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RESUMO 

Esta monografia foi desenvolvida a partir da base metodológica das Ciências Sociais, com 

ênfase nas Ciências políticas e somada as contribuições da história, antropologia e da 

literatura. Busca-se com isso apresentar os aspectos mais importantes da Guerra do 

Contestado dentro de um processo linear até a formação dos primeiros redutos na região, 

considerando os elementos sociais e simbólicos importantes na consolidação das lideranças 

políticas manifestadas no período conflituoso.  

A Guerra do Contestado diferentemente de outros conflitos que são costumeiramente 

lembrados pelo engajamento masculino no papel de resistência representa a normalidade com 

a inclusão infanto-juvenil e das mulheres. Apesar do esforço do Estado em silenciar os 

sujeitos que protagonizaram uma luta em defesa da legitimidade da terra, o resultado foi 

proporcional à opressão que os sertanejos sofreram, desenvolveram diferentes formas de 

estratégias através da consciência coletiva.  

A formação do Contestado ocorreu em larga escala pela migração forçada dos gaúchos que 

foram expulsos de sua terra de origem pelo Estado em diferentes momentos. O Contestado era 

a princípio um entreposto entre São Paulo e Rio Grande do Sul, depois dos conflitos 

envolvendo os gaúchos, muitos recorreram a região para recomeçarem suas vidas acreditando 

que teriam um distanciamento do Estado. A partir da República e do projeto de modernização 

aplicado no centro-sul com a malha ferroviária, áreas como do Contestado passaram a ter um 

valor de mercado importante, sendo objeto de desejo entre os estados de Santa Catarina e 

Paraná. A disputa entre os Estados afetou diretamente os sertanejos que resgataram 

rapidamente recursos adquiridos em outros conflitos e passaram a resistir aos interesses do 

capital.  

Esta disputa pelo espaço considerado pelos sertanejos como sagrado, credenciou as mulheres 

como referência nos redutos por disporem de maiores recursos. Dentre todas Maria Rosa 

desempenhou o papel de liderança absoluta no momento mais agudo da Guerra. Para entender 

melhor como ocorreu este processo foi preciso uma análise documental rigorosa e com apoio 

da literatura foi possível compreender que o processo que levou Maria Rosa ao poder advém 

de uma história recente; o papel feminino na Farroupilha e na Revolução Federalista no Rio 

Grande do Sul contribuem significativamente para romper com a ideia de que o Contestado 

foi uma exceção e este foi o objetivo central da pesquisa.  

Palavras-Chave: Contestado, Liderança Política, Protagonismo feminino. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This monograph paper was developed from a methodology basis of Social Sciences, with 

emphasis in political Sciences and added to the contributions of history, anthropology and 

literature.  The main objective is to present the most important aspects of the War of 

Contestado within a linear process to the formation of the first refuge which took place in the 

region, considering the social and symbolic elements important in the consolidation of the 

political leaderships manifested in this conflictive period. 

The War of Contestado unlikely the other conflicts which are generally remembered by the 

male engagement in the resistance role, represents the normality with the youth and of the 

women participation.   Despite the effort of the State in silencing the individuals who featured 

the fight in defense of the legitimacy of the land, the result was proportional to the oppression 

which the countrymen suffered, developed different ways of the strategies through the 

collective awareness. 

The formation of the Contestado took place in large scale by the forced migration of the 

“gaúchos” – countrymen from the State of Rio Grande do Sul – who were expelled from their 

homeland by the State in different moments.  The Contestado was in the beginning a 

commercial post between Sao Paulo and Rio Grande do Sul State, afterwards the conflicts 

involving the “gauchos”, many people searched for this region to restart their lives believing 

that they would have a distance from the State.  Regarding the Republic and the project of 

modernization applied in the mid-south states with the railway tracks, areas such as the 

Contestado turned out to be valuable for the important market, becoming the desire between 

the States of Santa Catarina and Parana. The dispute between these states affected directly the 

countrymen who recovered rapidly all the resources acquired in other conflicts and started to 

resist all the interests of the capital. 

This dispute for the space regarded by the countrymen as sacred, qualified the women as 

reference in refuges due to the possession of the best resources.  Among all, Maria Rosa had 

an important role of absolute leadership in the acutest moment of the war. In order to have a 

better understanding of how this process happened, it was necessary a rigorous documentation 

analysis and with the support of the literature it was possible to understand that the process 

which led to Maria Rosa to the power comes from a very recent history; the female role in the 

Farroupilha and in the Rio Grande do Sul Federalist Revolution both contribute meaningfully 

to break the idea of the Contestado was an exception and this was the main objective of this 

research. 

Key-Words: Contestado, Leadership, Politics, Female Empowerment  
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1 Introdução 

A investigação que norteou este estudo dispôs de recursos variados para possibilitar a 

compreensão do que foi a Guerra do Contestado – conflito que ocorreu entre 1912 a 1916 no 

Oeste catarinense entre as forças legais e os sertanejos pela legitimidade da terra – e seus 

desdobramentos. Foi necessário recorrer a depoimentos de remanescentes do período, 

documentos oficiais como correspondências militares e inquéritos levantados no ano de 1914, 

além de reunir uma bibliografia diversa, capaz de abranger o sentido antropológico, 

sociológico e histórico do homem que viveu essa guerra, buscando, por meio dessa trajetória, 

compreender a origem e a formação das lideranças sertanejas na Guerra do Contestado, 

objetivo primeiro desta pesquisa. Trata-se, inicialmente, de fazer uma investida abrangente na 

região onde o conflito aconteceu. Há, inclusive, a necessidade de retroceder no tempo, 

explorar os acontecimentos dos anos que antecederam tal conflito; ir além do ano marcado 

pelo acirramento entre as forças de 1914, para o qual nos leva o recorte inicial da pesquisa. 

Em linhas gerais, tal abrangência de movimento tem como foco o resgate histórico-cultural 

dos diversos grupos que adentraram à região em litígio. Em razão desse movimento, 

percebemos a necessidade de recorrer à antropologia, não só para proceder à identificação das 

descendências dos sujeitos que se apropriaram daquele espaço mas também para nos dar 

suporte quanto à compreensão dos valores simbólicos envolvidos, seja da construção do 

messianismo ou da formação do sertanejo enquanto sujeitos do Contestado, apreciações desta 

natureza prevalecem até os dias atuais como características centrais do movimento resistente  

e, portanto, estão arraigados, dados como algo pronto, sem abertura para a problematização do 

fato, ou seja, para uma abordagem que esteja de acordo com a relevância e complexidade do 

acontecimento histórico, reduzindo-o, dessa forma, de sua totalidade e, por conseguinte, 

relativizando a historicidade dos diferentes grupos que atuam nos sertões catarinenses. 

Apesar do número expressivo de trabalhos abrangendo a Guerra do Contestado, nota-

se, ainda, a existência de uma lacuna bastante significativa quanto à temática das lideranças 

envolvidas no conflito, favorecendo, desse modo, o silenciamento da história e da memória 

dos remanescentes diretos ou indiretos do combate. Na maioria desses estudos, predomina 

certo olhar romântico, inclusive nos textos jornalísticos ou crônicas, fato que contribuiu, de 
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modo significativo, para o aumento substancial de relatos e fontes daqueles que, muitas vezes, 

tiveram a oportunidade de dividir experiências vivas e carregadas de sentimentos variados, 

como lembra Monteiro
1
 em casos como os de Oswaldo Cabral e Aujor Ávila Luz. Apesar 

disso, são trabalhos de pouca envergadura teórica.  

Obras específicas de cunho sociológico
2
 e religioso

3
 serviram de subsídio não apenas 

para compreendermos as relações sociais e o processo de formação da identidade dos 

sertanejos, mas, fundamentalmente, forneceram referências de autores e obras sem as quais 

não seria possível realizar este trabalho, especialmente no que se refere aos depoimentos 

complementares dos inquéritos policiais de 1914, tratados neste estudo como fontes 

primárias. Neste aspecto, gostaríamos de destacar o trabalho de Maria Isaura Pereira em La 

“guerre sainte” au Brésil por se tratar, até o presente momento, do mais completo e sólido 

estudo sobre o Contestado. 

Pretende-se - como parte do percurso deste estudo - resgatar a formação das lideranças 

sulinas que deram origem ao movimento do Contestado e possibilitaram a releitura, ou outra 

leitura, daquele que foi um dos maiores conflitos sociais do século XX no Brasil. Contamos, 

para isso, com a ajuda de disciplinas como sociologia e história.  

No caso da sociologia, estima-se a apropriação de diferentes fontes históricas, que 

reunidas, ajudaram-nos a levantar hipóteses mais produtivas em relação ao nosso objetivo. Os 

documentos militares, especialmente os inquéritos de 1914, foram escolhidos como principal 

fonte, pois reportam um período crucial para o desfecho das lideranças do Contestado. No 

entanto, tais documentos não foram usados unicamente para reproduzir o pensamento dos 

sertanejos naquele exato momento, tampouco o dos militares. 

                                                 

1 Monteiro, Duglas Teixeira. Os errantes do novo século: São Paulo, Duas Cidades, 1974. p.9. 

2 QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e conflito social: a guerra sertaneja do Contestado (1912-1916). 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966; QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. La “guerre sainte” au Brésil: le 

mouvement messianique du “Contestado”. Boletins da Sociologia I, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

Sociologia I, n. 187, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1957; SÁ, Laís Mourão. Contestado: a gestação 

social do Messias. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, UFRJ, 1971.  

3 Ibidem., Monteiro, 1974. 
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No manuseio das fontes – utilizamos centenas de documentos – procuramos manter 

um viés histórico, de modo a trazer, quando possível, esses documentos na íntegra 

respeitando, categoricamente, a linguagem daquele tempo - salvo, obviamente, partes 

ilegíveis, que foram degradadas pelo tempo ou por negligência na preservação desses 

documentos.  Parte do que foi usado no estudo será disponibilizada, em anexo, para 

democratizar a leitura e, assim, dar continuidade ao projeto de construção permanente da 

memória do que foi o Contestado.  Infelizmente, pelo número expressivo de páginas não 

conseguirei nesta ocasião disponibilizar todos como pretendia, sendo assim, procurei, depois 

da transcrição, criar uma base de dados capaz de organizar os inquéritos, classificando-os 

segundo os seguintes critérios: 

1. N° do Inquérito: descrevo em ordem crescente a quantidade de inquéritos avaliados, 

sua respectiva pasta e número de acordo com a organização no próprio arquivo.  

2. Nome: relação dos nomes dos inquiridos, que podem se repetir em caso de acareação e 

ou similares. 

3. Naturalidade: menção da localidade de origem do imigrante, por exemplo, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul entre outros. 

4. Descendência: estrangeiro, brasileiro, não identificado. 

5. Idade aproximada: até 20 anos, até 30 anos, até 40 anos, até 50 anos. 

6. Gênero: masculino e feminino. 

7. Situação profissional: trabalhador rural, especialista, desempregado; não informado.  

8. Estado civil: solteiro, casado.   

9. Lideranças: lideranças citadas nos autos. 

10. Redutos ou área de concentração: toda região povoada pelos sertanejos será registrada 

para depois mapeá-los. 

11. Palavras-chaves: mulheres, crianças, monges, monarquia; religião. 

12. Observações gerais.    

Atualmente, os recursos tecnológicos favorecem a pesquisa não somente por permitir 

o contato com as fontes - partes destas encontram-se digitalizadas, enquanto outras estão a 

caminho de se tornarem acessíveis.  Também ficou mais fácil cruzar dados e criar alternativas 
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eficientes para trabalhar o material em questão. No caso específico deste estudo, procuramos 

usar com equilíbrio as contribuições advindas da história por meio da coleta de dados, análise 

documental e do rigoroso processo metodológico em parceria da sociologia na construção 

sociocultural dos sertanejos, nas relações de poder existentes nos campos do Contestado, dos 

valores simbólicos manifestado na região além da contribuição nos resultados de pesquisa 

através de gráficos, tabelas ou colunas para chegar, a partir dos resultados, à melhor hipótese 

possível de modo a nos certificarmos da origem daqueles que compuseram o universo do 

Contestado (critérios mencionados nos itens 3 e 4). Dessa forma, tentamos ratificar a origem 

desses sujeitos, de modo a ir ao encontro dos principais trabalhos acadêmicos sobre o tema. 

Os resultados que se apresentaram a partir dos itens 5, 6, 7 e 8 parecem menos 

impactantes num primeiro momento, se comparados aos itens anteriormente citados. Apesar 

disso, foram determinantes, senão, complementares no trabalho de reconstrução da memória 

histórica do povo do Contestado. 

É importante frisar, também, a diferença no tratamento quanto às questões relativas a 

idade dos sujeitos envolvidos, já que o risco, nesse caso, de anacronismo é constante por 

tratar-se de uma sociedade com valores culturais distante da atual onde a idade do sujeito 

naquele momento era decisiva por exemplo para assumir o poder num determinado reduto. 

Maria Rosa, uma das lideranças desse episódio, é lembrada também pela sua idade: há um 

consenso entre os estudiosos de que ela tinha entre 14 e 16 anos. Certamente, naquele 

contexto, podemos dizer que ela era uma mulher apta não apenas para o casamento, mas 

também para o trabalho, além de poder assumir a função política, função que a tornou 

conhecida. No entanto, nos autos usados para classificar os depoentes e identificar o cenário 

social dos sertanejos, dois destes citaram Maria Rosa com tendo não mais do que dez anos, o 

que muda completamente a lógica das principais obras especializadas neste assunto. Esse 

aspecto já é suficiente para entender a necessidade dos demais itens complementares. 

Outro item que não deve ser esquecido é o de número 15, por se tratar de um elemento 

circunstancial para o Capítulo 1, haja vista que é a partir desse critério que classificaremos os 

perfis dos inquiridos. No item seguinte, será possível, pensar na divisão do trabalho do 

movimento resistente, na organização social dos redutos, no nível de educação formal que 
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dispunham além de conseguir vincular alguns desses resultados com suas descendências, 

ajudando no melhor entendimento acerca da reconstrução histórica da região o que aumenta, 

neste caso, a complexidade da análise e rompe com algumas ideias estratificadas a respeito da 

sociedade do Contestado em estudos que sinalizam para o movimento social como sendo 

fruto do “fanatismo patológico”, determinado pela ignorância e miséria
4
. 

Além disso, é relativamente pequeno o número de trabalhos sobre o tema, em termos 

de produção cientifica, de modo que esse importante conflito acaba de completar, 

recentemente, seu centenário em um clima de aparente esquecimento. Não pretendemos 

retomar esse movimento com intuito de solenizar, tampouco como forma de esquecer as 

feridas abertas que persistem como resquício deste episódio
5
.  Peter Burke, historiador inglês 

e membro da nova geração da Escola dos Annales, que ficou conhecido por sua abordagem 

em História Cultural é certeiro quando lembra que o historiador tem como ofício lembrar a 

sociedade daquilo que ela que esquecer.
6
 Frente ao cenário de aparente esquecimento é que se 

aspira reviver tal movimento, tendo como intermediária Maria Rosa, uma das principais 

figuras do movimento. Mais que isso, ela foi uma autoridade no momento de maior conflito 

do Contestado.  

Filha de Eliasinho da Serra, o que se sabe é que seu poder advinha, a priori, de sua 

inocência, em razão de sua pouca idade, mesmo que esta seja contestada; acrescido a isso, ela 

era uma menina-moça dotada de valores mítico-religiosos. Na verdade, para os padrões atuais, 

ela seria considerada uma criança. Novamente, a questão etária ressurge para gerar dúvida, 

especialmente pelo modo incerto como Maria Rosa é mencionada nos documentos 

pesquisados. Embora permeiem imprecisões acerca da veracidade da data de seu nascimento, 

não se pode ferir em nenhuma circunstância o papel exercido por ela nesse episódio. Assim, 

reescrever sua história consiste, em um primeiro momento, em romper com a ideia de que o 

                                                 

4 Cf. MACHADO, Paulo Pinheiro. 2004. p. 26. 

5 Cf. em link nas referências - Estado de SP, 2012. 

6 BURKE, Peter. A Escrita da História: Novas perspectivas. 1.ed. São Paulo: Editora Unesp, 1992.  

  ____________ O que é História Cultural? Rio de Janeiro: J. Zahar, 2005.  

  ____________  Unidade e variedade na História Cultural. In: BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 



15 

 

 

 

Contestado foi um movimento isolado, conforme já salientamos.  E, a posteriori, queremos 

mostrar que a liderança de Maria Rosa não tenha sido uma exceção em seu meio. Ao recusar 

estes dois preceitos, teremos de ignorar, consequentemente, uma série significativa de ensaios. 

A necessidade de explorar mais detalhadamente as lideranças do Contestado demanda, 

inicialmente, um retorno ao passado e exige, também, uma aproximação a outras áreas do 

conhecimento humano. Quer dizer, faz-se mister compreender a dinâmica econômica como 

incipiente diante dos 40 mil km
2 

de extensão do território estudado
7
. É notório perceber que 

parte expressiva dos ensaios sobre o tema se ocupam em explicar os fatores econômicos que, 

naquela ocasião, serviram para reverberar a tragédia da guerra.  Os interesses de tal natureza 

serviram, inclusive, como justificativa para o controle da região, que seria cortada pela malha 

ferroviária. Esse projeto começara a engatinhar no Império sob a pressão acirrada da elite 

econômica que ansiava por dinamizar o comércio de seus produtos. Mas, foi somente na 

Primeira República que as fronteiras do oeste catarinense passaram a sofrer com o pretexto da 

modernização, vítimas do surto ferroviário e objeto de disputa com o estado do Paraná. 

Todavia, não se pode esquecer que o processo econômico fora determinante desde o 

Período Colonial
8
 nos territórios em questão, e que redefinir aspectos de natureza econômica 

em sua forma e condição implica numa transformação histórica dos agentes do seu meio. Com 

a intensificação dos estudos da história econômica colonial no Brasil, pretende-se, ainda, no 

Capítulo 1 deste estudo, registrar a participação efetiva de sujeitos externos que exerceram 

influência cultural no Contestado, região que até aquele momento era considerada uma 

“dádiva de Deus” por estar entre duas das principais capitanias do país, São Paulo e Rio 

Grande do Sul.  

Rio Grande do Sul e São Paulo transitaram pela extensão territorial catarinense 

primeiro como capitanias e, depois, como províncias, em momentos e circunstâncias 

econômicas distintas. Enquanto a Capitania de São Paulo era reconhecida pelas bandeiras 

cravadas em territórios alheios e por buscar, incansavelmente práticas de tortura física e 

                                                 

7 Cf. Queiroz, Maria. p.37. 
8 Cf. Monteiro, Duglas. p. 23. 



16 

 

 

 

psicológica em seus conquistados como instrumento de poder naquelas terras sulinas, os 

gaúchos, curiosamente, faziam o movimento contrário ao dos bandeirantes: costuravam os 

territórios do sul, passando pela região do Contestado, onde criavam abrigos temporários, 

objetivando chegar às terras paulistas com a finalidade de obter ganhos com o que, naquele 

momento, era o transporte fundamental para a dinâmica econômica colonial, o lombo do 

burro.  Ambos fizeram parte desse sincretismo, cravando na história do Contestado suas 

raízes, aliadas as de outras comunidades. 

Na esfera política, o Contestado também sofrera com generalizações pejorativas que, 

parece, nasceram na época da República reformista, segundo as quais os interesses 

modernizantes para com essa região „abandonada‟ causariam danos significativos aos „poucos 

vadios‟
9
 que por lá circundavam. Decerto que tal abordagem peca pelo reducionismo ao 

ignorar processos históricos locais importantes para o reconhecimento da identidade de seus 

habitantes. Mesmo que o número seja diminuto, não convém desconsiderar a figura dos 

paulistas
10

, representados pelos bandeirantes, que cortaram a região não com o objetivo de 

povoamento, mas sim para ter controle sobre os indígenas e outros pertences que lhes fossem 

úteis. Por outro lado, alguns bandeirantes se aproveitaram da ausência efetiva do Estado na 

região e, gradualmente, formavam seus acampamentos permanentes pelas bandas do oeste 

catarinense, sem necessidade de nenhum aparato burocrático, passando a representar, nos 

extratos sociais, os posseiros – designação que se deu àqueles habitantes que, estando sem 

condições noutras partes do Brasil, afastaram-se dos centros populacionais, onde se 

encontravam marginalizados. É importante frisar que esse tema será amplamente discutido no 

primeiro capítulo, a partir da legislação vigente naquele momento. 

Além dos paulistas e dos indígenas - Caingangue e Chorem
11

 - que por lá habitavam, 

outros grupos sociais contribuíram para a formação do homem do Contestado, que será tema 

do segundo capítulo desta dissertação. Os gaúchos também fizeram parte do processo 

                                                 

9 Vadio: neste caso, o Estado em seu projeto de “modernização” não poderia continuar a compactuar com a 

figura do vadio, o ignorante do interior, cujas características advinham, sobretudo, do discurso daqueles que 

usavam de sua autoridade para impor um tipo de política segregacionista.  
10 Bandeirantes: adentraram aos territórios com o interesse de aprisionar os índios e destruir as missões jesuíticas  
11

 Cf. Cf. Queiróz, V. 1966. p.19. 
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formativo daquela região, pois muitos se refugiaram serra adentro por motivos que não se 

limitaram a interesses econômicos. Poder-se-ia dizer que par estes seria uma saída estratégica, 

devido às inúmeras guerras que assolaram os pampas rio-grandenses.  

A compilação dos inquéritos aparece novamente como instrumento determinante para 

identificar a origem daqueles que estiveram envolvidos no confronto. Por meio da 

nacionalidade e/ou da descendência dos inquiridos será possível diminuir o risco de 

generalizações e trabalhar com mais segurança a hipótese de que as lideranças manifestadas 

no Contestado fizeram parte, mesmo que indiretamente, de um processo mais complexo que 

advém, possivelmente, de outros fenômenos, os quais serão minuciosamente estudados no 

Capítulo II, tais como: a Revolução Farroupilha (1835- 1845), a Guerra do Paraguai (1864-

1870), a Revolta dos Mucker (1868-1874) e a Revolução Federalista (1893-1895). 

Entender o sujeito do Contestado e, por conseguinte, suas lideranças sem relacioná-los 

a sua trajetória histórica de formação seria uma espécie de anacronismo, dada a sua relevância 

em relação à identidade e, em especial, ao organismo político local; seria como confinar tal 

liderança à ideia relativista de comunidade e de liderança isolada acreditando que o 

movimento nasceu na circunstância do momento. Outro cuidado que se deve ter quanto à 

temática do Contestado - e talvez o que deve estar mais presente durante as análises - é o de 

não atribuir unicamente ao “messianismo” a ação política naquelas regiões. Não é difícil 

encontrar na literatura clássica
12

, nos periódicos de menor expressão e, consequentemente, 

nos livros didáticos, definições unilaterais a esse respeito. O alinhamento entre a crítica social 

e a religião depõe contra a crítica de Weber, quanto à uniformidade das atividades 

desenvolvidas no âmbito social, principalmente quando se trata da moral cristã por 

excelência. A recusa do autor quanto ao propósito da moral cristã está na possibilidade de 

atribuir sentido individual ao sujeito, entretanto, analisando por outro ângulo não é possível 

corroborar na manutenção do poder por parte de um líder. As necessidades reais nem sempre 

                                                 

12 “fanatismo patológico” conceito atribuído pelo Duglas Teixeira Monteiro no sentido de classificar o 

movimento sertanejo a ignorância e carência [...]. Na mesma trajetória Maria Isaura Pereira entra em contradição 

quando afere críticas aos militares pela forma de tratamento para com os sertanejos, porém, considera o 

messianismo como uma “patologia” da população que está alinhada a anomia social. Apud. Machado, Paulo 

Pinheiro. 2004. p. 26. 
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são compatíveis à realidade, porque o que é bom para o indivíduo nem sempre é bom para o 

meio
13

. 

Além dessa integração de elementos complexos, cabe referenciar, ainda, a participação 

dos imigrantes que também ocuparam um espaço significativo na região, apesar do processo 

imigratório em Santa Catarina em sua maioria contemplar a região litorânea, dando 

preferência para regiões que dispusessem de condições melhores para a circulação de gêneros 

fundamentais, a fim de contribuir para a sobrevivência em condições estruturais insípidas. 

Gradativamente, a região acaba sendo povoada por interesse do Estado em controlar a 

área que, muito antes do conflito do Contestado, já era palco de disputas jurídicas com os 

países platinos. O aumento do contingente de europeus será abordado, também, no Capítulo 1, 

quando analisaremos os diversos fluxos imigratórios em Santa Catarina, as contribuições 

socioculturais desses grupos e as experiências trazidas na bagagem sobre os conflitos em seus 

respectivos territórios, o que de certa forma contribuiu para a politização múltipla, 

heterogênea e congênere. 

Outro aspecto não menos importante são as questões fronteiriças relativas ao território 

do Contestado. Ao contrário, por sua natureza descritiva, dedicarei parte do Capítulo 1 para 

mostrar como esse aspecto contribuiu para alicerçar as lideranças políticas locais. Em nenhum 

momento, pretendemos dissociar a formação territorial e social constituída ao longo da 

história com o movimento de resistência que se formou no conflito do Contestado, ao 

contrário, consideraremos aqui o termo “territorialidade” como instrumento de poder, 

conforme Deleuze e Guattari
14

: 

 

                                                 

13
 WEBER, Max. A Política como Vocação. In: Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1982. 

14
 DELEUZE, G. & GUATTARI, F. s/d. [ed. original: 1972] O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Lisboa: 

Assírio & Alvim. 

_______1995a. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol.1. Rio de Janeiro: Ed. 34. 

_______1995b. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 2. Rio de Janeiro: Ed. 34. 
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E o território só vale em relação a um movimento através do qual se sai dele. É 

preciso reunir isso. Preciso de uma palavra, aparentemente bárbara. Então, Félix e eu 

[...] construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. [...] 

precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma noção com 

pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há território sem um vetor 

de saída do território, e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, 

ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte.
15

 

 

A ideia de desterritorialização trazida por Deleuze expõe feridas antigas dos sujeitos 

do Contestado que em sua maioria foram expulsos de suas terras de origem. A noção de 

reterritorialização vai além dos limites dos territórios ou das fronteiras, pois se todo sujeito 

desterritorializado se reterritorializa, teremos, como desfecho deste fenômeno, o 

deslocamento de valores que não foram abandonados, apenas reiterados. Desse modo, o que 

se pretende é trazer a questão dos limites do território do Contestado, carregando-a de valores 

simbólicos, a fim de mostrar que, com o passar do tempo, estes estão sendo reinventados, mas 

jamais esquecidos. 

As disputas burocráticas no âmbito jurídico dos diferentes países acerca dos territórios 

em litígio não são passíveis de serem comparadas às questões sociais e políticas nos redutos 

do Contestado. Este distanciamento ocorre, sobretudo, por dois motivos: a valorização 

econômica da região; e a indecisão entre os estados e o poder central acerca da legitimidade 

fronteiriça, fatores que deram origem a um impasse e fortaleceram o uso constante da 

violência por parte do Estado
16

, fazendo surgir um movimento de resistência com a mesma 

intensidade. No entanto, a reação civil acaba servindo apenas como pretexto para as 

autoridades legalistas do Estado ignorar os interesses dos excluídos para atender aos anseios 

de modernização advindos da construção da malha ferroviária internacional. 

                                                 

15
 RIEUX Bernardo, O Abecedário de Gilles Deleuze, entrevista feitas a Deleuze por Claire Parnet, 2005. 

16
 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. 

______. Metodologia das ciências sociais – parte 1. São Paulo. Unicamp: Cortez, 2001. 

______. Metodologia das ciências sociais – parte 2. São Paulo. Unicamp: Cortez, 2001. 

______. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Cia das Letras, 2004. 
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O entrelaçamento que se estabelece entre aqueles que povoaram a região e os que a 

regulamentaram resulta na subversão dos interesses dos primeiros, pois os sertanejos não 

dispunham de documentos que comprovassem o direito à terra, documentos que se tornariam 

oficiais e obrigatórios a partir de 1850, quando da promulgação da Lei de Terras. Desse 

modo, são os interesses puramente econômicos dos estados de Santa Catarina e Paraná que se 

sobrepõem, dando início a uma verdadeira cruzada pelo direito de posse da região, já que a 

malha ferroviária cruzaria grandes extensões de terra de ambos os estados. Enquanto isso, 

agentes do poder observavam, com apreço, as concessões e os privilégios ofertados pelo 

governo brasileiro às empresas estrangeiras, no intuito de que elas aceitassem tão engenhoso 

projeto. Ali também estavam os imigrantes e latifundiários que buscavam, por meio da 

legalidade documental, que lhes fosse concedido o controle de grandes faixas de terras, até 

então ocupadas ilegalmente pelos posseiros. Esses são alguns dos atritos que servem de base 

para a consolidação das forças oriundas do Contestado; aliás, a Guerra do Contestado decorre, 

justamente, desse choque de interesses. 

Sendo assim, pretende-se investigar as variantes que resultam no poder dos sertanejos 

com olhar aguçado para o engajamento de lideranças como a de Maria Rosa. A ideia é 

retomar essas lideranças como instrumento de poder, aproximando-as do conceito de 

reterritorialização deleuziana. O caminho que seguiremos é o inverso daquele usado para 

compreender a formação do homem do Contestado: primeiramente, foi necessário fazer um 

estudo da desterritorialização do sujeito para depois chegarmos a sua reterritorialização; 

agora, ocorre o oposto, de modo simples, buscarmos compreender as lideranças do 

movimento, aquelas que emanam da aproximação dos agentes do Contestado as suas origens 

históricas; dos reterritorializados aos desterritorializados. 

O caminho reverso nos aproxima das sucessivas guerras que estremeceram o Rio 

Grande do Sul e que deixaram marcas profundas em seu território, preservando, porém, a sua 

identidade em outras localidades. A pesquisa dialoga ainda, no Capítulo II, com os conflitos 

que antecederam o conflito do Contestado: Farroupilha, Revolta dos Mucker e a Revolução 

Federalista, através destes será sustentada a gênese das lideranças do Contestado e, 

consequentemente, mapeadas no capítulo seguinte. Feito o levantamento social, territorial, 



21 

 

 

 

representativo e político, pretende-se estabelecer o cruzamento dos dados, a fim de explorar a 

liderança de Maria Rosa que é, em suma, o objetivo principal deste trabalho, no Capítulo IV. 

Como suporte na construção da representação dessa liderança, além das fontes já apontadas, 

serão usados os inquéritos policiais
17

 como fonte primária, material de fundamental 

importância, que servirá para ilustrar o papel de Maria Rosa através do olhar daqueles com os 

quais ela viveu e que compartilharam do mesmo espaço e das mesmas experiências. 

Na esfera social, é possível identificar como fora sua formação humana. Apesar da 

precariedade escolar naquele período, Maria Rosa vivia em um cenário que destoava das 

demais crianças de sua idade: ela convivia e compartilhava compromissos com os mais 

experientes; além disso, possuía fortes valores religiosos que a distinguia das crianças da 

mesma idade. No que se refere à questão territorial, pretende-se estabelecer duas frentes: a sua 

localização e pertencimento - como o meio a influenciava? Sua localização era isolada ou era 

marcada pela dinâmica de outros grupos? Quanto aos valores religiosos, como eram 

transmitidos nos redutos? Já no livro didático e nos filmes, a abordagem já foi exposta, apenas 

terá um recorte mais objetivo, mostrando o modo como Maria Rosa e o movimento foram 

tratados. 

Por meio desse processo será possível compreender e justificar as ações que se 

creditam à Maria Rosa como grande protagonista nesse cenário/conflito. Ela foi uma das 

inúmeras lideranças nas diversas fases do conflito e, apesar disto, não se deve dizer que sua 

participação tenha se limitado à reprodução dos interesses de pequenos grupos dominantes 

por intermédio de valores míticos como é legitimado
18

. Importante destacar que este trabalho 

consiste num estudo de ideias e que, portanto, está sujeito a novas interpretações graças a sua 

amplitude, que se justifica, sobretudo, pelo aporte teórico de correntes que coadunam com o 

objeto aqui proposto. Todavia, em um estudo mais rigoroso e pouco explorado até o 

momento, capaz de construir um novo olhar sobre a história certamente haver-se-ia problemas 

de diferente natureza. 

                                                 

17
 AHEx- Arquivo histórico do exército, Boletins diários do comando geral; Autos de perguntas nas pastas dos 

inquéritos feitos na região do Contestado em 1914; Telegramas e minutas de generais. 
18

 Cf. Ibidem., Queiroz, V. p.152. 
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2 Das Origens do Contestado 

2.1 As primeiras incursões 

O primeiro registro da ação humana na região estudada coloca os espanhóis como 

pioneiros.  Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, então representante do Paraguai no Brasil, no ano 

de 1549
19

, e estabelecido em São Francisco do Sul, no litoral catarinense, decide testar sua 

resistência junto de sua comitiva
20

 com o objetivo de cortar a região serra acima até atingir o 

seu destino final, no caso, regressar ao seu país de origem. Tomado de coragem, não hesitou 

diante dos riscos e seguiu rumo à Mata Atlântica numa viagem que duraria, 

aproximadamente, noventa e nove dias. O que para muitos seria um problema - os indígenas – 

para de Vaca e seu séquito militar
21

 foi a solução, já que os indígenas possuíam vasto 

conhecimento daqueles territórios e juntos atravessaram, de modo seguro, o Rio Negro, para, 

em seguida palmilharem um trecho da parte norte da área com ajuda dos práticos, referindo-

se aos índios que lhe serviram de guia. 

Até o tratado de Badajoz, que se concretizou no princípio do século XIX e redefiniu as 

fronteiras como as conhecemos hoje, toda a região sul era palco de disputa entre as coroas de 

Portugal e Espanha. Contratos e acordos nem sempre eram respeitados entre as nações 

ibéricas e, como consequência, na segunda metade do século XVIII, a Espanha - descontente 

com a delimitação favorável aos lusitanos - preparou uma frota naval jamais vista em 

territórios brasileiros, com a finalidade de obter o controle da ilha de Santa Catarina, controle 

reivindicado desde século XVI. Mais ao sul do país, a situação acabou ficando mais 

complicada, pois, mesmo tendo sido formalizado o Tratado de Madri, que viera a substituir o 

Tratado de Tordesilhas, o controle da Colônia de Sacramento e dos Sete Povos das Missões se 

alternaram inúmeras vezes entre as nações ibéricas. Os conflitos e tensões advindas da Europa 

sempre repercutiam por aqui: portugueses ou espanhóis aproveitavam-se do pretexto para 

tentar resolver suas pendências no Sul, criando um movimento pendular em que o lado que se 

                                                 

19 SACHET‟S Celestino; SACHET‟S Sérgio. Histórias de Santa Catarina: O Contestado. Santa Catarina: Século 

Catarinense, 2001. p.06. 
20

 Ibidem., op. Cit. p.06 
21 Ibidem., Queiróz, Vinha. p.20. 



23 

 

 

 

julgava prejudicado no último arranjo iniciava novas desavenças assim que surgia a 

oportunidade
22

. 

Os registros existentes das primeiras expedições advêm do século XVI. Em casos 

como o de Vaca, eles são de grande relevância não pelo teor técnico ou por sua capacidade 

descritiva, mas ganham papel de destaque por apresentar detalhes que permitem entender os 

deslocamentos ocorridos no litoral catarinense: cruzar regiões, como a do Contestado, até o 

interior do Rio Grande do Sul não era assim tão incomum quanto pode parecer; assim 

também, o papel dos nativos de orientação ao grupo paraguaio nos faz imaginar que ações 

dessa natureza aconteciam com certa assiduidade.  

  

Por outras sendas indígenas, de norte para sul, após [serem] destruídas as reduções 

jesuíticas do Guaíra, seguiram [os] bandeirantes paulistas que almejavam assaltar os 

novos aldeamentos erguidos sob a Ordem de Jesus no Rio Grande do Sul, então 

denominada a Terra do Tape. Passavam também de torna-viagem, quer derrotados 

nos combates, quer vitoriosos, a tocar milhares de índios seguros à corda
23

.  

 

Apesar dos relatos aparecerem esporadicamente e deixarem contribuições inegáveis, não se 

pode afirmar que estarmos diante dos primeiros núcleos de povoamento da região do 

Contestado. A construção da hipótese de formação do Contestado só será possível quando for 

feita a integração do conjunto de elementos circunstanciais, desviando-nos ao máximo de 

contradições e do risco de narrativas sem comprovação. Ainda sobre os relatos dos 

bandeirantes, Queiroz acena para o perigo acerca da veracidade dos escritos, para a escassez 

de fontes que poderiam servir de apoio dificultando a reconstituição da formação daquela 

região. Por parte das bandeiras paulistas, no entanto, tem-se a lucidez de seu apossamento, 

mesmo que haja dificuldade de se precisar o lugar, sabe-se que suas investidas aconteceram 

em regiões onde se manifestava a presença indígena e jesuítica. Ainda que com prejuízo dos 

                                                 

22 Dossiê de tombamento: Roteiros Nacionais de Imigração; 11° Superintendência Regional IPHAN/ Santa 

Catarina volume 1. 2005/2006.   
23 Varnhagen 1877, p. 825 Apud Queiróz, Vinhas p.20. 
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detalhes, é possível criar mecanismos capazes de recriar o cenário, o que credencia na prática, 

uma dinâmica que resulta em pequenas relações sociais nestes caminhos. 

Explorando um pouco mais os momentos que antecederam a efetiva territorialização 

do Contestado, é possível observar desigualdades e contradições que ali aconteceram. Dentre 

os relatos das passagens das bandeiras paulistas naquela região, o momento em que estas 

adentraram aos territórios dos Caingangues parece ser um bom exemplo para compreender a 

dinâmica existente antes da territorialização da região por outros agentes. A priori, é preciso 

deixar claro que as definições territoriais indígenas destoam por completo da geografia 

contemporânea; também é preciso compreender que o território Guarani abrangia as terras 

baixas, desde o litoral até a bacia do Paraná-Paraguai, o território Caingangue compreendia as 

terras altas, desde o interior do estado de São Paulo até o centro-norte do estado do Rio 

Grande do Sul; o território Xoclengue compreende a região intermediária, do planalto ao 

litoral e do Paraná ao Rio Grande do Sul
24

, como pode ser observado na Ilustração 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

24 SCHMITZ, Pedro Inácio e Ferrasso, Juliano. Caça, pesca e coleta de uma aldeia Guarani. In. Carbonera, 

Mirian e Schmitz, Pedro Inácio. Antes do oeste catarinense. Arqueologia dos povos indígenas. Chapecó: Argos, 

2011. 
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Fonte: Clovis Antonio Brighenti, 2012. Elaborado por Carina Santos de Almeida
25

. 

 

Ciente da territorialidade de cada grupo e da proximidade que dispunham, chamo, 

agora, a atenção para o caso registrado em uma incursão das bandeiras. Os Caingangue foram, 

e ainda são lembrados por sua bravura e resistência; não existem registros de qualquer 

aproximação com os jesuítas, tampouco com seus rivais os Guaranis, nem qualquer permissão 

para que estes adentrassem em seus domínios, apesar de evidências arqueológicas que 

apontam transições territoriais entre estes grupos. Os Caingangue, porém, favoreciam a 

passagem dos bandeirantes e os ajudavam na caçada e destruições das missões. 

Esses depoimentos de tempos distantes do recorte aqui proposto demonstra, de modo 

incipiente, a resistência aliada às características do poder local fortalecendo as relações 

históricas com os aspectos sociais do Contestado. É este o papel do sociólogo, alinhar o 

agrupamento de fontes necessárias para aproximar-se da veracidade dos fatos, o que só é 

                                                 

25
Cf., BRIGHENTI Clovis Antonio. Povos indígenas em Santa Catarina, 2013. 

Ilustração 1 - Território Histórico dos povos indígenas meridionais 
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possível utilizando aspectos estudados por outros teóricos sobre a relação direta dos sertanejos 

com diferentes ordens religiosas. 

 

[...] importa observar que, durante as missões levadas a efeito pelos jesuítas e padres 

de outras ordens, ocorriam sempre muitas pessoas para serem, batizadas, casadas 

religiosamente ou receberem a comunhão. Entretanto, essas missões só se 

realizavam vez por outra e percorriam muito rapidamente Serra-Acima como se 

fosse um território bárbaro ainda não todo conquistado. [...] Rogerio Neuhus entre os 

frades estrangeiros, o mais notável [...] Chegou a Lages em 1892. A princípio 

estranhou que raros frequentassem a igreja aos domingos; dois ou três homens e 

umas mulheres índias é que costumavam assistir à missa. [...] Viajando pela região 

serrana, batizando e pregando, fazendo caridade, ameaçando com as penas do 

inferno os casais não ligados ao casamento religioso, exorcizando possessos do 

diabo, durante longo tempo fez concorrência a Joao Maria. Não conseguiu. [....] 

Dessa forma, João Maria contribuiu para impedir que prevalecesse a ortodoxia 

católica”.
26

   

 

Algumas características são essenciais quando pensadas a partir de uma análise 

política. Assim, apesar da escassez de fontes acerca dos primeiros relatos e do aparente 

descaso para com a região em questão - na qual nem os espanhóis, nem os bandeirantes 

tampouco os jesuítas permaneciam nos campos do Contestado, pois ela lhes servia somente 

como território de passagem, incidia-se apenas, não se fixavam nas terras por falta de 

interesse e por priorizarem suas divisas; áreas já consolidadas e com estrutura como Rio 

Grande do Sul e São Paulo. 

 

A expansão dos antigos paulistas atingiu e ocupou também a região sulina de prévia 

dominação espanhola e a incorporou ao Brasil. Em interação com outras influências, 

porém, deu lugar ali a uma área cultural tão complexa e singular que não pode ser 

tida como um componente da paulistânia. [...] Na região sulina, surgiram modos de 

vida tão diferentes e divergentes que não se pode incluí-los naquela configuração e 

nem mesmo tratá-los como uma área cultural homogênea.
27

 

                                                 

26 Cf. Ibidem., Queiroz, V, 1966. p.56 
27 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2006. p.369 
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O território do Contestado ainda se mantinha sob o controle dos indígenas. Somente 

nos séculos seguintes é que a integração com outros grupos sociais seria possível, demorando, 

portanto, para alcançar a composição mais aguda do sincretismo cultural que permeou a 

cultura sertaneja de escassas posses; considerando essa escassez não como inferioridade, mas 

sim no sentido estrutural pela ausência de escolas, de recursos de saúde, não há nas moradias 

recursos básicos de segurança ou preocupação com frio rigoroso da região. A pobreza não 

pode ser observada apenas como uma relação de bens materiais, nem simples relação entre 

meios e fins; acima de tudo, é uma relação entre pessoas
28

. 

 

 

  

                                                 

28 SAHLINS, Marshall. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1979. 
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2.2 Reterritorialização do Contestado 

O Brasil, durante a fase colonial e parte da fase imperial, não dispunha de uma 

legislação uniforme capaz de garantir a soberania interna em seus terrenos. Nesse período, 

portanto, não faltaram conflitos geopolíticos por questões fronteiriças. Várias tentativas 

diplomáticas tomaram fôlego objetivando tratados cujo desígnio era sanar problemas que se 

repetiam em proporções e tempos distintos. 

Após o processo de legalização, no Brasil, da maioridade de D. Pedro II, inicia-se - em 

1850 - o que seria considerado um avanço em termos de políticas para minorar os problemas 

que envolvessem a posse da terra no Império e o restabelecimento do controle do Estado sob 

suas áreas. A Lei nº 601 fora sancionada no dia 18 de setembro, com a normatização sobre os 

modos de aquisição da propriedade nas terras públicas e as distinções entre o domínio público 

e o privado, favorecendo a propriedade privada e os interesses dos grandes latifundiários, 

substituindo o método usado até 1822 para a distribuição de terras, que se dava até então por 

meio de sesmarias, concessões gratuitas, sob as condições de medição, confirmação e 

cultivo
29

. 

Dentro do contexto referido, a estratégia do Império em viabilizar a Lei de Terras 

parece bastante lúcida, pois na perspectiva econômica e geopolítica, ela tende a ganhar o 

controle de suas fronteiras evitando conflitos diplomáticos externos; eleva o patrimônio do 

Império com as terras devolutas, para depois vendê-las e, se isso só não bastasse, diminui as 

tensões entre os grandes latifundiários que passam a gozar de maiores privilégios. No 

Contestado, muitos dos que não conseguiam a posse das terras pela via legal, adentravam-se 

ao território e montavam por conta própria seus acampamentos, na ilegalidade. Se a princípio 

a propriedade da terra não era algo inacessível a maioria das pessoas - posto que bastava tocar 

fogo no campo virgem para ser considerado o dono da terra-, por outro lado, os posseiros que 

                                                 

29 SILVA, José Ferreira. História de Blumenau. Florianópolis: Edeme, 1972.   
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se atreviam a penetrar em lugares pouco frequentados pagavam um preço de viver sob 

permanente risco de vida
30

. 

 

Como as concessões relacionavam-se diretamente à propriedade de capitais e 

escravos do requerente, ao homem de menos recursos, poucas alternativas restavam. 

Se pretendesse ter terra, ou a arrendava do sesmeiro que era o proprietário, ou se 

apossava dela, mesmo sabendo correr riscos. Assim, começaram a surgir 

divergências mais sérias entre os sesmeiros e os posseiros. Ao longo do tempo, tais 

conflitos se tornaram mais frequentes. Para os caboclos despojados, a propriedade 

da terra era o caminho para a almejada ascensão social. Por isso, sem acesso às 

doações de sesmarias, para os homens de poucos recursos, o “apossamento” foi à 

fórmula encontrada para tentar a propriedade
31

.  

  

Na medida em que as terras passavam pelo processo de apropriação, característica que 

credencia boa parte das terras dos caboclos do Contestado, os conflitos tornam-se inevitáveis. 

Segundo Queiróz, a territorialidade do Oeste catarinense ocorria ainda sem fiscalização 

efetiva, bastando ocupar e, a partir de então, criar recursos próprios para sua manutenção, de 

modo a desenvolver relações sociais especialmente colaborativas. Formava-se dentro desse 

recorte do sertão um sistema indefinido socialmente e uma economia de subsistência. 

Contudo, também, se corria um tremendo risco sofrer invasões, além da desterritorialização, 

por meio daqueles que apresentassem o direito da posse da terra por via legal. Avé-

Lallemant
32

, um europeu que se aventurou no Sul do Brasil durante esse período, deixou suas 

impressões, comentando casos rotineiros e bastante genéricos, nos quais sinaliza a violência 

exercida por bugres na região, ações que chegaram ao ponto de provocar a morte de famílias 

inteiras. É preciso deixar registrado que o uso do termo bugre pelo estrangeiro carrega valores 

pejorativos, fazendo referência especialmente à violência desencadeada pelos nativos que 

lutavam contra a dominação que estavam sujeitos, numa condição de resistência não 

simplesmente de violência como costumeiramente apontam. 

                                                 

30 Cf. Ibidem., Queiróz, Vinhas. p.30. 
31

 THOMÉ, Nilson. A formação do homem do contestado e a educação escolar – Campinas, SP, 2006. p.22 
32 AVÉ-LALLEMANT, Robert. Viagens pelas províncias de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, 1858. 

Tradução Teodoro Cabral. Belo Horizonte; São Paulo: Ed. Itatiaia; Ed. da Universidade de São Paulo, 1980. 

p.356. 
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Tendo em vista o processo histórico que marcou o povoamento da região estudada, é 

importante destacarmos o abandono e a negligência do Estado em todas suas fases. Em 

primeiro lugar, a área era ignorada, em razão da pequena participação econômica que tinha, se 

comparada a de outras províncias. A preocupação com relação à região só se manifesta 

quando interesses de cunho financeiro surgem por lá. Antes disso, fora uma terra de ninguém, 

ignorada pelos espanhóis, bandeirantes, lusos, jesuítas e estancieiros gaúchos; servia, 

unicamente, como um entreposto sem litoral. 

Índios – mansos e selvagens –, negros – escravos ou alforriados –, imigrantes 

acaboclados, gaúchos tropeiros e maragatos, foragidos da ditadura castilhista ou de conflitos 

diversos, fazendeiros, ervateiros, roceiros, bandidos, frades, enfim, todos esses grupos 

formaram a comunidade cabocla resgatando suas antigas histórias em prol da liberdade. 

Ciente que a região se encontrava desamparada por parte do Estado, a Igreja - crendo 

na ignorância que ali prevalecia - empregou uma estratégia de extinção das práticas religiosas 

autônomas e comuns nos campos do Contestado por acreditar que desrespeitava a lógica cristã 

institucional. Contudo, a resistência se manifestou, primeiramente, com o esvaziamento das 

missas de domingo e, depois, seguiu-se a recusa do batismo e da carestia, por fim, com a 

violência repercutida pela arguição e ameaças seguida de violência
33

. Casos desse tipo 

refletem no modo de agir, de aceitar e de reagir quando não são respeitados. A comunhão 

entre os diversos redutos do Contestado não ocorria somente em casos de conflitos; situações 

como esta eram comuns em momentos festivos. Vejamos, por exemplo, o caso acima descrito, 

em que o Frade declara a sua indignação quando percebe que a comunidade rejeita as missas 

de domingo, porém, não perde um dia sequer dos festejos religiosos promovidos por sua 

ordem
34

. União sempre fora característica dos caboclos, seja em manifestações religiosas ou 

em casos em que se precisa de ajuda mútua. 

A dinâmica social dos caboclos está baseada, em grande parte, na necessidade de 

subsistência. Sendo assim, é natural que o envolvimento entre as partes ocorra 

                                                 

33 Cf. Queiroz, V. 1966, p.118-119 
34 Ibidem, p. 56 -57 
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sistematicamente, rompendo com a ideia de apatia generalizada nos redutos; ao contrário, ela 

fortalece a máxima do processo histórico no qual as relações se constroem pelas experiências 

vividas e são carregadas das memórias doutros momentos; sendo assim, raramente as pessoas 

são surpreendidas com novidades capazes de romper com a ordem social estabelecida. 

Outro indicador que reforça o desamparo da região por parte do Estado diz respeito ao 

número irrisório de vilas reconhecidas. Somente na segunda metade do século XVIII é que foi 

oficializada a primeira vila nas proximidades da atual região do Contestado, o que demonstra 

o desinteresse por parte de Santa Catarina e do Império em relação à região. No caso do 

estado de Santa Catarina, havia a preocupação de colonizar com imigrantes - alemães, 

poloneses, italianos, austríacos - apenas as regiões costeiras e o Vale do Itajaí. Quanto ao 

Império, nota-se certo desdém com a região, pois mesmo com tantos problemas fronteiriços, 

jurídicos e políticos que ocorreram até 1834, Santa Catarina dispunha de apenas uma vila 

reconhecida pelo Governo Imperial, como pode se observar na Tabela 135. 

Tantos problemas na esfera política e jurídica acerca da legitimidade de suas fronteiras 

no Império não lhes serviram de lição e preferiu o ostracismo permanente, resultando 

progressivamente na formação dos redutos e do homem caboclo do Contestado por meio da 

posse. Ademais, a Vila de Lages fora construída com outra finalidade, distante da via 

econômica como era de costume, sendo possível prever sua inexistência não fosse o medo de 

invasões estrangeiras. 

  

A ocupação de Desterro pela Armada Espanhola comandada pelo Marquês de Caze 

Tellis, em 23 de fevereiro de 1777, tinha trazido à tona a necessidade de ligar as 

vilas do litoral ao planalto, por razões vitais de abastecimento e segurança. [...] O 

território estava povoado apenas na estreita faixa litorânea. Em todo o planalto, o 

único núcleo urbano era a Vila de Lages [...]. No Planalto, cortado pelo Caminho 

das Tropas, a débil Vila de Lages era o único ponto a sobressair-se. Esse quadro 

resume uma economia frágil, necessitada de novos impulsos [...]. Procurou-se 

garantir o posto avançado representado pela Vila de Lages, criada em 1766, como 

consequência do ciclo tropeiro e como sentinela lusitana na extensa divisa oeste do 

                                                 

35 Cf. CHAVES Edneila, Criação de vilas em Minas Gerais no início do regime monárquico: elementos 

norteadores gerais, 2013. 
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Brasil, que depois do arquivamento do Tratado de Tordesilhas, substituído pelo de 

Madrid, nunca fora acordada com a Espanha. Essa falta de definições criara uma 

enorme área de litígios.
36 

 

 

Tabela 1 - Número de vilas criadas pela Assembleia Geral, por província (1830-1834) 

 

PROVÍNCIA 

ANO  

TOTAL 

1830 1831 1832 1833 1834 

Piauí 

Paraíba do Norte 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

Goiás 

Mato Grosso 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro- 

São Paulo 

Santa Catarina  

Rio Grande do Sul 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

1 

2 

- 

3 

5 

1 

9 

1 

- 

- 

4 

5 

- 

- 

1 

1 

5 

1 

- 

- 

1 

7 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

5 

1 

1 

4 

1 

8 

8 

1 

10 

2 

7 

1 

7 

Total                                                                                                     3        27        23          2           1                    56              

Fonte: Arquivo Nacional-RJ. Caixas Topográficas. Ministério do Império. 

 

Os dados apresentados retratam supressão daquele sertão que ainda hoje se vê refém 

da história, num contraste difícil com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), abaixo do 

restante do Estado, similares de regiões no país com piores estimativas, vive momentos 

escusos em setores fundamentais.  Esse cenário permanente decorre, no passado, pelo 

distanciamento por parte das autoridades, resultando no deslocamento de grupos que se 

                                                 

36 Cf. Dossiê de tombamento: Roteiros Nacionais de Imigração; 11° Superintendência Regional IPHAN/ Santa 

Catarina volume; p. 58. 
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apossaram das terras, formando ali acampamentos permanentes. Certamente a ideia de 

territorialização espontânea não fora parte do acaso, nasceu de angústias variadas, todos que 

buscaram no território do Contestado refúgio acumularam experiências ingratas por parte do 

Estado. O pensamento predominante entre os grupos que fizeram a escolha de viver naqueles 

redutos é, propositalmente, o de fugir do Estado, pois todos vivenciaram experiências ingratas 

noutras realidades, portanto, o isolamento não pode ser tratado como uma consequência, mas 

sim como escolha. Foram na condição de posseiros alguns tropeiros, fazendeiros paulistas 

sem prestígio, uns portugueses, outros luso-brasileiros, imigrantes entre outros. Todos 

estavam nesta área bem ao Sul dos “Sertões de Curitiba”, nos ainda pouco habitados campos 

de Lages, mas nem todos os recém-chegados a estes campos eram pessoas de bem
37

. 

   

Os poucos moradores que achei, há um ano completo que levantei a Capela neste 

Continente, vieram retirados da invasão do Rio Grande e de perdidos acharam aqui o 

seu asilo, vivendo em consternação de grandes misérias. [...] Além destes antigos 

estancieiros arruinados, servos foragidos, “criminosos” e, provavelmente, antigos 

camaradas das tropas de burro que se deixaram ficar pelo caminho, é que Corrêa 

Pinto pretendia reunir, pela força “mas também pela sua indústria”, para formar a 

nova povoação38. 

 

O olhar pejorativo acerca daqueles que por algum motivo buscaram refúgio nas áreas 

do planalto catarinense se fez presente em todas as esferas, era possível identificar nos jornais, 

na política, nas autoridades policiais, na academia. É bem verdade que na virada do século 

XIX o pensamento no país era predominantemente positivista e fundamentado em teorias 

racistas. Para quem dispõem da necessidade de apropriação territorial no sentido hegemônico, 

os posseiros representam um atraso para os interesses políticos dominantes e, por conseguinte, 

                                                 

37 PAUWELS, 1926, Apud THOMÉ 2006. p.101 
38 Cf. Queiroz, V, 1977. p.25 
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medidas arbitrárias passaram a ser incorporadas pelos agentes do poder sobre seus 

territórios
39

. 

Antes de prosseguir no campo das disputas das terras, presumo que seja sensato 

refletir sobre o que seria esse espaço e como pretendo trabalhar nesta seara. Acredito que 

espaço é naturalmente o produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou 

controle político-econômico do espaço e sua apropriação simbólica, ora conjugados e 

mutuamente reforçados, ora desconectados e contraditoriamente articulados
40

. Identificar uma 

característica uniforme para espaço, ou mesmo para território, é tarefa complexa, pois cada 

categoria dispõe de inúmeras acepções, recebe distintos elementos, [...] alegando que toda e 

qualquer definição não é uma definição imutável, fixa, eterna; ela é flexível e decorre de 

mudanças. Isso indica que os conceitos dispõem de significados, historicamente definidos, 

como ocorreu com o espaço e com o território, sobretudo na órbita do poder
 41

. 

Como já salientado em especial na ótica de Santos, o espaço territorial é marcado por 

uma mutualidade e complexidade, sendo assim, o objeto não pode ser analisado dentro de 

uma perspectiva sem levar em consideração outros fatores. Deleuze e Guattari saem do campo 

da geografia e contribuem para uma visão mais subjetiva, porém mais integradora filosófica e 

por vezes biológica, ambos trazem para território os valores simbólicos como preponderantes 

no processo de reterritorialização bem como de desterritorialização. “Já nos animais sabemos 

da importância das atividades que consistem em formar territórios, em abandoná-los ou em 

sair deles, e mesmo em refazer território sobre algo de outra natureza - o etólogo diz que o 

parceiro ou o amigo de um animal „equivale a um lar‟, ou que a família é um „território 

móvel” 
42

. 

Posseiros de longe, não é a melhor forma de qualificar o sujeito que fez uso da terra 

que estava esquecida, infelizmente não é como pensam algumas autoridades do Estado do 

                                                 

39 HAESBAERT, R. Territórios Alternativos. São Paulo: Ed. Contexto, 2002. p.121 
40, Ibidem., Loc. Cit., Haesbaert. 
41 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2003. 

42 Deleuze e Guattari, 1992, p.90. Apud Haesbaert e Glauco Bruce, 2009, p.6. 
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Paraná, em especial o presidente da província que em seus relatórios ignora o termo posseiro 

para referi-los como os intrusos; longe da vigilância central do governo, continuam a invadir e 

tomar posse de zonas extensas que não cultivam, antes danificam, derrubando matas e 

explorando o comércio de madeiras, e quando não há mais o que aproveitem, mudam de posse 

e vão levando o estrago a outras terras, tendo o cuidado especulativo de transferir a terceiros 

por preços mínimos as posses viciosas e nulas que anteriormente apreenderam. 

A visão de intrusos aferida pelo presidente da Província do Paraná é bastante 

controversa e ambígua, segundo os autos do Governo Imperial e, a posteriori, do Supremo 

Tribunal Federal da República. O verdadeiro intruso seria, justamente, sua Província-Estado, 

que depois de três embargos indeferidos pela corte de maior prestígio, negara-se a aceitar o 

que fora definido por via legal e de modo permanente. Continuava a arrematar territórios do 

vizinho, causando medo e terror onde passava; dava aos fardados a autoridade de usar da 

força contra quaisquer focos de resistências. Como se isso não bastasse, apropriava-se das 

terras sem direito e fazia delas um instrumento predatório do capital com alfandegas, 

controlando todos que circundavam na região, rompendo com a liberdade antes existente e 

dando origem às fronteiras artificiais que sufocam o sujeito de bem.  
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2.3 Caminhos e descaminhos  

A apropriação territorial da região meridional do Brasil abre espaço em Santa Catarina 

para a organização em termos de estrutura geopolítica e, também, econômica. Ainda no 

período imperial é possível identificar como a territorialização foi acompanhada por essas 

dinâmicas, mesmo que de modo vagaroso. Apesar da Coroa Portuguesa carecer de condições 

financeiras e sofrer com os problemas políticos em sua relação com a Espanha – problemas 

que resultaram da União Ibérica; com as invasões na costa brasileira; e com os problemas com 

suas colônias na África e na Ásia, ainda assim, ela não ignorou os limites ao sul da América e 

deixou a cargo dos paulistas abastados a missão de ampliar seus domínios. Não por 

coincidência foram fundadas, entre a primeira e segunda metade do século XII, três vilas 

pioneiras: Nossa Senhora da Graça de São Francisco, Nossa Senhora do Desterro (atual 

Florianópolis) e Santo Antônio dos Anjos da Laguna
43

. 

Embora, naquele momento, o Império ainda não dispusesse de uma política quanto ao 

tratamento que deveria ser dado à terra, a Vila de Laguna acaba sendo favorecida por 

investimentos estruturais, como a criação de estradas capazes de tornar mais eficiente a 

circulação de produtos essenciais, o que contribuía para a dinâmica econômica no centro-sul. 

Considerada uma alternativa razoável para o escoamento dos manufaturados para regiões 

portuárias, Laguna passou, então, a exercer um papel de destaque, mas sempre vinculada à 

Colônia do Sacramento
44

, o primeiro grande empreendimento do Império no sentido de 

preservar suas fronteiras ameaçadas pelos castelhanos. 

 

O comércio do gado já existia na Colônia do Sacramento, de onde os portugueses se 

aproveitavam para roubar reses, colocadas pelos castelhanos nas campanhas 

vizinhas, tirando o couro e peles, exportavam-nas para os mercados de São Vicente, 

Rio de Janeiro e mesmo da Europa, com grande prejuízo para os espanhóis. Esse foi 

o chamado ciclo do couro, que depois foi substituído pelo do gado em pé; foi o 

transporte desse gado que levou os portugueses a construírem a primeira estrada 

                                                 

43 Cf. Dossiê de tombamento: Roteiros Nacionais de Imigração; 11° Superintendência Regional IPHAN/ Santa 

Catarina volume 1; p. 49. 
44 Cf. PRADO Fabrício Pereira. Colônia do Sacramento: A situação na fronteira platina no século XVIII, 2003. 
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entre a Colônia do Sacramento e a Vila de Laguna, de onde era ele embarcado e 

levado por mar até aqueles portos
45

.  

 

A necessidade atenuar a distância entre a importante Colônia do Sacramento com São 

Paulo proporcionou o reconhecimento de novas áreas, cuja extensão perpassa os Campos de 

Viamão ao planalto catarinense. Esse caminho foi iniciado na primeira metade do século 

XVIII. Porém, devido às dificuldades encontradas, Cristóvão Pereira de Abreu partiu de 

Viamão, região próxima a Porto Alegre e alcançou os Campos de Vacaria até chegar a Lages, 

que mais tarde se tornará o entreposto elementar para a consolidação do Contestado e lugar de 

onde se alcançava o velho Caminho dos Conventos, continuando para Rio Negro, fronteira 

entre os Estados de Santa Catarina e Paraná, até, por fim, chegar a Sorocaba. Estava aberto o 

famoso Caminho [das tropas] Viamão-Sorocaba, a grande artéria fornecedora de animais de 

carga provenientes dos pampas sulinos para as feiras de Sorocaba, que abasteciam o 

complexo cafeeiro
46

. 

Os empreendimentos dessa natureza feitos na região sul pelo Império não foram 

poucos, o que contribuiu ligeiramente para o seu povoamento. As condições por outro lado 

não eram favoráveis, não havia uma comunicação adequada entre as vilas, dificultando, nas 

regiões centrais, a chegada de subsídios básicos e colocando-as numa condição de isolamento 

permanente. Mesmo com a construção das estradas, o panorama não mudou muito, quer dizer, 

ocorriam algumas ações paliativas, por parte do Estado, no sentido de controlar a fronteira, o 

que gerava um desequilíbrio expressivo entre as diversas regiões catarinense. Nota-se o 

caráter desarticulado entre as regiões, não somente pelos investimentos feitos na parte 

estrutural como também pela dinâmica de povoamento. Regiões costeiras receberam todo 

incentivo por ocasião da Capitania catarinense, o que não se repetiu e, igual proporção serra 

acima. Esses fatores fortaleceram o que considero um projeto de estado que dispôs, sobretudo, 

da responsabilidade pela apropriação desordenada daquelas terras. Contudo, 

                                                 

45 Cf. LEMOS, Z. Curitibanos na História do Contestado. Florianópolis: Governo Estadual, 1977. p. 25. 
46 ALMEIDA, Aluísio de. Os caminhos do sul e a feira de Sorocaba. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 186, 1945. 
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contraditoriamente ao que esperava, essas terras serão mais adiante palco de intensas disputas 

que se consolidam em razão de uma economia isolada, fundamentada na subsistência e com 

base na pequena propriedade, como se pode observar pelo Quadro 1, que segue:  

 

Quadro 1 - Colônias no entorno da Estrada de Lages 

Colônia Fundação 
População 

inicial 
Localização 

São Pedro de Alcântara 1829 635 Estrada velha – Rio Maruim 

Vargem Grande 1837 44 Estrada nova – Rio Cubatão 

Santa Izabel 1844 256 Estrada nova 

Colônia Militar de Santa 

Tereza 
1853 112 Cabeceira do Rio Itajaí-Sul 

Colônia Nacional Angelina 1859 107 Estrada velha – Rio Mundéus 

Teresópolis 1860 40 famílias Estrada nova – Rio Cubatão 

Fonte: Mattos, 1917
47

. 

 

                                                 

47 MATTOS, Jacinto Antonio de. Colonização do estado de Santa Catharina: dados históricos e estatísticos 

1640-1916. Florianópolis: Tipografia do Dia, 1917. 
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2.4 Os descaminhos ferroviários e ambientais no contestado 

A defesa da natureza começa pela terra; 

Sem terra não há planta;  

Sem terra não se planta.  

Plante a Reforma Agrária
48

. 

  

Logo nas primeiras linhas, Walter Gonçalves referencia Chico Mendes em sua obra Os 

descaminhos do meio ambiente - que, apesar de modesta, consegue grande destaque, pois se 

trata de uma cartilha no combate ao senso comum quando o assunto é meio ambiente -, a 

sociedade moderna se utiliza da história e da filosofia, aliadas ao racionalismo para 

fundamentar estes descaminhos ambientais, considerados por ele como ultrajantes. 

O Contestado é, nesse sentido, apenas um embrião em formação. É legítimo 

estabelecer uma aproximação com o referido autor, já que a evolução histórica da humanidade 

aliada ao racionalismo como prática não é exclusividade dos grandes centros. Não na mesma 

proporção e velocidade, vemos na população do Contestado a apropriação dos descaminhos 

modernizantes que não se limitam em ferir direitos, mas, de modo conjuntural, agridem a 

natureza acarretando uma reação em cadeia. 

Ainda sob a administração imperial, em sua segunda fase, e em razão de seguidas 

pressões dos setores conservadores que se aliaram a interesses políticos, deu-se o primeiro 

passo para o que alguns chamavam de progresso (e só muito mais tarde será advertido como 

retrocesso): criou-se a malha ferroviária que ligaria Itararé, em São Paulo, à Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul
49

. A extensão da ferrovia que não por acaso passava, estrategicamente, por 

lugares nos quais a monarquia não obtivera êxito com a colonização, mostra que havia por 

parte do Império interesse de transferir a sua responsabilidade para terceiros, incumbindo-os 

das concessões e sem deixar de realizar um antigo desejo do Império, o de colonizar as terras 

                                                 

48 Cf. Cf. Gonçalves, Carlos Walter Porto.  Os descaminhos do meio ambiente, 15, ed. – São Paulo: Contexto, 

2011. Epígrafe da obra.  
49 Thomé, Nilson. Ciclo da Madeira; História da devastação da Floresta da Araucária e do desenvolvimento da 

Indústria da Madeira em Caçador e na Região do Contestado no século XX. Caçador: Universal, 1995. p.52.   
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devolutas, garantindo, por conseguinte, o controle sobre possíveis invasões de nossos vizinhos 

platinos. 

O engenhoso projeto imperial ficou a cargo do empreendedor João Teixeira Soares e 

teve como contrapartida, pelo seu pioneirismo, a garantia de juros ao capital investido, as 

lavras de minas que eventualmente fossem descobertas e, o mais importante neste caso, a 

condição de dispor do controle das terras devolutas para a colonização, numa distância de 

30km
2
 em cada lado do eixo da linha principal. Mesmo não sendo, especificamente, a 

construção da malha ferroviária o estopim do conflito do Contestado, já se pode antever o 

cenário que acontecerá mais adiante: concessões estrangeiras atuando sem regulamentação 

clara em relação aos limites de terras a serem exploradas; a ausência de fiscalização, que 

possibilitava às empresas atuarem livremente, atendendo unicamente aos próprios interesses, 

isto é, controlando áreas ricas em matérias-primas, sem pensar nas condições e 

responsabilidades sobre os trabalhadores e moradores envolvidos nesse acordo. 

A herança imperial foi conduzida à República com poucas mudanças e a ideia de 

progresso ganhou força na medida em que os interesses dos setores mais conservadores da 

sociedade - compostos pela elite oligárquica - se intensificaram e passaram a controlar o jogo 

político. Seguindo essa mesma lógica, elevando-se, porém, muito a proporção em que foram 

cedidas as novas concessões para a construção de estradas de ferro às empresas estrangeiras. 

Em pouco tempo, a República se viu envolvida numa série de escândalos administrativos e 

financeiros, já que faltava ao projeto regras, prazos e limites claros. Assim, o que se seguiu foi 

um desastroso plano de ação, no qual o principal atrativo para as empresas estrangeiras foram 

os privilégios com relação à exploração da mão de obra barata. 

A Linha Sul da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande (EFSPRG) cortou a região, 

mais tarde ficou conhecida como Contestado. A sigla resultante do nome da ferrovia era 

extensa e deu origem a esta estranha leitura por parte da população: “Estrada Feita Só Para 

Roubar o Governo”, já que o contrato de construção estabelecia em uma de suas cláusulas, 

que o Governo Federal deveria pagar, logo no início da construção, cerca de 30 contos de reis 

e, em seguida, a quantia de 40 contos de reis para cada quilômetro de trilhos construídos. A 
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medida acertada de comum acordo entre o governo e a empresa serviu para que a 

concessionária pudesse, vergonhosamente, quebrar um dos princípios mais conhecidos da 

Física, ou seja, para a EFSPRG a reta não era o caminho mais curto entre dois pontos; ao 

contrário, quanto mais curvas - demasiadamente abertas ou fechadas - em ferradura, cortes, 

aterros, túneis, pontes e viadutos se multiplicavam, mais aumentavam os contos de réis 

pagos
50

·  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: O Malho, 17/4/1909
 51

. 

 

A Compagnie Chemins de Fer Sud-Ouest Brésiliens foi quem protagonizou as 

atividades ferroviárias no Sul do Brasil, a partir do deferimento do Decreto Imperial de n
o
 

                                                 

50 Cf. Ibidem., Sachet.2001 p.67. 

51 Cf. O Malho. A estratégia das estradas de ferro, circulação nacional, Revista O Malho 344, p.27,28.  

Ano17/4/1909. 

Ilustração 2 - O Malho: A estratégia das estradas de ferro 
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10.432. Sem definições contratuais claras quanto ao manejo das atividades, não demorou 

muito para que fosse transferida tal concessão para Companhia União Industrial dos Estados 

do Brasil, que mais tarde se transformaria na prestigiada Companhia Estrada de Ferro São 

Paulo-Rio Grande. 

A introdução da malha ferroviária na região do Contestado corroborou para sua 

volubilidade, além dos recorrentes atrasos nos prazos, como em 1907, quando o Governo 

aceitou a prorrogação de mais três anos para a entrega por completo da obra. Havia, também, 

má-fé por parte dos administradores quanto ao pagamento aos serviços prestados, o que 

deixou parte dos trabalhadores praticamente marginalizados e reféns da empresa 

concessionária. A quantidade e a origem dos trabalhadores ainda hoje é motivo de indecisão 

nos estudos, o que se sabe é que havia tremenda dificuldade de encontrar mão de obra 

especializada, principalmente numa região isolada dos centros. Assim, a melhor alternativa 

foi recorrer a uma quantidade cada vez maior de empregados desqualificados e de um 

trabalho mais técnico por parte dos imigrantes. A dificuldade de precisar detalhes acerca dos 

trabalhadores parece-me bastante razoável de ser entendida, pois quanto mais qualificada a 

mão de obra, mais aumentavam os valores envolvidos assim como aumentava a 

burocratização nos trâmites. Trata-se, portanto, de uma estratégia de elevar ao máximo o 

número de trabalhadores em condições informais, com intuito de não cumprir com suas 

obrigações legais, tampouco morais. 

Por volta de 1910, algumas etapas já estavam concluídas, trechos como União da 

Vitória - que estavam sob a concessão da Brazil Railway desde 1906 - foram entregues ainda 

na administração do magnata norte-americano Percival Farquhar
52

·. A companhia não 

dispunha de interesse único na malha ferroviária, atentava-se também lucrar de outras formas 

como o fez ao monopolizar as araucárias, por intermédio de uma empresa subsidiária de nome 

Southern Brazil Lumber. Em aproximadamente três anos em terreno brasileiro a Lumber 

                                                 

52
 Cf. Ibidem., Machado p. 143. 
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adquiriu certa de 3.248 km
2
 de terras cobertas pela Floresta da Araucária da Região do 

Contestado
53

. 

 

Sob a direção do engenheiro Achilles Stenghel, até 17 de dezembro de 1910, cerca 

de oito mil trabalhadores construíram o trecho, inaugurando-o na data prevista. Para 

substituir a madeira, até então importada da Europa e dos Estados Unidos, destinada 

as pontes provisórias, as estações e dormentes, Stenghel voltou-se a riqueza natural 

da Floresta da Araucária [...].  Em Calmon, a Southern Brazil Lumber, também 

subsidiária da Brazil Railway Company, que estava se instalando em Três Barras 

[...] ajudava no fornecimento de tábuas
54

.  

 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza
55

, processo este 

que cabe diretamente ao próprio agente a determinação de suas condições e regulamento. Ele 

precisa dar sentido na transformação da matéria em seu estado natural para sua utilidade de 

acordo com suas necessidades. Por outro lado, quando a harmonia do sujeito se rompe por 

conta do funcionamento do sistema capitalista, como no caso do Contestado, e acaba 

ocasionando um desvio, fazendo com que a força de trabalho, o trabalhador, consuma os 

meios de produção, o seu próprio trabalho, inverte-se a lógica natural e entra na lógica do 

sistema, o que compromete as ações do sujeito, tornando-o refém daquilo que antes estava sob 

o seu controle. 

Devido à complexidade do homem do Contestado - por sua multiplicidade cultural 

aliada às experiências advindas de realidades conflituosas noutras regiões -, acaba tomando 

consciência que naquelas terras do Contestado há espaço para se reterritorializar resgatando 

elementos comunais e lutando pela autonomização do processo de trabalho, o que para muitos 

significa precarização, miséria ou vadiagem. É preciso, ainda, informar que havia nas terras 

devolutas alguns latifundiários, estes sim, aproveitaram-se do cenário para tentar de toda 

                                                 

53
 Cf. Ibidem., Thomé 1995 p. 54 

54
Thomé. 1995, Passim. 

55
 Marx, Karl. O capital: Critica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo, 

Boitempo, 2013 (Marx-Engels), Idem, op. Cit., p 255. 
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forma cercear a liberdade e atribuir condições ao caboclo em detrimento de seus interesses, 

criando e alimentando um panorama desigual. Entretanto, a área que compõe a extensão do 

Contestado é bastante vasta e a distância de generalizações dessa natureza, pois se entende 

que dinâmicas sociais e econômicas ocorriam de forma particular em cada reduto. Além disso, 

não havia espaço para novidades que os colocassem, de novo, na clandestinidade mesmo 

estando em suas próprias terras, nem os latifundiários menos ainda empresas poderiam reger 

as condições naquele solo.  

A malha ferroviária causou a quase completa interrupção das antigas rotas comerciais, 

que tiveram o importante papel de revitalizar os pequenos povoados que as circundavam. As 

investidas de pequenos comerciantes também davam à região certa agilidade mercantil, o que 

contribuía para o aumento da dinâmica social, reduzindo a carestia de gêneros vitais para a 

sobrevivência daqueles que optaram pelo isolamento. Esse comércio era igualmente 

importante já que fazia circular as notícias, desta forma, os viajantes assumiam o papel de 

interlocutores do que ocorria para além daqueles campos. 

 

Abrangendo todo o planalto entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, não contava com 

uma estrada de ferro sequer, nem mesmo uma só estrada de rodagem; os rios não 

tinham pontes, a população estava espalhada em toda parte, sem formar centros 

grandes, aos quais se pudesse prover rapidamente; as escolas e capelas eram em 

número de todo insuficiente, constituindo exceções
56

  

 

A ferrovia, ao que parece, servia de pretexto para interesses escusos: por parte do 

Estado, havia o propósito de transformar aquela região e também as pessoas que ali viviam, 

tornando-os em reféns da política capitalista, a ponto de se adaptarem a subordinação do 

Estado e dos grandes agentes do poder ou, ainda, de substituí-los por “gente de bem” - 

pessoas que pudessem obter as terras devolutas pela via legal. Esperava-se que, naquele 

contexto, a ferrovia pudesse atrair o interesse de imigrantes e aos poucos ocorresse o 

                                                 

56 SINZIG, 1939:128 apud Thomé, 2002, p. 52. 
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branqueamento daquele povo, aliando a esse processo o crescimento gradativo das atividades 

econômicas.  

No entanto, não é necessário recorrer aos autos para saber que o resultado foi 

desastroso: o investimento modernizante acabou com as antigas estradas, reduzindo os fluxos 

migratórios do eixo centro-sul. Os trabalhadores foram explorados e enganados, sendo que 

parte destes ficou sem recursos e não conseguiu regressar para seus estados de origem; foi 

então que se aliaram aos caboclos, partilhando suas angústias e os sentimentos que nutriam 

contra os representantes do Estado, como lembra Sachet.
57

 Terminada a construção, oito mil 

trabalhadores e suas respectivas famílias não viram o trem passar.  Seis mil regressam aos 

estados de origem, [...]. Mas um quarto destes, cerca de dois mil, decidiram ficar por aqui. 

Na contramão de Sachet, Oswaldo Cabral 
58

 ressalta que a maior parte dessa gente, 

que serviu de mão de obra barata e desqualificada, foi conseguida nos centros populosos entre 

a escória da sociedade. O rebotalho das ruas, malandros e criminosos, gente sem profissão e 

sem formação, egressos da justiça e fugitivos das cadeias. 

O trabalho de cunho sociológico de Queiroz
59

 propõe uma reavaliação do conflito e 

deixa a sua contribuição a respeito do tema, embora nos contemple com demasiada 

quantidade de documentos, fazendo uso de fontes secundárias sem levantar questionamentos 

acerca de sua veracidade
60

. Logo no primeiro capítulo, fala do uso de jornais como fontes para 

compreender a estratificação social, fazendo, inclusive, alusão a um grande proprietário de 

terras, desde os tempos da Revolta Federalista, que esteve comprometido em colaborar com a 

Brazil Railway. No capítulo III, quando entra na questão específica, ressalta a quantidade de 

trabalhadores que foram reunidos, cerca de oito mil trabalhadores. Nas linhas seguintes, segue 

na contramão dos outros teóricos e ratifica que os trabalhadores eram contratados, em 

                                                 

57
 Cf. Sachet, 2001 p. 68. 

58
 OSWALDO Cabral apud Machado, Paulo Pinheiro. p. 144. 

59
 Cf. Queiroz, V. p. 71. 

60
 CARVALHO, Fernando Setembrino de. Relatório apresentado ao General de Divisão José Caetano de Faria, 

Ministro da Guerra. Rio de Janeiro: Imprensa Militar, 1916. 
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especial, no Rio de Janeiro e em Pernambuco, passam a trabalhar na região e, por vezes, eram 

surpreendidos pelos jagunços ladrões que usavam de sua pobreza para roubar seus salários. 

Poucos são os trabalhos vão a fundo e problematizam as fontes sobre esse tema. 

Dentre as bibliografias usadas como referência, encontramos algo apenas em Machado
61

. 

Nesse texto,  é possível encontrar, ao menos, reflexões junto aos questionamentos sobre os 

documentos que aferem a procedência dos trabalhadores. O documento principal advém dos 

relatórios do General Setembrino de Carvalho – e estes podem conter excessos, pois precisava 

justificar as dificuldades enfrentadas nas campanhas. 

   

Com a construção da São Paulo – Rio Grande, dada a espécie dos operários 

empregados nos serviços da linha, os sertões foram se enchendo dos piores 

malfeitores, oriundos de todos os lugares, principalmente de Pernambuco e do Rio. 

Terminada a construção e por uma deslealdade dos empreiteiros comumente 

praticados com esses homens desprotegidos, foram os trabalhadores da linha 

abandonados nos mesmos sítios em que se achavam as turmas a que pertenciam
62

.  

 

Seja como for, os trabalhadores que participaram efetivamente da construção da 

estrada de ferro não foram beneficiados como se esperava, pelo contrário, eles acabaram por 

ver o empreendimento limitar a dinâmica regional, favorecendo a destruição dos recursos 

naturais; afastaram-se, sobretudo, do processo de trabalho autônomo que lhes garantia uma 

economia solidária, capaz de preservar os interesses da comunidade, condenando-os, desse 

modo, à barbárie.  A partir desse momento, iniciam-se as rupturas provocadas pelo 

capitalismo, as quais resultarão em guerras e, naturalmente, promoverão o surgimento de 

lideranças de resistência, objeto deste estudo. 

  

                                                 

61
 Cf. Machado. P. 145. 

62
 Cf. Ibidem., Carvalho F, 1916, p. 3-4. 
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2.5 Dos limites  

As diplomacias portuguesa e espanhola não se mostraram tão eficientes quanto às 

terras conquistadas. Não se pretende aqui fazer um manual geopolítico acerca dos tratados 

existentes, tampouco identificar suas lacunas ao longo do período colonial. Trabalhos como 

estes já existem e desviaria da proposta em questão. No entanto, alguns tratados e suas 

respectivas ambiguidades foram decisivos na formação do território do Contestado. Em 1764, 

a Capitania de São Paulo, uma das mais importantes naquele período, passou, a pedido de seu 

governador Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão - conhecido por seu título nobiliárquico 

Morgado de Matheus -, a investir na região catarinense. É importante frisar que a área em 

questão estava praticamente abandonada, limitava-se à costa litorânea, cuja finalidade se 

reduzia apenas a garantir proteção de suas fronteiras. 

Até aquele momento, vigorava o Tratado de Madri (1750), no qual se reconhecia o 

território português pelo princípio romano denominado Uti possidetis – direito de posse – 

deslegitimando, assim, o direito dos espanhóis garantido pelo Tratado de Tordesilhas. 

Aumentava, assim, com a criação da Colônia do Sacramento, terra controlada pelas missões 

jesuíticas com auxílio de Guaranis convertidos, que lutaram em defesa do espaço junto dos 

espanhóis, a tensão entre os reinos. A disputa entre as coroas resultou num impasse territorial, 

tendo como desfecho o tratado de El Pardo.  No entanto, os espanhóis não tomaram 

conhecimento de tal tratado e decidiram pela reintegração de posse de parte do território que 

julgavam seu por direito. Esse fato causou ainda mais descontentamento e acirrou a disputa 

entre as Coroas, até a criação do tratado Santo Idelfonso (1777), que deu fim ao litígio 

garantido aos espanhóis o direito da posse do que corresponde hoje ao território do Uruguai. 

No meio dessa disputa entre as Coroas estava a região do Contestado, tomada a pedido 

do governador da Capitania de São Paulo, cujo objetivo - segundo os autos – era povoar a 

região e, consequentemente, preservar as propriedades do governo Imperial, de modo a evitar 

possíveis invasões. Para essa missão, Morgado de Matheus incumbiu a Antônio Corrêa Pinto, 

em 1766, prometendo terras e o direito de escravidão sobre os índios que por lá habitavam. 
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Para além da questão social nascida a partir de então, outro problema de natureza 

fronteiriça se manifestava: agora era preciso estabelecer a legalidade sobre as terras 

disputadas entre as províncias de Santa Catarina e Paraná
63

. O conflito cresce em 1820, 

quando a Vila de Lages passa a fazer parte, legalmente, da Capitania de Santa Catarina, 

distanciando-se da influência de São Paulo. A medida não amedrontou os paulistas que 

mantiveram a sua influência na região por intermédio das estradas que favoreciam, 

significativamente, a dinâmica comercial vigente. O comércio de animais na Feira de 

Sorocabana era importante e, por muito tempo, alimentou as esperanças daqueles que 

cruzavam o Contestado para vender suas criações.  

Desta forma, Lages ia ganhando destaque pela sua localização estratégica, fato que 

despertou ainda mais o interesse dos paulistas em obter o controle sobre esta região. Tal 

disputa será incorporada, com o passar do tempo, pela província paranaense. A Estrada da 

Mata de Lages, depois de chamar a atenção da província catarinense, ganha outros caminhos, 

agora em direção ao litoral, colocando a capital da província em contato com as tropas e 

ampliando as relações mercantis entre as duas regiões, favorecidas pelo entroncamento com 

estradas como Dona Francisca e Vale do Itajaí-Açú. Todos esses caminhos se consolidaram 

ao longo da segunda metade do século XIX e se constituíram, mais tarde, em importantes 

eixos rodoviários de Santa Catarina
64

. 

 

 

 

 

 

                                                 

63
 Província do Paraná nasceu em 1853 até então era controlada pela Província de São Paulo. 

64  Fonte: <http://www.apec.unesc.net/VI_EEC/sessoes_tematicas/Tema4-Historia%20Economica/Artigo-6-Autoria.pdf> 



49 

 

 

 

 

Tabela 2 - Caminho Viamão-Sorocaba em 1797 

Itinerário Léguas Km atuais 

Porto Alegre ao rio Pelotas 30 145 

Rio Pelotas ao mato do Espigão (passando por Lages)  47 227 

Sertão (trecho da Estrada de mata) 41 198 

Fim do Sertão de Curitiba 6 29 

Curitiba e Registro 3 14,5 

Registro e Itapetininga 74 357,5 

Itapetininga a São Paulo 34 164 

Total 235 1.135 

Fonte: Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 1858. 

 

Entre os séculos XVIII e XIX – período de mudança do Brasil Colônia para o Brasil 

Império -, ocorrem duas fases econômicas na região Sudeste, com destaque para a ciclo 

aurífero seguido do ciclo cafeeiro em Minas Gerais. Os demais estados da região alteraram 

suas rotinas e, como consequência, sofreram seguidos ciclos migratórios sem terem estrutura 

suficiente para atender à demanda. As transformações estruturais, porém, não se restringiram 

apenas à região Sudeste. Mesmo que arcaico, a melhor forma de garantir o deslocamento da 

produção - que em sua grande maioria vinha dos pampas gaúchos - ainda era o lombo do 

burro. A medida permitiu maior fluidez e transformou o Contestado, novamente, numa área 

de transição entre as regiões Sudeste e Sul promovendo transformações em sua 

territorialização. A aceleração na economia gaúcha provocou significativas mudanças sociais 

e econômicas no Sul em decorrência da venda do couro, do mate, dos muares e, com 

exclusividade, da venda do charque, importante alimento que alimentava os escravos do 

Império e que viria, mais tarde, ser uma das motivações de conflito com o Império. 

No meio das transformações políticas e econômicas pelas quais o Império passava em 

1853 - logo após a maioridade de D. Pedro II ser sancionada - o Paraná foi oficialmente 
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reconhecido como província, saindo da zona de influência dos paulistas. Não obstante, 

atentando-se que a região do contestado ocupava naquele momento uma zona estratégica para 

economia do centro sul e que havia ainda uma negligência da província catarinense com 

aquelas áreas, decide resgatar os problemas antigos de fronteiras existentes com Santa 

Catarina iniciando a partir de então uma verdadeira cruzada política-jurídica que será decisiva 

mais tarde na formação do Contestado. 

Neste cenário agitado ocorre, em 1864, por parte dos paranaenses uma medida 

bastante polêmica: a criação de uma estação fiscal nas proximidades do Rio Chapecó, 

impactando diretamente nos interesses dos três estados da Região Sul. Com a construção do 

posto fiscal, Rio Grande do Sul deveria pagar tributos por cada animal que pretendesse 

comercializar fora do eixo local. Santa Catarina, por sua vez, é prejudicada em dobro, 

primeiro pelo apossamento de suas propriedades e, como se somente isso não bastasse, usam-

na e ainda cobram por isso. Começava ali o confronto político, econômico e jurídico entre as 

duas províncias que atravessou os últimos anos do Império e só foi efetivamente resolvido na 

República, depois do derramamento de sangue de milhares de civis. 

O primeiro passo foi dado pelos paranaenses e obrigou a província de Santa Catarina a 

recorrer ao Império, de modo a impedir que suas terras agora fossem tomadas pelos vizinhos. 

 

Santa Catarina protesta e exige que o Governo Imperial intervenha e acabe com a 

invasão nos dois lados do território que lhe pertence, nos termos da legislação 

emitida pela Coroa Portuguesa, em 1749. Em resposta ao apelo dos catarinenses, em 

janeiro de 1865, as autoridades do Rio de Janeiro expedem o Decreto 3.378, que 

praticamente homologa os “avanços” do Paraná sobre o território contestado por 

Santa Catarina.
65

 

 

A província catarinense perderia cerca 40 mil km
2
 de seus territórios, caso o Império 

indeferisse e desse ganho de causa aos paranaenses. Fala-se muito do esquecimento da região 

                                                 

65 Cf. Sachet, 2001, p.15. 
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e de seus conflitos geopolíticos, porém pouco se fala sobre a dimensão territorial envolvida 

nessa disputa. Numa comparação com o território português, a área do Contestado seria 

equivalente a pouco mais do dobro da dimensão total desse território e, talvez, por isso 

mesmo os paranaenses reivindicasse a sua posse. Além de sua extensão não ser desprezível, 

ela dispõe de grande quantidade de recursos naturais; também a sua localização passou a 

ocupar papel de destaque, pois com a construção da malha ferroviária os interesses são 

redobrados. 

Contudo, a região possui suas complexidades. É uma área instável, com serras 

íngremes seguidas de rios, o que dificulta a ação do homem em todo seu perímetro. Nesse 

sentido, chamo atenção para uma contradição bastante comum: levando-se em consideração a 

amplitude da área e a dificuldade de acessá-la, tentam por vezes sem sucesso dividir o espaço 

do sujeito. 

Tentando dar uma resposta às polêmicas que gradualmente surgiam, o Império decide 

limitar as ações clandestinas na região e cria, por meio de um decreto, em 1859, o controle 

fronteiriço, usando para isso de colônias militares; a ideia era justamente preservar a 

soberania do Império frente aos seus interesses políticos e econômicos. Outro discurso que 

motivou a criação dessas colônias se apresenta no pensamento predominante da época: além 

da necessidade de povoar as áreas „abandonadas‟, estimava-se que o governo com o 

monopólio do poder pudesse desenvolver ações concretas com aqueles que por lá estavam, no 

sentido de promover a civilização. Apesar do discurso para época parecer bastante oportuno, o 

projeto das colônias militares será concretizado, de fato, 23 anos depois, o que não significa 

ter resolvido os problemas jurídicos, políticos, econômicos e sociais. 

Exemplo da permanência dos problemas enfrentado pelo nosso Império, no que tange 

à delimitação de seus territórios, ocorre em 1895 à intervenção de Grover Cleveland, Chefe de 

Estado dos Estados Unidos no impasse territorial ainda vigente. 

 

No dia 07 de setembro de 1889, a República da Argentina e o Império do Brasil 

assinaram o tratado de Buenos Aires – ratificado por ambos  a 4 de novembro 
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seguinte – pelo qual os dois países concordavam em submeter a contenda de limites 

à decisão arbitral do Presidente dos Estados Unidos da América do Norte, para pôr 

fim as controvérsias sobre a fronteira internacional na mesopotâmia dos rios 

Uruguai e Iguaçu, “se dentro do prazo de noventa dias, contados da conclusão do 

reconhecimento e exploração dos rios litigiosos pela Comissão mista brasileiro-

argentina, os dois governos não tivessem chegado a um acordo amigável” [...] A 

República da Argentina continuava reclamando como seu o território situado entre o 

Rio Jangada [...] e o Rio Chapecó [...], tendo-o como parte da sua Província de 

Missiones, terreno herdado da Espanha
66

.   

 

Barão do Rio Branco, homem experiente e, naquela ocasião, prestigiado no governo 

imperial, foi incumbido da missão de resolver esse impasse com a nação vizinha. Saiu-se 

vencedor e com mais reconhecimento ainda. Segundo ele mesmo, havia por parte dos 

argentinos um desvio de finalidade, já que sua alegação fora fundamentada no Uti possidetis. 

A vitória jurídica não resultou em harmonia, ao contrário, desencadeou outro problema 

interno, uma vez que a província do Paraná usava exatamente o mesmo argumento para se 

apropriar do território do Contestado. É preciso relembrar que a Vila de Lages fora 

conquistada, num primeiro momento, pelos paulistas e, portanto, se a mesma base jurídica 

fosse assegurada, o Paraná - que antes pertencia aos conquistadores - disporia do direito de 

posse. Ressalta ainda que, a região sempre fora abandonada e que Santa Catarina nunca fizera 

absolutamente nada por lá. Assim, o melhor seria abrir mão e deixá-la. 

  

Trata-se de uma questão clamorosa e que brada aos céus pela injustiça altamente 

revoltante que encerra contra nós. É a velha questão de limites com província do 

Paraná. É essa espoliação, é essa tentativa de esbulho do nosso território, atentado 

inaudito, que fez um representante do Paraná, juntando o escárnio à afronta, 

exclamar em plena Câmara dos Deputados: “a província de Santa Catarina seria 

muito feliz se o seu território se limitasse ao Desterro
67
”.  

 

                                                 

66
 Idem., Thomé, 1993, p.27. 

67
 Cf. Ibidem., Sachet, 2001, p.27 
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Na historiografia clássica, durante a transição do Império para a República, temos uma 

passagem sem grandes mudanças em setores fundamentais. Ocorre, apenas, a continuidade da 

política pragmática ruralista, alimentada pela desigualdade social. Isso não seria diferente no 

tocante à questão territorial, pelo contrário, a famosa propaganda da modernização do Estado 

por meio das linhas férreas caminhava para mais uma fase da precarização. O pesado fardo da 

política modernizante fora acompanhado do sangue daqueles que buscavam, naquele 

território, a esperança e, naturalmente, a fuga do mandonismo advindos da herança colonial. 

Um ano após a República, o então governador do estado catarinense, Lauro Müller, 

decide romper com o plano jurídico e vai ao encontro do representante paranaense, em busca 

de um acordo capaz de selar a paz e de pôr fim àquela situação insustentável entre os estados. 

Para que isso fosse possível, o representante catarinense fez uma proposta fundamentada 

inicialmente em quatro princípios, que seriam incorporados em acordo posteriormente: a 

abolição de impostos, com exceção do imposto sobre a erva-mate por ser principal artigo de 

exportação do estado de Santa Catarina durante o final do século XIX e início do XX; a 

cobrança do imposto da erva no porto e a divisão partilhada entre ambos; apoio da União no 

que se refere ao uso do mate; encaminhamento da questão dos limites ao Congresso Nacional 

e a elevação do imposto do mate nas exportações. Deste modo, Santa Catarina tentava, com 

reformas vagarosas e pouco eficientes, minimizar o quadro econômico desfavorável, como 

pode ser observada no gráfico abaixo
68

. 

 

 

 

 

 

                                                 

68
 Idem, op. Cit., p.134 Machado 
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Fonte: Adaptado por MACIEL, Johny Marcelo. 

 

A tentativa de aproximação não surtiu efeito, ao contrário, a partir de 1896, já no 

período republicano, houve por parte dos paranaenses uma intensificação do conflito, no que 

se refere à apropriação territorial em litígio.  Sem autorização de autoridade competente, os 

paranaenses invadiram as áreas ocupadas, pouco se importaram com a vida dos civis que 

habitavam aquelas regiões. Os avanços das tropas foram seguidos de resistência, mas, não 

acreditando que aqueles caboclos sem planejamento e domínio do espaço geográfico 

pudessem dispor de organização capaz de fazer frente aos militares, o encontro resultou em 

algo catastrófico. 
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Portanto, para os sertanejos do planalto norte, a disputa de limites não era algo 

abstrato ou um assunto exclusivo de políticos. A existência dessa questão 

representava uma ameaça real, tanto à sua dignidade pessoal como à sua condição 

social de posseiros ou sitiantes independentes
69

.  

 

O caso voltou para o Supremo Tribunal Federal e para grande surpresa dos 

representantes dos estados, o caso não foi sanado com argumento de inaptidão por parte do 

presidente da casa. Na medida em que as duas partes envolvidas concordaram em direcionar o 

caso para um árbitro que intermediasse os interesses de ambas as partes, ocorre o improvável. 

Anos de luta jurídica até que Santa Catarina obteve ganho de causa mais uma vez. 

Seus títulos históricos pesaram na decisão e o estado já podia contar com a região do 

Contestado como parte de seus limites. No entanto, as autoridades de Curitiba
70

 não 

reconheceram a decisão da mais alta corte do País. Elas argumentaram que, na Constituição 

Federal de 1891, estava estabelecido que os casos de limites entre os estados da Federação 

deveriam ser resolvidos politicamente e não juridicamente.  Logo, a questão só poderia ser 

definida mediante acordo das respectivas Assembleias Legislativas homologado pelo 

Congresso Nacional. 

O governo do Paraná não só resistiu como gastou muito para adiar ao máximo a 

decisão. Tentou inclusive a criação de um novo estado de nome “Missões” que mais tarde 

poderia ser anexado aos seus territórios. Tamanha ousadia não implicou em mudanças na 

esfera jurídica; na contramão dos interesses paranaenses, o Supremo nega o terceiro embargo, 

esgotando completamente o sonho de posse do Contestado. Contudo, a questão só será, enfim, 

encerrada depois dos conflitos travados na Guerra do Contestado que, naquele momento, já se 

faziam presente. 

                                                 

69
 Ibidem, op. Cit., Machado p.135. 

70
 Ibidem, op. Cit. Sachet, p.38. 
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Pelo acordo final de 1916, a cidade de Rio Negro foi desmembrada, mantendo este 

nome no lado paranaense, na margem direita do rio Negro. A parte desta cidade que 

ficava à margem esquerda passou a ser o município catarinense de Mafra. A antiga 

saliência paranaense formada pelas vilas de Três Barras, Papanduva e Itaiópolis foi 

entregue integralmente para Santa Catarina, o mesmo acontecendo com os vales do 

Timbó e Paciência. A cidade de União da Vitória ficou dividida pelo leito da estrada 

de ferro, tendo o lado norte conservado seu antigo nome, passando sua fração 

catarinense, ao sul, a denominar-se Porto União. Os municípios de Palmas e 

Clevelândia foram divididos, surgindo ao sul da região oeste o município 

catarinense de Chapecó
71

.  

 

  

                                                 

71
 MACHADO, 2004, p. 137. 
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2.6 A “nova Jerusalém”  

Depois do combate no Irani que ficou lembrado especialmente pela maneira cruel em 

que se desencadeou, resultou na morte em proporções demasiadas de civis e militares, 

incluindo grandes lideranças como do Monge José Maria, esperava-se, decerto por parte das 

autoridades legais que a partir daquele episódio e com o fim da figura do Monge fosse 

sucumbido à causa dos sertanejos e a situação aos poucos entrasse na normalidade. A 

complexidade que envolve o extenso território do contestado, a fé rústica dos moradores, a 

formação política que advém de histórias recentes contra o Estado faz com que ocorra o 

movimento contrário do esperado e aumente a resistência e naturalmente a raiva contra seus 

representantes. O V capítulo do Príncipe de Maquiavel nos obriga a refletir e inclusive 

comparar as campanhas militares em Canudos e do Contestado apenas no âmbito da 

hegemonia territorial, porém, sem querer tratá-los dentro da mesma ótica, abre-se precedente, 

ainda com o distanciamento temporal e contextual para uma reflexão sobre as variações de 

dominação espacial. Apesar de muitos estudos tratarem os movimentos sociais de Canudos e 

Contestado com certa proximidade, declarando que o messianismo fora decisivo e de 

proporções similares, faltando elementos sólidos para esta constatação; havia ali um contexto 

favorável apenas para as representações legais e aproximá-los seria a melhor escolha para 

justificar ações de guerra, porém, avaliação desta natureza peca especialmente pela ausência 

de fundamentação teórica e conhecimento geográfico. É preciso antes de tudo lembrar que o 

conflito de Canudos antecedeu o do Contestado e apenas por isso já muda o desfecho entre 

eles. Nos sertões da Bahia o que se viu foi à dizimação dos envolvidos trazendo para o 

Contestado uma tentativa mais branda no primeiro momento. O cenário diverso entre os 

conflitos nos aproxima diretamente dos três modos existentes de conservar os territórios 

dominados segundo Maquiavel: o primeiro arruiná-los; o outro, ir habitá-los pessoalmente; o 

terceiro, deixá-los viver com suas leis. 

 

Como exemplos, existem os espartanos e os romanos. Os espartanos conservaram 

Atenas e Tebas, nelas criando um governo de poucos; todavia, perderam-nas. Os 

romanos, para manterem Cápua, Cartago e Numância, destruíram-nas e não as 

perderam; quiseram conservar a Grécia quase como o fizeram os espartanos, 
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tornando-a livre e deixando-lhe suas próprias leis e não o conseguiram: em razão 

disso, para conservá-la, foram obrigados a destruir muitas cidades daquela 

província. É que, em verdade, não existe modo seguro para conservar tais 

conquistas, senão a destruição
72

. 

 

A prática de guerra adotada pelos militares nos sertões da Bahia aproxima-se da 

primeira forma de domínio segundo Maquiavel, de arruiná-los por completo não deixando 

resquícios do movimento, conquistando desta forma a soberania absoluta advinda da opressão 

que lhes é de praxe reduzindo assim as chances de uma reviravolta. Nos sertões sulinos do 

Contestado, como consequência de um extermínio que ainda manchava a imagem do Estado 

republicano recém-formado, buscaram uma estratégia diplomática num primeiro momento 

que se aproxima da segunda prática maquiavélica de ir habitá-los pessoalmente como 

primeiro estágio, para que a posteriori, pudessem romper com a terceira característica, 

findando suas leis e cultura por meio da dominação via opressão.  

A morte do Monge José Maria foi observada pelos militares como vitória e que 

renderia trégua entre os “fanáticos”, no entanto, o que se viu foi contrário, aumento 

considerável de fiéis que esperavam seu retorno e que por ele lutariam até a morte. Ocorreu 

uma dispersão do Irani rumo ao Taquaruçu no sentido de propagar os acontecimentos e se 

reorganizarem para o retorno do Monge que disse antes de morrer que ressuscitaria junto do 

exército encantado que o acompanhasse, tornando Taquaruçu, o reduto sagrado “a nova 

Jerusalém” como lembra Duglas “apesar de terem sido muitos os redutos e vilas santas, 

Taquaruçu e Santa Maria acabaram por adquirir as características de centros principais da 

irmandade. A primeira, predominantemente no plano simbólico
73
”. A partir da ausência de 

José Maria, novas lideranças dentro de um cenário em que a cultura e as leis que julgavam 

corretas estavam mais do que vivas como podemos observar nos depoimentos dos inquiridos. 

 

                                                 

72
 Cf. Maquiavel, Nicolau. O Príncipe [tradução Maria Júlia Goldwasser]. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1996. p. 21  
73

 Cf. Monteiro, D, T. p. 128 
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[...] Perguntado o nome, filiação, idade, profissão, estado e naturalidade? Respondeu 

ser Innocencio Manuel de mattos , [...] que o fanaticos praticam exercícios de tiro ao 

alvo e jogo de facão; que elles rezam das oito as nove horas da manhã, e as quatro 

horas da tarde; que as ordens da virgem eram dadas diretamente aos chefes e estes as 

determinavam de “soldados” que nunca viu o monge José Maria nem vivo nem 

morto, si bem que os chefes digam ainda vê-lo, que existem grandes capelas no 

caçador e em tamanduá; que julga serem intenções dos “fanaticos”, depor o governo 

e implantarem a Monarchia.
74

 [...] Perguntado sobre o que sabia a respeito desses 

lugares, respondeu que Julga ser duas léguas igualmente a distancia de Pinhares a 

Campina Vieira que de lado direito da estrada seguida existem cerca de cem 

habitações ocupadas pelos fanaticos e suas famílias que do lado esquerdo a cerca de 

cem metros da estrada fica a casa do Aleixo, que igualmente deste lado tem duas 

Igrejas [...] dedicada a José Maria.
75

 

 

[...] Perguntado o nome, filiação, idade, profissão, estado e naturalidade? Respondeu 

ser José Tavares Freire. [....] O que significa a cruz verde na bandeira? Que a cruz 

verde é distinctivo dos irmãos e serve para reconhecimento entre eles e as iniciais 

S.D.I, julga significarem “Senhor Divino Jesus”.  

22. Qual sua religião? Catholica.  

23. Se acredita em José Maria? Diz que não, porem, que acredita muito em João 

Maria, que julga ser santo e achar-se em toda parte. 
76

 

 

Perguntado o nome, filiação, idade, profissão, estado e naturalidade? Respondeu 

chamar-se Antonio Fernandes de Oliveira, filho de Theresio Fernandes, com vinte e 

quatro annos de idade, lavrador, solteiro e ignorar de qual Estado é natural, sabendo 

apenas que nasceu em lugar chamado Vacaria. [...] Perguntado se sabia qual a 

religião professada pelos fanaticos?  Respondeu que não sabia; e que de sua prisão 

ouvia apenas erguerem-se vivas, todos os dias pela manha e a tarde, a todos os 

santos do céo e a José Maria
77

. 

 

Sebastião Gonçalves Padilha quando perguntado sobre as virgens responde: não ter 

mais isto, só se fazendo rezas para José Maria e as Santas
78

. 

 

                                                 

74
 Cf. Autos de perguntas de Innocencio Manuel de mattos feitos na região do Contestado entre 23/ out 1914 até 

31/out 1914 –IPM. Anexo – Inquérito I.     
75

 Ibidem.  
76

 Cf. Autos e ofícios enviados para General Setembrino feito na região do Contestado dia 21/10/14 –IPM. 

Anexos: Inquérito II.  
77

 Cf. Demais autos de perguntas – Canoinhas dia 21/10/1914- IPM. Anexos: Inquérito III. 
78

Cf. Autos de perguntas de Sebastião Gonçalves Padilha. IPM 10. Caixa 01. Anexos: Inquérito IV. 

 Pasta 82  
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Relatório 

Pelo presente depoimento, verifica-se que o individuo de nome José Tavares Freire, 

é um obsecado adepto das crendices pregadas por João Maria, que tem grandes 

perturbações têm trazido à desordem no território contestado.  

Esse depoimento [...] de inverdades faz perceber, que de facto ele exercia a 

espionagem, n‟numa das principais estradas que conduzem ao reducto da Paciencia.  

Transparece ainda, haver algumas relações de pequeno commercio entre os fanaticos 

da paciência [...]  

Parece tornar-se necessária a manutenção da prisão d‟este fanático para futuras 

orientações.
79

 

 

Estes inquéritos posteriores à morte de José Maria parecem bastante esclarecedores 

enquanto a resistência dos sertanejos e da avaliação simplista dos militares depois do conflito 

no Irani. Subestimaram a força dos sertanejos que por sua vez, muniam-se cada vez mais de 

esperança na medida em que a tirania aumentava, propagando sistematicamente a raiva como 

principal combustível entre eles. O relatório militar revela não apenas o engajamento 

combativo dos sertanejos, mas igualmente habilidade no campo político-administrativo, 

demonstrando que não estavam dispostos a nenhum acordo, sendo capaz de morrer pela terra 

sagrada, fruto de antigas diásporas conflituosas.  

A presença do Frei Rogério e a posição do Governador do Estado catarinense 

representam o lado diplomático no embate do Contestado. Parece-me clarividente que não 

havia ali uma unanimidade no que diz respeito aos procedimentos militares, que esta 

inquietação não se resume a complexidade do território, tampouco da resistência dos 

sertanejos, sem querer deslocá-los da relevância do contexto; é possível que a lembrança 

recente de Canudos permeasse as principais autoridades e com receio de enfraquecer a jovem 

República com outro episódio deplorável, desenhava-se assim um traçado diferente com 

intuito de abrandar as relações ou ainda, que havia por parte dos envolvidos, uma visão mais 

comedida acerca do movimento do Contestado, o que me parece bastante razoável, haja vista 

que as mudanças em curso promovidas pelas autoridades estaduais e federal convalidam que 

foram surpreendidos. Desta maneira, a pedido do governador, do bispo de Florianópolis e 

                                                 

79
 Cf. Ibidem., Anexos: Inquérito II – Relatórios.  
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especialmente da oligarquia local que se sentiam ameaçados com o regresso dos sertanejos 

pelo risco eminente de seus interesses, tomam em conjunto a decisão de intermediar 

diplomaticamente com o movimento por meio da figura do Frei Rogério Neuhaus que, como 

autoridade religiosa poderia ser decisivo nesta intermediação. 

 

Das memórias do frei Rogério.  

- No dia 8 de dezembro, às 10 da noite, cheguei debaixo de uma chuva torrencial à 

casa de Praxedes Gomes Damasceno. [....] Às 7 horas do dia 9, com quatro pessoas, 

consigo entrar no acampamento.  

Exponho o motivo da minha visita.  

- Eu vos considero como meus filhos. Quero bem a vós todos. Até estou pronto a dar 

a minha vida por vós. Convido-vos para assistir à Santa Missa e depois, cada um 

volte para a sua casa. [...] Dirigi-me a algumas mulheres pedindo que, por amor aos 

seus filhinhos se retirassem. Replicou uma delas:  

“Se morrermos, morreremos na fé de Deus” 
80

. 

 

Estes foram os primeiros relatos registrados pelo Frei Rogério em sua ida ao 

acampamento, e de antemão percebe-se que apesar de sua influência religiosa, não interferiu 

nos interesses dos sertanejos que o repudiaram como lembra Queiroz a partir do 

posicionamento cético do Frei Rogério no que diz respeito à figura do Monge José Maria.  

“Em princípio, diz respeitar os padres de boa-vida, mas que Rogério seria “um ladrão de 

dinheiro nas estradas” [...] Os padres não valem mais nada. [...] No dia seguinte, ninguém 

compareceu a missa para a qual Fr. Rogério havia convidado a todos
81

. 

Eusébio, um dos intermediadores das lideranças que sucederam o Monge e que será 

lembrado no próximo capítulo vai além e profere; que se o Frei não é capaz de acreditar nas 

palavras da liderança de Manoel, “enviado de Deus”, teria de apanhar. Houve debate entre os 
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 Cf. SACHET‟S. 2001. p 115; 116. 

81
 Cf. Queiroz, V. 1966 p. 119, 120 121. 
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sertanejos, alguns defendiam o espancamento, outros a degola até mesmo a castração do 

Frei
82

. 

Nos inquéritos analisados é possível identificar no depoimento de Pedro Nicolau do 

dia dezesseis de novembro de mil novecentos e quatorze sua tentativa de fuga que foi 

obstruída em decorrência da perseguição que faziam ao Frei Rogério como pode ser 

observado no final do fragmento. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autos de Perguntas, 191483. 

 

O fracasso da aproximação do Frei Rogério não foi o único, enquanto na prática o Fr. 

tentava desmistificar a figura de José Maria e por isso sofria retaliações, havia uma 

emblemática disputa no campo jurídico-político entre os representantes dos estados que 

disputavam as terras do Contestado. Com a indecisão acerca da legitimidade das fronteiras, 

havia um temor de que a qualquer momento pudesse eclodir outro conflito similar ao do Irani 

e que os sertanejos criassem outro núcleo de resistência. A fim de evitar este deslocamento o 
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 Cf. Machado. 2004. p. 202. 
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 Autos de perguntas de Pedro Nicolau – IPM 05. Anexos: Inquérito V. 

Ilustração 3 – Inquérito Militar 
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Governador do estado catarinense, responsável pela área de Taquaruçu emite um comunicado 

ao representante paranaense e outro ao ministro da Justiça e negócios do governo federal no 

sentido de evitar a dispersão dos envolvidos. O plano era o cerceamento da região 

concomitante a inserção no reduto com intuito de desarmá-los e perante a lei julgá-los 

criminalmente, foi formada para esta finalidade três destacamentos militares, um saindo do 

Norte a partir do rio Caçador; do sul região de Campos Novos e por fim uma tropa de 

Curitibanos, sentido noroeste totalizando cerca de 220 soldados para esta missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa adaptado para simples conferência. 
84

. 

 

Antes da chegada dos destacamentos ao reduto de Taquaruçu, Queiroz descreve o 

insucesso da ação militar. 
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 Cf. Monteiro D.T; anexos. Adaptado. p.278. 

Ilustração 4 – Mapa da Região do Contestado 
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Uma das colunas, a que partiu de Campos Novos, nem chegou a avistar o 

adversário; o pânico provocou a retirada. A que vinha de Caçador debandou depois 

de rápido tiroteio. O mesmo aconteceu com aquela que era constituída de soldados 

da polícia militar. Parece que antes do assalto, o comandante desta última, o Cap. 

Euclides de Castro, enviava bentinhos e retratos de santos a Taquaruçu, “talvez para 

apaziguar as iras da caboclada” se por acaso viesse a cair nas mãos” 
85

. 

 

O desconhecimento da geografia e o armamento dos sertanejos foram as principais 

razões registradas pelos legalistas da derrota no Taquaruçu, o apoio das forças armadas do 

Governo federal não foi suficiente para evitar outra ruína, agora no espaço controlado pelos 

catarinenses. As consequências deste episódio foram imediatas, do lado do Contestado pode-

se dizer que foi tomada por euforia, notadamente pela vitória sem nenhuma morte, o que 

elevou a confiança dos envolvidos mesmo passando internamente por instabilidade política 

pela transição da liderança de Manoel para Joaquim, o Menino Deus. Por outro lado, a 

diplomacia depois desta derrota foi completamente ignorada e o diálogo foi substituído pela 

necessidade de findar com os “fanáticos” que insistem em desrespeitar as leis. Um dos 

comandantes no combate Capitão Esperidião José Almeida foi sentenciado como culpado por 

negligência e preso por 14 meses; sinalização da necessidade imediata de encontrar um 

responsável pela derrota e minimizar os rumores que se alastram pelo país no intuito arranhar 

o prestígio da corporação e de desmoralizar as Forças Armadas.  

A resposta não demorou e em pouco mais de trinta dias Taquaruçu foi cercada pelo 

exército que, munido de canhões e metralhadoras arrasaram o reduto. A resposta contrariou o 

próprio governador catarinense que sugeria em que antes do derramamento de sangue fossem 

esgotadas todas as possibilidades para assegurar a vida dos sertanejos do Contestado. 

O ataque a Taquaruçu foi liderado exclusivamente pelo exército federal, que 

aumentou para o montante aproximado de oitocentos homens e outros militares catarinenses 

                                                 

85
Cf.  Queiroz, V. 1966. p. 122  



65 

 

 

 

que já conheciam a geografia. Tratava-se de uma resposta direta aos críticos da República. 

Para tanto, foi necessário o uso de armamentos de grande porte nunca usado em território 

nacional.  

A ação foi iniciada como ponto de partida na cidade de Florianópolis até curitibanos 

numa distância superior a de trezentos quilômetros, percorrendo diariamente cerca de trinta 

quilômetros para alcançar o destino do Taquaruçu. No dia 8 de fevereiro de 1914 as tropas 

comandadas pelo tenente coronel Dianarte de Aleluia Pires, sob seu comando se posicionam 

no topo da elevação numa distância aproximada de 600 metros do alvo e principiam os 

disparos num alcance seguro, garantindo que os sertanejos não pudessem usar suas principais 

estratégias de guerra, o corpo a corpo, tampouco que seus tiros pudessem atingi-los pelo 

afastamento de suas trincheiras. O combate é longo, desigual e cruel, os sertanejos que 

restaram do front, percebem tardiamente que não seriam capazes de vencer aquela batalha 

dispersando-se mais ao norte, rum ao reduto de Caraguatá, uma fuga silenciosa e dolorida, 

sobretudo pelos seus irmãos que deram suas vidas por aquelas terras que dispunham de um 

significado não compreendido pelas principais autoridades do período. 

 

Ao anoitecer verificaram os assaltantes que a cidade santa ia sendo abandonada. Mas 

só no dia seguinte é que as tropas se dispuseram a forçar o reduto. Através de 

binóculos, os oficiais não viam ninguém nas casas destroçadas; apenas cães 

percorriam o recinto de um lado para outro, e porcos no gramado fuçavam 

cadáveres. [...] Grande número de cadáveres, calculando por uns em 40 e tantos, e 

por outros em 90 e tantos; pernas, braços, cabeças animais mortos: [...] Pavor 

motivado pelos destroços humanos; pena das mulheres e das crianças que jaziam 

inertes por todos os cantos do reduto
86

.  
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2.7 O Caraguatá de Maria Rosa 

Depois da derrota sofrida nos campos do Taquaruçu os sertanejos buscaram se 

reterritorializar num espaço mais seguro, procurando assim dificultar ao máximo a 

aproximação dos militares. O lugar apesar de ficar mais próximo da estrada de ferro, 

praticamente não dispunha de estradas, era cercado de mata virgem e barrancos escorregadios, 

tornando o acesso bem mais complexo, apenas quem conhecia bem a geografia poderia 

chegar ao local sem maiores dificuldades. A distância que separa os redutos é estimada em 

100 km e pelas condições de acesso, certamente não seria tarefa simples. É preciso lembrar 

que os militares acostumados e treinados a condições adversas percorriam cerca de 30 km por 

dia para chegar ao reduto de Taquaruçu, elevando a complexidade não apenas do acesso, mas 

do próximo enfrentamento.  

Os sertanejos do Contestado conheciam muito bem a região e contavam com este 

detalhe para se reorganizar e continuar resistindo, em depoimento Innocencio Manoel de 

Mattos disse que “lá fora illudido, porem, ao ter visto de perto aquelle movimento só tinha 

vontade de retirar-se, o que não fazia de medo, porem agora, em virtude da situação resolveu 

abandonar, deixando a sua própria família e fugindo pelas mattas com grande sacrifício para 

assim desviar as guarnições que os bandoleiros têm em diversos pontos das estradas
87
”.   

Neste inquérito, entende-se que além do notável conhecimento da área, já estimado 

pelo tempo em que viviam na região, havia ali um nível de organização estratégica entre os 

envolvidos, capaz controlar a região e antever possíveis problemas. A fuga do inquirido pode 

representar um sinal de fragilidade e, por conseguinte, de instabilidade local, no entanto, é 

preciso saber que era bastante comum entre os sertanejos usarem este discurso para persuadir 

os militares e obterem informações inimigas, esta prática espiã ficou conhecida na linguagem 

local como “os bombeiros”, na prática, bombeiro é aquele que observa atentamente os atos do 

concorrente, podendo ser parceiro dos sertanejos ou de suspeitos.   
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O Austríaco Andre Pazdioza “Disse mais que nesse acampamento fora interrogado e 

acusado de ser bombeiro ameaçado de morte e guardado bem como os seus companheiros a 

vista até mesmo para trabalharem como fizeram no dia seguinte
88
”.  

Antonio Fernandes de Oliveira quando perguntado “se sabe alguma coisa sobre 

assassinatos, roubos depredações feitas pelos fanaticos? Respondeu nada sabe pelo facto de 

estar preso; que o individuo Joaquim Jungue ia fuzilal-o porque o considerava bombeiro de 

Canoinhas e que Jungue não levvara a efeito seu intuito graças a intervenção de Estanislau, 

que por ser um antigo conhecido do depoente, intercedeu em favor d‟este
89
”.  

Ou no caso de Manoel Joaquim de Araujo sendo-lhe perguntado sobre a procedência 

de armamentos e gêneros alimentícios responde “que não existe mais negociantes fugindo-os 

e o que isto não fizeram, foram assassinados por elles jagunços e que a única esperança que 

têem é o Hyrani; declarou mais, ainda que distante desta estação existiu, digo duas léguas 

segurammente existem piquetes deles, sendo um na casebre do coronel Maximino, outro no 

Leandro Palmas e outro no Hassa não podendo dar exatos números de jagunços que compõe e 

que se compromete ir mostrar o lugar onde se acha escondido um bombeiro”
90

. 

 Havia ainda a ajuda de militares que se solidarizaram a causa dos sertanejos como 

no caso do soldado Pedro Fonseca de Alcântara que sinalizava em seu abrigo com sua luz 

interna o momento em que os sertanejos poderiam agir. O fato foi confirmado por outros 

soldados que em depoimento admitiram o favorecimento do cadete
91

. 

Ao contrário do que muitos defendem; o reduto de Caraguatá não foi formado em 

decorrência da destruição do Taquaruçu, a tentativa de aproximá-los no sentido de torná-los 

um não só diminui a complexidade do movimento como não levam em consideração 
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 Cf. Ibidem., Anexo. Inquérito III. 
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91

Cf. Anexo: Depoimento VIII. 



68 

 

 

 

fenômenos importantes como as lideranças. Embora tivessem a defesa da terra como objetivo 

principal, pode-se dizer que cada reduto tinha sua autonomia, seus líderes e suas leis.  

No Taquaruçu o controle estava nas mãos do jovem Joaquim que chegou a antever o 

ataque militar, porém, nem todos acreditaram em sua previsão, gerando internamente uma 

dispersão gradual entre aqueles que acreditavam na profecia do menino Deus e a permanência 

de outros até o dia do massacre. Com o desfecho do confronto, todos os que sobreviveram 

acabaram se dispersando mais ao norte ao encontro dos demais. A chegada ao Caraguatá 

representou uma disputa de poder, uma vez que já havia naquele espaço uma liderança 

consolidada, rompendo desta maneira por completo com a hipótese de que o Caraguatá fora 

formada como consequência do Taquaruçu.  

Queiróz disponibiliza em sua obra um rico acervo documental além de transcrever 

entrevistas importantes, dentre elas a do próprio Joaquim sendo bastante esclarecedora 

enquanto ao advento em Caraguatá. “Ao chegarem Euzébio, Joaquim e os demais a 

Caraguatá, ali já havia um reduto formado. Caraguatá já estava cheio de gente. Era pessoal 

das Perdizes, dali tudo junto”. [...] O fato é que Euzébio e Joaquim não puderam se impor [...] 

não tinha mais poder. [...] O próprio Joaquim em depoimento diz, “Nós estava já lá como pau 

de fósforo. Quem mandava era Maria Rosa
92
”.   

Ainda que Joaquim tenha empregado o papel da liderança a cargo de Maria Rosa é 

preciso ter cuidado com esta declaração, evitando uma generalização enquanto a organização 

social do grupo. Benevenuto Alves de Lima, conhecido como Venuto Baiano por ter nascido 

na Bahia, desertor da marinha em 1894 e de origem italiana, lembrado pela maioria no 

período por suas práticas de banditismo na região, ganhou fama de bandido depois de um 

assassinato em que estava envolvido além de participar de invasões; a empresa responsável 

pela estrada de ferro, a madeireira local e o Estado do Paraná manifestavam repúdio a figura 

do Baiano por suas ações criminosas. Baiano esteve no Taquaruçu no período dos dois 

conflitos, contudo, estava prestando serviços externos, usava sua habilidade de articulação 
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para a prática de recrutamento, primeiro por meio do diálogo e se não fosse favorável, partia 

para as ameaças.  

Venuto Baiano fora peça importante no Caraguatá e o medo que transmitia fazia do 

mesmo uma autoridade local, portanto, é possível dizer que Baiano também exerceu uma 

liderança, especialmente por ser influente a ponto de conduzir ações em dois redutos 

diferentes, em Timbó, motivado pela questão dos limites entre os estados, Baiano era 

respeitado por figuras de grande relevo como Conrado Grober, Bonifácio dos Santos, Antônio 

Tavares e Aleixo Gonçalves de Lima, o que confirma que além do fanatismo e do banditismo 

o Contestado é marcado por lutas no campo jurídico e burocrático, superando a estrutura da 

obra de Paulo Pinheiro Machado que trata este movimento isolado dos movimentos sociais.   

Já em Caraguatá onde o viés era religioso, Baiano dividia funções com Euzébio 

Ferreira dos Santos, Elias de Morais, Alexandre de Souza, Francisco Paes de Farias. 

É sabido que o reduto de Caraguatá estava povoado, a concentração demasiada deu-

se não apenas pelo deslocamento do Taquaruçu tampouco pelo recrutamento em que os 

sertanejos estavam sujeitos, O reduto está localizado na região central, nas proximidades de 

outros importantes redutos como Perdizes, Santa Maria, Tamanduá e Pedras Brancas, por esta 

razão o fluxo de pessoas era intenso e aumentava gradativamente, medidas de cunho social 

também chamava atenção e contribuíam para novos deslocamentos, estas medidas eram 

importantes e foram decididas entre os envolvidos no sentido de assegurar as condições 

mínimas de sobrevivência entre eles. Para Sachet
93

 estas decisões renderam em seu livro o 

título de socialismo caboclo, referenciando ao movimento que três anos depois eclodiu na 

Rússia e que tinha em comum, propostas igualitárias como na redistribuição do processo 

produtivo e de propriedades. O próprio Euzébio Ferreira dos Santos e Elias de Morais 

abandonaram suas propriedades em decorrência dos interesses comunais. Ainda segundo o 
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autor, era norma geral no grupo, “Do que um come tudo tem que comer. Todos são irmãos. 

Ninguém tem direito de vender nada para o outro. Tudo é dado para todos
94
”. 

Este sistema que se configurou de modo mais acintoso no Caraguatá deu-se em 

especial pela necessidade e resistência. A integração é fortalecida pelo apego religioso 

existente nos sertanejos, a ideia de renunciar as leis deste governo republicano e aceitar 

apenas as leis divinas abre-se precedente para Maria Rosa e outras lideranças que se 

aproveitam dos valores transcendentais para assumir o posto de referência. Nos altos 

analisados o conceito usado entre os sertanejos para este sistema político que se configurou 

em razão do momento era a Monarquia. 

Em depoimento, Gregorio Cherrechuke afirma depois de uma prisão no reduto “que 

após as trez dias foi posto em liberdade e era considerado como irmão, uzou fita branca o que 

foi obrigado, considerado irmão tinha licença para passear no acampamento sem 

desconfiança, entrou em forma, acompanhou vivas a santos diversos, e também a 

monarchia
95
”. 

Já Antonio Geraldo Pires quando perguntado sobre o que ouvia no reduto, 

respondeu: “Disse ouvir fallar muito de novidades e especialmente se referiam a monarchia e 

a [...] uma virgem menina de nove a dez annos a quem elles obdecem cegamente
96
”. 

A despeito do conceito empregado de maneira despretensiosa pelos sertanejos, tem-

se pouca relevância para a pesquisa, o ideal é compreender que ali nasceu uma ideologia local 

de resistência aos interesses do capital e do Estado. Em defesa da terra, dos valores culturais, 

da manutenção da liberdade e da preservação do espaço natural é que se agarram na 

Monarquia como sistema quimérico. A lógica maniqueísta adotada pelos sertanejos, onde a 

Monarquia é o céu regido pelo São José Maria enquanto a República seria inferno conduzido 

pelos interesses do diabo tem todo sentido prático, é necessário compreender o contexto 
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histórico, a formação do Contestado deu-se ainda no regime monárquico dentro de um 

esquecimento por parte do Estado, capaz de assegurar às pessoas a tranquilidade e o direito a 

propriedade além dos recursos necessários para sobreviverem que mais tarde foram perdidos 

com a República. Deste modo fica mais claro a acepção conceitual entre o divino e o 

monárquico como lembra Paulino em depoimento. “No tempo do Império não havia tais 

violências... As terras, cada caboclo podia então requerer para si
97
”. 

 A herança cultural e, sobretudo das festas do sagrado, do divino e do São Bom-Jesus 

também contribuiu para o fortalecimento da idealização do sistema monárquico, não podendo 

esquecer que a festa sempre teve um caráter político-religioso, além da união entre os redutos 

havia a partilha daqueles que gozavam de melhores condições, não se observava aquilo como 

uma obrigação, era sem dúvidas um dever. É, outrossim, imprescindível a relação das festas 

do sagrado com a figura do monge José Maria, seu surgimento ganhou notoriedade quando o 

mesmo fora convidado a integrar-se com os demais em um dia festivo, favorecendo a relação 

entre o sistema político ao mítico.  
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3 Capítulo II. Das Influências no Contestado 

3.1 Formação das lideranças  

A campanha do Contestado é marcada, fundamentalmente, por elementos simbólicos 

que contribuíram para preservação da cultura, das práticas sociais, da dinâmica e divisão do 

trabalho, além da resistência e formação das lideranças. Sua importância é indiscutível, e 

imprescindível para a compreensão geral do movimento. Ignorá-los seria inimaginável, as 

lacunas decorrentes desta opção metodológica dificilmente poderiam ser preenchidas. Por 

outro lado, existe o risco, bastante comum em estudos desta natureza, de fundamentar o objeto 

de pesquisa apenas pelo viés religioso, o que seria igualmente improcedente -  também há 

trabalhos que se aventuram nesta tendência menos plural. Poucos são os que se desprendem 

destas amarras e trazem-nos abordagens integradoras sem perder sua qualidade metodológica, 

menos ainda sua fundamentação teórica. Muitos são os motivos para tamanho apego aos 

valores metafísicos, aliás, não vejo possibilidade de um completo desapego transcendental em 

qualquer que seja a abordagem: mesmo na perspectiva social, defende-se a ideia de que as 

relações de parentescos se dão pela vertente religiosa, as lideranças eram definidas dentro do 

ambiente do sagrado e a economia girava em torno do que havia de mais abençoado, a terra. 

Interpretações deste tipo são comuns no campo acadêmico, todavia carecem de maior 

ponderação. O próprio Douglas Teixeira Monteiro, ao exemplificar o perfil social das 

populações que habitavam a região do Contestado, apoiando-se em Maria Isaura de Queiróz, 

vê o caboclo do Contestado como alguém que vivia em um mundo mágico e misterioso. Ao 

lado dos riscos naturais e das tensões da violência humana sempre pronta a explodir, sofria 

com os temores do sobrenatural, legado de uma tradição indígena e portuguesa e, 

secundariamente, africana
98

. 

Na contramão de Monteiro, Paulo Pinheiro Machado, em seu Lideranças do 

Contestado, obra consistente, afirma que os processos que desembocam no Contestado devem 

ser analisados dentro de uma lógica mais complexa, integradora. Acrescenta, contrariando 
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novamente Monteiro, desta vez criticando a separação que este faz entre a crítica social e a 

religiosidade, que o ideal, até para fins didáticos, seria aproximá-los e não os distanciar. 

Política e religião compõem de uma parceria constante, prevalecendo em grande 

medida nos desdobramentos de diferentes movimentos sociais no Brasil. É possível, através 

desta circunstância, ilustrar o caráter político do Contestado, notadamente enraizado no 

panorama milenarista e messiânico. Existe praticamente uma unanimidade entre os trabalhos 

que referenciam o Contestado em entendê-lo como reflexo de outro movimento, ocorrido em 

outra circunstância, Canudos. 

Com finalidade pedagógica, esboçarei uma sistematização breve de alguns 

movimentos sociais que ocorreram no Brasil, dentre eles alguns reconhecidos como 

messiânicos, com objetivo de ampliar o debate sobre a influência religiosa na condução de 

revoltas de nossa história. Não se pretende com isso compará-los, mesmo que seja inevitável 

em certos momentos, mesmo porque trabalhos com esta proposta já existem como na obra 

produzida por Monteiro
99

. 

A rigor, casos como os de Juazeiro, Canudos e Contestado ficaram marcados por 

tratar-se de episódios levados a cabo por milenaristas e messiânicos. Pode-se dizer que a 

similaridade entre eles decorre de elementos rurais e fundamentalmente religiosos, não 

significando que por estas particularidades podem servir para igualá-los no processo político. 

Em primeiro lugar, o uso do messianismo, em seu sentido mais genérico, caberia apenas nos 

casos de Juazeiro e Canudos, diferenciando-os do movimento de lideranças do Contestado. As 

lideranças exercidas por Padre Cícero em Juazeiro e Antônio Conselheiro na Bahia foram 

determinantes no processo que desencadeou os conflitos, sem sua representatividade não 

haveria a condução para o “espaço sagrado” que diz respeito à prática messiânica. No entanto, 

este papel não foi o mesmo no caso dos Monges no Contestado. José e João Maria não 

conduziram os caboclos para a guerra. Apesar da morte de um dos monges em combate, o 

conflito continuou. Além disso, os caboclos não foram guiados para um território onde seriam 
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libertos e salvos, a terra santa era a mesma, consolidando uma luta carregada de valores 

simbólicos, porém sem poder defini-la a conceitos puramente simbólicos ou exclusivamente 

políticos. No que diz respeito a qualquer suposto caráter milenarista dos movimentos, é 

possível dissociá-los pela ordem contrária: talvez o único caso no qual o conceito seja 

apropriado seja o do Contestado, já que supõe uma ruptura com os valores da Igreja, criando 

uma nova “seita”. O que se vê em Juazeiro, e também em Canudos, é um movimento 

conflituoso com a Igreja, mas incapaz de promover uma ruptura com a instituição, condições 

determinantes para um movimento milenarista. 

A necessidade de atribuir valores religiosos a movimentos conflituosos no Brasil não 

se reduz às revoltas de caráter rural – interessante, aliás, pensar como valores e conceitos 

atribuídos mudam em decorrência das condições sociais dos grupos revoltosos. O Contestado, 

Canudos e Juazeiro são dos alguns casos que entraram na história como movimentos 

ruralistas, limitados, fanáticos e reformistas, que não dispunham de nada de revolucionário 

por manterem a ordem vigente e que, por isso, são referenciados como revoltosos. 

Curiosamente, em 1932 o Brasil passou novamente por um momento conflituoso, desta vez 

no importante Estado de São Paulo. Promovido após o golpe de 1930 instituído por Getúlio 

Vargas, foi um movimento revoltoso conduzido pela elite paulistana, com apoio de setores 

conservadores. A família e a religião unidas representavam um dos pilares de sustentação do 

movimento “revolucionário”. O clero abençoou os filhos das mulheres que iriam para a guerra 

e justificou a legitimidade da luta para as massas populares, para o povo todo, sem distinção, 

assim era a guerra santa de São Paulo. Os jornais católicos afirmavam a legalidade da 

“Revolução”, pois ela não se voltava contra o poder constituído pela vontade divina, mas, 

sim, contra o Governo Provisório que não queria a Lei Constitucional
100

. Certamente há 

diferenças significativas entre os conflitos, mas o que chama atenção é a perpetuação da 

memória histórica de cada manifesto: enquanto aqueles desprivilegiados que lutavam pelos 

sertões do Brasil ficaram lembrados como reformistas e revoltosos, um outro movimento, 
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também arraigado em valores religiosos, porém, conduzidos pela elite no centro do país 

entrou para história como “revolucionário”. 

A necessidade de as autoridades representadas pelo Estado daquele momento julgarem 

o movimento do Contestado como trivial e messiânico, como já haviam feito com Canudos, 

se revela pela ocasião bastante razoável no sentido de reduzir ao máximo a origem do 

problema que, em sua essência, advém do próprio Estado. Para isso não faltaram pretextos 

para aproximá-los: o fanatismo aliado à irracionalidade, a ilegalidade da posse das terras, a 

afronta religiosa das lideranças, além do caráter antirrepublicano do movimento. Certamente 

existem várias outras similaridades entre os dois conflitos que poderiam abrir espaço para 

uma reflexão, no entanto, quaisquer conflitos de caráter rural, nos quais a terra se apresente 

como valor simbólico terão suas similitudes. Além disso, é preciso também entender as 

heranças coronelistas presentes em nosso país para estabelecer relações com o contexto do 

Contestado
101

. 

O coronelismo é visto pela Maria Isaura de Queiróz como algo mais dinâmico, não se 

resume a questão das heranças dos latifúndios, em sua análise fica evidente que o exercício do 

coronelismo ocorre também pela matriz econômica, contudo, além da propriedade de terras a 

autora adiciona a herança, o casamento e o comércio como possíveis origens do 

enriquecimento. 

 

Pode-se dizer, pois, que o mando político do coronel era resultante de sua posição 

econômica, em primeiro lugar, que dava ao indivíduo a possibilidade de exercício do 

poder colocando-o em situação de fazer favores; a existência de parentela era 

condição importante de apoio para a conservação do poder dentro do conjunto de 

parentes; mas entre os parentes, o chefe, por excelência era aquele que apresentasse 

as qualidades indispensáveis
102

. 
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De acordo com Maria Isaura de Queiroz, o Contestado fez parte de um movimento 

controlado pelas ações de diferentes coronéis e suas lideranças do conflito estão limitadas aos 

interesses dos agentes do poder, seja por meio do latifúndio ou não. Paulo Pinheiro Machado 

diverge desta visão e apresenta dados contundentes que dificultam qualquer interpretação 

materialista no que diz respeito às lideranças do conflito. Para tanto, fez um levantamento dos 

inventários daqueles que atuaram diretamente nos conflitos, resultando numa realidade 

distante daquela apresentada por Queiroz - os inventários evidenciaram que muitos caboclos 

que exerceram a condição de liderança eram lavradores humildes. Neste documento também 

foi possível identificar que os líderes sertanejos dispunham de poucas terras para muitos 

herdeiros. Praxedes Gomes Damasceno, que acompanhou o monge José Maria no primeiro 

ajuntamento de Taquaruçu, um dos redutos mais importantes nos conflitos, teve sua casa 

queimada no fim da guerra e foi morto em Irani. Possuía apenas duas partes de terrenos de 

faxinais réis e sua herança foi dividida entre sua viúva e nove filhos
103

. 

Deste modo, pode-se notadamente levantar questões acerca da composição das 

lideranças, evidenciando que existem várias vertentes, cada qual a sua maneira. No entanto, 

não é relevante entrar neste embate a respeito de quem eram ou como atuavam os líderes nos 

conflitos pelo próprio Contestado sem antes refletir sobre sua herança. Este problema 

apresenta-se com mais solidez no final da pesquisa, à medida em que a história dos caboclos 

seja levada em consideração e suas experiências externas forem apreciadas. Pode-se 

interpretar o surgimento das lideranças como reflexo do mandonismo das oligarquias, como 

explica Queiroz, ou entender que se consolidaram a partir das classes inferiores, no próprio 

cenário rural, segundo Machado - ambas as teorias parecem não exaurir o tema, abrindo 

espaço para um novo recorte, capaz de valorizar na formação política a contribuição central 

no que tange a composição das lideranças. Maurício Vinhas de Queiroz, com uma visão mais 

ampla, abre espaço para reflexão sobre essa nova vertente: “Em Campos Novos, se fixaram 

criadores que vieram fugidos do Rio Grande por ocasião da Guerra dos Farrapos”
104

 [...] Um 

dia se estabeleceu na vila um promotor moço, filho de um coronel do município vizinho de 
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Campos Novos, mas este que fora estudante em Porto Alegre e provavelmente havia 

assimilado as ideias liberais do tempo
105

. 

Vários indícios apontam para uma influência externa na formação do Contestado. Nos 

primeiros capítulos demonstrei a participação de paulistas e gaúchos como posseiros que se 

adentraram na região, usaram o abandono da área para fugir dos conflitos, da servidão ou da 

concorrência desleal que os grandes centros oferecem. Acreditar-se-ia, portanto, numa 

sociedade dotada de valores culturais e políticos que aumenta com a chegada de outros 

personagens como no caso dos imigrantes. 

De toda forma, me parece evidente que não se pode diminuir o conflito apenas sob a 

perspectiva messiânica, ou encarando-o como algo circunstancial. Ao contrário, ciente de que 

no cerne da sociedade há influências culturais rio-grandenses através do fluxo migratório forte 

para região do Contestado, há também influência política por meio de ex-maragatos que 

disputavam o controle de regiões como nos casos em que, Demétrio Ramos atuava nos 

campos de Timbó e Aleixo Gonçalves de Lima em Canoinhas
106

.  

Pretende-se explorar os conflitos que antecederam o Contestado, identificando suas 

vicissitudes ideológicas e políticas com o objetivo de demonstrar que as lideranças exercidas 

na Guerra do Contestado fazem parte de uma continuidade complexa e heterogênea. Os autos 

de perguntas dos inquéritos feitos na região do Contestado entre 1914 e 1915, sinalizam para 

esta amplitude do movimento. As perguntas feitas pelas autoridades enquanto interrogavam-

nos mantinham um padrão que permaneceu praticamente inalterado; neles podemos observar 

a constância de questões acerca de sua origem, ascendência e profissão. Aspectos importantes 

para delinear um perfil social e político. 
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Auto de perguntas: Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do anno de mil 

novecentos e quatorze, nesta villa de Canoinhas, Estado de Santa Catharina,  na 

chefactura de polícia militar, ali presentes o senhor primeiro tenente Castello 

Branco, chefe de polícia, comparecendo os indivíduos afim de serem interrogados 

pela mesma autoridade, seguindo a ordem Manoel Ribeiro, português, solteiro, com 

trinta e cete annos de idade, empregado na Estação de Ferro; [...] Interrogatório feito 

á André Pazdziora naturalizado brasileiro, nascido na Áustria; [...] Interrogatório 

feito á Aniceto Posa, natural de Villa Rica, Paraguai. [...] Horácio dos Santos, com 

vinte e cinco annos de idade, solteiro, militar morador do acampamento desta villa, 

natural do Estado de Sergipe. [...] Auto de Perguntas feitas ao José Tavares Freire 

[...] Seus pais? Falecidos e naturais do Estado do Rio Grande do Sul.
107

 

 

Todos os inquéritos disponíveis foram avaliados entre os anos de 1914 e 1915, 

certificando a multiplicidade cultural advinda daqueles que circundavam a região do 

contestado. Ademais, toda abordagem que ignora estes fenômenos tende a reduzir sua ação e, 

por conseguinte apequenar o conflito. A proposta segue o percurso das fontes, com novas 

perguntas pretende-se expor movimentos que antecederam o Contestado, relacionando o papel 

político de cada um para que a posteriori, seja lúcido esclarecer o meu objeto com mais 

propriedade. O papel político da Farroupilha e a Revolução federalista serão neste capítulo 

destaque e sustentarão os próximos num recorte mais objetivo.  
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3.2 A questão Farroupilha 

Curiosamente, a “Revolução Farroupilha” sofre tanto quanto o Contestado pelo 

romantismo de sua narrativa, muitas vezes marcada pela mitificação dos personagens 

transformadores de sua história. Tendem a prevalecer os interesses dos poucos agentes do 

poder como se se tratasse de algo comunal. Apesar da similaridade mítica na abordagem com 

o Contestado, é preciso ter cuidado para não ir além deste fator de semelhança, já que existe 

um distanciamento considerável entre ambos, aliado do aparato ideológico daqueles que 

exercem o poder, mostrando os caboclos do Contestado como vítimas e os farrapos como 

sujeitos dominantes. 

José Murilo de Carvalho
108

 reitera o mesmo, ao afirmar que a Farroupilha não passa de 

uma narrativa personalista, distante de uma versão heroica, sem charme e aliada aos interesses 

daqueles que exercem o poder, sobretudo, para aumentar a desigualdade. Sérgio da Costa 

Franco segue pelo mesmo caminho do historiador mineiro, fazendo outro tipo de afirmação 

pertinente: a de que toda a historiografia do ciclo farroupilha é marcada pela devoção 

reverencial aos rebeldes, senão por sua apaixonada mitificação
109

. 

Embora considere um exagero por parte de Sérgio da Costa Franco sua posição quanto 

a historiografia farroupilha, muito se sabe sobre o movimento rio-grandense e, para tentar 

esclarecer, uso uma passagem de Marc Bloch que sintetiza com certa eficiência o 

momento
110

: “não há senão uma ciência dos homens no tempo e que incessantemente tem 

necessidade de unir o estudo dos mortos ao dos vivos”. A luz da relação econômica e política 

ou da ideia de República ou do Federalismo como os farrapos são lembrados, torna-se 

imprescindível para repensar a história do passado com novos problemas do presente.  

                                                 

108
 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem & O Teatro das Sombras. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 1996. 
109

 Cf. FRANCO, Sérgio da Costa. Porto Alegre Sitiada (1836-1840). Porto Alegre: Sulina, 2000, p. 14-15.  
110

 Cf. BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Oficio de Historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 67. 



80 

 

 

 

Ainda sobre ideologia farroupilha ou poder e mitificação, me parece oportuno remeter 

ao pensamento gramsciano
111

 que não dissocia o pensar e o agir, ou a filosofia e a práxis 

política. A percepção do real, neste caso do movimento dos farrapos, toma para si 

determinada condição que advém de um pequeno grupo social, tirando, sobretudo, sua 

individualidade.  Essa analogia requer da manifestação do sujeito uma concepção de mundo, 

tomando emprestado sempre referências de outros agentes sociais. Desta maneira, a ideologia 

de uma sociedade tornar-se-ia a ideologia de sua classe dominante. 

O contexto político em que a farroupilha se faz presente é favorável às transformações, 

a dinâmica econômica mundial tem outras necessidades, em descompasso com o velho 

colonialismo. O processo de independência que norteia a América Latina contribui fortemente 

para a emancipação das classes dominantes, sua ação de controle se dá pela hegemonia dos 

mecanismos produtivos, no caso do Brasil e em particular do Rio Grande do Sul, a terra e a 

mão de obra escrava. 

A economia faz parte da engrenagem principal do Rio Grande do Sul. Com a 

hegemonia da pecuária dentro do país, torna-se mais dinâmica sua territorialidade, aliada à 

mobilidade cada vez mais intensa. Seu crescimento acarreta transformações significativas e 

estruturais dentro do Brasil em sua fase colonial, estradas foram construídas, feiras montadas 

e toda uma rede de proteção garantida para que, a partir dos pampas gaúchos, fossem criados 

entrepostos regionais, cujo objetivo central consistia na legitimação da dominação, no 

entanto, dentro de uma lógica contraditória. 

 

A ideologia descreve a aparência e encobre o essencial, mas, no caso do Brasil, tais 

abstrações burguesas não corresponderiam a nada. [...] a ideologia seria duplamente 

falsa: por retratar falsamente a realidade, a partir dos interesses de uma classe, e por 

haver falta de correspondência entre as ideias e a estrutura econômico-social, ou 

entre representação e o seu contexto concreto. Neste caso, as ideias estão fora do 

lugar [...] ao exemplo do liberalismo europeu que no plano das aparências afirma a 

igualdade e a liberdade de trabalho e encobre o essencial (a dominação burguesa), 
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[...] num Brasil agrário e escravista, pois não representariam nem a realidade nem 

sua aparência.
112

 

 

Apesar de toda a fluidez advinda da economia pecuarista no Rio Grande, o que mais 

chama atenção no âmbito deste trabalho é a cadeia fronteiriça formada pela colônia 

portuguesa objetivando a proteção de seus territórios. Todavia a questão dos tratados já fora 

discutida em outra ocasião e o que ganha merecido destaque é a formação militar e política 

dos rio-grandenses neste cenário. Muitos cidadãos que serviam as corporações militares foram 

enviados para as constantes campanhas na região dos pampas afim de protege-la do alcance 

dos inimigos externos, e, por conseguinte, recebiam por parte do Estado, como recompensa, 

algumas sesmarias
113

 objetivando evidentemente ocupar as terras deslegitimando os 

castelhanos em quaisquer que fossem as reinvindicações no plano jurídico. 

No entanto, depois de algumas derrotas, muitos militares optaram por desertar do 

serviço militar e fazer sua vida naquela região lutando pelo direito da posse, como lembra 

Sodré: “Como militares, graduados ou não, confundiram sempre a luta militar com a sua luta 

privada. Na qualidade de militares, e em recompensa por serviços militares, é que se haviam 

tornado proprietários; como militares, deveriam defender o que lhes pertencia
114
”. Temos, 

portanto, um perfil social que vai se delineando de forma bastante heterogênea e ambígua em 

termos políticos; de um lado, o movimento republicano que expulsou seu colonizador pós-

independência, de outro civis-militares que usufruem das terras e passam a exercer uma 

persona e dividir espaço com os latifundiários e posseiros. 

A temática da terra segue como pauta prioritária por tratar-se de um movimento 

contínuo. A necessidade da apropriação da terra dialoga com outras realidades regionais 

favorecendo uma analogia horizontal e progressiva, capaz de aproximar os farrapos do 

Contestado, haja vista as similitudes quanto à formação territorial, ou seja, quanto à criação 
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das estâncias, que ocorria de maneiras diferentes, algumas por meio da usurpação, legitimada 

a atuação do chefe do bando guerreiro e/ou dos tropeiros de gado, pela outorga de uma 

sesmaria, ou pelo simples reconhecimento subentendido por parte das autoridades do direito à 

posse da terra pela força, tal como na campanha do Contestado
115

. 

Outra semelhança advém dos embaraços políticos entre o Estado Imperial e a elite dos 

farrapos quanto à questão posse da terra e sua exploração. Mais tarde a região passa a ocupar 

a agenda do Estado, que alega que, em nenhuma circunstância, interesses locais podem se 

sobrepor à política pragmática e centralizadora que operava o Primeiro Reinado e o Período 

Regencial, redundando em disputas políticas de interesse e, por conseguinte, no que 

conhecemos como o principal episódio local de visibilidade nacional, a Revolução 

Farroupilha
116

. Por esta razão, as políticas de isolamento criadas pelo poder central tentaram 

esfriar os ânimos das elites gaúchas, no entanto, não foram suficientes para deslegitimar o 

poder sulino, havia ali um sentimento novo e regionalista que até aquele momento no país era 

praticamente desconhecido. 
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3.3 Ideologias esfarrapadas 

O caráter ideológico que norteava os farrapos é visto pelas grandes autoridades 

intelectuais como o de um movimento liberal. Boa parte dos trabalhos que tratam do assunto 

se apoia nos periódicos que circulavam no Rio Grande naquele momento. Flores
117

 não é 

diferente e trata a questão a partir de textos dos principais contratualistas. A escolha parece 

bastante razoável, tratando-se de um conflito que buscava a legitimação do poder por 

intermédio de um contrato que lhes assegurasse o direito à propriedade, diminuindo desta 

forma o campo de ação do Estado. O liberalismo pairava naquela sociedade, porém há ali uma 

grande confusão entre os principais teóricos acerca da bandeira levantada entre seus 

representantes. Flores lembra ainda em sua obra que havia um liberalismo “esquizofrênico” 

advindo de correntes diversas, desencadeando uma colcha de retalhos. 

 

Os farroupilhas não estruturaram ideias políticas originais, elas se relacionam no 

ideologismo universal dos intelectuais e políticos do século XIX, justamente porque, 

no processo político brasileiro, havia carência de teóricos por inexistência de 

universidade e imprensa no período colonial, com agravamento de que o Império 

derivava-se de Portugal, um Estado absolutista por tradição
118

. 

 

É bastante razoável compreender que a origem dos ideais era fragmentada, havia ali 

correntes ideológicas distintas, predominando as inglesas e estadunidenses; por esta razão, 

podemos deduzir que Flores divide o movimento entre liberais monarquistas e liberais 

republicanos federalistas. Havia ali também outros teóricos que defendem outras tendências e 

muitas delas embasadas num romantismo local e com pouca profundidade, e é por este viés 

que pretendo destacá-los, buscando uma aproximação com uma parte da bibliografia do 

movimento do Contestado que privilegia a carência de profundidade em sua interpretação, 
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dando-nos a impressão de que o assunto já teria sido amplamente discutido e naturalmente 

encerrado. 

Márcio Edimir Gonçalves
119

 apresenta, em sua monografia, uma tentativa de 

reconstruir as tendências ideológicas da campanha dos farrapos a partir de seus principais 

teóricos. Apesar de uma bela iniciativa, faltou aprofundamento teórico no campo ideológico e 

político - talvez nem fosse essa sua intenção, haja vista que seu título já acena para um 

enfoque mais abrangente, tendo no papel teórico apenas um pano de fundo para uma 

reconstrução através de um periódico. De qualquer forma, contribuiu bastante no que tange o 

material levantado. 

Inicialmente destaca para o trabalho de Brasil
120

 que publica sua obra em data 

comemorativa da farroupilha, com expectativa republicana. Contudo, não ratifica a ideia e 

acaba deixando evidente apenas o lado liberal da revolta, alegando não haver elementos 

substanciais para tal definição. Todavia, propôs mais tarde que a República seria a única 

esperança para legitimar a questão do liberalismo. Sua análise deixa lacunas acerca das 

influências externas do movimento, o que considero problemático pela circunstância social 

abrangente daquele povo. Por outro lado, no que tange os conflitos, existem discordâncias 

sobre sua relevância externa, como lembra Flores ao ratificar a pobreza dos italianos, 

inclusive de Garibaldi na esfera militar e ideológica. Suas contribuições advinham por meio 

dos periódicos apenas. 

 

Giuseppe Garibaldi, Tito Lívio Zambecari e Luigi Rosseti são apontados como 

fautores ou ideólogos do movimento liberal que criou a Republica Rio-Grandense. 

No entanto, a contribuição ideológica destes três personagens foi nula, por ser 

antagônica aos princípios liberais dos farroupilhas e suas atuações militares 

classificam-se como mínimas no contexto bélico da República Rio-Grandense.
121
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Permeia uma incerteza acerca do papel ideológico da farroupilha: poderia enumerar 

dezenas de especialistas sobre o assunto e o resultado tenderia a divergências sobre seu 

caráter político-ideológico: republicanos, monarquistas, liberais, federalistas. Seja como for, 

unidos ou dissociados, a grande questão que centraliza meu interesse acerca do assunto refere-

se à falta de unidade política dos envolvidos, aliada à preservação de interesses da elite 

agrária, resultando num perfil sócio-político desigual, sustentado pela lógica reversa do 

liberalismo, que mais tarde será decisiva na formação do Contestado. 

Todos os desdobramentos que envolvem a questão ideológica neste ambiente apenas 

ratificam os interesses dos grandes agentes do poder. Neste sentido podemos recorrer à ideia 

de uma ideologia perversa e até mesmo falsa. Em suma, no Rio Grande do Sul o movimento 

circunscreveu-se aos limites da classe dominante, pecuarista, latifundiária e escravocrata. 

Estes eram os “cidadãos” que se autodenominavam “o povo do Rio Grande” e que arrastavam 

junto de si seus empregados e dependentes para lutarem num movimento em torno de causas 

alheias aos horizontes daquelas camadas dominantes. O pensar e o agir correspondem aos 

interesses dos grupos que empresariam o movimento, bem como a sua necessidade de manter 

a dominação sobre o corpo social
122

. 

Não era exatamente o que considerava a principal autoridade do movimento 

farroupilha, Bento Gonçalves explicita em um de seus manifestos certa ênfase libertária e de 

cunho nacionalista. 

 

O resultado de vossa nobre empresa não podia ser duvidoso, pois que ela era 

reclamada pela justiça e pela opinião, esta rainha do universo, cujo poder é 

irresistível; triunfastes, brasileiros livres, e com vossa decisão e vosso triunfo destes 

uma prova de que sois dignos aos benefícios da liberdade; patenteastes os nobres 

sentimentos de nacionalidade que inflamam vossos peitos, comprovastes, enfim, que 

vossa fronte jamais se dobrará ao pesado jugo da arbitrariedade. Esses motivos e 

estes sentimentos que convosco partilham todos os corações verdadeiramente 
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 DACANAL, José Hildebrando. A Revolução Farroupilha: História e Interpretação. 2
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brasileiros justificarão vossa conduta aos olhos dos mais rígidos censores dos 

movimentos populares.
123

 

 

No registro das propostas entre 1835 e 1836 da Assembleia Legislativa da Província 

de São Pedro que mais tarde se tornaria o Estado do Rio Grande, é possível refletir sobre a 

questão orçamentária através da Proposta n
o
38

124
 e, à luz das receitas e despesas, compreender 

se os gastos estavam de acordo com o que era referenciado por Bento Gonçalves em seus 

manifestos. É preciso deixar registrado que alterei a ordem e subtrai alguns dados que, de 

modo geral, não transformam a realidade que se pretende apresentar. 

 

Art.º 1º O Presidente da Província é autorizado a despender no próximo futuro ano financeiro. 

Quadro 2 - Despesas  

§15º Com as duas Companhias de Polícia                           85:564$000 

§ 4º Com a Instrução Pública não sendo construído edifício algum para Aulas                       33:641$000 

§12º Com as obras públicas mais urgentes, inclusive a remoção das areias do Rio Grande, e Norte  

                              20:000$000 

§ 9º Com os juízes de Direito                            19:200$000 

§ 2º Com subsídio a 28 deputados ajuda de custo para vinda e volta e expediente durante as Sessões 

extraordinárias                              12:848$000 

§ 5º Com a propagação da vacina, havendo professores em todas as vilas, e Provedorias de Saúde  

                                3:860$000 

                                                 

123
 SILVA, Bento Gonçalves. Atas, Propostas e Resoluções da Primeira Legislatura da Assembleia Provincial 

(1835/36). org. por Liana B. Martins, Márcia E. Miranda e Viviane O. da Silva – Porto Alegre: Assembléia 

Legislativa do Estado do RS, 2005 -  p.317 
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     Total 269:466$000 

 

 

Art.º 2° Fica orçado o rendimento no próximo futuro ano financeiro da maneira seguinte 

Quadro 3- Receitas 

[23] Transporte                 35:000$000 

§ 4º Imposto de 40% sobre a aguardente nacional de consumo                                     30:000$000 

§ 7º Direito de 5 réis em libra de carne verde                                      29:000$000 

§ 9º Meia siza de escravos                                         14:600$000 

§ 5º Imposto de 60$000rs. Sobre botequins, tabernas e casas que vendessem bebidas espirituosas estrangeiras 

                                                        12:000$000 

§ 3º Décima de herança e legados                                           4:500$000 

§11º Passagens de rios                                            1:650$000 

§10º Terça parte de ofícios                                              330$000 

        TOTAL: 170:682$300 

 

Com o déficit significativo apresentado, as medidas tomadas deveriam seguir, dentro 

da lógica apresentada pelos interlocutores da farroupilha, reduzindo o papel do Estado no que 

diz respeito aos direitos naturais de cada cidadão, além de restringir sua concentração na 

esfera econômica. No entanto, as primeiras medidas foram de aumento de tributação e não de 

contenção de gastos, mesmo estando no âmbito burocrático as despesas mais acentuadas. 
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Como não havia naquele momento uma economia diversificada, todos os setores terminaram 

por serem diretamente atingidos. Aos proprietários de terra que lutaram contra a espoliação 

central, usando a cartilha liberal como prerrogativa principal, restou-lhes aceitar a realidade e 

serem também tributados na proporção de suas quantidades. Estava o cidadão comum, aquele 

que vive com dificuldade e está às margens da elite isento destas “responsabilidades”? Parece 

que não! Retomamos Dacanal quando acena para o papel contraditório da ideologia liberal. 

Se usássemos a máxima liberal para a compreensão do Rio Grande como muitos ainda 

insistem, aquela província, e a posteriori a República Rio-Grandense, teria ali um 

comportamento bastante homogêneo, sem escravos e revolucionário. A realidade, todavia, 

não oferece este desenho harmonioso entre iguais como ilustrado nos dados seguintes. 

 

Tabela 3 - Quantidades de escravos segundo diferentes períodos e as comarcas 

Períodos 1797 a 1849                         1850 a 1887 

Comarcas Masc. Fem. Ignorado Masc. Fem. Ignorado 

Pelotas 1141 447 22 719 328 0 

Bagé 98 57 0 195 178 0 

Porto Alegre 573 357 2 474 340 2 

Rio Grande 274 150 0 328 215 1 

Rio Pardo 829 507 0 189 174 0 

São Leopoldo 0 0 0 44 33 0 

Totais 2915 1518 24 1949 1268 2 

Fonte: Inventários post-mortem guardados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul.
 125

 

 

A amostragem nos revela outro cenário, para além daqueles que acreditavam numa 

região desprovida de escravos. Certamente o número não pode ser comparado com os dos 
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grandes redutos escravocratas formados nos ciclos econômicos que acompanharam o 

desenvolvimento da colônia como o Nordeste açucareiro, o surto aurífero em Minas Gerais e 

os cafezais no Sudeste. É neste sentido que Caio Prado Júnior126 rechaça a ideia de 

escravidão no cenário sulino e lembra que a precariedade da produção pecuária inviabilizava a 

dinâmica escravocrata, eram raros, pois, em grande medida, nos pampas o trabalho era 

conduzido por indígenas e ou assalariados. 

A grande questão que nos cerca sobre as contradições idealizadas nos farrapos, 

ocorrem em maior grau nos momentos conflituosos. Novamente reitero que os marginalizados 

sulinos serão protagonistas e deixarão de apoiar seus diferentes em busca da verdadeira 

liberdade, distante daquela apresentada em caráter demagógico pelas grandes autoridades 

políticas as quais mais adiante farei menção. 

 

Em 20 de setembro de 1835, os líderes fronteiriços e seus seguidores no Rio Grande 

do Sul, conhecidos como Farrapos, derrabaram o governo provincial em Porto 

Alegre. Em novembro de 1836, os Farrapos já haviam estabelecido um governo 

republicano na pequena cidade de Piratini nas colinas da região sudeste da então 

província. Durante quase dez anos resistiram as forças do Império em sua luta pela 

independência. Enquanto a iniciativa estava com os rebeldes, estes foram relutantes 

em utilizar escravos em suas fileiras. Cientes dos problemas de segurança interna e 

da intocabilidade da propriedade privada, as lideranças dos Farrapos demonstravam 

temor em armar e treinar combatentes afro-brasileiros. Contudo, à medida que o 

conflito se prolongava, a recentemente criada República do Rio Grande do Sul 

tornou-se ansiosa por homens que pudessem ser contados como brancos. Ao final da 

guerra, os escravos constituíam a espinha dorsal das forças rebeldes.
127

 

 

 

                                                 

126
 Cf. PRADO JÚNIOR, C.: Formação do Brasil Contemporâneo, São Paulo, Publifolha, 2000.p. 206. 

127
 Cf. Dacanal, 1997, p.61. 
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3.4 As farroupilhas silenciadas  

É possível de maneira menos sofisticada perceber o clima conflituoso envolvendo as 

classes sociais no Rio Grande do Sul na primeira metade do século passado como sendo um 

movimento dirigido por setores latifundiários, sem envolvimentos de setores populares. A 

predominância deste pensamento ultrapassou o século e, mesmo com inúmeros trabalhos 

refutando esta homogeneidade social, ainda existe espaço para releituras de movimentos 

como dos Farrapos amparadas num ufanismo regional que tenta relativizar o episódio como 

uma briga de estancieiros e charqueadores com complicações internacionais; não corria, 

portanto, o risco de tornar-se guerra de pobres, de tornar-se perigo para a paz social. Era briga 

de brancos
128

.  

Muitos trabalhos seguiram a mesma lógica, referenciando o conflito farroupilha dentro 

de um cenário romanceado, conduzido pelo sentimento de devoção aos seus integrantes. 

Embora nos tempos atuais o movimento farroupilha seja ainda um dos principais objetos de 

pesquisas da história recente do Brasil, não se percebe pela grandiosidade do tema, trabalhos 

que o acompanhem no sentido de trazer novos problemas, capaz de suscitar hipóteses 

variadas; rediscutir o conceito de liberalismo num cenário escravocrata, das contradições 

existentes nos movimentos sociais, das relações políticas envolvendo os castelhanos, da 

identidade cultural e política dos envolvidos; do protagonismo dos silenciados; da relação do 

sujeito com o espaço e fundamentalmente das diásporas que foram submetidos pós-conflitos.  

Ciente das dificuldades que envolvem trabalhos que propõe a uma releitura histórica, 

especialmente pela escassez de fontes que contemplem a participação daqueles que foram 

subtraídos da história tradicional, ainda assim é possível, com novas perguntas, repensar o 

assunto sem querer alterá-lo. Não se deseja necessariamente uma mudança nos fatos do 

passado a partir de uma reinterpretação corriqueira, espera-se apenas, com angústias recentes, 

complementar lacunas históricas daqueles que, na sua época, não foram considerados parte 

daquela história, revivendo o passado a partir das mudanças do presente. 
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Michelle Perrot muito antes já sinalizava um caminho promissor no resgate da 

história, no momento em que se discutia o verdadeiro papel das mulheres dentro da sociedade 

dos séculos XVIII – XIX. O silenciamento das mulheres ao longo da história gradativamente 

vem sendo superado e estas passaram a fazer parte, e não apenas da história recente. Para isso, 

foi preciso mergulhar no passado para ver reconhecidos seus direitos, descobriu-se mais tarde 

que elas têm uma história e, finalmente, que a história das mulheres podia ser escrita
129

. 

Eloísa Helena Capovilla da Luz Ramos
130

, por exemplo, levou adiante, com a ajuda de 

colaboradores, um projeto de pesquisa, realizado entre os anos de 2005 e 2006 no Rio Grande 

do Sul, que privilegia a presença das mulheres no período colonial do Sul do Brasil e busca, 

em seu método, um resgate histórico inserindo-as no processo de formação territorial. Apesar 

de tratar especificamente da construção da memória histórica do Rio Grande do Sul, a 

pesquisadora faz uso de uma metodologia que converge com a que usarei no processo de 

formação das lideranças do Contestado, contribuindo não apenas pela similaridade em seu 

artifício, mas também pela rica bibliografia e análise documental específica levantada pela 

autora, que será usada constantemente como referência neste momento, em paralelo às fontes 

do Contestado, e que servirão na ocasião como complemento, pela necessidade de identificar 

raízes formativas do Contestado, especialmente das mulheres. 

Apesar da carência comum feminina nos principais trabalhos que envolvem conflitos 

sociais no país, no levantamento feito pelo Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS) 

disponibilizado parcialmente pela Ramos, há indícios da presença e da participação feminina 

na Revolução Farroupilha. Alguns casos levantados por Ramos serão apreciados no sentido 

de buscar aproximação com o que será desenvolvido mais adiante com Maria Rosa na 

campanha do Contestado, apesar da diferença ideológica que os separa. 
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Muitos casos considerados sem proeminência foram, com o tempo, ignorados pelos 

pesquisadores, como o caso de Dona Ana Luísa Flores que doou 400 novilhos à Revolução 

Farroupilha, ou de Dona Vicência Rosa dos Anjos, que ofereceu 100 patacões à mesma causa.  

A compilação documental que reúne vivências das mulheres no período conflituoso abre 

espaço para a reconstrução da memória rio-grandense superando a ideia diminuta, isolada e 

conservadora em que estavam condicionadas. As relações entre as classes sociais eram 

intensas e variadas, existiam várias Anas e Vicências dispostas a contribuir com o movimento 

- fatos como compra de mantimentos e a venda de rebanhos eram práticas comuns. Ao mesmo 

tempo importantes para a dinâmica local, estavam cientes de seu papel integrador e atentas à 

realidade complexa que as cercava. Estavam elas na organização, mesmo que indireta, 

dispunham de tarefas significativas no provimento e no controle dos materiais básicos e 

necessários para quaisquer momentos. Por outro lado, a venda de rebanhos também envolvia 

protagonismo e consciência, havia na negociata a compreensão das partes envolvidas, 

facilitando a venda no sentido de preservar interesses econômicos e políticos, além de 

contribuir com os farrapos que defendiam a mesma causa. 

Outras, como Dona Francisca, abrigavam em sua moradia, integrantes do movimento 

farroupilha, usando seu endereço como entreposto, podendo usá-lo para enviar e receber 

correspondências ou torná-lo sede temporária do Governo, escolas e/ou órgãos estratégicos 

para a população e para os farrapos; ou transformaram suas moradias em depósitos de armas e 

mantimentos ou até mesmo, como no caso de D. Angélica da Fontoura, que se aproveitou do 

espaço para investigar inimigos e despachar correspondências alertando perigos eminentes. O 

empoderamento das mulheres ocorre sutilmente em ocasiões como estas e inúmeras outras, 

podendo se manifestar silenciosamente em seus maridos como fica evidente na 

correspondência datada 1840. 

 

Minha muito respeitável Exma. Sra. (...) apresso-me a agradecer a V. Exa. tão 

distinto obséquio e asseverar-lhe que sabendo da bem merecida ascendência que V. 

Exa. exerce sobre seu esposo, conto que apenas ele regresse V. Exa. o convencerá da 
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necessidade de sua pronta vinda, e o porá em caminho para a canhoneira ou rio 

Pardo. Nossa questão já se vai alongando demais e por isso reclama o concurso das 

boas patriotas, em cujo número V. Exa. ocupa o primeiro lugar (...)
131

. 

 

Situações condenatórias foram apreciadas na pesquisa de Ramos, nas quais mulheres 

que tomassem partido em defesa dos revoltosos, contrariando assim a ordem vigente da 

capital porto-alegrense eram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos; confirmada 

a suspeita, deveriam cumprir a ordem judicial e num prazo estimado de oito dias se retirarem 

da cidade, como ocorreu no episódio de Maria Francisca de Menezes e suas cinco filhas
132

. 

No Contestado, apesar da lógica econômica reduzida a práticas comunais de 

subsistência, havia espaço para o comércio regional. Era comum em seus redutos que os 

homens assumissem a responsabilidade de deslocar-se para centros mais estruturados, como 

Curitiba, Joinville e São Paulo, em busca de gêneros complementares aos que dispunham, não 

esquecendo de que foi por este intercâmbio econômico, ainda no período colonial, entre o Rio 

Grande do Sul e São Paulo, que ocorreu a formação dos primeiros agrupamentos na região, 

preservando não somente a memória histórica, mas a manutenção da dinâmica complementar 

econômica resultando numa necessária mudança comportamental social feminina. As 

necessidades de deslocamento de seus maridos faziam delas as responsáveis, não apenas pela 

educação dos filhos, mas também pela alimentação, controle de suas terras e negociações 

internas, entre outras funções que ficavam antes a cargo dos homens. 

Auguste de Saint-Hilaire, importante botânico francês que em sua passagem pelo 

Brasil, na primeira metade do século XIX, deixou suas experiências sociais registradas, 

inclusive sobre as características femininas. Classificou as mulheres do Sul como diferentes 

de outras que tinha visto pelo Brasil. Para além dos valores descritivos da mulher, que serve 

apenas para traçar perfis colonialistas e que não nos interessa neste momento, nota o autor, 
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132 Cf. Franco, 2000. p.112 
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com admiração, a da existência de inúmeras mulheres comandando estâncias, trabalhando, 

provendo sozinhas a sobrevivência, em vista da constante ausência dos maridos
133

. 

Este desprendimento do núcleo familiar tradicional provocado pela necessidade 

econômica local faz das mulheres protagonistas e, ao mesmo tempo, vítimas pelo desamparo 

em que se encontram. Relatos deixados por elas no período entre guerras acenam para este 

isolamento, que ultrapassa a questão econômica. Ficam elas também sozinhas em ocasiões 

conflituosas, aumentando o risco de invasões e violências as quais estavam dispostas a 

encarar por uma causa ideológica. Nos dez anos da Farroupilha algumas correspondências 

foram encaminhadas com intuito de preservar seus direitos, garantir sua segurança e o mínimo 

necessário para sobreviver: Maria Micaela Braga encaminha de sua cidade, Piratini, ao então 

Ministro da Fazenda da República Rio-Grandense, Domingos José de Almeida, uma carta 

onde expõe sua realidade seguida da missiva de Dona Isabel Leonor Meireles de Matos que 

direciona sua correspondência ao mesmo ministro. 

 

Com grande pejo me prostro aos pés de V. Exa. a fim de ver se olhando ao meu 

estado de miséria e nudez V. Exa. me manda dar por conta dos soldos de meu 

marido Joaquim da Costa Braga alguma muda de roupa para mim e 2 filhos, que 

desde que meu marido se acha no sítio não tenho tido quem me dê nada e só sim, 

Exmo. Sr., muitas necessidades e grandes privações esperando agora da proteção de 

V.Exa., estas graças. [....] 

 

[... ] Ilmo. Sr. Domingos de Almeida Piratini, 6 de agosto de 1841. Há 5 meses que 

daqui saiu meu marido e deixou-me 3 patacões. Faça ideia o que não terei passado. 

É o motivo porque o incomodo; se me puder arranjar algum dinheiro é um grande 

obséquio do qual lhe ficarei muito agradecida (...). Isabel de Matos. Se não fosse a 

grande necessidade conte certo que o não incomodaria. Se tiver alguma notícia do 

Matos, faça favor de mandar.
134

 

 

Pode-se destacar dentro deste cenário as condições em que as mulheres estavam 

submetidas ou sua relativa autonomia em situações controversas, no entanto, quero chamar a 
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atenção para a comunicação estabelecida com as autoridades farroupilhas, para o letramento 

que tornava possível a organização de grupos diversos. No Contestado, e certamente em 

outras revoltas no país, a comunicação dar-se-ia por meio de correspondências. Mais adiante 

serão expostas passagens que contemplam vivências dentro e fora dos redutos, causando 

polêmica entre as autoridades militares que buscavam compreender as ações dos sertanejos. A 

escrita é um divisor de águas na campanha do Contestado por ser praticamente ignorada. É 

certo que nem todas foram preservadas e sua totalidade é desconhecida por não dispor de uma 

burocracia de Estado, como houve no caso dos farrapos, sendo assim, seria desleal a 

comparação. Por outro lado, a negligência das pesquisas em relação a comunicação entre os 

redutos do Contestado decorre de outra generalização, bastante comum nos trabalhos: a que 

entende a região como povoada por gente ignorante e desprovida desta habilidade, reduzindo 

não apenas o movimento social à oralidade e à clandestinidade, como também suas 

dimensões: existia o interesse, na ocasião, de apequenar o conflito e passar a ideia de que 

havia um controle e tratava-se de algo isolado. 

A necessidade de as mulheres viverem dentro de uma realidade mais solitária 

colocam-nas muitas vezes em situação de vulnerabilidade, como lembra Ramos no caso de D. 

Clemência Umbelina, que clama por socorro ao General Bento Gonçalves da Silva expondo 

sua situação particular. “Vivo do trabalho de minhas mãos [e] V. Exa. não ignora o pouco que 

lucra o trabalho de uma senhora. Acho-me morando em umas casas pertencentes à nação. 

Como não tinha condições de pagar aluguel solicitava a dispensa deste pagamento ao 

Presidente alegando ser uma pobre viúva sem meios de subsistência”
135

. Casos como este, 

somados a outras situações de insegurança e medo foram enfrentados pelas mulheres rio-

grandenses no decênio farroupilha e as levaram a pedir proteção do Estado. Esta realidade 

instável e pouco assistida desemboca no aumento da criminalidade. Embora tenham ocorrido 

no Contestado episódios de pilhagem recorrentes, tal qual são retratados nos altos, é preciso 

distanciar as suas situações, principalmente em função da questão socioeconômica que os 

envolve; enquanto as motivações dos farrapos são de controle político-econômico na região 
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por setores conservadores, sendo estes o alvo preferido dos roubos por disporem melhores 

recursos, no Contestado isso ocorre de maneira oposta: a disputa envolve os desprivilegiados, 

muitos deles vindos da própria região dos pampas, e seus saques atendem apenas às suas 

necessidades; em todo caso, o medo, componente inseparável destas situações perigosas vai 

levar D. Delfina Maria Gonçalves Viana, por exemplo, a pedir e receber escolta para se 

deslocar de Pedras Brancas até Caçapava, ao Ministro da Fazenda da República Rio-

Grandense, Domingos José de Almeida. 

A exposição a que as mulheres estavam submetidas aumenta significativamente o 

risco de violências, dentre elas o rapto, como aconteceu com a filha e a escrava de D. Ana 

Ledorina da Fontoura. A senhora pediu providências ao Estado para solucionar o rapto e 

vingar o decoro de sua casa
136

. A prática do rapto seguido de pilhagens também era frequente 

nos redutos do Contestado, porém, o contexto era completamente diferente: no caso rio-

grandense o rapto não ocorria para recompor o movimento rebelde, tampouco para assegurar 

funções político-administrativas, como ocorria nos campos do oeste catarinense, em função da 

conjuntura do ocorrido, o mais provável é que a justificativa do rapto se resuma a interesses 

escusos, submetendo as mulheres a variadas violências e condicionando-as a submissão plena. 

Outra questão importante é a da escravidão existente no Rio Grande do Sul, a mulher 

colocada nesta condição trava numa luta redobrada e distante daquela que seus donos 

propõem, além do fim da submissão a que está submetida enquanto mulher, há ainda o anseio 

da liberdade plena. 

A dificuldade de encontrar na documentação existente a presença feminina é imensa, 

tornando ainda mais complicada a identificação das mulheres em condição de escravidão. A 

compilação de documentos realizada por Ramos ganha mais importância por tratar-se de 

exemplos como o do senhor José da Silva Brandão que, sem condições econômicas e com 

muita gente para sustentar, entregou ao Estado Rio-Grandense a mulata Merenciana e seus 

cinco filhos, para lhe darem o destino que julgassem conveniente, aliviando-se assim do peso 

                                                 

136
 Ramos, Passim. 
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que lhe causavam
137

. Outro caso trazido por Ramos é o do senhor Bernardo Pires, que tomou 

posse da escrava Maria, que pertencia a sua sogra e estava ilegalmente na casa de outro 

cidadão. 

A escravidão no Rio Grande do Sul, mais precisamente na farroupilha, era frequente 

apesar do número reduzido, quando comparado com grandes centros escravocratas como 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo - a servidão a que eram submetidos não difere 

daquela, eram usados no trabalho forçado como de costume, ou serviam como moeda de troca 

nos momentos em que seus donos passavam por situações econômicas desfavoráveis. A 

depreciação humana aumenta o desejo de revoltas, seguidas de fugas, a realidade conflituosa 

entre os federalistas rio-grandenses abre espaço para constantes retiradas na direção de áreas 

isoladas. Sabe-se que muitos escravos, e posteriormente republicanos, buscaram como refúgio 

países vizinhos livres do trabalho servil ou regiões como a do Contestado, por tratar-se de 

área com reduzida presença do Estado, favorecendo a formação de grupos oprimidos dentro 

do mesmo espaço, consolidando-se um ambiente de luta.   

Em seu trabalho Petiz
138

 ilustra alguns casos de escravos e escravas que fugiram 

durante a Revolução Farroupilha. Entre eles e elas destaca o da escrava Angélica, de controle 

de José Narciso de Freitas, que foi uma dentre centenas que procuraram nas fugas a esperança 

de mudança. Com seus dezoito anos de idade, Angélica não hesitou e levou consigo o filho 

pequeno. Outras fugas se configuraram dentro deste panorama identificado pelo autor. 

 

[...] [fugiram] acompanhando seus pares ou pretendentes, como foi o caso da escrava 

Luiza, uma africana meio fubá, alta e magra, que fugiu da fazenda de Prudente da 

Fonseca, junto com mais seis escravos no „tempo da Guerra‟ e cujo senhor teve 

notícias de que „vivia casada com Domingos, um negro africano de 40 anos‟, que era 

„bem baixo, desajeitado e mal encarado‟.
139

 

 

                                                 

137
 Cf. Ibidem., Ramos. p.8. 

138
Petiz 2006, p.106, 112 Apud Ramos, 2008. p.8. 

139
 Cf. Ibidem., Ramos, 2008, Passim. 
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3.5 Revolução Federalista   

Dando sequência na proposta de resgate cultural do Contestado por meio de recursos 

inseridos em diferentes movimentos advindos especialmente do Rio Grande do Sul; a rigor, 

por defender a ideia de uma correlação histórica entre os movimentos capaz de produzir uma 

continuidade ideológica no que tange a territorialização livre e um sentimento antigovernista 

representado pelas lideranças dos conflitos; reduzindo, por assim dizer, teorias que tratam 

estes fenômenos isoladamente, como se estivessem desconectados e, portanto restritos ao 

universo local, desprovidos de experiência em combate e sem resistência articulada, 

apequenando sua zona de atuação dentro da lógica aplicada pelo Estado; distanciando-se deste 

tratamento mais local é que me aproximo da Revolução Federalista, travada nos primeiros 

anos da República brasileira (1893-1895) no sentido de estabelecer relações que fortaleçam a 

teoria integradora entre os movimentos. 

Para tanto, foi necessário um estudo específico da Revolução Federalista rio-

grandense, atentando-me rigorosamente a detalhes de natureza político-burocrática e social. 

Na respectiva ordem, centrei-me na esfera política com intuito de identificar sua relação 

externa, em particular com o Estado catarinense no sentido de integrá-los ideologicamente, 

havendo desta maneira uma zona mais ampla e apropriada para integração cultural. Por outro 

lado, é contemplado, a exemplo da Revolução Farroupilha, o papel daqueles que foram 

silenciados da história e que se aproximam da realidade que se pretende tratar de maneira 

mais centrada no Contestado; trata-se de um levantamento histórico do papel exercido por 

camadas desprivilegiadas neste cenário. Há como de costume, uma tentativa de apagamento 

das mulheres nos documentos que serão reavaliados na tentativa de aproximá-las da história, 

mas evitando o risco de um trabalho de gênero isolado, como fosse uma compensação. 

 

[...] ver as mulheres na história de uma forma integrada e não segregada, através do 

emprego da noção de gênero que permitiria ampliar e dinamizar os estudos. 

Interessa modificar tanto o enfoque da historiografia tradicional que segrega, quando 
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não ignora, as mulheres, quanto o radicalismo dos próprios trabalhos feministas que 

excluíam o masculino do seu quadro de referência.
140

 

 

Toda a construção deste percurso decorre de duas fontes diferentes, contudo 

complementares, em meu entendimento. A obra de Ângelo Dourado
141
, “Voluntários do 

Martírio”, uma narrativa da trajetória revolucionária federalista na qual o próprio autor se 

coloca como integrante do processo, sendo, nos tempos atuais, a obra mais citada quanto ao 

assunto, especialmente por sua qualidade descritiva dos agentes diretos e indiretos do conflito. 

Como complemento, e por vezes principal referência, a seleção de milhares de documentos 

oficiais compilados pelo Governo Republicano do período em uma obra riquíssima, “A 

Revolução Federalista no Rio Grande do Sul” 
142

 além de trabalhos que se aproximem do 

objeto de estudo. 

Mulheres, escravos e crianças não costumam protagonizar ou sequer dividir espaço em 

bibliografias de temática combativa. Já parece corriqueira a ideia de condicionar estes 

assuntos a uma análise economicista e/ou político-social, fundamentada na heroicidade 

romanceada dos grandes agentes que entraram para a história regional e se tornaram símbolos 

eternizados de luta e resistência. Na medida em que ocorre a inserção dos excluídos na 

narrativa bélica, geralmente aparece para compor os interesses majoritários. Na Revolução 

Federalista o tratamento não foi diferente para o papel feminino e das crianças, foram 

lembrados em contextos deprimentes, marcados pela violência exacerbada, seguido de morte, 

como se manifesta no telegrama endereçado ao Marechal e então Presidente Floriano Peixoto. 

 

Doc. n. 36 – Telegramma do general Telles ao mar. Floriano Peixoto, informando-o 

sobre a situação política do Rio Grande do Sul « Urgentissimo. Reservado. S. N, 

Estação de Bagé. Expedido em 2 de novembro de 1892 -Marechal Floriano.- 

                                                 

140 Cf. BRITO, Maria Noemi, C. O gênero, a história das Mulheres e a memória: um referencial de análise. p.23. 

141 DOURADO Ângelo. Voluntários do Martírio: Narrativa da Revolução de 1893. Martins Livreiro. RS. 1977. 

142 VILLALBA, E. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Documentos e comentários. São Paulo: 

Laemmert Editores, 1897. 
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Hontem estive com o general Tavares que não concordou na conciliação, visto estar 

seriamente compromettido com seus amigos. A revolução no meu entender é 

inevitavel desde que não se tome já as providencias necessarias. Pelo modo por que 

chegaram as cousas aqui, acho que V. Ex. deve declarar já o Rio Grande em estado 

de sitio, nomeando immediatamente um governador militar, mas que este seja alheio 

ás paixões politicas do Rio Grande. V. Ex, não faz idéia dos horrores que se têm 

praticado; os assassinatos são em numero muito elevado, pois por toda a parte se 

degola homens, mulheres, crianças, como se fossem cordeiro!! O saque está por 

demais desenvolvido, assim é que não ha nenhuma garantia quer individual, quer 

material. V. Ex. não conhece nem a terça parte dos horrores que se têm commettido, 

sendo infelizmente praticados por pessoas que deviam ser os mantenedores da 

ordem publica.
143

 

 

A inversão de valores apresentada pelas forças legalistas deveria causar 

constrangimento por protagonizarem tamanha agressão contra civis, no entanto, em contextos 

de combate os valores são facilmente substituídos pela ferocidade irracional daqueles que 

fazem questão de ter, mostrar e usar do monopólio da violência. Aliás, as tropas, sejam elas 

de caráter legalista ou federalista, sempre que passavam em seus deslocamentos por alguma 

propriedade, saqueavam pertences, confiscavam armas, apreendiam alimentos, carregavam 

consigo bois, vacas, cavalos, inclusive recrutando os rapazes
144

. Restavam apenas as crianças 

e mulheres que, assim, ficavam à mercê de pior sorte nas pequenas comunidades sob riscos 

constantes. 

 

[...] os homens, quando podiam, fugiam para os matos. E os velhos, mulheres e 

crianças, nem sempre poupados, recebiam aterrorizados os bandos que se 

disseminavam pelos campos. Vivia-se a revolução pela sucessão de execuções, 

castrações, estupros e degolamentos.
145

 

 

Situações deste tipo não foram exclusividade dos conflitos rio-grandenses, como visto 

nas campanhas farroupilha e federalista, episódios igualmente atrozes ocorreram nos sertões 

                                                 

143
Cf. Ibidem, VILLALBA, E. 1897 p. 207. 

144
 FLORES, M. Dramas e conflitos revolucionários. In Flores, H.A.H. Revolução Federalista. Porto Alegre: 

Nova Dimensão, 1993, p. 37. 
145

  Ibidem., Op, Cit. FLORES, M, 1993. 
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do Contestado em diferentes níveis. Quero registrar momentos bastante particulares que vão 

de encontro com a brutalidade ostensiva dos agentes do Estado nos redutos do Oeste 

Catarinense. 

 

A força do governo também apertou muito no final. Teve um reduto, que começou a 

ser bombardeado por canhão, daí todos correram para a igreja, para se proteger. 

Logo um tiro de canhão atingiu a igreja, que estava lotada de crianças e mulheres, 

pegou fogo, quase todos morreram, isto eu vi. [....]
146
 Foi bala pra tudo que é canto, 

juntou exército, polícia, vaqueanos, tudo, foram pra cima dos jagunços e acabaram 

com eles. Chegaram a empilhar os corpos dos fanáticos pra atear fogo. Matar tudo, 

tudo, homens, mulheres, crianças também. A ordem do governo era matar tudo. As 

crianças eles erguiam, jogavam pra cima e espetavam com uma espada empinada
147

. 

 

Apesar de modesto, Oliveira
148

 desenvolveu um trabalho de boa qualidade no 

levantamento de novos problemas dentro da Revolução Federalista, em parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul o autor, entre outras questões abordadas, sinaliza 

que as crianças eram constantemente expostas aos perigos do ambiente de guerra com o 

consentimento dos pais, ao menos é o que se verifica a partir de alguns depoimentos: 

 

Fiquei para trás, preparando o remédio e então a mulher do Polônio me fez 

merendar, argumentando que eu não sabia quando iria me alimentar novamente. 

Polônio acrescentou:    Mando meu filho de dez anos acompanhá-lo. Ele o levará por 

um corte e o senhor em seguida alcançará os companheiros.
149

  

 

                                                 

146
 Cf. Entrevista com João Maria Palhano por MACHADO, Paulo, P. Guerra, cerco, fome e epidemias: 

memórias e experiências dos sertanejos do Contestado. 2011. 
147

 Cf. Ibidem., Op.Cit., Entrevista com Rosalina Watrin por MACHADO, Paulo, 2011. 
148

 OLIVEIRA, Marcelo França; ALVES, Francisco Neves. Vítimas ou Partícipes? Indícios da Participação de 

Mulheres e Crianças na Revolução Federalista, (1893, 1895). 2013.  
149

 EICKOFF, J. O doutor maragato. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1994, p.72. 
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A despeito do ponto de vista sustentado por Oliveira, que não parece ser uma 

exclusividade deste teórico, mas pode-se afirmar que este conduz seu raciocínio sustentado 

por valores anacrônicos. A rigor, deve-se compreender que o entendimento que norteia a 

idade de um sujeito é sempre critério controverso, visto que sofre mutações ao longo do 

tempo. A figura da criança delongou muito para ser reconhecida e dotada de direitos, em 

tempos remotos o papel desempenhado por estes menores era bem próximo ao dos adultos, 

dentro de um sistema de parceria, sobretudo em regiões nas quais a prática econômica fosse 

reduzida a ruralização, realidade de grande parte do país naquele contexto. Por outro lado, de 

forma acentuada se manifesta a moral cristã que permeia a sociedade e eleva o sentimento de 

culpabilidade em ocorrências punitivas, acarretando o nascimento de um ambiente trágico e 

de lamentações. 

A exposição a qual as mulheres estão condicionadas decorre de outros motivos além 

da necessidade de seus maridos se ausentarem por questões comerciais, como visto na 

farroupilha, relegando-as à solidão pela excessiva violência interna e externa. Na Revolução 

Federalista notam-se momentos mais perversos no trato com as mulheres e crianças, não há 

compunção na ação opressora, mata-se o homem da casa seguindo-se o ato de abusos sexuais 

em seus filhos e esposa, neste repugnante panorama é que se desenvolve na figura feminina a 

condição de resistência, resiliência e liderança. 

 

Estamos na região serrana [...] chega-se a uma casa habitada encontra-se 10 ou 12 

mulheres, e muitas crianças. Pergunta-se-lhes: seu marido? Degolaram-no. Seu pai? 

Degolaram-no. Seu irmão? Degolaram-no. Seu filho? Degolaram-no. Estavam em 

armas? Não estava na roça, estava no campo, foi pego à noite [...] Por maior que seja 

a vigilância do chefe, não deixam de vender bebidas alcoólicas, d´onde a 

embriaguez de muitos e daí atos repugnantes. Uma ordenança do general Salgado 

embriagou-se e, passando por uma casa, tentou violar ou violou uma moça.
150

 

 

                                                 

150
 Cf. Ibidem., DOURADO, 1977, p. 58. 
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As atrocidades descritas sugerem certo desprendimento moral por parte das forças 

legalistas que buscavam reintegrar a ordem no Estado rio-grandense e evitar decerto que 

motins como este não se espalhasse para outras bandas. A barbárie acentuada se justifica pelo 

envolvimento direto de todos os setores sociais, como já salientado, crianças assumiam 

responsabilidades compartilhadas com seus pais, inclusive no que diz respeito aos combates, 

tornando-as, para as autoridades republicanas, inimigas do Estado. Por esta razão, fica 

evidente que mulheres e as crianças protagonizaram junto dos homens um movimento 

integrador, dinâmico e estratégico. 

 

Assim foi Thimoteo Paim, no Upamaroty. Levava consigo um filho, uma criança. 

Vi-o cair morto a seu lado, continuou a luta até ser substituído. Retirou a sua gente, 

depois voltou ao lugar e tomando nos braços o cadáver do filho, levou-o sob as balas 

inimigas até o ponto onde com suas próprias mãos cavou-lhe a sepultura. [...] Ali vai 

Augusto Amaral a quem há poucos dias feriu um dos maiores golpes que se pode 

sentir. Trazia consigo um filho de 16 anos. Valente como ele, era o seu ajudante. 

Querendo sair numa comissão foi pedir a um amigo uma arma emprestada e este 

experimentando se os cartuchos se adaptavam bem, o fez tão desastradamente que a 

arma disparando feriu em pleno peito o amigo. Tivemos de deixá-lo sepultado ali. 

Pobre Augusto! Vê-lo brigar tantas vezes junto a si sem o menor ferimento e vê-lo 

morrer tão estupidamente!
151

 

 

O engajamento entre diferentes grupos sociais não se limitava exclusivamente ao 

papel da família. Diante de um telegrama advindo do Governo da União, e destinado a várias 

autoridades federais no Rio Grande do Sul, é possível identificar a presença ideológica nos 

grupos escolares. “Estou sciente da conducta e attitude criminosa da flotilha
152

, de Cassal e 

Annibal, que, não contentes e satisfeitos do mal que pretendem fazer a esta Patria, já tão cheia 

de difficuldades, procuram victimar o grupo de crianças da Escola, que se deixam seduzir”
153

. 

A inserção infanto-juvenil nos combates muda sua rotina natural e afeta 

psicologicamente os envolvidos. É possível observar episódios onde a imaturidade sobressai à 
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 Cf. Ibidem., p. 45. 
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 Esquadra constituída de pequenas embarcações de guerra. 
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 Cf. Ibidem., Villalba, E. 1897, p.184. 
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racionalidade em alguns momentos, resultando em tragédia como no caso citado do filho de 

Augusto Amaral que, mesmo inserido numa zona conflituosa e, portanto, acostumado com a 

rotina de combate, não soube manusear a arma, disparando-a contra seu peito. Outro fator 

relevante e que envolve certa precocidade, é a rapidez com que estes jovens são conduzidos a 

cargos importantes na estrutura hierárquica militar, os jovens soldados eram rapidamente 

promovidos a patente superior, tornando-se oficiais. Dourado reitera o caso de um morto em 

uma investida legalista, refere-se a ele como “major Plácido, rapaz de não mais de 20 

anos”
154

. 

Assim como as crianças se mostraram ativas e presentes em momentos diversos da 

guerra, desempenhando papéis que nem sempre competem a sua idade, as mulheres também 

tiveram sua contribuição ao lado dos federalistas; assim como na Guerra do Contestado, 

houve um sistema mais complexo e integrador, tanto na participação das crianças quanto das 

mulheres. Elas são vistas atuando em diferentes frentes; na condição de prisioneiras até na 

função militar, de legalistas a federalistas. 

 

Perto estava um grupo com mulheres prisioneiras, me acompanhava a sargento 

Firmina. As mulheres choravam; entre elas havia uma bem vestida. Perguntei-lhes 

se estavam com medo. Responderam-me que sim. Então fiquem com esse sargento 

que as há de garantir, e recomendei ao sargento que cuidasse delas. – Venham 

minhas filhas. Não tenham medo da minha carabina, nem de minhas calças, eu 

também já vesti saia, disse a Firmina
155

. 

 

O fragmento trabalhado pelo autor, embora seja pouco esclarecedor quanto ao 

contexto, representa duas realidades onde há participações femininas: de um lado, e que julgo 

de maior potencial para a pesquisa, estão as prisioneiras que por serem detidas, apresentam-se 

como inimigas do Estado; já a Sargento Firmina pode ser compreendida como peça 

importante por atuar do lado da República, sua participação ativa aumenta a possibilidade que 
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houvesse recrutamentos femininos para dar conta das ações femininas nos campos de batalha. 

Haveria, portanto, uma preocupação do Estado quanto ao engajamento delas, agindo no 

sentido de contê-las. 

A condição excludente e de violência a que estavam submetidas aumentava o interesse 

das mulheres em participar diretamente do conflito. O ódio de ter perdido sua família seria um 

dos combustíveis para sua aliciação junto aos federalistas. Uma delas foi retratada por 

Dourado
156

 como sendo mulher “alta, muito loura e muito suja”, que estaria disposta a lutar 

naquele momento por ter perdido o marido e o irmão na cidade de Passo Fundo, e a partir 

daquele instante em diante seguiu junto da companhia de amigos deles. Ocorrências como 

esta eram comuns, atos desumanos por parte do Estado republicano mancharam de sangue a 

história rio-grandense e elevaram o sentimento de aversão por parte daquelas que 

presenciaram tamanha desonra. Nos altos militares, duas passagens são ilustrativas e podem 

servir de base para compreender o cenário: 

 

Diante de uma autuação seguem os legalistas em direção da residência do Sr. 

Facundo. “Com grande algazarra batêrão á porta. Facundo chega a janela e é 

recebido com uma descarga. Embalde elle e mulher gritão que está prompto a 

entregar-se; mas na rua o major Joaquim Pantaleão Telles de Queiroz, commandante 

da brigada policial, e que tomou a si a incumbência de prender Tavares, para o que 

fez-se acompanhar de 25 homens, ordenava ás praças que fizessem fogo [....] 

Facundo é homem de 70 annos; estava vestido de camisa de meia e caças de chita 

(bombachas), chinelos, sem capéo, e nestes trajos, gottejando sangue dos ferimentos 

que havia recebido [...] não consentindo o major Telles que o cobrissem com uma 

colcha, como de mãos postas lhe pedia uma das desgraçadas filhas. [...] Seus dous 

filhos fôra morto. [...] Imagine-se a consternação profunda em que ficárão a mulher 

de Facundo e suas filhas, ao verem os trastes, os espelhos quebrados eplas balas, a 

sala um lago de sangue e os cadáveres de dous filhos e irmãos”
157

. [...] 

 

No mesmo dia e praticamente no mesmo horário, seguiram outras autoridades para 

cumprir outra prisão, agora do Sr. Haensel. 
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A‟ mesma hora em que era atacada a casa de Facundo o foi a do comendador 

Frederico Haensel. [...] a casa em que habitão fica ao fundo, tendo na frente um 

jardim, com portas para a rua. Uma filha de Haensel regava as flores no jardim, 

quando vê entrar portão dentro, muitos homens armados; pergunta-lhes o que 

querem? 

- Está em casa o Sr. Haensel?  

- Sim, senhores, está no banho; vou chama-lo. Encaminha-se para o logar do 

banheiro; os soldados a seguem. A moça aterra-se, e pergunta-lhes: que vêm fazer?  

- Prender Haensel; e como elle póde escapar-se, vamos também ao banheiro. [...] 

Chamado pela filha, Haensel vem ao jardim e recebe a intimação da prisão.  

Não oppôz resistencia alguma; foi para o interior da casa, vestio-se e apresentou-se á 

força, trazendo na mão uma pequena bengala.  

A mulher e a filha de uma janelam advinhando o sinistro intento dos soldados, 

pedirão compaixão para o preso, dizendo-lhes que era um pai de família que alli 

levavão. Haensel voltou-se e diz-lhes: não se assustem; estes senhores estão 

cumprindo ordens; a minha ausencia será curta, pois darei satisfações que provem a 

injustiça da minha prisão. Encaminha-se para o portão; as praças dão dois tiros para 

o ar; Haensel pede-lhes que não assustem a familia; dá mais um passo e o proprio 

official ou sub-official, um Sr. Francioni que commandava a escolta, desfecha-lhe 

pelas costas um tiro, ferindo-o sobre a colunna vertebra-dorsal. Simplesmente um 

frio e barbaro assassinato aos olhos da mulher e da filha
158

!   

 

Atentados desta proporção alimentavam cada vez mais a ira daquelas que observavam 

a tragédia sem poder resistir; o sentimento de impunidade por parte de muitas que passaram 

por situações similares, deixaram-nas desamparadas e sem sua família, elevam neste 

ambiente, fatores psicológicos que tendem a reduzir o sentido de viver e aumentar o 

sentimento vingativo, favorecendo a escolha de lutar, senão pela própria vida, que seja pela 

morte de seus iguais, integrando-se às forças federalistas. Aliás, nem só de viúvas viviam as 

federalistas, participavam deste recrutamento mulheres casadas que preferiram acompanhar 

seus esposos no combate a ter de correr riscos isoladamente. 

 

Perto de nós acampa também um casal; é um cadete-sargento do exército, que 

desertou e veio para nós. A mulher, uma senhora bonita, de alguma educação, quis 

acompanhá-lo e aqui vai marchando a pé em estado adiantado de prenhês sem ter o 

que comer. A princípio dei-lhes alguma coisa que tinha, depois nada mais tive. Uma 
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tarde muito chuvosa armaram a barraca perto da minha. Nós, para não chorarmos, 

contávamos uns aos outros histórias alegres e riamos
159

. 

Nas terras do Contestado, apesar de não haver o mesmo engajamento político-

burocrático, estavam disponíveis valores religiosos. Aliás, no cerne dos conflitos havia suas 

semelhanças com os conflitos rio-grandenses, lembremos que a disputa que impulsionou os 

sertanejos do Contestado foi a mesma dos pampas, tudo girava em torno do controle da terra. 

A luta em favor desta causa foi decisiva para a articulação dos redutos dentro de um anseio 

comum a todos eles. A necessidade de preservar o espaço garantiu também o sentimento de 

defesa, colocando crianças e mulheres em parceria com homens que passaram a organizar um 

sistema aguerrido. Veremos mais à frente que a liderança não se resumia a tarefas 

burocráticas, cabia à autoridade lutar, orientar, benzer e executar. Desta forma, Maria Rosa foi 

uma das inúmeras lideranças infanto-juvenis que atuaram nos campos sulinos catarinenses, 

aproximando-se da realidade encontrada serra abaixo. 

Dourado nos contempla com indícios da realidade feminina para além dos espaços 

fictícios em que normalmente são retratadas, distantes de suas moradas; a trajetória das 

mulheres que acompanhavam os federalistas era normalmente de completas penúrias, sendo a 

fome uma constante em suas jornadas, sobretudo as que se aventuravam na expectativa de 

encontrar parceiros com algum soldado ou oficial. Um exemplo é de uma “rapariga italiana” 

que teria abandonado a causa no meio do caminho por não poder mais caminhar devido à 

fome e as péssimas condições que era submetida. Porém, destaca Dourado, em momentos de 

perigo ou quando se preparavam para um ataque dos legalistas, as mulheres e os bagageiros 

ficavam em áreas menos expostas
160

. 

Apesar do envolvimento direto das mulheres nas colunas revolucionárias, é preciso 

lembrar que havia também o movimento contrário e de igual importância. Como já lembrado 

em outras ocasiões, uma das características das mulheres sulinas era a disposição de controlar 

seus bens, mesmo que no silêncio da solidão; desenvolvendo outras formas de ação possíveis 
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 Cf. Ibidem., Dourado, 1977 p. 297 
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 Ibidem., Op.Cit. Dourado, 1977. 
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às mulheres daquele fim de século. Na medida em que muitas perdiam filhos e maridos, 

convocados ou mortos, restavam-lhes a administração e o cuidado daquilo que restava de suas 

posses, suas casas, suas terras. Uma, em específico, disse que “não havia restado nem mesmo 

uma única rês vacum
161
”, que teriam sido expropriadas em nome da “legalidade”, ou seja, dos 

seus adversários
162

. 

O debate político acirrado entre legalistas e federalistas não se manifestava apenas no 

campo de batalha, era possível acompanhar a luta ideológica em periódicos do período, não se 

limitando à presença masculina. Através do trabalho de Dilza Porto Gonçalves
163

, é possível 

contrariar a lógica do período e identificar a figura da mulher na imprensa da época. Ana 

Aurora do Amaral Lisboa destaca-se pela autoridade profissional, aliada à sua posição política 

definida; professora, letrada e de uma família liberal, obteve todo apoio do pai em suas 

escolhas, tornou-se professora e rapidamente ganhou destaque por sua contribuição no jornal 

“A Reforma
164
”. Nele escreveu seguidamente críticas à condução do Estado rio-grandense, 

especialmente ao representante republicano em seu Estado, Dr. Júlio Prates de Castilhos. Sua 

participação notadamente causa tremendo desconforto nos setores conservadores governistas, 

ao ponto de fazer com que fosse atacada por sua condição feminina. 

 

(…) É para admirar que talentos raros como o vosso não dê para pensar, que essa 

não é a missão da mulher, principalmente a solteira, e sem pai não deve arrojar-se a 

vir provocar os homens? Não pensais que a mulher deve em todo o tempo dar-se ao 

respeito? Para ser respeitada? E desde que se dispa do recato de uma senhora para 

vir provocar os homens, principalmente que nunca lhes ofendeu, deixa de ser uma 

senhora, é uma mulher qualquer
165

?  

 

                                                 

161
 Designação comum à ausência de animais como às vacas, aos bois, novilhos, garrotes e bezerros. 

162
 Cf. Dourado, 1977, p. 265. 

163
 GONÇALVES, Dilza Porto. O Ideário feminino e a Educação da Mulher nos Jornais A Reforma e em A 

Federação. 2013. 
164

 A Reforma circulou no Rio Grande do Sul entre 1869 a 1912 e dispunha de um caráter liberal, com o tempo e 

com os conflitos que cercavam o Estado, passou a fazer frente ao jornal “A Federação” de cunho republicano.   
165

 SPALDING, 1953, p.47 Apud Gonçalves,D, P. 2013. p.7. 
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O recado foi dado de forma anônima, com intenção clara de silenciá-la ou intimidá-la. 

Trata-se de uma resposta direta ao ataque proferido de Ana Aurora ao Dr. Júlio de Castilhos 

por retaliar sua família com prisões e por transferir seu cargo para uma cidade longínqua, 

condição esta que fora recusada seguida de sua demissão como podemos observar. 

 

Não conhecendo a falta por si cometida, que justifique tal remoção que considera 

disciplinar [...] como é de lei, como vos cumpria fazer. (…) Conscia de jamais ter 

faltado ao rigoroso, exato e escrupuloso cumprimento de seus deveres, não receia a 

demissionária os atestados que de sua conduta possam ministrar-vos os seus 

superiores. [...] Se a falta da demissionária é de ter promovido, nesta cidade, uma 

subscrição em favor dos feridos do EXÉRCITO LIBERTADOR, declara-vos a 

mesma que se orgulha de ser punida pelo vosso gôverno, por falta que considera 

uma ação meritória. Como educadora da mocidade, cumpria-lhe inspirar a esta os 

sentimentos de amor á Pátria e á Liberdade, e, nas circunstâncias atuais considera a 

referida subscrição não só como ato de verdadeira caridade, mas também como um 

significativo protesto contra a tirania que obrigou a lançarem-se numa luta armada 

aqueles que representam hoje a última esperança de salvação para o infeliz Rio 

Grande. (…) Quando o Rio Grande voltar ao regime da Lei, voltará também a 

demissionária a ocupar o honroso posto de que é hoje arrancada, com a violação da 

Lei.  

Deus vos guarde, cidadão Dr. Júlio Prates de Castilhos.  

Rio Pardo, 10 de julho de 1893.  

– Ana Aurora do Amaral Lisboa
166

  

 

A Revolução Federalista representa a continuidade dos Farrapos: não são os mesmos 

atores, tampouco é a mesma causa; há um distanciamento temporal entre os movimentos que 

os afasta, além da diferença no cenário político em que estavam condicionados. Contudo, a 

preservação da memória histórica permaneceu viva no sentido de resistir aos desmandos 

advindos do poder central, representado agora pela República. Mudou, portanto, a forma 

política, mas não seus interesses; mudaram os agentes e a causa, porém não a ideologia rio-

grandense. É este o ponto que gostaria de esclarecer; a Revolução Federalista aumenta o 

desencantamento com o regime republicano, está inserido no mesmo contexto do Contestado 

representando uma resistência clara aos primeiros anos republicanos sob controle de militares 

                                                 

166
 Ibidem., Op.Cit., Gonçalves, D.P, 2013. p.6. 
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e ainda apresentou sua bandeira federalista para além de suas fronteiras; encerra-se ali mais 

uma fase do conflito com o envolvimento de diversos setores sociais e nem por isso ocorre 

seu desfecho final, sua continuidade se manifesta em terras catarinenses tornando o ciclo 

ainda mais emblemático. 
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4 Dos redutos do Contestado 

4.1 Os novos redutos do Contestado  

A primeira vez em que foi proferida a expressão „região do Contestado‟ no sentido 

integrador e histórico, superando, depondo a definição que a reduzia ao período da guerra, 

deu-se em 1974, na ocasião da criação do que seria mais tarde um dos principais símbolos 

regionais, o Museu Histórico e Antropológico da Região do Contestado na cidade de Caçador, 

em Santa Catarina, instituição privada sem fins lucrativos e mantida pela Fundação 

Educacional do Alto do Rio do Peixe. 

A região do contestado representa, em termos geográficos, uma zona no centro-oeste 

de Santa Catarina, formada por diversas microrregiões que em sua totalidade territorial 

praticamente equipara-se aos 43.696 km² do Estado do Rio de Janeiro. A região do 

Contestado pode ser dividida em quatro microrregiões expostas na Ilustração 3: o setor „A‟ 

representa a microrregião denominada Contestado, fronteiriça ao Estado do Paraná, destaca-se 

ali a cidade União da Vitória; mais a leste, no Vale de Canoinhas encontra-se a microrregião 

Planalto Norte, identificada pela letra „C‟; mais ao centro do mapa situa-se a maior cidade do 

Contestado, Caçador, para muitos a capital da região e dos conflitos, por concentrar boa parte 

dos redutos, localizada na microrregião „B‟, conhecida como Alto Vale do Rio do Peixe; 

finalmente, o setor que se estende do Alto do rio Uruguai ao sul da área serrana do Alto Irani, 

a última microrregião do Meio-Oeste catarinense, identificada como „D‟
167

. 

 

 

 

 

                                                 

167
 Cf. Thomé, 1995. p.18. 
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Fonte: Nilson Thomé 1995 (Adaptado)  

 

Atualmente, a região do Contestado corresponde a uma área que contempla cerca de 

sessenta municípios, com aproximadamente 900 mil habitantes, num espaço ainda não 

delimitado que se aproxima dos 40.000 km
2. 

Rica não apenas por tratar-se de uma região 

fronteiriça entre os Estados de Santa Catarina e Paraná, seu território é o de maior 

concentração populacional do Contestado, por situar-se entre importantes bacias 

hidrográficas, tais como as formadas pelos rios Negro e Iguaçu, ao norte, e Uruguai, ao sul. A 

região mais setentrional é delimitada pelas serras Moema, Papanduva, Tamanduá, Lucindo, 

Cata do Timbó, Espigão e Taquara Verde, entrecortadas pelos afluentes principais da margem 

esquerda do Rio Iguaçu: os rios, Negro, Canoinhas, Timbó, Tamanduá, Caçador Grande, 

Cachoeira e Jangada. No que confere à região meridional, nela estão os principais afluentes da 

margem direita do Rio Uruguai: os rios, Chapecó, Irani, Chapecozinho, Rio do Peixe, 

Correntes, Marombas e Canoas, intercalados entre as serras Marari, Arirana e Irani
168

. 

                                                 

168
 Cf. Ibidem., Thomé, 1995. p. 21. 

Ilustração 5 - Localização da Região do Contestado em Santa Catarina 
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Os índices mais elevados de altitude estão no centro da região onde as médias 

altimétricas variam de 1.000 a 1.400 metros acima do nível do mar. A média cai 

significativamente para índices entre 600 e 1.000 metros na região circundante, chegando à 

média de 200 a 600 metros nos extremos Norte e Sul, junto aos rios Iguaçu e Uruguai. A 

variação climática alta decorre a princípio do clima temperado da região sul, tornando as 

temperaturas mais rigorosas, seja no inverno ou no verão. A temperatura média anual da 

região é de 17
o
C, mas em alguns lugares a máxima pode chegar a 35

o
C e a mínima -10

o
C. 

Para fins didáticos explicito as vinte cidades catarinenses que estão inseridas na região 

do Contestado; enumero apenas estas cidades, não usando como critério o tamanho ou a 

importância, pelo contrário, se estes fossem os recursos primordiais para o levantamento, 

cidades como Curitibanos, Canoinhas, União da Vitória e Palmas não estariam ausentes. 

Destaco-as em função da concentração de redutos instalados no período conflituoso, 

possibilitando a criação de um mapeamento local que permita a identificação dos principais e, 

por conseguinte, de suas respectivas lideranças. 
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Tabela 4 - Região metropolitana do Contestado em Santa Catarina 

Município 
População (2015) 

(Hab.) 

Área
 

(Km²) 

Densidade dem. 

(Hab./Km²) 

Água Doce 7.132 1.313,014 5,43 

Caçador 75.812 981,901 77,21 

Campos Novos 35.054 1.659,625 21,12 

Catanduvas 10.374 198,033 52,39 

Concórdia 72.642 799,879 90,82 

Capinzal 22.129 333,980 65,26 

Fraiburgo 35.942 546,249 65,80 

Herval D'Oeste 22.204 222,405 99,84 

Irani 10.118 321,559 31,47 

Joaçaba 29.008 232,354 124,84 

Salto Veloso 4.576 105,042 43,56 

Tangará 8.757 389,184 22,50 

Videira 50.926 377,852 134,78 

Ouro 7.399 206,229 35,88 

Treze Tílias 7.237 185,205 39,08 

Matos Costa 2.690 433,073 6,21 

Rio das Antas 6.246 317,190 19,69 

Calmon 3.398 639,528 5,31 

Lebon Régis 12.105 940,656 12,87 

Macieira 1.815 260,072 6,98 

Monte Carlo 9.695 162,785 59,56 

Timbó Grande 7.632 596,942 12,79 

Total 442.891 11.222,76 46,97 

Fonte: IBGE
169

. 

                                                 

169
 Cf. IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 

Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. 2015. 
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O levantamento das cidades que se desenvolveram na região do Contestado, 

especialmente daquelas que estão concentradas no Vale do Rio do Peixe, sinaliza a priori sua 

extensão territorial e contribui no sentido referencial - é de praxe, nos trabalhos que priorizam 

o tema, o uso das respectivas cidades ao invés dos nomes específicos de cada reduto, 

complicando não apenas seu entendimento geográfico como também o político, já que os 

reduz, numa lógica genérica, atribuindo-lhes o mesmo sentido e recursos; trata-se de diminuí-

los a um só. Com este levantamento prévio o leitor terá a oportunidade de fazer as relações 

com a área de atuação dos antigos redutos que se transformaram nas cidades que as 

conhecemos. Ademais, a classificação das cidades seguida dos seus recursos geográficos foi 

realizada com o intuito de restringir o risco de desqualificação do movimento do Contestado, 

taxando-o de diminuto, abre-se espaço para novas reflexões no sentido específico que 

compete à ciência geográfica, em parceria com a História e com a Sociologia. Por esta razão é 

que, na exposição dos redutos, farei em conjunto a exibição de sua localização para simples 

conferência. 

O centenário recente do conflito aumentou o interesse no resgate histórico do 

movimento camponês centrado no oeste catarinense, novos olhares e novas perspectivas 

apontam para a região nos tempos remotos com grande dúvida a respeito da superação deste 

momento lamentável da história recente da região. Dois pesquisadores, Leonêncio Nossa e 

Celso Júnior
170

, e também jornalistas experientes no manejo da pesquisa de campo, 

levantaram inúmeros problemas acerca dos resquícios do conflito e, mesmo não sendo 

historiadores ou cientistas sociais, cumpriram sua tarefa e trouxeram à tona inúmeras questões 

que pesquisadores de ofício deixaram escapar, seja por falta de incentivo e/ou recursos, seja 

mesmo por desvio de objetivo. Em todo caso, salta aos olhos a necessidade de retomar para o 

centro da discussão temas centrais como o Contestado. Ainda que sem grande 

aprofundamento teórico Nossa e Junior alimentam a esperança de novas frentes no combate 
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 NOSSA Leonêncio; JUNIOR, Celso. Meninos do Contestado, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. X1 à X14, 

fev.2012. 
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ao esquecimento de movimentos conflituosos que deixaram como herança retrocessos. 

Destacam-se nesta iniciativa jornalística as analogias estabelecidas com estados nordestinos 

com baixíssimos índices de desenvolvimento humano (IDH) aliadas ao cotejamento com os 

dados de outras regiões do próprio Estado, para se concluir que houve, pós-barbárie, por parte 

dos agentes do poder político, um novo esquecimento que pode ser visto como um projeto de 

Estado se nos atentarmos às questões levantadas pelos jornalistas em pesquisa cujo título é: 

Contestado, a região Nordeste de Santa Catarina
171

. 

 

A região do Contestado é um Nordeste Brasileiro. [...] As cidades onde ocorreram os 

mais dramáticos combates entre militares e caboclos apresentam índices 

semelhantes aos dos grotões nordestinos. Dos sete mil moradores de Timbó Grande, 

município em que ocorreu a batalha final de Santa Maria, 44,2% são pobres ou 

indigentes. Em Calmon, cidade de três mil habitantes, o porcentual é ainda maior, 

46,8%. Na capital, Florianópolis, o número de pessoas pobres e indigentes é de 

7,9%. [...] Em Timbó Grande, 39% das famílias têm renda per capita de até meio 

salário mínimo, segundo dados do Censo 2010. A média em Santa Catarina é de 

13,21% [...] A participação dos 20% mais pobres na renda caiu de 2% em 1991 para 

0,9% em 2000. [...] A mortalidade infantil apresenta números superiores aos 

registrados em média no Estado. De cada mil crianças que nascem, 28 morrem antes 

de completar um ano, de acordo com o Ministério da Saúde. [...]. Pela análise dos 

números de repasses de verbas públicas, a região do Contestado deverá continuar 

uma ilha de pobreza no Sul do Brasil. [...] os municípios do Contestado, que 

registram mais de 40% da população na faixa de indigência e pobreza [...] Santa 

Cecília, outra cidade do Contestado, a situação ainda é pior. Com 15 mil habitantes, 

o município recebeu neste ano R$ 878 mil. O governo federal gastou R$ 55 por cada 

morador da cidade. Esse valor representa quase três vezes menos que o investido em 

outros municípios do Contestado, como Calmon e Lebon Régis - cidades que 

também receberam menos, em proporção, que Florianópolis. Calmon, com 3,3 mil 

moradores, recebeu R$ 436 mil (R$ 132 por pessoa) e Lebon Régis, cidade de 11 

mil habitantes, R$ 1,1 milhão (R$ 104 por morador)
172

. 
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 Cf. Ibidem., p.13. 

172
 Ibidem., Op.Cit.,Nossa,L; Junior, C. p.13.  
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4.2 Reduto de Taquaruçu  

A necessidade de reescrever um episódio, indiferente de sua grandeza passa, em 

princípio, por acreditar-se na inconstância dos fatos que se apresentaram como evidentes em 

um dado momento; lacunas costumam abrolhar à medida que se proceda o enfrentamento com 

as fontes reconhecidas como oficiais. Notadamente, o Contestado sofreu, por muito tempo, 

com um silenciamento que acompanhou o envelhecimento dos seus poucos remanescentes. 

Ainda que o número de pesquisas não fosse suficientemente capaz de dar conta da altivez do 

Contestado, houve, a partir da redemocratização, o aumento considerável de interessados em 

buscar seu resgate, sobretudo pelo contexto de abertura política, aliada ao notório crescimento 

e pujança das ciências sociais no país. À medida que novas abordagens foram surgindo, foi se 

formando um consenso por parte dos pesquisadores da carência de estudos em alguns campos, 

por falta de bibliografia específica e/ou acesso aos documentos que estavam ainda sob 

controle do governo militar. Atualmente é inegável que dispomos de maior autoridade para 

rever, problematizar e inovar com pesquisas pelo cenário favorável e democrático que ainda 

nos cerca, por esta razão é que tentarei, da melhor forma possível, criar um resgate das 

principais áreas conflituosas no emblemático episódio do Contestado. 

A despeito de os documentos seguirem naturalmente uma cronologia, não significa 

que manterei este método na reconstrução das lideranças, tampouco no que diz respeito aos 

seus redutos. É preciso registrar que os acontecimentos no Contestado não seguem um padrão 

contínuo, acreditar numa linearidade representaria, para a história, o risco de generalizar o 

conflito subtraindo sua complexidade nos aspectos social, territorial e político. Ciente de que 

os acontecimentos ocorriam em grande medida simultaneamente, de que havia como 

estratégia por parte dos sertanejos do contestado constantes reterritorializações no sentido de 

ludibriar as autoridades oficiais, procuro, todavia, manter ligada à posse da terra as lideranças 

vigentes enquanto as referências me permitirem. 

Um dos primeiros redutos de que se tem notícia é o de Taquaruçu, e que causa 

divergência entre os pesquisadores no que tange à sua real localização. Em geral, a descrição 

predominante recai sobre as adjacências da cidade de Curitibanos. Os primeiros relatos que 
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referenciam o Taquaruçu ganham notoriedade graças à chegada do monge José Maria, como 

lembra Queiróz
173

, quando é recebido pela comissão curitibanense, entre eles membros do 

Arraial de São Sebastião das Perdizes Grandes e outros moradores mais importantes do 

Taquaruçu que se aproveitaram da ocasião para estender o convite ao monge a uma festa de 

cunho religioso que aconteceria na região. A religião como se sabe, tem papel significativo no 

Contestado, a ponto de mobilizar parte da comunidade, contudo muitas vezes era usada como 

pretexto para mobilização social e de resistência, iniciativa que contribui com a hipótese de 

que as lideranças se aproveitavam dos valores simbólicos religiosos para exercer influência 

política. “Das últimas festas do padroeiro no Arraial das Perdizes Grandes, que costumavam 

realizar-se na semana de janeiro em que caísse o dia de São Sebastião, sabia-se que tinham 

sido transformadas em reuniões de agitação contra a Estrada de Ferro São Paulo – Rio 

Grande
174
”. 

Queiroz descreve Taquaruçu como um vilarejo reduzido ao poder exclusivo da família 

de Praxedes Gomes Damasceno, que dispunha na localidade uma casa de comércio que 

abastecia os sertanejos com gêneros diversos. Por ser bastante conhecido por suas posses, 

Damasceno costumava atender os moradores com uma ação festiva no mês de agosto em 

homenagem a Senhor Bom-Jesus. Ações como estas não são exclusivas nas serras 

catarinenses. Com o cuidado que é devido, Antônio Cândido
175

 descreve que práticas como 

estas fazem parte da cultura dos caipiras do interior de São Paulo que trabalham dentro da 

lógica comunal religiosa; lembra ainda das promessas feitas aos santos, cujos pedidos 

atendidos, davam mote para as festividades que aconteciam anualmente, transmitindo a 

tradição para as próximas gerações ou até mesmo eram “terceirizadas” para pessoas com 

melhores recursos, por esta razão é que os aproximo. José Maria se fez presente naquele 

agosto de 1912 e ali já observara reflexos da intervenção da malha ferroviária como ressalta 

Cabral
176
, “havia, inclusive, alguns que não tinham mais para onde ir: entre os que se 

                                                 

173 Cf. Queiroz, V.1966. p. 83, 84 e 85. 

174 Ibidem., Op.Cit. 

175 CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus 

meios de vida. São Paulo, 8°ed. Ed. 34, 1997. 

176 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. A Campanha do Contestado. Florianópolis: Lunardelli,1979, p. 181 
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agruparam em torno do monge estava boa parte daqueles que, expulsos das terras, haviam 

ficado sem domicílio certo, sem fontes de trabalho e de renda, resultando da concessão feita a 

São Paulo – Rio Grande”. 

Em análise similar aponta Monteiro
177

que Taquaruçu faz parte da atual cidade de 

Curitibanos e converge com Queiróz sobre o pioneirismo do reduto, sendo ele o primeiro a 

gerar uma mobilização capaz de mudar a rotina dos sertanejos. “É bastante evidente, por 

exemplo, que Taquaruçu, ponto inicial do movimento, foi tida durante todo o seu transcorrer 

como um lugar privilegiado, sucedendo-se, porém, os acampamentos que, no caso de serem 

grandes redutos e não apenas cidadelas
178
”. Percebe-se, todavia que Monteiro já faz referência 

contraria a de Queiróz no que se refere às dimensões territoriais do Taquaruçu, enquanto para 

um trata-se nem mesmo de um Arraial sob domínio de poucas famílias para outro o conceito 

de cidadelas é aferido pelo de grandes redutos, lhe conferindo maior valor. 

Ainda em Monteiro é possível refutar a ideia de um movimento sertanejo desorientado 

e formado por fanáticos quando expõe o caso do Capitão Paulino Pereira, membro da Guarda 

Nacional e que fora vítima de seguidas arbitrariedades do chefe local; segundo o autor, 

Paulino assim como centenas de outros injustiçados optou por integrar-se a causa dos 

sertanejos, mesmo estando ele com um filho adolescente e uma filha de dez anos de idade. 

Praxedes Gomes Damasceno também fora lembrado por Monteiro, todavia de um ângulo 

menos festivo e repleto de indisposições como no caso de seu assassinato conduzido por 

capangas legalistas sob justificativa de dispor de ligações com os “irmãos” da zona de 

Taquaruçu, onde era negociante, tinham um caráter mais do que comercial; por isso, entre os 

motivos foram alegados para o ataque a Curitibanos, inclui-se a vingança de sua morte. 

O cenário conflituoso de Taquaruçu e cercado de agentes do Estado fez com que 

houvesse uma diáspora conduzida pelo próprio José Maria para os campos do Irani que mais 

tarde seria palco de sua morte. Em primeiro lugar faz-se necessário recorrer ao uso da 

tecnologia para melhor compreensão da real distância entre o reduto Taquaruçu ao Irani. Com 
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ajuda deste artifício, e de todos os recursos que hoje estão disponíveis, as pesquisas variadas é 

possível dizer que a distância percorrida pelos jagunços do contestado entre os redutos era 

entre 177 km a 217 km em linha reta, levando em consideração as condições naturais adversas 

e que não havia ali estrutura adequada para um percurso extenso, diminui significativamente a 

hipótese reducionista de que o movimento era uniforme e de pouca complexidade. 

Paulo Pinheiro Machado sai do contexto conflituoso para trabalha a origem patriarcal 

que predomina nos campos do Contestado, para tanto lembra a jovialidade de Praxedes 

Gomes Damasceno no momento em que o mesmo se casa com a irmã de uma extensa e 

tradicional família Farias, justificando sua aptidão a prática mercantil lembrada noutros 

momentos. A análise mais sistematizada de Machado chama atenção e ratifica o ajuntamento 

do Contestado com outros movimentos incluindo dos rio-grandenses por intermédio da 

origem familiar dos Paes de Farias que se dividiam entre as terras gaúchas e de Curitibanos, 

dando-nos recursos sólidos de uma das práticas constantes no deslocamento ativo entre os 

estados por intermédio do tropeirismo ativo. O que se sabe acerca desta dinâmica familiar é 

de que houve uma união estável entre a família de Farias com a Weber, de origem estrangeira 

que já se encontravam nos limites da região do Contestado. Rapidamente passaram ambos a 

integrar aos movimentos rebeldes. De todo modo é esclarecedor que o caminho percorrido 

pelo autor centraliza a questão dos limites estabelecidos pelos laços de parentescos existentes 

reverberando por esta razão as relações de poder local. Damasceno torna-se figura central no 

Taquaruçu por ser um dos primeiros seguidores do Monge José Maria e passa a ser 

perseguido por sua decisão até a sua morte
179

. 

As relações sociais desenvolvidas dentro do reduto de Taquaruçu são diversificadas e 

por vezes esclarecedoras. Nos altos do MTJSC (Museu do Tribunal da Justiça de Santa 

Catarina) encontra-se um caso de estupro envolvendo uma vítima de apenas dez anos de 

idade. Aproximo-me deste acaso para aludir situações costumeiras que todos passavam, 

incluindo crianças. Antônio de Borges é morador da região e já dispunha de histórico de 

agressor e estuprador, bem-nascido e, portanto, filho de família de altos recursos e de caráter 
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conservador, bem afortunado e de ligações políticas com o partido republicano, tornava-se a 

lei em pessoa pelas suas ações quase nunca reconhecidas pelas autoridades locais, reduzindo o 

sentimento de segurança e justiça das pessoas de bem que por vezes preferiam resolver seus 

problemas sem o envolvimento dos órgãos responsáveis. O desfecho deste episódio foi longo 

e burocrático, estendendo-se até 1890, a necessidade de envolver testemunhas no caso e, por 

conseguinte registrá-las, contribui no sentido de identificar o perfil bastante heterogêneo da 

comunidade. 

 

Na leitura deste processo, conseguimos ver em Taquaruçu, no início da década de 

1890, um bairro rural com razoável adensamento demográfico, habitado por 

moradores com diferentes ocupações e procedências, morando relativamente 

próximos entre si.  Há uma moradora com 35 anos e outra com 22 anos nascidas na 

localidade, o que revela uma ocupação bem antiga da região. Todas as testemunhas 

que se apresentam são moradoras daquela localidade: Antônio da Silva, vizinho da 

vítima, 58 anos, criador e lavrador, natural de São Paulo, afirmou que viu os dois 

réus tocando gaita em casa de um vizinho e acreditava que Antônio Borges da Silva 

Mattos devia ter praticado este crime, porque ele fazia isto costumeiramente; Alexis 

Bose, 62 anos, casado. Carpinteiro, morador de Taquaruçu, natural da França, disse 

que, na noite do crime, foi procurado pela mãe da ofendida, a menina e a bisavó e 

que acreditava que os réus tivessem praticado este crime, pois, a julgar pela voz 

pública, todos sabiam que Antônio Mattos era praticante destes atos; Maria 

Celestina, 40 anos, casada, moradora de Taquaruçu, natural de Curitiba, confirmou 

que viu movimentos na casa da vizinha na noite do crime, afirmou que a família da 

ofendida é pobre, não paupérrima, pois possuem algum gado e alguns porcos [...]
180

. 

 

O inusitado do veredito não foi à condenação do réu pelo estupro a vítima de poucos 

recursos e idade, mas sua protelação. Há ainda nos tempos recentes divergências entre os 

pesquisadores acerca da real localização dos redutos, é possível que este não seja a priori o 

assunto de maior envergadura nas pesquisas, podendo situá-los dentro de um espaço 

aproximado justificando que não há recursos que legitimem a posse da terra, haja vista suas 

constantes migrações. Negligências como estas não apenas simplificam o movimento como 

também o reduz; voltemos ao caso do estupro onde a protelação decorreu por 

desconhecimento do território onde o fato se consumou. O advogado de defesa alegou que 
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não cabia a comarca de Curitibanos julgar o processo criminal, uma vez que o ocorrido se deu 

do outro lado das margens do Rio Taquaruçu, correspondendo, portanto, a competência da 

Cidade de Campos Novos, não Curitibanos. 
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4.3 O combate no Irani 

A presença de José Maria nos campos do Contestado causou descontentamento entre 

autoridades locais, acreditando que sua compleição pudesse insurgir agitações capazes de 

instabilizar o cenário político local. Como já salientado, a região onde José Maria apareceu, 

Taquaruçu, era e continua sendo motivo de discussão enquanto sua real posição, o que se sabe 

é que estava nas proximidades da cidade de Curitibanos e que nela havia um sistema 

oligárquico no controle político-jurídico, travado especialmente entre dois personagens que 

merecem destaque. Tudo decorre a partir das ações diretas entre dois coronéis de prestígios 

políticos republicanos que viviam em Curitibanos, Francisco Ferreira de Albuquerque, dono 

de inúmeras terras na região, marcado pela cumplicidade fiel do governo do Estado de Vidal 

Ramos Jr que na ocasião o nomeou como superintendente e ou prefeito de Curitibanos. 

Henrique Paes de Almeida, também marcado pelos seus extensos latifúndios e antigo 

superintendente travaram uma disputa que para muitos, simbolizou o início dos conflitos por 

impactar diretamente na população. 

Tudo se inicia em princípio pela reação desmedida do Coronel Francisco Ferreira de 

Albuquerque, desfavorável e completamente contra a presença do José Maria na festa de Bom 

Jesus, em Taquaruçu. Alertada pelo coronel Albuquerque, uma força da polícia catarinense 

expulsou o monge José Maria e alguns de seus seguidores para a região do Irani que naquele 

período estava sob administração paranaense, em meados setembro de 1912. 

Tudo indica que o argumento usado pelo superintendente Coronel Francisco Ferreira 

de Albuquerque era de que havia um receio de que a presença do monge José Maria pudesse 

representar não apenas uma instabilidade local, mas que sua manutenção poderia resultar num 

perigo a República brasileira pela bandeira monarquista que carrega. Somente assim seria 

possível justificar o envolvimento das forças estaduais de Santa Catarina para expulsá-lo. A 

justificativa requer melhor aprofundamento. Se o motivo principal fosse o monarquismo 

advindo da presença de um curandeiro andarilho como era visto José Maria por muitos, não 

faz sentido sua expulsão, deveriam prendê-lo ou eliminá-lo como o fizeram mais tarde nos 

campos do Irani. A parceria entre superintendente local e as autoridades estaduais na opressão 
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ao monge e centenas de vítimas da Estrada de Ferro que naquele momento já estavam 

desterritorializado resultam, outrossim pela aproximação do Coronel Henrique Paes de 

Almeida aos sertanejos, adversário político e inimigo pessoal do Coronel e atual 

superintendente. Henrique Paes de Almeida cede parte de suas fazendas para formação de 

acampamentos provisórios para o monge e seus seguidores, talvez o monarquismo tenha sido 

apenas pano de fundo para uma ameaça de poder local. 

Queiróz faz menção da presença de Henrique Rupp Junior na vila, um promotor moço 

cuja idade não fora revelada, filho de um coronel do município vizinho de Campos Novos e 

que fora estudante em Porto Alegre e certamente havia assimilado as ideias liberais do seu 

tempo.  O jovem idealista não demorou muito para entrar em desavença com Albuquerque: 

“Não queria admitir que um chefe político pudesse ser o senhor absoluto de todas as coisas, 

mandar prender, soltar, processar
181
”, formalizando desde então parceria com Henrique Paes 

de Almeida e acirrando a oposição política local. Nota-se mais uma vez a complexidade que 

envolve o tema, não se trata simplesmente de uma revolta camponesa liderada por ignorantes 

religiosos monarquistas, tem-se aqui um engajamento político doutras realidades com 

repertório de vivência e política. 

O desfecho da ação de Albuquerque tomou proporções sem precedentes por envolver 

questões jurídicas com o Estado vizinho e inimigo, o Paraná. A pressão exercida para que 

José Maria e seu séquito fossem afugentados do reduto do Taquaruçu se mostrou inicialmente 

um sucesso, todavia o destino escolhido para a nova reterritorialização era o Irani, local 

controlado pelo Estado paranaense e que ainda estava sendo apreciado nos altos do Supremo 

Tribunal Federal.  A reação foi imediata pelos paranaenses como podemos dimensionar pelos 

jornais do período. 

O telegrama do coronel Francisco de Albuquerque provocou alarme em Florianópolis, 

despertou atenção em Curitiba e foi repercutir até mesmo na imprensa do Rio de Janeiro com 

medo de que pudesse ressurgir um movimento como Canudos. No Palácio do Catete o 
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Marechal Hermes da Fonseca, Presidente da República, recebeu comunicado de que no Sul 

havia eclodido “uma grave sublevação com intuito de restaurar a Monarquia
182
”. Queirós 

através da análise dos periódicos paranaenses traduz a repercussão deste rumor, segundo ele o 

governo paranaense recebeu com extrema inquietação as notícias acerca do novo monge.  

Chegou a julgar que se tratava de uma manobra por parte de Santa Catarina a fim de 

guarnecer o Contestado com tropas federais e legitimar assim a execução da sentença do STF 

no caso dos limites. Telegramas datados entre os dias 15 e 16 de outubro de 1912 revelam a 

preocupação desta incursão camponesa. 

 

1- De Palmas para o governador de Santa Catarina.  

“Organizado batalhão patriótico aqui com 200 homens armados e municiados a fim 

de garantir a paz da família palmense ora alarmada com os boatos de invasão do monge José 

Maria e seus companheiros”  

A mocidade de Palmas vibra de entusiasmo achando-se armada e municiada para dar 

combate ao monge que, segundo corre, pretende atacar aquela cidade a 70 km do Irani.  

De Xanxerê, garantem que ali é de 210 o número de homens armados prontos a 

defender a vila de qualquer ataque do monge e de seus fanáticos, que acabam de abandonar o 

Estado de Santa Catarina. 

 

2- De Curitiba, para Florianópolis.  

“Daqui seguiu com destino a Palmas, o regimento de segurança, sob o comando do 

Coronel João Gualberto. O efetivo da força atinge a 300 homens e chegará ao seu destino com 
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500, visto ter o comandante levado ordem de recolher reforços nos destacamentos por onde 

ele for passando”. 

 

Os dois telegramas foram encaminhados aos jornais para justificar a ação militar 

diante da opinião pública e para mostrar serviço perante a comunidade assustada com a 

movimentação dos caboclos
183

. Esperava-se por parte dos militares uma ação rápida e 

altamente destrutiva, João Gualberto desejava após a operação sair vitorioso e munido de 

sertanejos que seriam conduzidos a cidade de Curitiba para expô-los diante de todos como 

resposta aos anseios da população geral e simultaneamente simbolizar o poder do Estado na 

batalha jurídica com Santa Catarina
184

. 

Enquanto acontecia toda a organização militar para combater os indesejados, 

afastando possíveis motins rebeldes, José Maria junto de quarenta seguidores divididos entre 

homens e mulheres saiu das terras de Taquaruçu rumando aos campos do Irani num clima 

bem diferente das autoridades oficiais. Sem saber ao certo do risco que corria, José Maria 

aproveita o percurso longo para compartilhar com seus iguais os saberes que dispunha no 

campo religioso-medicinal e cultural. Em primeiro lugar é preciso lembrar que José Maria é o 

último dos monges que peregrinaram nos campos do Contestado e por isso ficou lembrado 

pela maioria como irmão de João Maria. Serão apreciados detalhes específicos sobre o papel 

exercido pelos monges no capítulo seguinte, inclusive de José Maria por tratar-se do resgate 

das principais lideranças do Contestado. 

Mesmo tratando-se de um percurso longo, rapidamente a fama de José Maria toma 

conta dos vilarejos. Atraídas pela sua fama de curandeiro por ser um grande conhecedor de 

ervas medicinal, numerosas pessoas foram fazer-lhe consultas e muitas se deixaram ficar 

pelos arredores assistindo e acompanhando os seus terços, aos quais havia quem chamasse 
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missas
185

. Parece argucioso o uso dos valores religiosos para fortalecer a liderança do monge, 

tornando-se menos complexo o entendimento do movimento, entretanto, é preciso atentar-se 

aos perigos que norteiam estes valores míticos reiterados pelos romancistas e estudos 

contemplativos como no caso de Paulo Ramos Derengoski que dedica parte de seu trabalho 

para explicar a passagem de José Maria no Irani, segundo ele o monge perambulava, festava e 

recitava trechos do livro de Carlos Magno e os Doze Pares de França. Oswaldo Cabral 

complementa ao afirmar que José Maria dispunha de atributo santifico capaz de batizar em 

nome de personagens medievais do período carolíngio. Machado contrapõe estes relatos e 

acrescenta que José Maria apesar de curandeiro reconhecido, em vida jamais foi comparado a 

um santo como aconteceu com José Maria e completa através do material coletado por 

Euclides Felippe que trabalhou na região no período em que circundava José Maria, o monge 

segundo ele não dirigia terços, nem recitava narrativas sacras e nem contava histórias de 

Carlos Magno, que talvez nem conhecesse
186

. 

De toda forma o fato é que José Maria percorreu a distância que lhe era esperada sob 

forte vigília do Estado em contrapartida dos moradores do Irani que o estimavam 

demasiadamente, integrando-os aos quarenta que resistiram a distância do longínquo trajeto. 

O que se sabe neste barril de pólvora é que havia uma indisposição manifestada por José 

Maria no que se refere a conflitos, alegava constantemente que cruzara a região por 

perseguições no Taquaruçu por parte dos catarinenses e que em busca de paz recorreu à região 

em litígio, todavia, inconscientemente. Houve pelas partes envolvidas uma tentativa de acordo 

para evitar o derramamento de sangue intermediado pelo coronel Domingos Soares que 

sugere que José Maria dispersasse o mais breve possível seus seguidores evitando ali conflitos 

sociais. A condição estabelecida pelo representante do Estado paranaense foi acatada pelo 

monge, porém, num prazo de três dias. O chefe do regimento João Gualberto não consentiu 

com o acordo firmado e aproveitou-se do momento de diplomacia para preparar a estratégia 

de ataque tentado surpreender os sertanejos. 
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O desejo do Coronel de pôr fim nos indesejados era a oportunidade de dar uma 

resposta rápida e eficaz aos catarinenses que não foram competentes para a missão quando 

tiveram oportunidade, acreditar-se-ia num combate rápido sangrento e certeiro por disporem 

de recursos humanos e materiais superiores aos famigerados bandidos dos sertões do 

Contestado. Acontece que o coronel subestimou o poder local dos sertanejos e sua formação 

histórica que insisto, é determinante no processo dos conflitos. 

O Irani foi povoado na última década do século XIX especialmente por lavradores e 

fazendeiros gaúchos, que vieram com suas respectivas famílias e agregados, muitos sendo 

antigos combatentes de ambos os lados da Revolução Federalista
187

. Havia no Irani uma 

desconfiança acerca do fato até que José Maria antevê o epílogo e prepara-se para o embate 

como lembra Queiroz
188

 “se aqui vem força me bater, eu brigo e dou prejuízo; é o dia que 

estou mais incomodado desde que cheguei aqui, é hoje; e apesar de não ter questão com o 

Paraná, nem com o governo, nem com Estado nenhum; não vim aqui com o intuito de brigar 

[...] e se for atacado, brigo, mas não ataco ninguém”. A decisão tomada por José Maria de 

resistir e parar de fugir dos governos comove boa parte da gente do Irani acostumada ao 

combate pelo histórico desconhecido pelos coronéis como no caso do Miguel Fragoso, 

conhecido na região como antigo chefe maragato dos tempos federalistas sendo ele capaz de 

levantar a qualquer momento 100 homens em armas
189

. 

Naquela noite de outubro de 1912 as tropas do coronel João Gualberto chegaram ao 

Irani onde foram destroçadas como lembra Machado
190

. As primeiras horas do amanhecer os 

soldados da vanguarda trocaram tiros com uma guarda supostamente dos fanáticos e não 

obtiveram sucesso. A estimativa era de que mais de 200 sertanejos combateram em defesa de 

José Maria com diferentes estratégias, muitos deles atuaram no combate com uma estratégia 

pouco requintada, mas bastante eficiente que era o corpo a corpo resultando numa derrota 

                                                 

187
 Cf. Ibidem., Machado, Op.Cit p. 183 

188
 Cf. Ibidem., Queiroz, V. p.93. 

189
 Ibidem., Queiroz., Op.Cit. 

190
 Cf. Ibidem., Machado. p.186. 



129 

 

 

 

mútua pela perda de suas principais lideranças como lembra Queiroz
191

.  No meio da luta, 

José Maria caiu prostrado por uma bala. Quando já se dispersava correndo a força do Paraná, 

João Gualberto – que não pudera montar porque outro lhe fugira com o cavalo – foi cercado e 

morto por uma pequena multidão de “caboclos” enfurecidos. 

Abaixo é possível entender melhor o contexto por meio de uma das Décimas de 

Antônio Martins Fabrício das Neves, escritas em meados da década de 1930, quando estava 

entrando na fase adulta. Ele adotou como base os relatos de moradores mais velhos e parentes, 

tomando para si a responsabilidade de preservar o que julgava importante no tocante da 

memória oral. 

 

Combate do Irani 

Esta é a recordação 

do tempo da minha infância 

pesquisei desde criança 

gravando em minha memória 

a realidade do passado 

fui escrevendo rimando 

a verdadeira história 

 

João Gualberto já está vindo 

Comandando um Batalhão 

Trazendo em sua muamba 
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Metralhadora e canhão 

Veio pra fazer banditismo 

Com os caboclos do sertão 

 

O monge mandou uma carta 

escrita bem declarado 

precisamos se falar 

talvez teje mal informado 

não precisamos brigar 

por que não somos intrigado 

 

Respeite meus sertanejos 

que eu respeito teus soldados 

não vamos fazer injusta 

matar quem não é culpado 

 

Coronel deu um sorriso 

com olhar entusiasmado 

eu não aceito esta carta 

e muito menos o recado 

porque já trouxe até as cordas 

pra levar tudo amarrado 
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O monge ficou pensando 

emocionado e indeciso 

eu não queria brigar 

mas brigo se for preciso 

por que em Deus tenho confiança 

palavra de corpo e alma 

pra quem restar fica a herança 

que há de servir de lembrança 

 

Irani, sertão de Palmas 

Foi assim que o Irani 

serviu de cancha de guerra 

viu seus filhinhos chorando 

e as mulheres desesperadas 

ver seus maridos em jornada 

pra defender sua terra 

 

O monge José Maria 

com seu gesto de carinho 

montou no seu cavalo 

e disse ao Fabrício, baixinho 

Eu vou na frente da tropa 

Quero imitar uma choca 
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Quando está com seus pintinhos 

Morrer na boca do bicho 

Pra defender seus filhinhos 

 

Fabrício vou te orientar 

que vou morrer neste ato 

mais tu não passe do meu sangue 

volte de novo pro mato 

no sertão tu será um tigre 

e no campo vai ser um gato 

 

Irani ficou em silêncio 

o povo humilde rezando 

as nossas mamães chorando 

fazendo prece ao Senhor 

de ver seus filhos lutando 

manchado de sangue e suor 

 

Oh, nosso Pai Poderoso 

olhaste para o Irani 

aí pareceu milagre 

da nossa Mãe Protetora 

de vencer metralhadora 
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com facão de guamirim. 

 

Que terrível madrugada 

que terrível despedida 

no espaço de uma hora 

a causa foi decidida 

hoje só nos resta o nome 

de quem por nós deu sua vida 

... 
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5 Das lideranças do Contestado 

5.1 Do messianismo aos monges do Contestado 

A discussão do termo messianismo deve levar em conta uma série de fatores, oriundos 

de diversas ciências, sendo necessária uma análise histórica, sociológica e religiosa do termo 

para que ele possa ser compreendido com exatidão metodológica no campo das ciências 

políticas do Contestado. 

As origens históricas do messianismo remetem seu surgimento a um movimento 

político-religioso do Antigo Oriente Médio, dos povos hititas e no zoroastrismo. O mexiah
192

 

designava aquele que, por meio do ato de unção com azeite aromático, se tornava separado, 

santificado, sagrado. Dessa forma, os povos do Antigo Oriente Médio viam no processo de 

ungir um objeto, coisa ou pessoa, uma forma de sacralizá-la mediante o poder – mana –  

contido no óleo.  

 

No Antigo Oriente, se ungia tanto as pessoas como as coisas, derramando sobre elas 

ou aplicando-lhes azeites aromáticos. 

Se ungia, por exemplo, a pedra cúltica (massebâh); e desse modo se venerava a 

deidade que nela habitava ou da que era sua representação. Se considerava a 

primeira unção da pedra como o ato em virtude da qual se conferia um poder 

sobrenatural e se apresentava como pedra sagrada; ungir uma pedra queria dizer, 

simplesmente santificá-la. Com o passar do tempo se consagrava um templo, se 

ungia as diversas partes do edifício e os vasos sagrados (...). Assim, pois, este ato 

teria um significado sacro. A idéia originária foi, sem dúvida, que o azeite possuía 

uma faculdade especial, um poder „sagrado‟, o „mana‟, se adotarmos o termo usual 

da fenomenologia da religião
193

. 

 

Assumindo a premissa destacada, nota-se o valor simbólico que os povos antigos 

davam ao processo de separar um objeto, coisa ou pessoa como representante de uma força 
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 MOWINCKEL, Sigmund. El que há de venir: messianismo y messias Madrid: Edciones Fax 1975 
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transcendente pela qual a casa, família ou comunidade seria abençoada
194

. Esse gesto 

simbólico, no campo das ciências da religião, denota para a qualidade mística da unção o que 

irá, gradativamente, evoluir para as características messiânicas nas personificações dos/das 

salvadores/as do povo. 

Considerando, portanto a prática da unção como rito simbólico de separação e 

sacralização, é possível identifica-la já nos povos hititas que, após a incorporação cultural 

egípcio-mesopotâmica, passaram a honrar seus reis com esse ritual e este, mais tarde, foi 

incorporado também pelos hebreus em seus rituais religiosos e ali adquiriu um caráter 

extremamente profundo para a comunidade religiosa
195

. 

Contudo, antes de sua fundamentação específica no âmbito da religião hebraica, é 

necessário destacar o processo dogmático pelo qual o messianismo passou no zoroastrismo, 

uma vez que foi por meio das profecias de Zoroastro que o entendimento da existência de 

uma força sobrenatural maléfica e encarnada, bem como as promessas de redenção, 

julgamento e libertação por intermédio da ação de um ente redentor capaz de punir os maus e 

honrar os bons. 

É nessa lógica e dinâmica que o messianismo começa a adquirir um caráter muito mais 

salvífico e escatológico no campo de seu funcionamento estrutural nas religiões do Antigo 

Oriente Médio. Há de se considerar, portanto, a influência desse pensamento na cultura 

religiosa dos hebreus e em sua religião de tal forma a fazer do messianismo, principalmente 

em seu aspecto escatológico, uma característica fundamental no escopo doutrinário do 

judaísmo e do cristianismo. 

As características messiânicas, conforme demonstrado no recorte histórico 

supracitado, remetem aos aspectos do desenvolvimento desse movimento nos povos antigos, 

em sua religião e em suas expectativas com relação ao futuro e melhores condições de vida, 

                                                 

194
 Autores como Brueggemann afirmam que o conceito de bênção é o ato-efeito de conferir êxito, prosperidade 

e fertilidade para a família, conforme destacado no texto veterotestamentário de Números 6:24, por exemplo. 
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de tal forma a tornar necessária a observação das demais características e especificidades do 

messianismo tanto para os judeus, quanto para os cristãos. 

Há uma singela diferença de interpretação entre o messianismo na religião judaica e na 

cristã, pois a primeira compreende uma ação messiânica vinculada à libertação dos judeus em 

todos os aspectos da vida, ou seja, político, social, econômico e religioso; essa concepção se 

respalda, ainda, no fundamento de que o messias deveria ser da linhagem real de Davi e surgir 

como o organizador da vida da comunidade. Na interpretação cristã, o messias divino, aquele 

enviado para cumprir as promessas realizadas no Antigo Testamento por todos os profetas, se 

encontra na pessoa de Jesus de Nazaré o qual, a partir dos relatos canônicos, cumpria a 

exigência judaica da linhagem real, contudo nasce no seio do povo oprimido e atua junto aos 

marginalizados numa perspectiva político-religiosa ressignificando e reinterpretando as 

mensagens proféticas de outrora: Jesus não surge como o líder político que iria destituir o 

Império Romano; outrora se revela como o portador de uma mensagem libertadora que trazia, 

inaugurava e instaurava o conceito de Reino de Deus
196

. 

É a partir da interpretação cristã para o conceito de messias que se faz o apontamento 

no campo de análise histórico-sociológica deste trabalho
197

. O messianismo representa, neste 

caso, o legado comum das doutrinas que prometem a felicidade plena na terra sob liderança 

de uma pessoa, de um povo, de um partido, de movimentos coletivos
198

. Reitero, à luz deste 

pensamento, o depoimento de Innocencio Manuel de Mattos, quando diz que as vantagens 

                                                 

196
 A ideia cristã para Reino de Deus faz uma forte oposição às opressões sociais, políticas e econômicas 

enfrentadas pelos judeus no período da dominação romana, mas não se limita a esses aspectos, pois também 

apresenta fortes críticas aos sistemas religiosos dos judeus, tais como os fariseus e saduceus – grupos religiosos 

que faziam a interpretação da lei mosaica de acordo com suas respectivas correntes teológicas e causavam forte 

sobrecarga no povo que era, muitas vezes, obrigado a viver sob o domínio de uma legalidade mosaica 

absolutamente punitiva. Ao criticar esses sistemas, a mensagem do nazareno apontava para uma relação de 

misericórdia, graça e perdão divinos para com seu povo, estabelecendo, dessa forma, uma relação direta e 

pessoal, não mais carente de intermediários religiosos. 
197

 DESROCHE, Henri. Dicionário de Messianismo e Milenarismos São Bernardo do Campo: UMESP, 2000. 
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oferecidas pelos fanáticos eram as esperanças de uma vida fácil pela grande união que devia 

reinar entre eles
199

. 

O aspecto histórico-sociológico é o campo de interesse dessa pesquisa, tendo em vista 

o caráter eminentemente sociológico da mesma, ao observar como, no contexto do 

Contestado, foram personificadas figuras sacralizadas, separadas e escolhidas para liderança 

do povo em um mecanismo de luta social, partindo da interpretação de sua própria realidade. 

É evidente a influência político-religiosa do messianismo cristão oriundo do século I, 

mas não se pode limitar as ações travadas no Contestado apenas às mensagens político-

religiosas do cristianismo primitivo, pois as dinâmicas doravante apresentadas, refletirão as 

necessidades específicas do povo catarinense dessa região e como, por meio das ações 

messiânicas, os movimentos sociais se constituíram como aporte de resistência e militância, 

como veremos em seguida. 
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5.2 Os monges do Contestado 

O Contestado é marcado no imaginário de parte da sociedade e em algumas 

classificações literárias pelos seus valores místicos. Não parece prudente renegar por 

completo estas representações por haver um contexto simbólico-religioso bastante 

significativo, apesar de, como já salientado, não se limitar exclusivamente a este panorama. 

Sem dúvida o papel exercido pelos monges que transitaram nas regiões do Contestado em 

diferentes períodos favoreceu certo fanatismo e misticismo, porém o que me parece mais 

significativo neste trabalho é a compreensão de como os desdobramentos destes valores 

simbólicos foram decisivos dentro do processo de organização política e resistência formada 

pelos sertanejos. 

A construção deste viés fantasioso do Contestado nasce com a figura bastante 

controversa do monge João Maria e se estende para outros que se julgavam parentes ou 

interlocutores do sagrado. Seguindo o rito em ordem cronológica para atender um desígnio 

pedagógico e ainda a título de relevância para o movimento do Contestado, inicia-se a 

trajetória ambígua de João Maria, que para muitos não passava de uma figura problemática. A 

fim de evitar este caminho, recorro à bibliografia específica com o propósito de traçar 

brevemente sua história e contribuição. 

Estudos mais específicos acerca da biografia do monge João Maria
200

 apontam a 

existência de dois monges João Maria ao invés de um. São corriqueiras as interpretações que 

descrevem ações genéricas sem a merecida problematização, como afirmar que o monge vivia 

perambulando pelos caminhos do sertão entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso; que não 

era comum aceitar hospedagem e que dormia em baixo de árvores – que não contribuem para 

o entendimento da personagem, tampouco lançam luz sobre o papel que desempenhou; há 
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nestes depoimentos, simplesmente uma visão descritiva que cabe em grande medida a 

qualquer sujeito do Contestado pelo seu processo formativo. 

João Maria de Agostinho é o primeiro monge de que se tem registro. De origem 

italiana, natural do Piemonte, onde nascera em 1801, e com passagem comprovada por 

Sorocaba em meados de 1844 onde atuou como eremita até sua chegada, ao final daquela 

década, ao Rio Grande do Sul, onde teve destaque por seu apelo religioso. Nas proximidades 

da cidade de Santa Maria levantou uma Capela em homenagem a Santo Antão. Ainda em 

terras gaúchas, no Morro de Botucaraí, criou um espaço que, segundo relatos, tratava-se de 

uma vertente de “água santa”. Já na década seguinte, sabe-se que João Maria teve 

participação, na Vila do Príncipe, atual Lapa no Paraná, na construção de capelas e novas 

fontes milagrosas que até hoje são procuradas para finalidade religiosa. A construção 

apresentada de José Maria por Machado
201

 em sua obra contribui significativamente para 

romper com a ideia de que o monge seria um opositor da instituição religiosa. Segundo ele, 

havia registros deixados pelo sacerdote nas cidades por onde passara, atestando uma 

cumplicidade entre a instituição e a figura de João Maria. A capela que homenageia Santo 

Antão nas proximidades de Santa Maria levantada pelo monge atesta esta parceria. João 

Maria consegue, em Porto Alegre, por intermédio do padre Thomé Luis de Souza, 

subordinado do bispo da capital federal, a autorização para transferência da imagem do Santo 

Antão das antigas missões jesuíticas para sua capela. No Paraná, o monge atuava como 

mediador dos interesses da Igreja; cumpria uma função didática junto ao povo e transmitia, 

em linguagem popular, os valores e ensinamentos religiosos. 

A relação pacífica existente entre o monge e a Igreja não era consentida pelo Estado, o 

contexto pós-farroupilha o coloca como verdadeiro perigo; conseguia apelo popular e seus 

discursos nem sempre estavam em simbiose com os da monarquia. Por este motivo, era 

muitas vezes perseguido e expulso, aumentando suas peregrinações pelos sertões do país. Este 

relacionamento intricado entre o monge, a Igreja e o Estado levanta dúvidas acerca da visão 

binária apresentada por especialistas. É necessário contextualizar e lembrar que, na segunda 
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metade do século XIX, o clero seguia um projeto de disseminação da fé por intermédio de 

beatos e beatas, resultando muitas vezes na formação de movimentos religiosos com pautas 

sociais, ocasionando conflitos contrários aos interesses do Estado, como aconteceu em 

Canudos, no Contestado, e a posteriori no caso do Padre Cícero, no Juazeiro do Norte. 

Tudo indica que José Maria de Jesus é o segundo monge que peregrinou nos sertões 

sulinos e ganhou fama pelos feitos do primeiro religioso que adentrou em terreno catarinense 

a pedido do então presidente da província do Rio Grande do Sul que o considerava um 

problema para região por ter grande influência social, havia a necessidade de pacificação na 

região gaúcha e o risco de possíveis subversões na região da bacia do Rio da Prata, situação 

que pesou consideravelmente na decisão do Estado em deportar o Monge para Santa Catarina, 

transferindo-lhes a responsabilidade de controlar suas ações. Porém, desde então, não se tem 

mais registros do primeiro monge João Maria.  

De origem duvidosa, mas com sotaque acastelhanado e fisionomia parecida; este é o 

segundo João Maria que peregrinou na região do Contestado na virada entre os séculos XIX e 

XX. Diferente do primeiro, este era favorável à monarquia; teve sua presença confirmada em 

favor dos federalistas entre 1893-1895; era contrário ao clero; fazia batizados e proferia 

discursos apocalípticos
202

. 

Ainda que João Maria evitasse aglomerações e dispensasse convites para repouso, era 

desejado por muitos por suas ações assistencialistas, além salvar as pessoas com seus 

remédios “mágicos” de benzê-los, batizava e se dizia grande conhecedor da Bíblia “correta”, 

atraindo todos pela sua atenção e carisma. Percorreu a região do Contestado até 1910, quando 

não se teve mais notícias de suas ações. Sumiu antes mesmo do conflito e deixou algumas 

profecias que mais tarde se confirmaram. Lamentava as crianças porque muitas misérias 

teriam que ver com os seus olhos. Referindo-se à guerra entre os maragatos e as forças do 

governo, dizia que esta “não tinha sido nada‟ em comparação com uma outra, que previa para 

dentro de vinte anos. “Vem uma época – insistia – em que o sangue vai correr sobre a terra 
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como rios”. “Vai vir um tempo onde haverá muito pasto mas pouco rastro
203
”. Outras 

profecias foram anunciadas já em solo do Contestado. “Para João Maria de Jesus, o fim da 

monarquia representava o prenúncio de grandes catástrofes que atingiram o mundo. São 

anunciadas epidemias, pragas na lavoura e na criação, a vinda de máquinas monstruosas como 

corvos de aço (aviões), gafanhotos de ferro (serrarias) que acabariam com as florestas
204
”. 

Diferente do primeiro monge, João Maria de Jesus contrariava o clero católico que 

repudiava suas ações, especialmente os batismos, julgaram-no posteriormente como 

responsável direto pelo conflito, acusando-o de fanático e ignorante. A região do Contestado 

passava por uma reforma religiosa, bem como toda região sul para acompanhar as mudanças 

políticas republicanas. Coube aos franciscanos de origem alemã assumir a região com o 

propósito de levar a reforma católica aos fiéis, no entanto, o distanciamento cultural e a 

maneira como foi introduzida a missão não asseguraram vida fácil aos franciscanos, 

resultando em conflitos com a população, que não se sentia representada por eles, aliada à 

desavença com João Maria de Jesus com o representante da Igreja, Frei Rogério Neuhaus, que 

em suas memórias deixou registrado este encontro. 

 

Estava o monge abrigado em um galpão, perto da casa de um tal Vuca. Sentado 

sobre umas tábuas recobertas por um couro de boi, as pernas cruzadas e as mãos 

segurando os joelhos, o monge foi logo dizendo: 

- Frei Rogério, é preciso que o povo faça penitência, porque vêm muitos castigos de 

Deus.  

- Donde sabe o senhor que vêm estes castigos? 

- Está na Sagrada Escritura.  

- Sim, na Sagrada Escritura, Deus ameaça com castigos o povo que não obedecer a 

seus mandamentos! Mas como sabe o senhor quando vêm estes castigos e em que 

forma: na de gafanhotos, de cobras ou de chagas? 

- Não sei. Mas o povo me aperta muito e então falo assim.  

- Anunciou o senhor que é preciso fazer velas, porque há de vir uma escuridão de 

três dias e que estas velas deveriam ser bentas por mim ou pelo senhor. Eu benzo as 

velas como a Igreja manda, mas não por causa de uma escuridão que nunca virá.  
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- Ela virá, sim! Está na Sagrada Escritura! 

- Diz a Sagrada Escritura que há de vir uma escuridão no fim do mundo, mas isto 

não está tão próximo.  

- Está perto, respondeu João Maria, porque Jesus disse a São Pedro que o mundo 

havia de durar mil anos, mas não outros mil.  

- Isto não está na Sagrada Escritura! 

- Na minha está, replicou João Maria. Ela é boa, não é a dos protestantes. 

- Deixe-me vê-la, disse-lhe eu. 

- Não a trouxe, respondeu João Maria, porque é pesada; deixei-a numa casa distante.  

Conversando ainda, João Maria ataca um frade, dizendo:  

- Frei Redento mandou matar os bugres. 

- Mentira, respondi, frei Redento nunca deu ordem para matar um bugre.  

Fiz, em seguida, algumas observações e proibi-lhe de batizar as crianças, como 

fazia, dizendo-lhe: 

- Os padres estão encarregados de batizar as crianças, mas não o senhor. Se 

encontrar uma em perigo de vida, pode batizá-la, como qualquer outro pode fazer. 

Mas fora disso, o senhor não deve batizar.  

- Deixe-me batizar, frei Rogério, pediu-me João Maria, porque o povo tem muita fé 

em mim.  

- A Igreja não consente; por isso também não consinto. 

- Convidei-o então para assistir, no dia seguinte, à Santa Missa, em casa do Vuca. 

João Maria respondeu-me:  

- Se o senhor quiser esperar até o meio-dia, depois de eu ter despachado o povo, eu 

vou, porque muita gente quer remédios e custa despachá-los.  

Virou-se então para o povo que o estava rodeando, e disse:  

- Não querem remédios, meus filhos? 

Várias pessoas então gritaram:  

- Sim, seu João Maria, eu quero... Eu também quero. Era uma gritaria;  

Respondi-lhe com toda a calma: 

- Não posso esperar até o meio-dia, tenho que voltar para a cidade; mas acho melhor 

que o povo venha à Santa Missa. 

João Maria exclamou: 

- A minha reza vale tanto quanto a sua Missa.  

- Impossível, repliquei-lhe, nem as orações de Nossa Senhora têm o valor de uma 

Missa, pois nesta Jesus Cristo desce ao altar.  

João Maria, apontando para a sua caixinha, respondeu-me: 

- Para aqui Ele também vem. 

Fiquei indignado e voltei-lhe as costas para sair 

João Maria, então, prometeu-me: 

- Está bem. Amanhã cedo, como todo o povo, eu vou para lá
205
”. 

 

Havia, do ponto de vista do monge, um respeito com frei Rogério, divergindo com a 

interpretação da Bíblia e da racionalização imposta pela Igreja, impedindo-o de ajudar as 

pessoas mais humildes. Neste caso, podemos observar que a província franciscana 

                                                 

205
 ZINZIG, Frei Pedro. Frei Rogério Neuhaus. Petrópolis: Oficina da Editora Vozes, 1934. SINZIG, 1934, p. 

168, 170. 



143 

 

 

 

representava o Estado enquanto sistema burocrático, querendo adquirir o monopólio e 

controle das pessoas, assegurando-lhe todos os ritos do sagrado. 

Esta disputa se dá pelo exercício legítimo do monopólio dos bens de salvação, ou seja, 

seu alvo reside no poder de modificar, em bases duradouras e em profundidade, a prática e a 

visão do mundo dos leigos, impondo-lhes e inculcando-lhes hábitos religiosos particulares, 

isto é, uma disposição duradoura, generalizada e transferível de agir e de pensar conforme os 

princípios de uma visão cismática do mundo e da existência
206

. Existe Igreja quando um corpo 

de profissionais (sacerdotes) distintos do “mundo”, burocraticamente organizados nos 

deveres, na remuneração, profissionalmente; quando os dogmas e os cultos são 

racionalizados; enfim, quando todas essas tarefas se cumprem numa comunidade 

institucionalizada. Por conseguinte, a Igreja, em condição de depositária e administradora de 

um carisma de função (ou instituição), empresa burocrática de salvação, é incondicionalmente 

hostil ao carisma “pessoal”, isto é, profético, que pretende indicar um caminho original a 

Deus
207

. 

O que houve efetivamente foi uma disputa pela hegemonia do sagrado que resultou 

num distanciamento ainda maior entre os sertanejos e a Igreja Católica. Fica evidente que 

Igreja estava a serviço do Estado e que estes interesses se sobressaiam aos dos mandamentos; 

este aparelhamento resultou mais adiante, mesmo na ausência do monge, numa tentativa 

frustrada de acordo entre frei Rogério, representando o Estado e os resistentes do Contestado 

no reduto do Caraguatá. 

João Maria de Jesus sumira anos antes do desfecho trágico da guerra, deixando os 

sertanejos do planalto catarinenses crentes de seu retorno. Não demorou muito, cerca de dois 

anos, e o boato do regresso do monge começou a tomar conta dos redutos contagiados por 

tamanha euforia, porém, o monge que ressurgiu não era o Santo João Maria e sim José Maria 

que afirmava ser irmão de João Maria. 
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Sua identidade, ainda que mais recente quando comparada com a dos outros monges, é 

causadora de desconhecimento, a divergência sobre sua origem também foi questionada 

quando os sertanejos perceberam as diferenças físicas entre ele e João Maria. José Maria, 

ciente que não poderia assumir o papel de João Maria sem que fosse questionada sua 

legitimidade, diz ser irmão do santo monge e se autodenominou José Maria de Santo 

Agostinho. Embora houvesse diferenças físicas notáveis, José Maria vestia-se e agia como o 

Santo João Maria, causando desconfiança e, ao mesmo tempo, esperança. 

Paulo Pinheiro Machado
208

 disponibiliza em sua obra depoimentos de pessoas que 

vivenciaram experiências com José Maria; alguns afirmam tratar-se de um falso profeta já 

anunciado pelo Santo João Maria; outros, que José Maria sequer falou ser irmão do monge, 

apenas um admirador e seguidor dos mesmos preceitos. Por esta razão é que José Maria 

demorou a se tornar unanimidade entre os sertanejos, simplesmente não o aceitaram de 

imediato por não serem manipuláveis, descaracterizando a ideia de um grupo homogêneo e, 

mormente, dominados por oligarquias que usavam valores religiosos para controlá-los. 

Oswaldo Cabral acena para diferenças importantes acerca dos monges. Para ele, José 

Maria era menos rigoroso nos seus hábitos, não apreciava o isolamento, não se recolhia para 

colocar-se em contato com o Criador, não se mortificava nem fazia penitência, além de não se 

preocupar com sua popularidade
209

. José Maria apresentava um amplo domínio sobre ervas e 

era letrado, ações que permitiram que ficasse sem nenhum risco na região. Porém, o fator 

decisivo para seu reconhecimento junto ao povo, foi o tratamento homeopático bem-sucedido 

aplicado por ele à esposa do conhecido fazendeiro Francisco Almeida de Curitibanos, que 

estava desenganada. Após o feito, José Maria recebe uma morada permanente do próprio 

fazendeiro, além de ajuda para seus seguidores que aumentavam significativamente, até 

provocar constrangimentos na elite oligárquica local que, com medo, promoveu sua retirada 

para o Irani. 
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A justificativa foi articulada a partir das festas tradicionais de cunho religioso que 

ocorriam nos redutos da região do Contestado. Nelas, tradicionalmente ocorria uma coroação 

do Imperador fictício, que é sagrado por todos como abençoado, seguindo o rito italiano na 

Festa do Divino e de São Bom Jesus, nas quais se dá a distribuição de tarefas nos ciclos 

religiosos do ano, incluindo a participação das mulheres. Esta coroação foi transmitida para as 

autoridades regionais e federais como uma afronta à recém-formada República, segundo os 

delatores tratava-se de um monge monarquista promovendo a desordem na região. 

José Maria decide se retirar, não é favorável ao conflito, e deixa claro que sairia com o 

intuito de evitar qualquer problema com os sertanejos, era partidário do diálogo e contrário ao 

uso demasiado da força, seu acuamento ocorre em parceria de fiéis que seguem o trajeto 

escolhido pelo monge, sentido aos campos do Irani, esperando um cenário menos conflituoso 

e, notadamente favorável às práticas de que se julgava capaz. Todavia o Irani estava em litígio 

naquela ocasião, sendo palco de subversões burocráticas entre os Estados de Santa Catarina e 

Paraná; a chegada do monge acabou servindo aos interesses políticos locais e 

lamentavelmente sua vida, junto com a de outros sertanejos, foi usada como estopim desta 

enfadonha contenda jurídica entre os Estados vizinhos. 

A morte de José Maria por sua vez não interrompeu sua história no Contestado, a 

resistência contra as forças legalistas ganhou eco no planalto catarinense e sua morte foi tida 

entre o movimento de resistência como heroica e divina. Machado aponta este momento como 

o da “Santificação de José Maria”, ou o período do “reencantamento do mundo”, como 

lembra Douglas Monteiro. José Maria tornou-se unanimidade entre os sertanejos e o território 

do Taquaruçu foi escolhido para ser ressignificado como palco santificado, capaz de 

protagonizar novos grupos sociais, religiosos e políticos através da intermediação das 

mulheres do Contestado. 
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5.3 Mulheres do Contestado 

Em toda narrativa do Contestado há uma dicotomia entre a história oficial e a história 

romanesca, como se estivessem completamente dissociadas; uma pela verdade, outra pela 

mentira. Certamente um estudo científico deve ser realizado com toda a cautela possível, 

fugindo desta maneira de generalizações e/ou emoções envolvidas na trajetória da pesquisa, 

fortalecendo o ofício do pesquisador, que é a busca do conhecimento por diferentes campos 

metodológicos. Todavia, no Contestado faz-se necessário uma aproximação da literatura não 

oficial no sentido de reconhecer e identificar o papel da mulher, esquecido pelos autos 

oficiais, buscando assim uma aproximação ou uma complementação entre as partes. A 

importância do romance histórico tem crescido exponencialmente, já que, se a história 

tradicional não dá relevância a certos acontecimentos populares, o texto literário torna-se uma 

“poderosa arma artística em defesa do progresso humano”, com o intuito de trazer para a sua 

realidade presente estes fatos, despertando, dessa maneira, o interesse do leitor
210

. 

A naturalização dos papéis atribuídos às mulheres tem um caráter subjetivo pela falta 

de documentação, o que tornou invisível a regulação de seus desejos, de sua vida, enfim, a 

violência simbólica de que elas são vítimas, ocultando as relações de poder que se 

estabelecem no interior da sociedade – as mulheres foram, na sua maioria, alijadas dos postos-

chaves de comando e controle social – por intermédio da construção de concepções chamadas 

de “naturalistas” e “essencialistas” na condição de dificultar a identificação destes discursos 

por transitar entre justificativas científicas e filosóficas tradicionais por discursos políticos e 

religiosos hegemônicos
211

 que evidenciam o conservadorismo ao afirmar ter, esta guerra do 

Contestado, pertencido exclusivamente a homens; as figuras femininas, quando lembradas, 

aparecem, ou como divindades, no caso das Virgens, ou representadas como personagens 

submissas, pacíficas e até mesmo como estorvos nos momentos em que desencadeava cada 

combate. 
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Com grande afinco de subtrair estes preceitos estereotipados que as colocam dentro de 

um conjunto sistêmico e ontológico de dominação e exploração com demasiada força, 

suficiente para representar uma imobilidade costumeira pautada apenas por intermediadores 

dotados de interesses escusos aos dos sertanejos, dando-nos a impressão que havia antes do 

conflito do Contestado uma guerra interna pelo poder capaz de subverter a lógica coletivista. 

É certo que entre os redutos havia disputas pela força, porém nenhuma liderança se manteve 

no comando por muito tempo quando os interesses individuais predominavam diante dos 

coletivos, fossem eles homens ou mulheres. Para evitar, portanto, uma visão reducionista 

acerca da figura feminina nos campos do Contestado, é mister a avaliação de todos os papéis 

exercidos pelas mulheres, de Virgens a prostitutas; de meninas a mulheres; de caboclas a 

estrangeiras; de puritanas a violentas; de guerreiras a submissas, evidenciando as diversas 

personagens que são submetidas a diferentes tipos de poder. 

Os bilhetes destinados a Dona Emma por seu filho Guilherme Romais, apesar de 

diretos e simples sinalizam, sobretudo, o engajamento feminino para além das funções 

domésticas pelas quais são costumeiramente lembradas, sem retirar o papel maternal que se 

percebe em sua preocupação com as condições de seu filho, como fica explicito no primeiro 

recado. Já na segunda parte do primeiro documento redigido a lápis de maneira simples e 

sucinta, o teor é outro e nos permite repensar a da posição das mulheres no contexto do 

Contestado. Dona Emma simboliza neste caso a articulação fora dos redutos, seria uma visão 

estratégica acerca do cenário externo controlado pelas forças legais, aliado à incumbência de 

recrutamento em caso de necessidade, como se apresenta neste fato. Encontramos não 

somente a preocupação com sua mãe pela distância que os separa, dos riscos a que está sujeita 

por participar diretamente dos interesses sertanejos, aliados à necessidade de tranquilizá-la; 

nada reduz o fator descritivo existente no conteúdo das missivas trocadas entre eles, há 

sempre uma preocupação em explicar as condições reais dos redutos para além das questões 

pessoais. 

Quando inquirida pelos militares, dona Emma se mostra ainda mais articulada ao 

negar qualquer envolvimento com os interesses dos sertanejos, bem como ter contato com seu 

filho, como pode ser visto.  
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A decima primeira testemunha Emma Rammais, com quarenta e três annos de idade, 

viúva, hoteleira, moradora nesta villa, natural de Santa Catharina, depois do 

compromisso de dizer a verdade responde que não sabe si Roberto e Gama tem 

ligação com os fantaticos nem tampouco compra armamento de praças, bem assim 

se possui armamento a venda em sua casa comercial, que nada sabe a respeito do seu 

filho; que sabe que Chico apresentou-se hontem ao senhor coronel commandante da 

colunna vindo do reducto de Bonifácio Papudo, onde se achava em companhia de 

Ville; que nada mais sabe.
212

 

 

 

Bilhete I 

Minha mae  

Estou bem de saude, não tenha quidado commigo  

Guilherme Romais  

 

Minha mae  

Diga a meu tio Roberto para a vizar a saída das forsas para qi  

Guilherme Romais
213

 

 

Bilhete II 

Minha querida mãe eu estou no acampamento do irmão bunifacio  

estou garantido não tenhão quidado de mi (esotu)  

cum vontade de ir la onde esta o afonso despois de  amanhã mai volto otravei para 

ca  

Muinta lembrança para todos, 

Ville  

 

Romaiss,  

Que não tenhao quidado  

que não é como dizem  

sepuder contar que dia  

as forças entrão na mata  

peso o favor de dizer  

ao compadre Roberto que eu estou ate oge 

no que cunvercemos no  

potrero. 

O seu Chico pede  

para tio Roerto leva a mulher  

para Rio Negro.  

Não tenhao quidado de nois.  

Lembransas para todos.  

Muinta lembraça para a salvador
214

. 
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Damazia de Oliveira, 25 anos, casada e doméstica é outra importante mulher que, 

junto com sua mãe, Dona Galdina e irmã Brazilia Pellete, representam outra frente resistente, 

distanciando-se da figura feminina inerte frente ao cenário truculento de guerra. Nos autos dos 

inquéritos avaliados consta o caso desta família que, por algum motivo, não tinha a figura 

masculina na casa naquela noite, favorecendo a invasão e o assédio de militares às mulheres 

presentes. Não se sabe, por exemplo, se a mãe e a irmã eram casadas, lacunas do documento 

em questão. Apenas Damazia foi inquirida, seguindo o rito tradicional, constando em 

depoimento seus dados pessoais e formação, tornando possível confirmar que Damazia era 

casada, porém, seu esposo não estava presente no dia em questão, podendo também ser o caso 

das outras duas mulheres presentes. De toda forma, é certo que a ausência do esposo de 

Damazia simula a realidade de grande parte das esposas que se viam sozinhas para resolver 

todos os problemas locais, conferindo-lhes essa situação toda as responsabilidades para além 

do cuidado doméstico. Dispunham desta forma do controle local e sua autonomia 

representava a principal autoridade; não se trata simplesmente de abandono e ou de algo 

incomum, a prática era corriqueira por questões políticas como visto no caso de Dona Emma 

quando seu filho a deixa sozinha para juntar-se aos interesses sertanejos, bem como nos casos 

econômicos, como visto em capítulos anteriores, quando muitos homens saem de suas 

moradas para comercializar, prática cultural que advém do processo formativo do homem do 

Contestado. 

Não se sabe, e é provável que não haja elementos suficientes para justificar o motivo 

da ausência do marido de Damazia, contudo não se pode confundir as prioridades da pesquisa; 

não é a presença ou ausência masculina a parte fundamental do estudo, mas sim a autonomia e 

as ações de poder que recaem sob as mulheres dentro destas condições. O caso de Damazia e 

sua família foi registrado no inquérito do dia 24/10/1914 pelas duas irmãs. 

 

[...] Duas horas dois soldados bateram na porta, fizeram ela sua irmã e mãe saírem, 

deram voz de prisão, conduziram-nas até que ela e sua mãe seguiram e sua irmã 

ficou para trás com outro soldado. Que o soldado que conduzia a depoente forçou-a 

afim de conseguir os seus instintos bestiais, sendo repelida, ameaçou-a de morte 

com um punhal; que o soldado ameaçava tanto ela como sua mãe com socos; que 

por diversas vezes a depoente derrubou o seu agressor, levando esta luta três horas 
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mais ou menos. Depois de que o soldado já descrente que nada conseguia deixou a 

depoente e sua mãe; que o soldado prendeu a depoente, disse que aqui estava em 

estado de sitio e que o tenente estava ali perto esperando. Nada mais disse
215

. 

 

Já Brazilia Pellete disse em depoimento que mora com sua mãe Galdina e sua irmã 

Damazia de Oliveira. Diz que foi presa junto de sua irmã e mãe sob ordem do Tenente, que 

ficou para trás com um soldado por ameaças, forçou a depoente a fim de saciar os seus 

instintos bestiais; que lutou com a depoente até clarear o dia ora dando socos, ora derrubando-

a e por fim ameaçou-a com o facão; que a depoente vendo-se já cansada e vendo que morreria 

cedeu aos seus desejos; que depois se escapando correndo para casa, onde se escondeu em um 

quarto, o soldado chamava-a, vendo que a depoente não saia arrombou uma janela e pulou 

para dentro da casa; que a depoente vendo-se novamente perseguida, saiu e como já estava 

claro o soldado saiu correndo
216

. 

No relatório militar, após os depoimentos, consta que Brazilia, apesar de lutar, apelou 

e implorou para não ser estuprada por estar com seu filho de cinco meses que trazia nos 

braços e que, ainda assim, não foi poupada pelo militar. Os soldados foram reconhecidos 

pelas vítimas e julgados culpados sob pena de quinze dias de prisão pelos crimes 

cometidos
217

. 

O caso da família da senhora Galdina denota primeiramente uma violência cruel, 

porém comum entre os agentes legalistas que se aproveitavam do cenário para abusarem de 

mulheres em condição que julgavam vulneráveis. No relatório militar é descrito que os 

soldados João Ferreira de Oliveira e Roque José Soares se dirigiram à casa de morada das 

mulheres e que, se valendo da farda que vestiam, levaram as infelizes mulheres ao terror e à 

maior tortura que se pode imaginar. A construção da cultura do estupro é histórica e muitas 

vezes são usadas como justificativas ações da vítima, como suspeita em relação ao seu 

comportamento, e a suspeita é influenciada especialmente pelas representações da 
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feminilidade vigentes e variam com o tempo, paralelas às mudanças dos sistemas de opressão 

exercidos sob a mulher
218

. Reconhecer o cenário à luz do contexto histórico, ciente de onde 

vieram e para onde vão, é capital para a desconstrução da ideia de que o comportamento da 

mulher contribuiu para a ocorrência do estupro. Outro elemento representativo que contribui 

para o esclarecimento do fato é a forma como o caso foi apresentado no inquérito estudado, o 

termo estupro foi suprido nos autos pela “falta de controle dos instintos bestiais” do soldado, 

tornando evidente a tentativa de abrandamento do caso no sentido de reduzir a 

responsabilidade do agressor frente a violência exercida. 

Apesar do episódio trágico a que foram sujeitadas, as vítimas apresentaram supina 

resistência, lutando sem parar por horas até o amanhecer, travando um prélio para garantir, 

preservar e proteger sua integridade física e moral. A ação destas mulheres representa uma 

realidade contrária à de boa parte dos trabalhos realizados acerca do movimento sertanejo. É 

de praxe caracterizá-los como sendo um grupo completamente patriarcal, e se assim fosse, o 

estupro faria parte desta cultura e dificilmente haveria por parte das mulheres tamanha 

bravura e interesse em resistir às forças do exército que as colocaram sob voz de prisão, 

seriam violentadas e tomariam as dores para si, evitando constrangimento social pela via do 

silenciamento. Para contrapor esta máxima patriarcal que envolve a submissão das mulheres 

em casos de estupros e enaltecer o papel exercido das mulheres é preciso lembrar o caso de 

Manoel, tido como enviado de Deus; era uma das lideranças juvenis do Contestado e tinha 

aproximadamente 18 anos de idade quando assumiu a condição de protagonista por 

intermediar os interesses do falecido Monge junto à comunidade através de um isolamento na 

floresta. Apesar de ser reconhecido como um chefe civil e comandante dos homens de armas, 

foi reprovado pela comunidade por apresentar atitudes moralmente desaprovadas. Manoel 

teria sugerido como condição para dar sequência à atividade espiritual o dormir junto das 

virgens em uma noite. Sua proposta não foi aprovada pelo movimento, que decidiu destroná-

lo e expulsá-lo do reduto do Taquaruçu depois de uma surra. Manoel nunca mais foi visto. 

                                                 

218
 VIGARELLO, Georges. História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX. Tradução de: Lucy 

Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p.9. 



152 

 

 

 

Dona Geromina Cândida do Nascimento, 24 anos, casada, moradora de Lages, como 

inúmeras outras desempenhou o papel de silenciar-se frente às autoridades e, neste caso, de 

desviar sua família de qualquer suspeita de envolvimento com os sertanejos. Sua ação em 

parceria de seu esposo garantiu a liberdade de ambos, mesmo havendo indícios nos autos de 

envolvimento deles. Quando interrogada, alegou sua retirada de Lages para os campos do 

Contestado no intuito de o marido encontrar emprego, já que tinha a qualificação de 

carpinteiro, já que Lages foi a primeira vila reconhecida pelo governo imperial na região e 

dispunha de maiores recursos e ofertas que os redutos controlados pelos sertanejos no meio- 

oeste catarinense. Ainda em depoimento, Geromina afirma que seu esposo já havia recebido 

uma proposta para levantar uma casa próximo ao rio Capinzal, o que denota certa 

cumplicidade entre a família e o movimento sertanejo, principalmente por Timotheo Telles de 

Souza, seu esposo, omitir este detalhe em depoimento e por ser apreendido com uma arma 

contendo símbolos dos revoltosos
219

. O relatório militar abaixo certifica que o casal foi 

absolvido de qualquer participação no movimento sertanejo, no entanto, é possível, através 

dos documentos da Estrada de Ferro SP-RS, na sequência contrapor esta avaliação oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AHEx - Arquivo histórico do exército. 
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Documento I – E.F.S.P.R.G – Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande do Sul. 

Lages: Sr. Comandante da Colkunna o individuo de nome Thimotheo Telles de 

Souza é fanatico e praticou neste municipio depredação nos piquetes de Chico 

Ventura e Castelhano resposta nosso telegramma de hontem.  

affectuosas sauds.  

Tenente Aleluia.  

 

Documento II - E.F.S.P.R.G – Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande do Sul. 

Rio Capinzal  

Thimotheo Telles de Souza é jagunço bandido conforme informou delegado policia 

de lages. Sendo preso por mim interrogado disse chamar-se Tirtuliano Thimothio. 

Nome este que era o do marido de sua Amasia por quem pretendia. 

 

Benedita dos Santos Quadros, inquirida pelas autoridades oficiais em depoimento, 

afirma que seu esposo e filho optaram por abandonar sua família para juntar-se ao movimento 

do Contestado, apesar de não dar detalhes específicos, talvez para não comprometê-la. 

Evidentemente, assegura que a escolha de seu filho se deu pela noiva que pertencia a uma 

família de sertanejos. A força do movimento sertanejo foi capaz de reestruturar, sobretudo os 

laços familiares tradicionais em decorrência da força feminina. Reforçando esta hipótese, o 

esposo de Benedita, professor Manoel da Silva, em depoimento se diz distante dos “fanáticos” 

e que apenas seu filho se engajou na luta por estar envolvido com uma mulher que faz parte 

do movimento. A escolha do filho de integrar-se ao grupo pode parecer romântica num 

primeiro momento, contudo, a lógica criada acerca do perfil patriarcal do movimento e da 

imobilidade feminina frente aos assuntos de relevância é novamente questionada a partir desta 

decisão; dentro da coerência interiorana e dominada pelos interesses masculinos, esperava-se 

o contrário, que o noivo pudesse tirá-la do eminente risco que corria por estar num ambiente 

instável e junto da sua família buscar melhores recursos para o futuro; todavia a escolha foi a 

contrária, motivada pelos interesses da noiva que exerceu, neste caso, a principal autoridade 

acabou, fazendo-o ceder aos seus ideais, deixando sua família para se juntar aos sertanejos, 
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comprovando neste evento que o poder exercido pelas mulheres do Contestado manifesta-se 

para além dos valores simbólicos religiosos e/ou domésticos
220

. 

Casos como o de Dona Emma, Damazia, Dona Galdina, Brazilia Pellete, Geromina 

Cândida e Benedita dos Santos não são exceções, poderia acrescentar a mulher de Chico que 

aparece quatro vezes no inquérito de dois grandes articuladores da guerra sertaneja, hora 

como informante, hora como intermediadora dos interesses dos rebeldes. Porque não citar o 

trabalho da senhora Balbina que, ao que tudo indica, usava sua residência para produção e 

confecção de materiais para os sertanejos, tornando sua morada num entreposto
221

? No 

inquérito de José Tavares Freire o mesmo se diz casado, porém, ao contrário das relações 

sociais patriarcais evidenciadas nos clássicos, fora sua esposa quem o abandonou havia 

aproximadamente sete anos. Francisca Simô de Lima mostrou-se exímia no que tange a 

relação do mercado local, em depoimento descreveu minuciosamente não apenas a dinâmica 

de fornecimento, mas como ocorria a circulação de alimentos e derivados, além dos 

responsáveis diretos pelo manejo dos produtos
222

. E todo conhecimento de Dona Carminha 

Limôa Chaves e Francisca Maria da Silveira, que relatam como poucos a realidade dos 

redutos, dispõem de recursos relevantes no que diz respeito à organização social e 

precarização dos redutos, descrevem as deficiências dos sertanejos e identificam problemas 

políticos atrelados ao medo e não mais ao respeito. São inúmeras mulheres do Contestado que 

fizeram parte do processo de resistência na campanha junto dos homens e não apenas as 

virgens e ou videntes. É certo revisitar as fontes com desconfiança para assegurar que as 

lideranças femininas não foram exceções ou apenas fruto de manipulações oligárquicas, pois 

fazem parte de um processo que antecede o fenômeno do Contestado e vão além da geografia 

catarinense. A pesquisa caminha no sentido de entender que as lideranças do Contestado, 

masculinas ou femininas, não nasceram apenas em função do cenário conflituoso com o 

Estado republicano, como também não advém da persona dos monges, ela é fruto de um 
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processo político complexo anterior e que acaba se intensificando dentro de outra adversidade 

nos campos do Contestado, com novas protagonistas e problemáticas. 
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5.4 Influência de Francisca Roberta 

Dentro da cultura popular do Contestado há um nome que permanece vivo e com 

bastante vigor pela sua autoridade que representava no movimento sertanejo. Ainda que não 

existam provas materiais da existência de Francisca Roberta, conhecida como Chica Pelega, 

negá-la seria um sacrilégio para a memória dos combatentes da serra catarinense que a tinham 

como referência de gana e carisma. Novamente abre-se espaço para a aproximação com o 

romance histórico, a partir da oralidade, para resgatar acontecimentos populares no sentido de 

reescrever este episódio a partir dos protagonistas. Para a história e construção social não 

importa apenas a materialidade dos fatos, é preciso reconhecer que a idealização criada ou 

vivida pelos agentes do processo é, em suma, reflexo de uma realidade, como acena 

Vasconcellos
223

, “Chica Pelega eram todos. E não se matam todos, que são impessoais. Por 

isso ela não morreu. [... ] a trágica Chica Pelega, a filha da terra, irmã do rio, basta olhar e 

querer vê-la”. 

Alguns estudos mais recentes, como de Valentini
224

, tentam traçar o perfil desta 

grande figura do Contestado relatando que a família de Chica tem origem no Rio Grande do 

Sul, como grande parte dos demais e que viveram na condição de peões em fazendas. O mito 

que gira em torno da família de Chica Pelega é que sua mãe não conseguia engravidar e 

apenas com o manuseio de ervas e cinzas tivera sucesso dando à luz a esta menina, que mais 

tarde ficou reconhecida entre todos como verdadeira herdeira de João e José Maria no que se 

refere aos saberes sobre as plantas medicinais, cuidados com pessoas e animais, na 

simplicidade, honestidade e na luta por justiça. 

Neste recorte pretende-se superar a dicotomia do que é mito ou verdade com intuito de 

analisar as identidades que foram construídas a partir das narrativas da população “cabocla” 
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sobre Chica Pelega e, por conseguinte, dos modelos identitários que serviram de base para as 

gerações posteriores que assumiram lideranças, como Maria Rosa. 

Francisca não é exclusiva, tem similaridades com a história de tantos sertanejos que 

foram mortos e expulsos das terras das quais acreditavam serem donos. Depois da rotina a que 

estava sujeita por conta dos trabalhos nos campos, Francisca Roberta e sua mãe encontraram 

seu pai e o tio mortos em frente à casa e o paiol incendiados. Desoladas, as duas foram buscar 

ajuda na casa da família do futuro noivo de Francisca Roberta, há alguns quilômetros dali e, 

segundo relatos, depararam-se com outra cena brutal: todos estavam mortos. Desesperadas ao 

verem aquele massacre, as duas embrenharam-se nas matas até chegarem aos campos de 

Taquaruçu
225

. 

 

Sem mais lágrimas para verter, amparando-se mutuamente, seguiram adiante apenas 

com a roupa do corpo, para um destino incerto. E assim perambularam por semanas 

e meses, nutrindo-se do que havia, já agora na companhia de tantos outros 

escorraçados. Francisca Roberta, por aceitação tácita, liderava essa confraria de 

errantes. Uma Liderança sequer pleiteada, acontecida ao natural. Ao grupo de 

estropiados somava-se sempre um novo membro, ali e acolá, e um desses novos 

aderentes falou-lhes na ressurreição do Monge o qual, naquele momento, estaria 

partindo de Campos Novos, para a festa do Senhor Bom Jesus de Taquaruçu, nos 

limites de Curitibanos. Então Francisca Roberta e o seu grupo errante para 

Taquaruçu rumaram os passos
226

. 

 

Pelo contexto em que Francisca está inserida, é possível imaginar que seu destino final 

tenha sido no reduto do Taquaruçu em companhia de sua mãe. Já havia no local uma grande 

comoção em decorrência da morte do Monge José Maria no combate do Irani e que permitiu 

possivelmente seu acolhimento pela triste realidade vivenciada com sua família. Ademais, 

Francisca dispunha de grandes recursos medicinais, como já salientado, e que interessavam 

por demais aos sertanejos, a ponto de torná-la figura admirada e respeitada nos redutos. 
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Segundo Pradi
227

, Francisca era uma mulher livre, inteligente e emotiva. Sonhava com um 

outro mundo, diferente daquele doméstico; um mundo onde as mulheres participassem das 

reuniões, das decisões, junto com os homens. 

Na obra de Vasconcellos é possível identificar o protagonismo feminino na Guerra do 

Contestado a partir da figura de Francisca por apresentar destreza em múltiplas áreas: de sua 

dedicação em cuidar dos doentes e feridos, bem como sua desenvoltura na montaria e no 

manejo do facão, habilidades que a colocaram como evidência pós-José Maria e que 

rapidamente a levaram à morte no combate de fevereiro de 1914 no Taquaruçu. 

 

Um pouco antes do cessar-fogo, quando inda haviam bombas estourando e cerrados 

estampidos sacudindo a noite, ouviu-se, com terna sonoridade, uma canção de ninar. 

Uma voz de embalo morno e suave a contrastar com os ásperos ribombos da 

violenta razia. E então se viu, no relance de um clarão, a mãe de Chica Pelega 

sentada na lama com a ensanguentada cabeça da filha no colo. Alisava-lhe a cabeça 

e cantava com doçura, indiferente aos estouros dos obuses, a sua velha canção de 

ninar. (...) Enlouquecera, em piedosa loucura, agarrada ao cadáver da filha
228

. 

 

É preciso ter cuidado com os trabalhos que referenciam a trajetória de Francisca por 

serem construídos a partir da história oral, havendo possíveis equívocos, especialmente no 

que se refere à questão temporal, como na obra de Vasconcellos, ao aproximar Francisca e 

família do tempo do primeiro monge João Maria. Felippe
229

 também acaba sendo movido pela 

emoção e discorre que Chica Pelega era parceira espiritual de José Maria nos campos do 

Taquaruçu, porém, sem querer tirar o mérito desta figura sertaneja, tornam-se incompatíveis 

as datas com descrição do conflito que culminou na sua morte com a do monge. As passagens 

pelo Taquaruçu deram-se dentro de contextos completamente diferentes. 
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A atuação de Francisca no combate foi lembrada como sinônimo de força e referência 

a tantos sertanejos como ela. E já no primeiro ataque à Comunidade Santa, Francisca 

surpreendeu a todos, montada em seu cavalo, empunhando a bandeira branca de cruz verde ao 

centro, lutando e dando coragem aos sertanejos
230

. Francisca grita antes do combate “Viva a 

Monarquia! Viva São Sebastião”. Esta mulher enfrentou bravamente o ataque das forças 

legais munida apenas com seu facão na esperança de conquistar uma vitória, deixando 

contribuições significativas para os sertanejos e uma herança feminina de resistência e 

coragem que foi seguida por outras mulheres. 

  

                                                 

230
 SAVOLDI; GEROLDI; RENK, 2010, p. 5. 



160 

 

 

 

5.5 As ordens de Teodora 

Após a morte do monge José Maria, Teodora ganha notoriedade entre os sertanejos. 

Menina nova com seus 11 anos de idade, neta do famoso Eusébio Ferreira dos Santos, 

começou a relatar que tinha visões de José Maria junto de sua mãe, Querubina, e que o monge 

ordenava que todos voltassem a Taquaruçu para aguardar seu retorno junto ao “Exército 

Encantado”. 

 

Diz‟ que a alm‟apareceu, 

Pr‟uma “Virgem”, a Teodora  

Em Perdiz, que aconteceu:  

Mas foi la‟em Taquaruçu,  

Que o milagre sucedeu
231

. 

 

Teodora reproduzia ao pé da letra o que José Maria desejou antes de morrer, em suas 

últimas lembranças o monge pede aos seus seguidores que voltem ao Taquaruçu e que 

aguardassem sua reencarnação junto de seu exército. Seria, portanto, a libertação e a salvação 

daquele povo. Havia evidentemente uma sensibilidade aflorada entre todos os sertanejos 

depois da morte de José Maria e seguidas derrotas; sentiam-se carentes de uma referência. 

Eusébio Ferreira dos Santos era devoto de José Maria e depois da sua morte acabou 

isolando-se por algum tempo com medo de represálias como aponta seu neto em depoimento. 

“Meu avô também andou meio escondido, porque trazia os distintivos de José Maria
232
”. Sua 

fé era tão acintosa que acreditava no regresso do monge José Maria e em decorrência deste 

fanatismo articulava com seus parentes ações pontuais para promover suas crenças aos 

demais
233

. 
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Quando o conflito do Irani estava prestes a completar seu primeiro ano, sua neta 

Teodora anunciou que, num galpão um pouco afastado, estavam três homens, um dos quais 

era o José Maria
234

, momento ideal para conduzir o povo ao Taquaruçu e consolidar a Cidade 

Santa, a Nova Jerusalém. 

 

Theodora, uma das virgens, talvez a mais importante, seguida de Maria Rosa, dentre 

outras, costumava ter visões e a partir delas impor aos sertanejos o cumprimento de 

tais ordens, pois assim era a vontade do Monge. O poder e a inspiração divina de 

Theodora eram encarados por seu avô, Euzébio Ferreira dos Santos, como um dom 

merecido, pois só as meninas novas e virgens deveriam ter a graça de ver e de falar 

com o monge
235

. 

 

Outras lideranças como Chico Ventura, moradores no Taquaruçu, e que poderiam 

resistir aos rumores da família de Euzébio acabaram aceitando a condição secundária e 

passaram a agir de acordo com as visões de Teodora. Segundo Mauricio Vinhas de Queiroz, 

Teodora se isolava e era a única capaz de ter contato com o monge. Em casos de enfermidade 

no reduto, procurava curá-las com algumas ervas e um sangue que dizia ser derramado pelo 

próprio monge, causando notavelmente grande alvoroço entre as comunidades da região. 

Queiroz ressalta que esta prática não foi a primeira nos sertões do Contestado, na região de 

Lages uma menina nova também havia tomado a condição de intermediadora de Deus e foi 

duramente criticada pelo Frei Rogério, que a retalhou em frente a todos, causando uma 

descrença imediata na garota por parte do povo frente à autoridade religiosa
236

. 

Teodora, assim como a garota de Lages, não ficou muito tempo no poder, perdeu a 

condição de liderança na medida em que suas visões não apresentavam nenhuma novidade 

concreta aos sertanejos. Apesar do pouco tempo, teve um papel decisivo para o movimento 

sertanejo, foi através de suas visões que se conseguiu mobilizar um grupo seguramente maior 
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do que na primeira fase do Taquaruçu. Teodora sobreviveu aos ataques no Contestado e 

confirmou em entrevista a Mauricio Vinha de Queiroz a veracidade de suas visões, “Eu não 

via nada. [....] Eram os velhos que se juntavam e diziam as ordens
237
”. 

Apesar do veredito de Teodora sobre o envolvimento externo em suas ações, devo 

concordar com Natália Silva
238

 quando diz que, independentemente disso, as “visões” de 

Teodora traziam uma ligação com o sagrado. Estas “visões”, juntamente com as relações de 

compadrio e amizade, foram responsáveis pelo aumento do reduto de Taquaruçu. Suas 

“visões” foram importantes para aglutinar pessoas em torno de uma causa por meio da 

esperança. Contudo, em uma avaliação mais rigorosa acerca do legado de Teodora deixa 

dúvidas importantes. Diferentemente de Francisca, Teodora não tinha uma liderança que se 

traduzia em dominação, dispunha de poderes excepcionais que rapidamente se perderam em 

vida, aumentando, sobretudo, a descrença da população sertaneja na figura feminina e, 

naturalmente, dos poderes metafísicos das virgens, adversidades que poderiam comprometer a 

figura da mulher em assuntos desta natureza. No entanto, estes infortúnios apenas 

engrandecem ainda mais a liderança de Maria Rosa que posteriormente sucedeu o posto de 

autoridade, tendo majoritariamente o controle político e religioso. 
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5.6 Maria Rosa 

Entre dezembro de 1913 e fevereiro do ano subsequente o Taquaruçu foi 

completamente tomado pelas tropas do exército e da polícia catarinense. O que se sabe da 

última investida armada no reduto é da completa destruição: munidos de armamento pesado e 

de um grande esquadrão de cavalaria, acabaram cercando a região e proporcionando outro 

ataque de difícil resistência. Os sertanejos que conseguiram fugir do combate do Taquaruçu 

recorreram ao reduto de Caraguatá onde a liderança era exercida por Maria Rosa, filha de 

Eliasinho da Serra. Euzébio por sua vez teve de aceitar a subordinação e nada pode fazer a 

respeito. 

Maria Rosa é descrita na bibliografia como uma adolescente de aproximadamente 

quinze anos, loura, cabelos crespos, pálida, alegre, de extraordinária vivacidade, andava de 

roupa branca enfeitada de fitas azuis e verdes lembrando vagamente a descrição de Francisca. 

Montava num cavalo branco e era também lembrada como uma das Virgens que articulava a 

equipe a quem transmitia suas ordens. Era ela quem nas procissões marchava à frente, 

carregando uma bandeira com a cruz verde simbolizando total controle sobre os demais
239

. 

Ainda que prevaleça uma unanimidade acerca das características de Maria Rosa, os 

inquéritos avaliados depõem contrariamente sobre sua idade. Innocencio Manuel de Mattos 

diz em depoimento que a chamada virgem era uma mocinha de nove annos de nome Maria 

Rosa
240

 e Antonio Geraldo Pires que Disse ouvir fallar muito de novidades e especialmente se 

referiam a monarchia e a D. Luis de Bragança assim como uma virgem menina de nove a dez 

annos a quem elles obdecem cegamente
241

. 

A diferença de idade apresentada é considerável e altera uma avaliação formal sobre 

sua condição enquanto liderança; é verdade que a pouca idade de Maria Rosa não muda sua 

trajetória por não haver um distanciamento entre criança e adulto nos sertões do Contestado, 
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todos eram igualmente importantes e exerciam funções coletivas, porém, é necessário 

confrontar as partes para aproximar-se do quadro real em que vivia. 

O que se sabe efetivamente sobre o papel exercido de Maria Rosa e de outras figuras 

importantes do Contestado deve-se aos depoimentos coletados de quem sobreviveu e atuou 

nos combates, hoje em grande parte disponibilizados pelos pesquisadores. Portanto, toda 

releitura feita é fundamentada e confrontada entre a visão dos depoentes e dos autores sobre 

eles. 

Maria Rosa, ao contrário de Teodora ou das outras lideranças juvenis que atuaram no 

movimento do Contestado, não submetia suas ordens a um conselho, não havendo 

intermediadores. Segundo Paulo Pinheiro Machado, ela as dirigia diretamente as formas de 

controle. Ela tinha voz de comando e controlava todos; de guardas, a piquetes de briga, de 

reza e de abastecimento
242

. Não se limitava, portanto, a reproduzir poderes excepcionais de 

que dispunha, exercia efetivamente uma liderança, estava sempre na frente do movimento 

capaz de conduzi-lo, como no combate do Caraguatá, um dos mais violentos de toda guerra 

vencido pelos sertanejos sob comando majoritário de Maria Rosa. 

A batalha aconteceu no dia 9 de março de 1914 em uma ação conjunta das forças 

militares do exército e do Regimento de Segurança de Santa Catarina reforçados por 

vaqueanos civis que se dispuseram as forças legais para mostrar os atalhos que serviriam para 

o ataque comandado pelo tenente-coronel Gameiro que não se deu conta que fora usado para 

uma armadilha dos “bombeiros”, espiões.  Os vaqueanos os conduziram para regiões 

estratégicas, tomadas pelo movimento de resistência dos sertanejos que pelo local, 

conseguiram desenvolver diferentes estratégias militares, o combate direto, corporal aliado 

aos atiradores que se escondiam entre as arvores quando não estavam sobre os galhos ao 

ponto de dizimar uma coluna militar como lembra Machado. Houve combate corpo-a-corpo, 

com os sertanejos demonstrando mais habilidades com seus facões de aço ou de madeira [... ] 

os praças, com suas longas baionetas caladas nos fuzis Mauser. Soldados eram atraídos, por 
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determinados caminhos, para o interior da mata e emboscados em locais sem saída. As forças 

do governo tiveram 24 mortos, 21 feridos e 3 extraviados e não conseguiram entrar no reduto.  

Os treinamentos militares contavam diretamente com as ordens de Maria Rosa, ela 

determinava que fossem feitos exercícios diários, comandava de maneira objetiva os homens 

maduros, e estes por sua vez respeitavam e obedeciam tais ordenações como lembra Borges. 

Maria Rosa é incansável. Procura dar apoio a todos os enfermos. Consola as famílias. É 

provida de obstinada dedicação ao seu povo. Todos os necessitados esperam pelo seu 

conforto. É espantosa a transformação que ocorreu naquela menina. Ora é menina, ora é uma 

mulher, determinada, cheia de iniciativas. Não se descuida, no entanto das atribuições 

militares. Literalmente incorpora um espírito guerreiro e autoritário. Dá ordens, estabelece 

estratégias e não quer ser surpreendida pelo inimigo
243

. 

Nos inquéritos avaliados a passagem Antonio Geraldo Pires fortalece o controle 

exercido por Maria Rosa ao afirmar que “uma virgem menina de nove a dez annos a quem 

elles obdecem cegamente”
244

, assim como no depoimento de Francisco Hicek, instruído e 

comandante de uma força de “fanáticos” diz que “lutava pela monarchia, religião e da 

sentença entre os Estados de Santa Catarina e Paraná, para as quais havia ordem direta de uma 

virgem que tudo controlava”
245

. Ou como pode ser observado na imagem abaixo 

correspondente ao depoimento de Pedro Sakalugame; “que elles se communicam, mas, eu 

nada sei porque não parava no acampamento. Sei que elles recebem ordem do Tamandua, 

onde estão as virgens, sendo uma dellas Maria Rosa, que é obedecida em tudo que manda. 

Contam que ella no Taquaruçu penetrou no meio das forças do governo e ninguem lhe atirou. 

Isto queria dizer, segundo elles, que ella era Santa”
246

. 
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Ilustração 7  

 

 

 

 

Fonte: AHEx- Arquivo histórico do exército 

 

O papel exercido pela Maria Rosa era complementado por julgamentos constantes, 

quando alguém se apresentava no acampamento, vindo de fora, suspeito ou não da 

comunidade, Maria Rosa era a juíza que concluía se era caso de sincera conversão ou ato de 

espionagem como ressalta em um caso Queiroz. Quando um certo Nhôca Quadros apareceu 

nos redutos buscando a sua noiva, cuja família aderira o movimento, foi preso. Dias passados, 

de madrugada, Maria Rosa mandou tirá-lo da cadeia e que fosse levado à sua presença. Deu a 

sentença, considerando que Nhôca não era nem irmão nem inimigo e rematou: Se ele ficar 

companheiro, mando amar ele; se ficar contrário; mando degolar
247

.  

 Ainda como resultado do confronto de Caraguatá onde as forças sertanejas saíram 

vencedoras, Maria Rosa alerta a comunidade que não tardaria a vir outra força do governo e 

que seria necessário providenciar uma mudança para os campos do Bom sossego, mais para o 

interior do sertão. Outro fator decisivo e que acelerou as mudanças foi à epidemia de tifo que 

tomou conta do Caraguatá que segundo Queiroz
248

 era uma febre muito forte que naquele 

tempo apareceu matando todos especialmente mulheres e crianças. Em depoimento, Inocencio 
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Manoel relata que veio embora do Caraguatá porque a vida estava se tornando ruim, 

morrendo diariamente muita gente principalmente crianças
249

. 

O deslocamento para o reduto de Bom Sossego reduziu os poderes de Maria Rosa e 

das virgens, esta transição representa em termos políticos uma mudança de perfil; de liderança 

propriamente dita a comandos ilegítimos, antes o poder e respectivamente a liderança era 

concentrada pelo viés simbólico e comunal, havia quem mandasse dentro de uma lógica de 

pertencimento e coletivista, protegendo seus iguais; porém, a partir desta passagem o 

Contestado passa a ser conduzido por jagunços que usavam métodos mais rudimentares para 

chegar ao poder, conquistavam o posto de “líderes” por intermédio da força e da coerção dos 

sertanejos, gerando o que Duglas Teixeira Monteiro denomina de desencantamento do 

movimento que se segue esfacelando gradualmente os interesses coletivos que resultou no 

enfraquecimento dos redutos até o cerco das forças legais.  

  A destituição de Maria Rosa é também fruto de uma pacificação que ela encaminhou 

com o capitão Matos Costas quando o mesmo fora visitá-la nos campos do Bom Sossego. A 

sua decisão foi desaprovada pelos jagunços que trataram de ignorá-la e seguiram na 

perseguição do capitão que lamentou pela mudança de direção dos sertanejos. Este oficial 

declarou em diversos momentos seus sentimentos de simpatia e compreensão pela causa 

rebelde, procurando envolver a liderança sertaneja numa negociação de paz por acreditar que 

a revolta do Contestado é apenas uma insurreição de sertanejos espoliados nas suas terras, nos 

seus direitos, na sua segurança
250

. 

Mesmo tendo seus poderes reduzidos, Maria Rosa continuava sendo figura importante 

nos campos sertanejos. Alemãozinho uma das lideranças xucras que a sucedeu era marcado 

pela intimidação como lembra em depoimento Manoel Lourenço Gomes  Diz ele ter sido 

preso e obrigado a entrar no movimento sob ordens de defensores de João Maria e que deveria 

levar seus rebanhos junto, caso contrário seria morto por traição e alega que conhece algumas 

pessoas procuradas pela justiça como Antonio Gaspar e Tavares, responsáveis pelo início ao 
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fanatismo, porém, o grupo é chefiado por alemãozinho que foi detido pelas forças legais e 

entregou-lhes um documento assinado por Maria Rosa que lhe conferia autoridade para 

exercer a condição de líder. 

  

Abelito o Sr. Henrique Wolland, de Comandante dos doze pares de São Sebastião da 

irmandade dele e tendes hordes para ir em Papanduva, Iracema, Lucena e Rio 

Negro,  Campo Alegre município de Joinville e Blumenau para fazer guarda e 

trancar as estradas desses lugares para combater com os peludos onde encontrar 

quando estiver com percisão de gente combina com outros comandantes, pede 

ajutório também podendo resgatar de tudo quanto for preciso para irmandade, 

principalmente almamento e colocar comandate onde axar necessários. Sendo 

voluntário tudo e que não abuzes as hordes e tenha fé em Deus e São Sebastião e S. 

José Maria. Assinado: Maria Rosa
251

. 

 

Embora o conteúdo da carta seja duvidoso por conter contradições já exploradas por 

outros pesquisadores como nos doze pares de São Sebastião que era formado por 

representantes anteriores aquele momento e não se tem registro nem depoimentos deste 

padrão político nas regiões onde atuava alemãozinho. Também não há evidências de que 

Maria Rosa era alfabetizada, não havendo em nenhum documento sua letra e ou assinatura, 

suas ordens eram dadas diretamente e nunca por intermédio de missivas ou de outrem. De 

toda forma o que se mostra revelador neste documento é o uso do nome de Maria Rosa para 

validar decisões importantes, ainda que o poder estivesse nas mãos de grupos contrários a ela, 

significando que a liderança e a dominação continuam atreladas à figura de Maria Rosa que é 

notavelmente reconhecida entre os sertanejos. Não se pode, portanto, acreditar que sua 

participação tenha sido fruto de intermediações da oligarquia local quando o próprio grupo é 

contrariado pelas suas decisões e precisaram se valer destes documentos falsificados para 

terem legitimidade de poder, no entanto, não de liderança.  

A interpretação unilateral das ações das mulheres nos conflitos que marcaram os 

séculos XVIII e XIX no sul do país, bem como no mundo, compromete o contexto de 
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resistência dos movimentos sociais no sentido de ignorá-los ou esquecê-los. Avaliar, no caso 

específico do Contestado, a participação feminina de maneira isolada pelo fato de elas não 

serem predominantes em cenários conflituosos seria uma contradição da luta de classes 

favorecendo os agentes do sistema que ganham sempre por suprimir quaisquer atos que 

comprometam suas ações, fragmentando-os. Trata-se, neste caso, de um protagonismo 

feminino representado por diversas mulheres como apresentado que não queriam reduzir-se 

ao papel tradicional de mãe ou esposa submissa, na verdade este papel nunca foi característica 

da identidade feminina nos campos do Contestado pelo processo histórico em que foram 

formadas, tinham, portanto, mesmo sem saber em termos teóricos, os fundamentos essenciais 

do feminismo contemporâneo.  

A construção de identidades variadas favorece o empobrecimento da luta de classe; 

eliminar as identidades fragmentadas dentro de um cenário binário entre opressor e oprimido 

pressupõe um sinal de igualdade entre as mesmas, sem perguntar-se quais são as que se 

arraigam na sustentação do status quo de uma ordem de dominação determinada e quais são 

as que, ao reivindicar-se, se opõem às relações sociais de opressão existentes. A liberação 

identitária dentro de uma causa coletiva poderia ser interpretada melhor como a liberação da 

própria identidade que é o verdadeiro opressivo
252

.  

O movimento sertanejo do Contestado é resultado de um processo complexo e que 

ficou marcado também pelo seu processo formador por não separar as relações sociais 

hierarquicamente, garantindo que as mulheres, crianças e idosos pudessem se reconhecer no 

espaço sem distinções por sua condição. A autonomia consolidada dentro dos redutos foi 

decisiva para o movimento resistente organizar suas ações dentro de um sistema que contradiz 

a lógica da concentração de poder. Por esta razão é que o Contestado se divide entre o surreal 

e o irreal. A participação efetiva de mulheres na condição de poder e de liderança seguia um 

curso distante da realidade dos grupos hegemônicos que representavam o país naquele 

momento, foi preciso ignorar e fantasiar o movimento; mostrá-los como fanáticos ou 
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bandidos fundamentalistas que colocavam em risco valores sociais tradicionais da época. 

Maria Rosa representava um perigo eminente para a República por destoar da figura feminina 

idealizada, submissa e do lar. Era preciso desqualificá-la até que todos pudessem vê-la como 

figura abominável, fanática e lunática, motivo agudo para reduzir sua atuação junto de outras 

mulheres na condição de subalternas inexpressíveis para o movimento.  

Maria Rosa para o Contestado não representava estranheza, não era nem foi a mulher 

do Contestado; ela liderou o movimento por dispor de maiores recursos para a função, outras 

e outros tentaram diversas vezes, antes e depois de sua atuação, porém sem sucesso. Dispunha 

de diferentes recursos para se consolidar como líder e o fez prevalecer durante a fase mais 

aguda do movimento. Não foi uma exceção à regra e não pode por isso ser tratada como 

exclusiva. Maria Rosa simboliza o engajamento resistente histórico das mulheres que não 

abdicaram de suas liberdades em detrimento de adversidades econômicas ou políticas, 

souberam atuar em momentos de crise e entenderam que era preciso controlar elementos 

religiosos que sustentavam a comunhão entre os redutos para dispor do poder. Não era uma 

mulher, criança, feiticeira ou fanática, era Maria Rosa todo o Contestado, sertanejo e 

interiorano, desprovido de recursos básicos como saúde e educação, mas repleta de história e 

luta. 
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6 Considerações finais 

O Contestado são Marias, Teodoras, Franciscas, não se sabe ao certo quem manda e 

o que vê; tampouco de onde vieram e onde fica. Se for República ou Monarquia não se sabe; é 

divino, é demoníaco é lindo.  

Diante de todo esforço empreendido na pesquisa na última década, revisitando 

invariavelmente obras clássicas, dissertações de mestrado e teses de doutorado, aliado aos 

inquéritos do ano de 1914 disponíveis no Arquivo Militar do Rio de Janeiro, foi possível 

identificar pistas e evoluir no sentido de entender melhor como as lideranças do Contestado 

foram constituídas.  

A necessidade de buscar respostas quanto à identidade dos grupos dominantes no 

Contestado passou por um rigoroso processo de análise documental. O resultado não ajudou 

como esperado num primeiro momento, por não apresentar uma hegemonia gaúcha nas terras 

do Contestado como se imaginava. Os inquéritos, por sua vez eram tomados aleatoriamente 

pelas forças militares, não havia uma preocupação com relação à condição do sujeito: 

havendo suspeitos, eram interrogados e registrados com finalidade maior de acareação de 

outros depoentes. O sistema aleatório usado pelos militares nos documentos me forçou a 

reconduzir as pesquisas através de uma seleção mais específica dos sujeitos, separando-os por 

níveis hierárquicos dentro do movimento, consegui aproximar-me de um cenário histórico de 

luta e resistência. 

Aspectos históricos foram usados e reforçam esta aproximação por intermédio da 

economia de muares presente entre os Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Obrigatoriamente os comerciantes sulinos eram obrigados a transitar na região do Contestado 

para seguirem viagem até o destino final, a feira de Sorocaba. Este deslocamento permitiu que 

mais tarde a região do Contestado virasse um entreposto entre os estados até desencadear, no 

século XIX, inúmeros conflitos de interesses econômicos e políticos entre o Estado Nacional 

e o Estado Rio-Grandense que culminaram na Revolução Farroupilha seguida da Revolução 

federalista. 
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As guerras contra o Estado Nacional travadas no Rio Grande do Sul resultaram de 

imediato numa diáspora para as regiões do Contestado, área que era praticamente inabitada e 

serviria primeiramente como refúgio para aqueles que sobreviveram ao conflito, mas que 

temiam retaliações por parte do Estado e ao mesmo tempo proporcionavam a esperança de 

uma retomada longe das subversões. De toda forma o processo aconteceu e formou-se nos 

sertões catarinenses um núcleo resistente.  

As pessoas deixaram os conflitos, porém os conflitos não deixaram as pessoas que, 

mesmo distante das terras gaúchas, carregaram consigo todos os sentimentos vivenciados 

anteriormente e que foram amplamente explorados na pesquisa, na intenção de entender suas 

origens. A Revolução Farroupilha e a Federalista tinham objetivos distintos e situaram-se em 

contextos distantes, nem por isso ignora-se o fato de haver nestes movimentos a participação 

popular no combate, especialmente das mulheres, um caminho importante dentro de um 

processo de continuidade não de ruptura. Quero dizer que o processo que antecedeu o 

Contestado foi decisivo não apenas para formar uma resistência rápida e sólida, mas, 

sobretudo, para validar como as mulheres do Contestado foram decisivas nesta trajetória por 

terem tido experiências anteriores, distanciando-se desta forma de justificativas que as 

reduziam a coadjuvantes e ignoram as relações de poder complexas existentes dentro do 

movimento sertanejo.  

Não muito distante dos conflitos que ecoaram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná resolvem estender a área de subversão dando início a uma luta que seria 

fundamentada mais no âmbito político-jurídico acerca das fronteiras de cada Estado. Todavia, 

a área em litígio era a região em que muitos tomaram posse de maneira irregular e que, no 

âmbito do novo governo republicano, tinha a validade ou não dos tratados do período imperial 

posta em discussão, pondo em situação de risco as pessoas que já estavam territorializadas.  

O cenário piora na medida em que a nova República decide criar um sistema de 

modernização entre o sul e sudeste capaz de facilitar as relações econômicas entre os estados 

por intermédio da construção da estrada de ferro sob administração estrangeira. O negócio em 

termos econômicos valorizaria as áreas demarcadas pelo consórcio, acirrando ainda mais a 
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disputa entre os dois Estados. Para além da disputa burocrática entre os Estados há o interesse 

sobre a posse das terras por parte da empresa estrangeira que dispõe do direito conquistado 

em acordo com a República de explorá-la à sua maneira nas áreas onde a malha férrea 

passasse, causando naturalmente revoltas entre os sertanejos que acreditavam serem os 

legítimos donos das terras.  

Dentro deste ambiente complexo é que surge com maior vigor a figura dos monges 

do Contestado como grandes profetas que tudo sabiam. Com intuito pedagógico, decidi não 

trabalhar linearmente a questão e dediquei uma parte exclusiva da pesquisa à real contribuição 

dos monges e suas trajetórias. Diretamente ou não, é fato que tiveram grande contribuição no 

movimento, suas profecias serviram como combustível para os sertanejos se unirem, havia 

enfim, uma causa coletiva capaz de juntar forças para defender suas terras que viravam palco 

de especulações e interesses diversos; renasce a partir de então outra guerra civil envolvendo 

o povo contra o Estado Nacional e Regional.  

O caráter religioso do Contestado é construído gradualmente, antes dos conflitos e 

dos monges foi preciso desenvolver um alinhamento com a antropologia no sentido de 

entender quem eram efetivamente os sertanejos do Contestado. O próprio uso do termo 

sertanejo faz parte de uma construção importante ao substituir o “caboclo” do Contestado que 

vinha carregado de um caráter pejorativo e genérico por classificar o movimento como sendo 

apenas ruralistas empobrecidos. Com o desenvolvimento da pesquisa, foi possível identificar 

outros grupos atuando em favor do movimento resistente do Contestado, como o dos 

comerciantes, descaracterizando classificações desta natureza. Já o termo sertanejo pode ser 

empregado sem grandes problemas por retratar, ainda que genericamente, aqueles que aceitam 

a vida interiorana nos sertões do país dentro de uma condição mais simples, religiosa e 

coletivista. 

Os recursos tipicamente pacatos dos sertões foram interrompidos com o projeto 

modernizante da nova República, a partir da construção da Estrada de Ferro que transformou 

a realidade daquele povo. Os valores constituídos pelos sertanejos eram deslocados daqueles 

que eram tidos como ideais pela sociedade urbana, viam naquela gente interiorana, 
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verdadeiros “doentes”, um atraso para os interesses econômicos vigentes. O movimento 

sertanejo do Contestado pagou caro por carregar a sombra do episódio recente de Canudos -  

ainda que a distância entre eles fosse elevada, tinham como objetivo principal a luta pelo 

direito da terra, motivo suficiente para que as autoridades, a elite aristocrática e imprensa da 

época os encarassem como um risco para os interesses diversos, a ponto de tratá-los como 

verdadeiros monarquistas e “fanáticos”, afinal, seguiam crenças heréticas advindas de 

profecias de monges e depunham sempre contra a instituição religiosa tradicional, como 

Antônio Conselheiro nos sertões da Bahia e o próprio João Maria; excelente justificativa para 

seguir com o projeto de branqueamento pelo qual o país passava.  

A chegada da estrada de ferro à região dos conflitos entre os Estados despertou no 

movimento sertanejo a consciência coletiva necessária para resistir contra os ataques dos 

representantes do Estado; a partir dos presságios dos antigos monges a comunidade se 

fortaleceu e aos poucos foi organizando seus redutos até a chegada de José Maria de Jesus, 

último monge na região de Taquaruçu que cumpria seus rituais seguindo a lógica de seus 

antecessores; dispunha de um vasto conhecimento sobre ervas e logo caiu nas graças do povo 

que, carente de um representante, depositam nele a responsabilidade de conduzi-los. Sua 

ascensão ganhou espaço na pesquisa por dois motivos a princípio. Em primeiro lugar, ainda 

em vida chamou atenção pelo desconforto causado nas autoridades locais, que o viam como 

problema por conseguir aumentar significativamente o número de sertanejos na região, 

colocando os coronéis sob alerta constante; havia um temor de revolta local que poderia 

colocar os privilégios desta elite em risco, e por esta razão é que decidiram comunicar às 

forças estaduais, exigindo providências imediatas. Antes da chegada dos oficiais havia 

rumores eminentes dos riscos no Taquaruçu, o monge que se dizia pacifista respondeu 

rapidamente decidindo partir para a região do Irani, divisa com o Paraná no intuito de evitar 

problemas. Ainda que a intenção fosse das melhores, a notícia chegou antes que o próprio 

monge e seu séquito no Irani, despertando temor de conflito entre as pessoas que circundavam 

a região. As autoridades estaduais do Paraná que controlavam a região consideraram a 

chegada do monge José Maria uma ação advinda dos catarinenses que tinham interesses na 

área contestada e trataram de resolver o caso rapidamente por intermédio da violência, porém, 
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subestimaram os sertanejos que, mesmo em número reduzido, saíram vencedores da batalha, 

apesar da morte em combate de José Maria.  

O segundo ponto de interesse no monge está nos desdobramentos de sua figura 

padecida, desde sua morte foi possível identificar uma nova fase no Contestado, o 

fortalecimento de um movimento fundamentado pela fé. José Maria antes de morrer disse que 

voltaria com seu exército para salvar o povo e assegurar-lhes o direito à terra, dando início, a 

partir de então, a uma fase de encantamento no movimento, motivados pelo desejo da posse 

da Santa Terra, aliado à espera da reencarnação como havia prometido ainda em vida.  

 A realidade é que houve maior mobilização coletiva entre os redutos a partir da 

morte do monge José Maria em combate, caracterizando uma fase importante no Contestado 

vinculada a questão simbólica, porém o movimento não se limita apenas a este fenômeno; é 

fato que predominava entre os redutos uma sensibilidade demasiada e naturalmente um 

romantismo, embora dividisse espaço com o sentimento do medo e ira, afinal poderiam 

morrer a qualquer momento e, por conseguinte, desterritorializados como já acontecera 

noutros momentos históricos. Não podendo, portanto, tratar esta realidade como exclusiva, 

tampouco desconsiderar o processo formativo dos seus agentes dentro de um contexto 

contínuo e complexo. Neste cenário em que a pesquisa avançou com sucesso, tratou de 

entender o impacto das ações dos monges na sociedade sertaneja, não apenas como 

consequência imediata, mas também como justificativa e/ou necessidade do movimento de 

criar uma resistência instrumentalizada através do uso da fé com intuito absolutamente 

político contra um inimigo antigo, o Estado. 

 Os valores religiosos não foram os únicos a serem apropriados como justificativa 

sertaneja para incrementar a luta de seus representantes, a pesquisa identificou que outros 

meios eram empregados pelos sujeitos históricos no sentido de fortalecer o movimento, tais 

como a Monarquia e o papel das Virgens, embora nenhuma delas tenham efetivamente tido 

um papel decisivo unilateralmente. Andaram sempre atrelados uns aos outros, buscava-se uma 

simbiose entre os moradores que no fundo, lutavam para assegurar seus direitos fundamentais, 

como o da propriedade. 
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O movimento provocado pelo Estado na região do Contestado tirou da inércia os 

sertanejos que, em defesa de seus direitos, se apropriaram de três elementos determinantes: 

histórico, simbólico e moral como estratégia política. Histórico representa o resgate de feridas 

não cicatrizadas, significa sistematicamente relembrar de antigos conflitos onde o Estado fora 

o protagonista por manchar de sangue a vida de seus antepassados, forçando-os a migrarem e 

recomeçarem suas vidas do zero. Simbólico por consequência dos fatores históricos; havia 

uma necessidade de resistência imediata por parte dos sujeitos do contestado, que viram no 

misticismo advindo do monge a oportunidade de integração entre os redutos no sentido de 

preservar os interesses coletivos, proporcionando um sentimento mútuo entre os sertanejos. 

Moral pelo uso da mulher como símbolo da pureza, incapaz de usar a estrutura de poder para 

atender interesses individuais. Buscaram, sobretudo na subjetividade recursos para dar aos 

seus iguais pertencimento, uma causa real pelo que há de mais importante em disputa, a 

legitimidade da terra. Para tanto, foi preciso definir que as mulheres eram as únicas capazes 

de conduzir este processo por disporem de mais recursos; além da liderança política e militar 

advinda de herança histórica, tinham o controle dos elementos simbólicos como 

complemento, totalizando a estrutura de poder. 

Este conjunto de atributos que legitimou o papel exercido em uma das fases do 

Contestado pelas mulheres é reconhecido como o ápice da resistência sertaneja. Figuras como 

as de Teodora, Francisca ou “Chica Pelega” tomam conta do imaginário do movimento 

resistente do Contestado por convalidarem que naqueles campos todos eram de igual 

importância e se assumiam como Chica, Teodora, Manoel, Joaquim ou Maria. Nesta fase não 

havia espaço para privilégios na pauta, os interesses coletivos eram sempre observados como 

obrigação. Maria Rosa foi decisiva neste momento histórico por protagonizar o apogeu da 

resistência sertaneja enquanto estava no poder. Depois de ser destronada, marcou o fim deste 

movimento comunal e da verdadeira liderança política no Contestado. Sua atuação, ainda que 

rápida é marcada pela sua totalidade em recursos. O que havia de mito acerca do papel 

exercido por Francisca se confirmou na liderança de Maria Rosa que exercia com destreza o 

controle dos valores religiosos, rezava, benzia e conduzia novenas sem deixar de curar 

enfermos através da manipulação de ervas, herança dos monges que eram sempre fonte de 

inspiração principal de Maria Rosa, que não se limitava apenas a estes recursos; também 
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cumpria o controle militar rigorosamente por meio de treinamentos físicos de guerra, controle 

de armas, estratégias políticas e geográficas, além do poder que a ela foi dado de julgar 

execuções em caso de traição ao movimento. Nunca foi lembrada por fugir do combate, 

quando o conflito era eminente, tomava a responsabilidade de conduzir o movimento e à 

frente de todos marcava sua história como a mais completa liderança do Contestado, nenhuma 

outra concentrava tantos recursos e, sobretudo, foi a única que assegurava a dominação de 

seus subordinados sem haver contestação sobre suas ações; muitos dividiram o poder, 

raríssimos a liderança. 
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