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Grupo Folclórico Parceria
A Associação Grupo Folclórico Parceria, formada por um grupo de amigos com ideias e preferências
próximas, trabalha há alguns anos promovendo cultura e educação para a sociedade de forma gratuita e
sem vislumbrar interesses pessoais. A ﬁlosoﬁa adotada é a de contribuir com a cidade em que vivemos,
fazendo a nossa parte, sem atribuir toda responsabilidade ao poder público, em todas as suas esferas.
Sim, para ter uma cidade melhor precisamos “pôr a mão na massa”.
No tempo em que o Grupo desenvolve suas ações, foram apresentados à população relevantes eventos:
o Festival Fronteira da Canção Nativa, diversos shows, oﬁcinas com variados proﬁssionais
relacionados à música, literatura e artes plásticas, além da conscientização ambiental através da
confecção de instrumentos musicais a partir de material reciclado. Estas atividades estão entre tantas
outras objetivando a promoção da cultura e da educação, mantendo a certeza de que só teremos uma
sociedade melhor e mais justa a partir destes itens.
E com imensa satisfação o Grupo Folclórico Parceria apresenta mais um trabalho para a sociedade.
Desta vez um livro e uma cartilha, relatando alguns fatos e versões que motivaram a Guerra do
Contestado – um material produzido de forma curiosa e atrativa. Livro e cartilha serão base para alunos
do ensino fundamental da cidade de Concórdia participarem do “Concurso de Desenhos e Poesias”,
outro projeto desenvolvido pelo Grupo.
As atividades desenvolvidas pelo Grupo Parceria resultam em situações extremamente satisfatórias e
motivadoras, tornando-se combustível para a continuidade do trabalho. Nos últimos anos, registramos
os mais diversos relatos, partindo de crianças, jovens e adultos que, entusiasmados por alguma das
iniciativas do Grupo, atualmente dedicam-se com aﬁnco às atividades, antes desmotivadas. Seguem
exemplos como: artistas que revelaram seus talentos musicais e hoje produzem canções de forma
permanente para participação em festivais, alunos que projetam-se em ações como o desenvolvimento
de poesias e desenhos, e outros ainda que tiveram nos eventos do Grupo a motivação para a busca de
um futuro melhor, com oportunidades únicas de demonstrar suas potencialidades.
Em tempo é preciso registrar um agradecimento extra ao historiador e mestre na área Tiago Pansera,
autor desta obra. Em nome dele, que também é membro do Grupo Parceria, estendo o agradecimento
aos demais integrantes: Lidiane Pansera, Gisele de Oliveira, Jean Pierre e Tíssiana Schneider, José e
Rafaella Corezolla, Fernando e Cristiane Schneider, Marcelo e Sabrina Sangói e Tiago Klein.
O Grupo Parceria ainda agradece às empresas e entidades que fazem parte e viabilizam estes projetos,
através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, a Lei Rouanet: Caitá Supermercados,
Cordial Fiat, Gelnex e Tirol. Ainda contamos com a participação do Fundo Municipal dos Direitos
Difusos (FMDD), da Prefeitura de Concórdia e da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.
Jean Paulo de Oliveira
Presidente do Grupo Parceria
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Apresentação
Em todos os locais que têm ou tiveram ocupação humana, a História clama por ser
investigada, estudada e interpretada, de acordo com os pressupostos teóricos e
metodológicos cientíﬁcos. Através do conhecimento histórico é possível
compreender a organização social, econômica, demográﬁca e geográﬁca do presente;
é possível entender a essência da dinâmica que divide a sociedade entre ricos e pobres;
e, sobretudo, o conhecimento da história é uma ferramenta de transformação do
futuro.
No caso especíﬁco da Guerra do Contestado, assunto tratado neste livro através de
consultas bibliográﬁcas, foi possível identiﬁcar as versões sobre as causas do conﬂito
e as implicações econômicas, políticas e sociais. É um fato histórico bastante
discutido e estudado pelos historiadores, jornalistas e outros cientistas sociais,
originado em um contexto social, econômico e político complexo.
No amplo território deﬂagrado, simultaneamente, seis aspectos inﬂuenciaram os
rumos do interior catarinense:
1 - Os estados de Santa Catarina e Paraná disputaram uma grande faixa de terra;
2 - Havia a inﬂuência da disputa territorial entre Brasil e Argentina, pela a atual região
oeste;
3 – A Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande (EFSPRG) foi construída e entrecortou
a área deﬂagrada;
4 – Deﬂagrou-se o conﬂito dos sertanejos com os construtores da ferrovia e políticoslatifundiários da região, que foram alentados pelas forças policiais e pelo Exército
Brasileiro;
5 - Houve a atuação da serraria e colonizadora Lumber;
6 – A região de Concórdia foi refúgio para os sertanejos que combateram na guerra e,
posteriormente, lar dos colonos descendentes de europeus, através da
comercialização das terras.
Como tudo isso inﬂuenciou no curso do conﬂito? Qual foi a área envolvida? Por que a
construção da ferrovia está ligada à guerra? Como a guerra transcorreu? Nas próximas
páginas, o leitor poderá buscar informações sobre estas e outras questões, em textos
produzidos a partir de uma revisão bibliográﬁca que objetiva aproximar as obras
cientíﬁcas do público escolar e levar ao seu conhecimento acontecimentos históricos
que moldaram a identidade da região.
É uma contribuição à história, historiograﬁa e educação através da reunião básica de
alguns conhecimentos gerados por valiosas pesquisas, através do trabalho árduo dos
pesquisadores.

A Guerra Sertaneja do Contestado
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1

Causas e contexto
do conﬂito

A Questão de Limites entre Paraná e Santa Catarina
A Guerra do Contestado ocorreu dentro dos atuais limites territoriais de Santa
Catarina, na região Norte do Estado, em uma área disputada pelos governos
catarinense e paranaense. Tratava-se de um território vasto, entre Irani e
Canoinhas abrangendo cerca de 300 quilômetros de extensão no sentido
Leste-Oeste. Era habitado por indígenas, sertanejos e fazendeiros, em um
espaço caracterizado por latifúndios constituídos a partir da segunda metade
do século 19, nos altos da Serra do Mar, ervais e pinheirais naturais, e clima
rigoroso nos invernos, facilmente chegando a zero grau Celsius, ou abaixo
disso.
A contenda entre os dois estados originou-se no período colonial, quando o
Paraná ainda não existia e as terras pertenciam à capitania e depois província
de São Paulo. Conforme explica o historiador Paulo Pinheiro Machado, em
sua obra “Lideranças do Contestado”, publicado em 2008, na região de Lages
havia a presença de tropeiros e fazendeiros paulistas, pois, era caminho das
tropas de gado e muares que eram levados do Rio Grande do Sul para o
Sudeste.
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Em 1776, a Vila de Lages foi constituída oﬁcialmente, por iniciativa do
governo da capitania de São Paulo, por ordem da Coroa Lusitana. Objetivavase regularizar o caminho das tropas e garantir a posse portuguesa sobre o
território, que estava sendo disputada com a Espanha. Em 1820, a região foi
transferida para a jurisdição da então província de Santa Catarina pelo
soberano português, sob a argumentação de estar mais próxima do governo
catarinense e poder obter auxílio com mais facilidade.
Na prática, até o início dos anos 1800 o governo da capitania de Santa Catarina
restringia-se apenas às regiões litorâneas. “A proximidade com a capital era
apenas geográﬁca. O único caminho que então ligava Lages às cidades
costeiras, a estrada Lages - Laguna era apenas uma pequena picada de descida
da serra por onde transitavam cargueiros de mulas, em travessias que, quando
havia bom tempo, eram realizadas em dez dias”.2
Ele prossegue: “A transferência de Lages a Santa Catarina não resolveu os
problemas de disputas de limites; estes apenas se estenderam para o interior do
sertão. A indeﬁnição quanto aos limites do território do termo municipal de
Lages e a ocupação do Iguaçu e dos Campos de Palmas por paulistas e
paranaenses fariam com que esta questão fosse objeto de polêmica durante
todo o século XIX”.3
A partir de 1853 foi criada a Província do Paraná, que assumiu a disputa pela
jurisdição sobre o planalto serrano, mais especiﬁcamente entre os rios
Uruguai, Iguaçu e Rio Negro.
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Primeiro a diplomacia, depois o confronto
Embora ambas as províncias exigissem o direito de governar aqueles
territórios, desde os anos 1850 até o início do século 20, as demandas eram
reivindicadas pela via jurídica e diplomática. A argumentação catarinense
baseava-se em documentos da época colonial: no ato de criação do governo
militar de 1738, no qual se separava de São Paulo e subordinava-se somente ao
vice-rei; e no alvará real de criação da ouvidoria de Santa Catarina, de 1749,
que atribuía à província as terras interioranas entre os rios Uruguai e Iguaçu.4
Já os paranaenses defendiam sua jurisdição baseados em outros documentos
coloniais e sobre a colonização “de fato” das áreas. Reforçavam a
argumentação neste parâmetro jurídico, defendendo que o próprio Brasil
poderia utilizá-la em territórios com fronteiras ainda não oﬁcializadas.5
Além desta indisposição entre os dois estados sulinos, mais a oeste, o Brasil e a
Argentina também disputavam a posse das terras que vão até o atual município
de Porto União, no centro do estado. A questão foi resolvida em 1895,
mediante intermédio do presidente dos EUA, Grover Cleveland.
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Mas, em qual ponto estas divergências afetaram diretamente o andamento dos
acontecimentos históricos antes, durante e depois do conﬂito do Contestado?
Segundo Machado, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 1904, em
favor de Santa Catarina, “os ânimos se exaltaram na região contestada. Os
paranaenses passaram a interpretar quaisquer medidas administrativas dos
catarinenses [...], como uma forma de execução, à força, da primeira sentença,
que ainda era objeto de recurso”.6
Para ilustrar o clima de tensão, o historiador cita as consequências de um boato
sobre uma suposta formação de milícia. Em 1905, espalhou-se a informação
de que haveria uma incursão de caráter militar contra a cidade de União da
Vitória, pelo coronel Demétrio Ramos, com a colaboração de comerciantes de
erva-mate de Canoinhas.
Ao tomar conhecimento das “intenções do inimigo”, um juiz formou uma
força armada com 400 policiais e voluntários e realizou uma incursão no
território catarinense. “Além do Vale do Timbó, a Vila de Canoinhas [...] foi
ocupada por esta força paranaense, que prendeu o juiz de paz catarinense
Laurindo Cordeiro Bello e o escrivão local [...]”. Após o incidente, a região foi
ocupada pelo Exército Brasileiro.7
O desfecho da disputa ocorreu em 1916, com um acordo entre os estados.
Entre outras deﬁnições, alguns municípios paranaenses foram divididos,
surgindo Chapecó, Porto União e Mafra.
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Fonte: Lideranças do Contestado - Paulo Pinheiro Machado

Criação de distritos e municípios
catarinenses e paranaenses na
zona contestada
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Coronel sem exército?
Nesse período havia chefes políticos e militares locais que não eram
comandantes militares, nem oﬁciais de carreira, mas, grandes proprietários de
terras, chefes de muitos peões. Eles integravam a chamada Guarda Nacional,
uma instituição criada com a ﬁnalidade complementar a defesa nacional,
suprindo lacunas onde o exército não alcançava, porque os efetivos eram
pouco numerosos. Em disputas políticas, ou quando fossem convocados pelo
governo, estes coronéis contratavam capangas ou convocavam seus peões
para ações paramilitares.
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A economia do planalto catarinense: muito para
poucos e pouco para muitos
Além do conﬂito entre os estados, a existência da população do planalto
serrano era marcada por grandes desigualdades sociais; posseiros e pequenos
lavradores viviam em absoluta pobreza, em contraposição às posses dos
fazendeiros e a existência de grandes latifúndios, para os padrões da região.
Além das posses e patrimônios, na hierarquia social, o coronel era o chefe
político do município e detinha o poder econômico. Abaixo do coronel havia
os fazendeiros, os criadores e os lavradores. Após, agregados que trabalhavam
nas fazendas em troca de terra para plantar sua subsistência e, por ﬁm, os peões
que, segundo Pinheiro Machado, executavam todo o tipo de trabalho por
salários ínﬁmos, e, em muitos casos, por comida e pouso.8
Na região do conﬂito havia duas atividades econômicas primordiais para o
sustento das populações: a extração de erva-mate pelas populações sertanejas
e a pecuária de gado bovino pelos fazendeiros, com destaque para as regiões
entre Curitibanos e Lages. É importante ressaltar que a erva-mate foi o
principal produto de exportação de Santa Catarina entre o ﬁnal do século 19 e o
início do século 20.
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Renato Mocellin, em seu livro “Os guerrilheiros do Contestado”, publicado
originalmente em 1989, descreve a dureza do trabalho de coleta da erva-mate.
“Muitas vezes, trabalhava-se durante o dia e a noite, pois os galhos colhidos
deveriam ser sapecados ainda no mesmo dia. E a maior parte dos lucros ﬁcava
com os intermediários entre os caboclos e fazendeiros”. Além do comércio de
erva-mate, os sertanejos praticavam uma agricultura de subsistência,
cultivando milho, feijão, abóbora, melancia, entre outros gêneros, além de
criarem galinhas e porcos.9
Na opinião de Paulo Pinheiro Machado, a questão agrária envolvida no
Contestado está inserida em um contexto de aumento do controle e da
regularização das terras pelo governo catarinense. Buscava-se regularizar as
posses antigas e a venda sistemática de terras públicas, na forma da cessão de
grandes lotes para companhias colonizadoras que “preparariam as terras para
a venda aos futuros proprietários”.10
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A organização da ocupação territorial e o registro de posses e áreas pelo
governo catarinense desfavoreceu a população sertaneja, que, em muitos
casos, sequer possuía documentação pessoal, devido à omissão do Estado nas
regiões afastadas das capitais. Assim como não possuíam documentos
pessoais, faltava-lhes documentação de propriedade das terras que viviam e
exploravam. Além disso, muitos não eram casados oﬁcialmente, viviam em
amasiados, condição que o poder público não reconhecia.
E, como se não bastasse, a Lei de Terras de Santa Catarina possuía brechas que
permitiam a grilagem, ou seja, a apropriação indevida por grandes
proprietários. O Estado ﬁxou, após muitas prorrogações, o ano de 1926 como
prazo para reconhecimento de posse das terras ou revalidação do
reconhecimento para terras com posse validada no império.11
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A Construção da Estrada de Ferro São Paulo – Rio
Grande (EFSPRG)
A construção da ferrovia era um empreendimento do período imperial, porém,
concretizado somente na República e foi outro fator que inﬂuenciou de forma
capital na desestabilização do planalto. A partir de 1906 a Brazil Railway
Company, empresa do estadunidense Percival Farquhar, adquiriu a concessão
do governo federal para construí-la entre Itararé e Santa Maria. De acordo com
a historiograﬁa, além dos pagamentos, a companhia obteve permissão para
explorar 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, extraindo a madeira das
ﬂorestas virgens e loteando e comercializando glebas de terras.
Renato Mocellin aﬁrma categoricamente que a companhia utilizou o suborno
para obter aquelas vantagens, ignorando a existência de habitantes e
posseiros. Ele também diz, baseado na obra clássica de Maurício Vinhas de
Queiroz, que em função desta subvenção, o traçado foi construído com
exagerada sinuosidade, ziguezagueando morros e colinas.12
“Para construir esta mal traçada estrada de ferro, trabalharam de quatro a oito
mil homens, sob um regime duro, de semi-escravidão. A companhia não
efetuava o pagamento em dia, obrigava os trabalhadores a comprar
mantimentos em seus armazéns, além de manter uma guarda de segurança
encarregada de punir os que se rebelassem”.13

Fonte: Museu Paranaense
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Trabalhadores lançando terra e saibro em cima de Vagões-prancha para a construção de aterros na
implantação da ferrovia. Imagem presente no livro Revelando o Contestado: imagens do mais sangrento
conﬂito social do Brasil nas lentes do sueco Claro Jansson (1877-1954)

A exploração dos 30 quilômetros ao longo da ferrovia foi conduzida em escala
industrial. Para lotear e comercializar, a Brazil Railway Company foi
desdobrada em outra companhia: a Southern Brazil Lumber Colonization, que
dividiria, lotearia e comercializaria as terras. Ela também efetuou a
exploração da madeira, instalando a maior serraria da América do Sul, no
município de Três Barras, que extraiu as melhores madeiras da região.

Fonte: Prefeitura de Caçador
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Construção da ferrovia em 1910

A construção da linha entre União da Vitória e Marcelino Ramos, na divisa
entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, foi concluída em 1910 e o ramal
leste, que ligava União da Vitória a Rio Negro, ﬁnalizado em 1913.
Coincidentemente, no mesmo período em que os governos catarinense e
paranaense disputavam a área. A partir de 1911, como registra Mocellin, os
sertanejos começaram a ser expulsos para a empresa estrangeira comercializar
lotes para migrantes sul-rio-grandenses e imigrantes europeus. Pode-se
aﬁrmar que houve um apartheid no sertão catarinense, que ﬁcou moldado
pelas pequenas propriedades.
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No Vale do Rio do Peixe que abrange, entre outros municípios, Videira e
Piratuba, como descreve Pinheiro Machado, entre 1908 e 1910, houve um
violento processo de grilagem das terras, quando a Brazil Railway cumpriu
seu domínio de 30 quilômetros na extensão dos trilhos. O objetivo era preparar
as terras para extrair a madeira e vender as glebas para os colonos. “Para obter
a posse direta destes territórios, habitados por posseiros caboclos e até por
posseiros legitimados, ou por proprietários de terra diretamente comprada ao
Estado de Santa Catarina, a companhia valeu-se da força de um contingente
armado, comandado pelo coronel Palhares, antigo oﬁcial da polícia
paranaense. Esse coronel adquiriu fama pelas violências praticadas na
região”.14
Além disso, conforme a companhia construía ramais ferroviários para dentro
das matas e retirava as toras com seus equipamentos colossais, destruía os
ervais nativos. Sua atuação devastou as ﬂorestas do planalto catarinense.
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Monges peregrinos
e as práticas místicas

Aliado à invasão pela Brazil Railway, ao conﬂito territorial entre os estados e
às péssimas condições sociais, havia a prática de um catolicismo arcaico,
quase místico, pelos sertanejos, que eram quase desassistidos pela Igreja
Católica e pelo Estado. Eram práticas religiosas inﬂuenciadas pela crença em
São Sebastião, o rei português santiﬁcado e pela presença e interferência de
religiosos não ligados à Igreja Católica Apostólica Romana, como os três
monges que perambularam pela região.

João Maria D’Agostini e João Maria de Jesus
O primeiro monge a perambular pela região em que seria desencadeada a
Guerra do Contestado foi João Maria de Agostinho, possivelmente de origem
italiana, por volta de 1849. Foi visto pela última vez em 1870. O segundo
monge foi João Maria de Jesus, possivelmente, um imigrante sírio chamado
Atanás Mercaf. Segundo Pinheiro Machado, testemunhos aﬁrmam que ele era

25

originário de Buenos Aires. Este monge foi bastante popular, pois a população
atribuía a ele poderes sobrenaturais e milagrosos. De fato, ele praticava curas a
partir de receitas com ervas naturais e outros elementos naturais e profetizava
um discurso apocalíptico.
Segundo o historiador, “a principal atividade de João Maria de Jesus era
conversar com as pessoas, indicar medicamentos, batizar crianças e transmitir
seus mandamentos. As curas eram realizadas com rezas especiais e
personalizadas, com 'águas santas' e com chá de vassourinha, ou 'erva de são
João Maria', muito encontrada em campos e capoeiras do planalto”. Por volta
de 1910 ele não foi mais visto, gerando a crença de que se recolhera no Morro
do Taió, entre curitibanos e Rio do Sul, onde ainda vive, com cerca de 200
anos.15

João Maria D’Agostini o primeiro monge
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José Maria, o monge do Contestado
O terceiro monge, José Maria, que participou da Batalha do Irani, apareceu em
1912 e sua origem é desconhecida. As opiniões sobre o monge são polêmicas:
enquanto muitos ﬁéis aﬁrmam que era um religioso penitente, adversários e
outras pessoas acusavam-no de crimes, como abuso sexual de meninas e de
charlatanismo.
No entanto, Paulo Pinheiro Machado tem outra interpretação sobre a atuação
do monge, a partir de suas pesquisas e consultas em fontes documentais e
orais: “José Maria jamais se apresentou como médico, dizia às pessoas que
observava as propriedades das plantas para empregá-las nas curas. Antes de
ser obrigado a abandonar Curitibanos, o monge estava organizando uma
'Farmácia do Povo', que reuniria todos os tipos de plantas e ervas terapêuticas
disponíveis”.16
Porém, contrariamente ao que algumas obras historiográﬁcas aﬁrmam, as
pessoas próximas ao monge não consideravam suas curas de ordem mágica e
sobrenatural. Na opinião do autor “é possível que os seus mais próximos
seguidores, principalmente os oriundos de Curitibanos, tenham reelaborado a
atividade de José Maria depois de sua morte, em 22 de outubro de 1912,
tornando sagrada sua antiga peregrinação, atribuindo ao monge poderes
especiais que seus próximos não reconheciam”.17
De qualquer modo, nas páginas a seguir, o leitor verá que este monge esteve
envolvido em um emaranhado de fatos ocorridos em 1912 e protagonizou a
Batalha do Irani, que deﬂagrou a guerra entre sertanejos e os grandes
proprietários apoiados pela polícia e pelo exército.
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José Maria, o monge que participou da Batalha do Irani

As rusgas que originaram a Batalha do Irani
Em 1912, o monge José Maria perambulou entre Lages e os Campos de
Palmas até se estabelecer na casa de um agregado do coronel Francisco de
Almeida, em Campos Novos. Na região havia forte disputa política entre os
fazendeiros-coronéis Henriquinho Paes de Almeida (ﬁlho de Francisco de
Almeida) e Francisco Albuquerque. Portanto, ser amigo de um signiﬁcava ter
a inimizade de outro.
Em julho de 1912 ele recebeu uma visita de uma comissão formada por líderes
da comunidade de Taquaruçu e São Sebastião das Perdizes, convidando-o
para a festa do Bom Jesus, que ocorreria no dia 06 de agosto. No entanto, a
presença do monge causou a aglomeração de doentes, curiosos e ﬁéis, nas
terras do coronel Almeida. Naquelas terras havia muitos sertanejos expulsos
de suas moradias pela Brazil Railway.
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Como a aglomeração da população ocorria justamente sob um território de
disputas entre os coronéis, Henriquinho Paes de Almeida logo aproveitou a
situação e espalhou o boato que havia cedido a cheﬁa de oposição política a
Albuquerque para o monge José Maria, que, em verdade não estava envolvido
nas questões políticas da região.
O boato não tardou a apresentar resultados: o coronel Albuquerque tentou uma
conversa com o monge, convocando-o para uma audiência. Segundo os
registros, o monge recusou-se, aﬁrmando que a distância entre os dois era a
mesma, portanto, o coronel deveria ir até ele. O gesto foi interpretado como
provocação e Francisco Albuquerque telegrafou ao governador Vidal Ramos
(seu compadre e aliado político), solicitando apoio do Regimento de
Segurança, o equivalente da polícia militar. Ele justiﬁcou o pedido, alegando
que a aglomeração constituía um grupo golpista com o objetivo de reimplantar
a monarquia.
Na opinião de Pinheiro Machado, “a intenção monárquica e conspirativa por
parte do monge era um evidente exagero de Albuquerque, em que nem os
partidários acreditavam”. E complementa sua opinião: “Albuquerque parecia
agir obcecado pelo fato de José Maria tê-lo humilhado, ao não se submeter às
suas ordens”.18
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O governador atendeu ao pedido e enviou 30 soldados para dispersar o
assentamento sertanejo. No mesmo momento, o governo federal enviou o 54º
Batalhão de Caçadores, do Exército Brasileiro, oriundos de Florianópolis.
“Para evitar um confronto do qual nem sabia a razão, José Maria preferiu
abandonar Taquaruçu em setembro de 1912, seguindo para oeste,
atravessando Campos Novos, transpondo o Rio do Peixe para viver entre os
habitantes dos campos de Palmas, mais precisamente do faxinal do Irani, onde
contava com amigos”. O monge conhecia e mantinha amizade com José
Fabrício das Neves, personagem central da história do município de
Concórdia, além do major Miguel Fragoso, um ex-combatente da Revolução
Federalista, que empresta seu sobrenome à localidade chamada Fragosos.19
No entanto, ao esquivar-se do conﬂito contra o coronel Albuquerque, no
centro do estado, e dirigir-se para Irani, o monge José Maria e seus seguidores
instalaram-se em outra área de conﬂito, na região contestada entre os estados
de Santa Catarina e Paraná. A escolha custaria caro ao grupo.
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O rastilho de pólvora: O governo paranaense
interpreta a migração como uma provocação

Fonte: Museu Paranaense

O governo catarinense, através das forças de segurança, informou ao governo
paranaense a movimentação para os campos de Palmas e ela foi considerada
uma provocação, inclusive pela presença do exército em Campos Novos. “No
entendimento das autoridades paranaenses, a presença das tropas federais
viabilizaria a posse catarinense sobre a região contestada”, explica o
historiador.20

Coronel João Gualberto Gomes de Sá

Fonte: Prefeitura de Caçador
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Deslocamento das tropas paranaenses em Porto União, em 1912

Em Curitiba, na sede do governo paranaense, a eliminação e dispersão do
grupo foi decidida com rapidez e tornou-se uma questão de honra para o
coronel da polícia militar do Paraná João Gualberto Gomes de Sá. Ele dizia
que levava cordas para desﬁlar com prisioneiros sertanejos amarrados, em
Curitiba, após a vitória sob o grupo do monge.
As tropas paranaenses marcharam até Horizonte, onde se dividiram. O
coronel João Gualberto e mais 64 homens marcharam para o Irani. Antes do
confronto, o coronel Domingos Soares, chefe político de Palmas, tentou
negociar uma solução pacíﬁca; obteve a concordância do monge José Maria
em dispersar o seu grupo, em três ou quatro dias. Mas, o chefe do regimento
militar não concordou e atacou os sertanejos, no evento que ﬁcou conhecido
como a Batalha do Irani.
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Ao executar o ataque, o maior erro do coronel Gualberto foi subestimar a
capacidade de luta dos sertanejos e conﬁar em demasia em sua metralhadora
Maxim, que enguiçou ao cair na água. “Na madrugada de 22 de outubro a força
paranaense foi destroçada no banhado que dá acesso ao faxinal do Irani”,
escreveu Pinheiro Machado. Houve um violento combate corpo a corpo.
Vários sertanejos e soldados, além do monge e do comandante paranaense,
foram abatidos.21
A partir deste momento, os sertanejos se organizaram para combater seus
opressores. Entre eles, a Batalha do Irani repercutiu como um ato de extremo
heroísmo do monge. “Ao que indica, um forte sentimento religioso se apossou
dos sertanejos, após o combate”. Houve um processo de santiﬁcação e
beatiﬁcação de José Maria, que retornaria após um ano do combate do Irani,
acompanhado do Exército Encantado de São Sebastião. Consta na
historiograﬁa que na cova de José Maria foram colocadas apenas tábuas, para
facilitar a saída do monge, ao ressuscitar.22

No Paraná, o coronel João Gualberto é considerado um herói que lutou contra
uma tentativa de tomada do território pelos catarinenses. Entre a Polícia
Militar e informações em órgãos governamentais, não há a consciência de que
a Guerra do Contestado foi resultado de desigualdades sociais e exclusão dos
sertanejos das terras.
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3

A guerra declarada!

Cidades santas e as ofensivas sertanejas: Taquaruçu
Após completar um ano da morte do monge José Maria, nenhuma profecia
fora completada. Mas, a menina Teodora começou a relatar visões e sonhos.
Ela difundiu a mensagem de que os sertanejos deveriam se aglomerar em
Taquaruçu (pela segunda vez) para aguardar o retorno do monge junto do
Exército Encantado de São Sebastião. E, através da interferência de seu avô,
Eusébio (uma liderança entre os sertanejos), ela foi seguida e foi fundada a
cidade santa (ou reduto) de Taquaruçu. As regras sociais e religiosas do seu
funcionamento seriam repassados pelo monge, através das visões da “virgem”
Teodora.
No entanto, conforme esclarece Pinheiro Machado, o poder de Teodora durou
apenas alguns dias. “Em depoimento a Mauricio Vinhas de Queiroz,
historiador que escreveu uma das primeiras obras sobre o conﬂito, ela
reconheceu que suas “visões” não passavam de invenções do seu avô e dos
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A Guerra Sertaneja do Contestado

História do maior movimento social de Santa Catarina

mais velhos para dirigir o grupo conforme suas ideias”. Ele prossegue:
“Teodora não chegou a completar duas semanas como vidente-comandante do
reduto, porque cresceu a descrença em suas visões e ela mesma parecia ter-se
assustado com a própria representação”.23
Em dezembro de 1913, o ﬁlho de Eusébio, Manoel, de 18 anos, cheﬁou a
cidade santa. Nesse período, os sertanejos eram motivados por uma forte ideia
de liberdade, tanto em relação ao poder opressor dos coronéis, sobretudo
Francisco Albuquerque, quanto dos rigores e das intermináveis tentativas dos
religiosos franciscanos de catequizar a população.
Sob o comando de Manoel, foram introduzidas mudanças no aspecto físico
dos sertanejos, como o cabelo aparado rente à cabeça, originando a
denominação “pelados”, e o uso de ﬁtas brancas nos chapéus, com 1,70m de
comprimento, tamanho correspondente a altura do monge. Além disso, foram
instituídas as “formas”, “uma organização perﬁlada da população onde se
dividiam as tarefas para o funcionamento dos redutos e onde se renovava o
24
moral dos sertanejos para os ataques rebeldes”.
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Bandeira branca e cruz verde
Durante os primeiros embates contra os fazendeiros e contra as forças
armadas, os devotos carregavam uma bandeira branca com cruz verde, as
quais acreditavam “blindar contra os tiros inimigos”. Como pode-se imaginar,
logo os sertanejos descobriram que a proteção dos símbolos religiosos não era
tão eﬁcaz.

A subsistência dos redutos
Mas, se os sertanejos se organizavam em redutos, ou cidades santas, como
subsistiam? Como mantinham o povo alimentado? Em várias obras a respeito
do movimento do Contestado, autores aﬁrmam que eles adotavam regras
anticapitalistas, rejeitando a realização de atividades econômicas, por isso,
efetuavam saques às vilas e cidades do planalto. Alguns chegavam a aﬁrmar
que os sertanejos praticavam um “comunismo caboclo”, ou “banditismo”
sustentado por saques.
Paulo Pinheiro Machado alerta para o cuidado nas interpretações e conclusões
equivocadas a respeito do assunto. Ele aﬁrma que as cidadelas caboclas de
Taquaruçu e Caraguatá foram abastecidas por pequenos fazendeiros e
sitiantes, que consumiram seus bens e sua poupança nisso. E explica o
conceito de negação da riqueza, pelos sertanejos: “Não há uma rejeição, em
abstrato, às atividades econômicas; há, sim, rejeição ao acúmulo de riqueza,
ao dinheiro e ao comércio interno, visto como descabido entre irmãos”.25
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Em verdade, nas cidades santas era difícil manter uma atividade econômica
mais estável, em função dos ataques das forças governamentais e pela
consequente necessidade de transferir-se para outros locais. Os saques às
fazendas da região ocorreram, sobretudo, após a destruição das duas primeiras
cidades santas: Taquaruçu e Caraguatá.

Vitória, migração e massacre em Taquaruçu
Na Cidade Santa de Taquaruçu, o menino Joaquim foi escolhido para
substituir o menino-deus Manoel, que perdera a conﬁança dos sertanejos para
suas visões-orientações. Joaquim era neto de Eusébio, o líder e patriarca dos
sertanejos, e dirigiu a defesa do reduto contra o primeiro ataque militar,
realizado em 29 de dezembro de 1913.
O ataque foi realizado por uma coluna de 50 soldados do Regimento de
Segurança de Santa Catarina, apoiada por vaqueanos (mercenários) de
Curitibanos e duas unidades do exército, com 100 soldados. Como descreve
Machado, os soldados encontraram a guarda dos sertanejos a poucos
quilômetros do reduto. Após duas horas de tiroteio, as forças oﬁciais foram
dispersadas, deixando munição e armas. Embora a derrota seja creditada à
desorganização, medo e despreparo das tropas.
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No início de 1914, Joaquim (e seu “conselho administrativo”) ordenou a
transferência do reduto, que foi instalado no norte do estado de Santa Catarina.
Caraguatá, que ﬁcava dentro do território de Canoinhas, foi erigido
gradativamente. Primeiro foram os homens, preparar a “cidade santa” para
receber as famílias. Em Taquaruçu ﬁcaram cerca de 300 pessoas. Nesse
período, a cheﬁa do reduto passara para o menino Linhares, mantendo o perﬁl
de liderança divina.
No entanto, antes da migração ser completada, em 8 de fevereiro de 1914, o
reduto foi surpreendido por um grande ataque militar. Como escreveu
Pinheiro Machado, sob o comando do coronel Aleluia Pires, a coluna com 700
soldados massacrou os sertanejos remanescentes do reduto com
metralhadoras e granadas explosivas, quase sem confronto direto. “Mais de
200 casas e uma igreja foram destruídas pelos 175 tiros das granadas tipo
Schrapnell. No dia seguinte, após um cessar fogo ocorrido à noite, observouse que os poucos sobreviventes abandonaram o reduto. No solo de Taquaruçu
jaziam, junto aos mortos, na maioria mulheres e crianças, pedaços de animais,
pernas, braços e cabeças humanas, uma cena jamais vista na região”.26
É importante registrar que este comandante militar tentou intermediar uma
negociação, através do deputado paranaense Correia de Freitas, para dispersar
os sertanejos. No entanto, o complexo contexto social e político da região,
somado aos acontecimentos recentes, foram superiores ao poder de
negociação.
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Os combates mais ferozes na Cidade Santa de
Caraguatá
Em Caraguatá ocorreu um dos combates mais ferozes da guerra. O comando
da cidade santa foi repassado para Maria Rosa, que, ao contrário dos meninos
Manoel e Joaquim, não submetia suas ordens aos conselhos. Neste reduto,
segundo os estudos de Pinheiro Machado, as memórias dos sertanejos
remanescentes da guerra consideram ter ocorrido o maior feito de Maria Rosa,
enquanto líder. Em 9 de março de 1914, um mês depois do ataque ao reduto de
Taquaruçu, as forças militares do exército e do Regimento de Segurança de
Santa Catarina atacaram Caraguatá. “Durante a refrega, os sertanejos
empregaram todos os seus ardis lutadores no mato. Uma coluna de sertanejos
vestidos com roupas de mulheres distraía os soldados, enquanto vários francoatiradores, escondidos em ocos de imbuias e em galhos elevados de araucária
dizimavam a coluna militar. No momento seguinte, houve combate corpo a
corpo com os caboclos demonstrando mais habilidades com seus facões de
aço ou de madeira de guaramirim do que os praças, com suas longas baionetas
caladas nos fuzis Mauser”.27
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Após os combates de Caraguatá, pela primeira vez, foi constatada a exumação
dos cadáveres dos militares, pelos sertanejos. As forças oﬁciais haviam
enterrado seus mortos em cemitérios próximos a São Sebastião das Perdizes.
Dois meses depois, durante a expedição das tropas do general Mesquita, “os
militares defrontaram-se com a visão aterradora de identiﬁcar os cadáveres de
seus camaradas exumados e picados a facão”.28
As motivações destas práticas não tem resposta consensual entre a
comunidade historiográﬁca. Pressupõe-se que pode haver dois signiﬁcados:
1 - Estratégico militar, ao aterrorizar o inimigo;
2 - Religioso, ao considerar que os inimigos “impuros” não poderiam ser
enterrados naquelas terras.
O reduto de Caraguatá foi evacuado no ﬁnal de março. Mais de 2.000 pessoas e
600 cabeças de gado marcharam para o reduto de Bom Sossego, onde Maria
Rosa foi substituída no comando.
Após as expedições militares de 1914, o movimento se radicalizou: foram
atacadas estações ferroviárias e os campos de São João. A guerra não tinha
mais volta. Por outro lado, quando as tropas federais foram derrotadas, em
Caraguatá, o movimento ganhou a simpatia da população pobre do planalto.
Tornou-se símbolo de resistência ao poder do estado e dos coronéis.
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A partir de julho de 1914, os sertanejos realizaram uma ofensiva ampla com
incursões denominadas “piquetes chucros”, formações de cavalaria contendo
entre 20 e 70 membros. Os alvos eram os principais núcleos urbanizados,
sedes do poder oﬁcial constituído: Canoinhas, Itaiópolis, Papanduva, Vila
Nova do Timbó e Curitibanos; as estações da Estrada de Ferro São Paulo – Rio
Grande, as serrarias da Brazil Lumber and Colonization, e no auge da
ofensiva, a cidade de Lages, o principal centro de poder dos coronéis da época,
em Santa Catarina.
A ofensiva desestabilizou uma vasta região, inclusive locais distantes, como
São Mateus do Sul, no Paraná, e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. A
repercussão do movimento levou os governos do Paraná e Santa Catarina a
solicitarem intervenção federal direta, com o exército comandando as
operações. Em 26 de agosto de 1914, o governo federal nomeou o general
Fernando Setembrino de Carvalho para comandar as operações, um soldado
experimentado da Campanha de Canudos e ciente do contexto militar
favorável aos rebeldes, até o momento.

41

O general possuía mais de sete mil soldados à disposição, além de
metralhadoras, outras armas e munição. Seu plano de batalha era
relativamente simples: cercaria a área dominada pelos sertanejos e cortaria
suas linhas de suprimentos, fazendo-os capitular pela falta de víveres. Ele
também empregou a proteção da ferrovia e trabalhou para evitar a inﬁltração
de espiões sertanejos entre as tropas, os chamados “bombeiros”.
Renato Mocellin, diz que o general Setembrino considerava os sertanejos
ótimos esgrimistas e reconhecia que eles aproveitavam bem o terreno para
aplicar suas táticas militares. No entanto, eram maus atiradores, pois,
possivelmente entre outros motivos, não possuíam armas e munição suﬁciente
para o treino. O próprio uso das armas brancas pelos Pares de França, na
opinião do historiador, era uma prova da predileção pelo facão.29
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Capitão Matos Costa e a compreensão das causas do
conﬂito

É importante relembrar que entre as tropas oﬁciais não reinava a opinião de
que os sertanejos apenas deveriam ser eliminados. Houve militares que
compreendiam as causas do movimento, embora não tivessem poder ou
inﬂuência suﬁciente para conduzir um processo de negociação. Talvez,
naquele estágio do conﬂito e da animosidade entre os beligerantes, não
houvesse mais solução pacíﬁca.
O capitão do Exército Brasileiro João Teixeira de Matos Costa, que empresta
seu nome a um município catarinense, comandou as tropas entre maio e
setembro de 2014. Ele era responsável por guarnecer a região de Canoinhas,
Vila Nova do Timbó e União da Vitória, para manter o funcionamento do
ramal leste-oeste da estrada de ferro.
Ele tentou intermediar negociações de paz e em vários momentos declarou
simpatia e compreensão à causa rebelde. Após circular entre os redutos
disfarçado de comerciante, ele declarou: “a revolta do Contestado é apenas
uma insurreição de sertanejos espoliados nas suas terras, nos seus direitos, na
sua segurança. A questão do contestado se desfaz com um pouco de instrução e
o suﬁciente de justiça, como um duplo produto que ela é da violência que
revolta e da ignorância que não sabe outro meio de defender o seu direito”.30
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O primeiro uso militar do avião nas Américas
A Guerra do Contestado foi o primeiro conﬂito da América do Sul no qual as
forças combatentes utilizaram o avião, que estava em seu estágio inicial de
desenvolvimento, inclusive nos campos de batalha europeus, onde a Primeira
Guerra Mundial estava em pleno curso.

Fonte: Lideranças do Contestado - Paulo Pinheiro Machado
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Localização dos principais
redutos rebeldes
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A crise e derrocada do movimento
A partir do cerco de general Setembrino, a escassez de mantimentos passou a
fazer parte da vida nos redutos. A comida escasseou junto com a munição e
outros itens. Em consequência, foi instituída a disciplina voltada à economia
de sobrevivência e obediência militar para tentar manter a união do
movimento. Os sertanejos estavam divididos, com dois grupos lutando pelo
poder: um “moderado”, formado em torno da liderança histórica de Eusébio, e
outro radical, liderado, naquele momento, por Adeodato, com caráter
militarizado e ofensivo.31
Os sertanejos haviam se mudado para outras cidades santas, até o reduto de
Santa Maria. Nos cercos ﬁnais, como descreve Mocellin, ao citar os
depoimentos colhidos por Vinhas de Queiroz, os sertanejos comiam couro cru,
correia, capa de cangalha, bruacas, pela falta de comida reinante nos redutos,
devido aos cercos militares.32
Para tomar o reduto de Santa Maria, o general Setembrino planejou um ataque
simultâneo de todas suas colunas militares (sul, leste e norte). Após a
destruição, em 1915, o exército se retirou da região e as autoridades passaram
a explorar as fraquezas na unidade do grupo, oferecendo propostas de acordo.
Durante a derrocada do reduto de Santa Maria, houve uma divisão do
movimento. Muitos sertanejos se apresentaram às forças governistas para
rendição, embora outros redutos fossem formados: São Miguel, Pedras
Brancas e São Pedro, destruído em dezembro de 1915. Segundo Mocellin, foi
neste evento que o então líder militar do movimento, Adeodato proclamou a
derrota dos sertanejos: “Adeodato subiu em um barranco e gritou: 'perdemos a
guerra, a guerra está perdida. Quem quiser ir pro mato, vá. Não quero ninguém
comigo'”.33
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Entre dezembro de 1915 e janeiro de 1916, estima-se que 10 mil sertanejos
saíram dos redutos e se entregaram às forças oﬁciais: 4 mil em Canoinhas e 6
mil em Curitibanos. A guerra terminou em 1916. O último líder da insurreição
foi preso e levado para a capital.
“Adeodato foi julgado em Curitibanos, em 1916, onde foi sentenciado a 30
anos de prisão. Ao ser condenado, ele exprimiu, através de décimas, que
possuía a noção de que a guerra fora entre pobres e ricos, e que os últimos
haviam vencido com o apoio do governo”.34

Em 1923, Adeodato tentou fugir da prisão e foi abatido com dois tiros.
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Pós-guerra

O destino dos prisioneiros e a nova migração
Com o ﬁm da guerra surgiu outro problema: o destino dos prisioneiros. Aﬁnal,
para as autoridades eles não poderiam simplesmente serem deixados na
região, sob o risco de formar-se outro movimento rebelde. O general
Setembrino ventilou a possibilidade de enviá-los à Amazônia, no extremo
norte do país. Em março de 1915 mudou de ideia e planejou distribuí-los em
colônias da região e submetê-los à forte autoridade. No entanto, a Inspetoria
Federal de Povoamento do Solo, ligada ao Ministério da Agricultura, em gesto
segregacionista, informou que não havia terras disponíveis, pois estavam
reservadas para ocupação de imigrantes e migrantes de origem europeia. “O
problema assume proporções gigantescas [...]. O governo não possuía
dinheiro para alimentá-los por muito tempo, e os caboclos não eram os
indivíduos com os quais sonhara para povoar as colônias oﬁciais”.35

48

Sertanejos derrotados

Então o general chegou a uma solução mais prática: os sertanejos deveriam
retornar aos seus lares, garantindo que não haveria perturbações da ordem,
nem manifestações ou rebeliões e apresentar-se às autoridades judiciárias.
Tratou-se de uma solução que retomou as condições sociais e econômicas
anteriores à guerra: possibilitou aos coronéis aumentar e intensiﬁcar seu poder
e manteve a expulsão pela Brazil Railway legitimada.

Fonte: Museu Paranaense
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Na foto, o churrasco
oferecido aos vencidos,
que nos últimos dias
chegaram a comer
couro.
Imagem presente no
livro Revelando o
Contestado: imagens do
mais sangrento conﬂito
social do Brasil nas
lentes do sueco Claro
Jansson (1877-1954)

A ocupação da última fronteira catarinense
O ﬁm da guerra amenizou os ânimos do planalto serrano e permitiu à Brazil
Railway e às outras companhias colonizadoras continuar projeto de
loteamento e venda de pequenas glebas de terras aos migrantes descendentes
de europeus e imigrantes. O historiador Antenor Geraldo Zanetti Ferreira, em
seu livro “Concórdia: o rastro de sua história” aﬁrma que, após alterações nos
contratos entre o Governo do Estado de Santa Catarina e a Brazil
Development, devido à questão das áreas contestadas, o governo cedeu, em
1924:
- 1.073.582.648m² para a área denominada Rio Engano (região que inclui o
atual município de Concórdia);
- 325.702.000m² no local denominado Rancho Grande;
- 540.622.762m² em Xapecó;
- 737.035.472m² no local chamado Peperi-Guaçu – Xapecó;
- 174.889.653m² em Capetinga;
- 913.634.804m² em uma área chamada Rio Saudades.
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Duas características da alteração contratual foram importantes para deﬁnir a
forma de colonização das terras catarinenses que ladeavam os trilhos:
deveriam ser colonizadas em 15 anos, sob pena de reverter ao patrimônio do
estado e a empresa poderia repassar a tarefa para terceiros. E ela repassou as
localidades para determinadas empresas:
- Rio Engano para a Sociedade Territorial Mosele, Eberle, Ahrons & Cia;
- Rancho Grande à Empreza Povoadora e Pastoril Teodoro Capelle e Irmão;
- Peperi-Guaçu – Xapecó para a Empreza Peperi-Xapecó Ltda;
- Capetinga À Nicolau Blei Neto e José Luiz Maia;
- Rio Saudades – Xapecó para Ernesto Bertaso e Manoel Passos Maia.36

Sede da Colônia Rio Engano
Segundo Antenor, Concórdia “foi projetada para servir de sede da propriedade
Rio do Engano” e cita os possíveis primeiros moradores pós-indígenas:
“Cirpiano Rodrigues do Prado teria sido o primeiro a chegar, juntamente com
sua esposa, oriundo de Soledade, por volta de 1900 [...]”. O livro tombo da
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, segundo o historiador, também indica
que havia circulação de padres em 1902, exercendo a catequese. É importante
lembrar que pesquisas arqueológicas revelaram a presença de tribos nativas
Gê e Xokleng na região, sobretudo, no atual município de Ipumirim.37

Fonte: Museu Hermano Zanoni
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Concórdia em 1926

Antenor também cita outras duas fontes: uma obra chamada “Resumo
Histórico e Cronográphico do Município de Concórdia”, de 1937, no qual um
sujeito chamado Ivo Cauduro Piccole escreveu que o primeiro local a ser
povoado foi Sertãozinho, pelo Governo do Paraná. Mas, a tentativa foi
abortada. Outro relato, de José Waldomiro Silva, que passou pela região,
descreveu, em 1923, no documento “Oeste Catarinense; memórias de um
pioneiro”: “Sertãozinho, como toda aquela região, naquele tempo era pouco
povoado e considerada zona perigosa, havendo até onça e outros bichos e
38
caboclos xucros”.
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Entre 1920 e 1925, Concórdia ainda era um sertão com poucas residências e
diretamente relacionada ao ﬁm da Guerra do Contestado. José Fabrício das
Neves, posseiro, coronel da Guarda Nacional, ex-combatente federalista e excombatente do grupo do monge José Maria, havia ﬁxado residência e
estabelecido seu quartel-general na atual área central de Concórdia, após o
término do conﬂito, juntamente com sertanejos refugiados.
Aliás, a própria presença do coronel Fabrício e dos sertanejos criou um fato
novo para a ocupação das terras, antes facilmente resolvidas pela violência. As
colonizadoras precisariam negociar sua presença.

José Fabrício da Neves e seus capangas
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Durante um breve período, o agrimensor Victor Kurudz, funcionário da Brazil
Development and Colonization Co. precisou deslocar-se de Curitiba para o
local onde seria instalado o município de Concórdia, a ﬁm de negociar com o
coronel Fabrício a autorização e os termos da atuação das colonizadoras. As
negociações ﬁndaram quando a colonizadora e o coronel acordaram em
liberar o loteamento mediante “indenização” aos sertanejos, na forma de um
lote que deveria ser quitado, no valor de 50 mil réis por ano e 400 alqueires
para o coronel, na fazenda laranjais (possivelmente, entre Cachimbo e
Planalto, em terras planas).
“Designado pela companhia, Victor Kurudz procurou um lugar para instalar a
vila, tendo escolhido Fragosos, lugar plano e bonito, segundo ele próprio. No
entanto, quando a Brazil Development and Colonization Co. vendeu as terras,
a Companhia Mosele, em 1925, decidiu formar a vila na região dos
'Queimados', por ser mais próximo do acesso para Marcelino Ramos e Volta
Grade”, ou seja, do curso da ferrovia.
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Ainda em 1925, após algum tempo de estreitamento das relações e supostos
entendimentos com os representantes da empresa Mosele, Eberle e Ahrons, o
coronel Fabrício foi assassinado, em uma emboscada preparada e executada
pelo coronel Marcelino Ruas. Segundo os relatos históricos, ele e seu grupo
foram amarrados, amordaçados, fuzilados e seus cadáveres foram jogados no
rio Irani. Posteriormente, foram resgatados e sepultados nas margens do rio,
próximo ao traçado atual da rodovia Transbrasiliana, a BR-153. Até hoje, as
causas do assassinato não estão esclarecidas.
Coincidentemente, ou nem tanta coincidência, imediatamente após a morte do
coronel Fabrício, suas terras foram loteados em pequenas parcelas de
aproximadamente 20 hectares e vendidas pelas colonizadoras. Segundo o
historiador Zanetti, as companhias colonizadoras mudaram o tratamento
dispensado aos caboclos, adotando a violência sistemática denominada
ironicamente de “limpeza da terra”.
Muitos caboclos, então aliados e protegidos de Fabrício migraram para outras
regiões, inclusive para o oeste do Paraná. Possivelmente, estas terras
assistiram uma limpeza étnica, em favor dos colonos-camponeses ítalogermânicos, sob os olhos omissos do poder público.
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A origem do nome Queimados
Há muitas versões sobre a origem do nome do rio que entrecorta a cidade,
sobretudo, fazendo referência ao rio como depósito de cadáveres queimados.
O agrimensor Victor Kurudz relata o seguinte: “Quando aqui cheguei,
destacava-se aquela clareira aberta pelas queimadas, próxima do riacho, feitas
pelos caboclos da região. Logo o lugar foi chamado da região dos queimados,
atribuição estendida ao rio que passava pela clareira aberta na ﬂoresta
densa”.39
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A Guerra Sertaneja do Contestado

História do maior movimento social de Santa Catarina

Conclusão

Vencido é bandido, vencedor é mocinho.
O conﬂito do Contestado marcou parte da população do sertão catarinense
com as cicatrizes comuns entre os vencidos. Após serem massacrados
sistematicamente pela pobreza, pela omissão do Estado, pela falta de
instrução escolar, pela grilagem das terras, e pelas forças das tropas
republicanas, os sertanejos foram alvejados pelas primeiras produções
historiográﬁcas e pela imprensa da época. Foram culpados pela deﬂagração da
guerra e por todas as suas consequências!
João virou jagunço. Maria virou fanática. A luta pelo direito à terra foi
convertida em bandidismo. As crenças históricas e culturais no ﬁnado rei
português São Sebastião foram consideradas messianismo. E o ser humano foi
retratado como estorvo ao progresso da ferrovia, ao consumo industrial das
ﬂorestas nativas e à recolonização branca.
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Isso reﬂetiu e ainda reﬂete diretamente no modo de vida da região envolvida
no conﬂito. Crescemos ouvindo e aprendendo que as terras do Oeste
Catarinense, do Alto Uruguai e de Concórdia foram desbravadas por
“pioneiros” de sobrenomes itálicos e/ou germânicos. Contam que no início da
chamada “colonização”, eles precisavam derrubar a mata, construir estradas,
se defender das onças e limpar o terreno dos bugres e caboclos (sic!). Aí
podiam ocupar as terras.
É importante ressaltar: não se trata de minimizar a importância dos primeiros
colonos-camponeses, mas, reconhecer a anterioridade e a importância dos
outros grupos étnicos que ocuparam a região.
Nos últimos 20 anos começou uma mudança na forma de ver e entender o
conﬂito e seus participantes. Vários historiadores, jornalistas e cientistas
sociais iniciaram produções cientíﬁcas com uma visão inclusiva.
Investigaram o desenrolar da guerra com atenção aos detalhes. Estudaram e
compreenderam as nuances dos grupos sociais envolvidos, sem simpliﬁcar
demais, nem homogeneizar personagens e intenções.
E o que podemos aprender com isso? É uma resposta particular, mas, em
minha opinião, o desenrolar e as consequências demonstram a importância de
respeitar as diferenças sociais e econômicas que caracterizam qualquer
sociedade, além de ressaltar a importância da História na compreensão do
presente.
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Contestado
Letra e música: Jean Pierre Schneider, Tíssiana Schneider e Fernando Schneider

Se o cenário retratado era de guerra
ou então a luta armada foi por terra
trânsito de gado, área demarcada.
Estrada de ferro, raça abandonada.
Ao redor de um homem chamado de monge
sangrou gente de perto e de muito longe
com tantos motivos, talvez nunca mais se entenda.
Por que ao ﬁnal de tudo só sobrou a lenda
por que ao ﬁnal de tudo só sobrou a lenda
100 anos passaram quase tudo se apagou
o sangue do povo qual marca ﬁcou
defendendo o chão, honrando a sua história.
Porque avida não é trem, não é carga transitória.
“o preto no branco subjugou o sangue dos caboclos, mostrou aos
descendentes que a luta foi messiânica, apenas brigas por terra, apenas mais
um problema social, nada além disso. no entanto, essas páginas mal
escritas, mal vistas, malditas, nunca mostraram que aqui a luta foi do povo
pelo povo e para o povo”.
Se a história só falar do lado vencedor
então esquecerá o caboclo sim senhor
tudo o que se conta tem duas ou mais versões
a cara de santos coroa, vilões.
Vivemos todos nessa área contestada
alienados da luta aqui travada
destes panos verdes deste santo chão
valorizar o fato do canto é razão.

Canção classiﬁcada em 2º
lugar no Festival Canto
Livre 2012, defendida pelo
Grupo Acordes da América.

contra capa

