantendo e o desejo de que nesse novo 

local houvesse direitos iguais para todos, independentemente da religião ou origem 

(SANT’ANNA e ROSA, 2014, p. 104). Chico Maria, pelo registro de toda a sua 

atividade e liderança política, surge como uma figura carismática, de personalidade 

inquieta, do tipo que não se abatia facilmente, procurando sempre encontrar soluções 

para os problemas. Demonstra também como qualidade política a facilidade para se 

comunicar, além de grande poder de persuasão por meio da argumentação 

(SANT’ANNA e ROSA, 2014, p. 13). Um exemplo disso é que no evento em que foi 

escolhido (e depois destituído por ordem do vigário católico) como o primeiro líder do 

Patrimônio de São Roque, 

 

Depois de apurados os votos, vários nomes foram levantados, porém, Chico 

Maria superou os demais, recebendo mais de 60% dos votos. No entanto, 

não quis aceitar o cargo, alegou que aquele resultado não era justo, tendo em 

vista que os moradores não tiveram tempo suficiente para pensar. Além 

disso, segundo Joaquim Severiano de Almeida, Chico Maria afirmou 

naquele dia que não gostava de política e que aquilo era um início de 

política, coisa que detestava e o fizera mudar com sua família de Piraju para 

Palmital e dali para o Patrimônio dos Patos. Após muita insistência, 

concordou que se realizasse nova eleição no sábado seguinte. Nessa ocasião, 

a votação em Chico Maria foi maciça (SANT’ANNA e ROSA, 2014, p. 

96). 

 

Como já foi informado anteriormente, Chico Maria não pôde assumir de fato tal 

cargo. No entanto continuou atuando na tarefa de representar sua comunidade que, se de 

início limitou-se apenas aos protestantes, posteriormente, com a fundação do 

Patrimônio Liberdade, acabou por lhe dar representatividade para todo o grupo que 
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passou a viver naquele local. Dessa forma, os próximos passos seriam o de buscar a 

oficialização política desse novo patrimônio, com vistas à sua viabilização e 

crescimento. Na época, isso só era possível por meio do jogo político articulado pelo 

PRP (Partido Republicano Paulista)
7
, que era quem comandava as ações nesse cenário. 

Assim,  

 

Chico Maria assume mais uma vez a posição de articulador político e, com o 

objetivo de elevar Liberdade à categoria de Distrito Policial, filia-se ao 

Diretório do PRP de Conceição de Monte Alegre, passando por cima de 

antigos desafetos com o Dr. Ataliba Leonel. Depois deste trabalho 

“diplomático”, o Dr. Ataliba Leonel torna-se um admirador de Chico Maria 

(SANT’ANNA e ROSA, 2014, p. 111). 
 

  

Pouco tempo depois, Chico Maria assume o Diretório do PRP em Conceição de 

Monte Alegre, e por meio desse novo diretório, consegue ratificar a divisa do 

Patrimônio Liberdade e a transferência da sede do destacamento policial de São Roque 

para Liberdade, nomeando José Candido de Almeida para o posto de delegado, em 

substituição ao delegado “Marimbondo”, figura malquista por boa parte da população 

por conta de seus modos truculentos e inadequados de tratar com as pessoas do local. 

Assim, o Patrimônio Liberdade, que após cinco anos já era denominado Iepê 

conquistara nesse curto período de existência:  

 

delegacia de polícia, cartório, agência de correios, igrejas, escola, farmácia, 

residências e casas de comércio. Mas ainda era um distrito de Conceição de 

Monte Alegre e, posteriormente, foi distrito de Sapezal e de Rancharia. 

Quando era Distrito de Rancharia elegeu três vereadores: Jorge Bassil 

Dower, João Antonio Rodrigues e Otávio Garbosa. Durante o terceiro 

período do governo do presidente Getúlio Vargas, o Estado Novo (1937-

1945), Iepê passou a ser dirigida por sub-prefeitos. Foram sub-prefeitos João 

Antonio Rodrigues, Chico Maria, Jorge Bassil Dower e Adalberto Garcia de 

Oliveira, que governaram com poderes limitados (SANT’ANNA e ROSA, 

2014, p. 115). 

 

                                                 
7 O PRP (Partido Republicano Paulista) foi um partido político brasileiro fundado em 18 de abril de 1873, oriundo da 

“Convenção de Itu”, primeiro movimento republicano moderno do Brasil. O PRP foi predominante no Estado de São 

Paulo durante toda a República Velha, sendo extinto em 2 de dezembro de 1937, no Período Varguista, na Segunda 

República Brasileira. Nessa época, partidos políticos regionais como o PRP geralmente eram dominados por 

“coronéis” locais, que não hesitavam em utilizar a força dos jagunços para garantir e aumentar seus territórios 

agrários e políticos. Chico Maria, por exemplo, foi ameaçado de morte várias vezes por jagunços do “coronel” Dr. 

Eugênio Vasconcelos Calmon, que não admitia que aqueles “caboclos sertanejos” o enfrentassem inteligentemente, 

não com armas, mas no “jogo político”. Cf.: SANT’ANNA e ROSA, 2014, p. 113. 
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Nesse período, Chico Maria atuou também como uma espécie de “embaixador” 

do Patrimônio da Liberdade, divulgando o mesmo por várias outras cidades. Em cada 

uma delas, convidava famílias (independentemente de credos, nacionalidades e etnias – 

conquistando inclusive imigrantes para sua “causa”) para conhecer e, quem sabe, residir 

em Liberdade (SANT’ANNA e ROSA, 2014, p. 122). Em todo esse processo, a 

liderança política de Chico Maria foi decisiva. Embora tenha falecido em 20 de março 

de 1940, período em que exercia o cargo de sub-prefeito, deixou o legado tanto do 

esforço político de viabilização da cidade em seus primeiros anos, mantendo seus ideais 

de liberdade, como também na construção da identidade da população no sentido de 

formar uma comunidade que continuaria lutando por sua emancipação e manutenção 

dos princípios que nortearam sua fundação. Assim, conforme Sant’anna e Rosa,  

 

Em 04 de fevereiro de 1943 forma-se uma comissão para lutar agora pela 

emancipação política de Iepê. Fizeram parte desta comissão o então sub-

prefeito João Antonio Rodrigues, Elias Teixeira de Carvalho, Antonio de 

Almeida Prado, Elydio Arruda Sant’Anna, José Nogueira Marmontel, José 

Benedito Cruz, Jonas Gonçalves Sant’Anna, Antonio Gonçalves Sant’Anna, 

Pedro Candido de Almeida, Estevão Simões de Freitas, Rubens Ribeiro de 

Castro, João Gonçalves Sant’Anna, José Joaquim Alves, Luiz Vieira 

Martins, Odilon Amâncio Taveira, Francisco José Monteiro, Alfredo 

Monteiro, João Monteiro e Manoel Galdino de Melo. Através do Decreto Lei 

n. 14334, de 30 de novembro de 1944, foi criado o município de Iepê, que 

foi instalado em 1º de janeiro de 1945. A data 30 de novembro passou a ser 

comemorada a partir de 1990, pois antes a comemoração era feita no dia 24 

de junho, dia de São João Batista, o padroeiro da cidade. Vale aqui 

observarmos que nesse período a identidade de Iepê como uma terra para 

todos já estava consolidada, tanto que o mesmo Luis Vieira Martins que 

havia participado na década de 1920 das perseguições aos protestantes, agora 

integra ao lado de protestantes e católicos a comissão para a emancipação do 

distrito (SANT’ANNA e ROSA, 2014, p. 116). 

 

 

Apontamentos Finais 

 

 Tanto a história das origens da cidade de Iepê, quanto a atuação política do 

protestante Chico Maria como personagem principal desse período é bastante 

interessante, especialmente se levarmos em conta o fato de que não era exatamente 
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tradição entre os protestantes da época o envolvimento mais profundo em questões 

políticas de “ordem secular”. Mendonça, por exemplo, afirma que  

 

...o protestantismo, embora criticando com insistência a religião oficial, 

manteve-se o quanto possível afastado de questões de ordem social e política 

(...) O fato é que a doutrina da Igreja Espiritual permaneceu distintiva no 

protestantismo no Brasil, distanciando-o sempre das atividades políticas e 

sociais. Era muito comum entre os protestantes a expressão “o crente não 

deve se meter em política” (MENDONÇA, 2012, p.79). 

 

 É fato que, pelo menos a princípio, não era interesse dos pioneiros em fundar 

uma cidade exatamente como acabou acontecendo. Mas, de qualquer forma, os 

acontecimentos políticos e religiosos marcantes dessa história acabam demonstrando 

um pouco do cenário religioso e político que ainda existia no Brasil daquele período, 

mesmo nos sertões do interior paulista. E demonstram de certa forma uma espécie de 

antecipação de luta e conquista por valores como liberdade, igualdade, proibição de 

perseguição religiosa, política ou racial, e preocupação com a educação – algo ainda 

bastante incomum para os tempos de República Velha, e mais ainda para o sertão 

paulista – mas que já compunha parte dos anseios da sociedade cansada das 

contradições sociais do país, e desejosa por mudanças. 
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