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À família de Claro Gustavo Jansson, 
aos quais pude expressar o desejo de me tornar um 

fotógrafo tão bom quanto ele o foi.

E aos caboclos que lutaram na Guerra do Contestado 
e que deixaram como herança o silêncio.



WITTE, Gerson. Os Caboclos dos Campos de Palmas e sua Representação na Guerra 
do Contestado. 2017. 126f. Dissertação (Mestrado). Programa de Mestrado em Educa-
ção da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Francisco Beltrão. PR. 2017.

RESUMO: A dissertação teve como problema de pesquisa as representações que foram 
construídas sobre os caboclos dos Campos de Palmas, durante a Guerra do Contestado. 
Como objetivo geral, busquei compreender os Campos de Palmas, sua formação históri-
ca, política e seu pertencimento como parte do Contestado e assim analisar as representa-
ções dos seus moradores autóctones denominados caboclos, durante o período da Guerra 
do Contestado. Relacionei historicamente os Campos de Palmas como cerne das disputas 
políticas e administrativas num processo que culminou na Guerra do Contestado, para 
compreender os processos de povoamento dos Campos de Palmas e sua contribuição na 
formação social e cultural dos seus moradores nas duas primeiras décadas do século XX 
para relacionar a história dos Campos de Palmas e as representações da identidade cabo-
cla durante a Guerra do Contestado. A pesquisa foi realizada com abordagem qualitativa, 
com revisão bibliográfica e iconográfica, com informações coletadas em documentos, 
jornais, relatórios e fotografias históricas relacionadas aos Campos de Palmas e ao Con-
testado do período entre 1912 e 1916, em acervos digitais particulares e públicos que 
fizeram referência aos caboclos e aos Campos de Palmas. Na revisão bibliográfica, os 
principais autores que contribuíram foram Valentini (1999, 2003, 2009, 2015a e 2015b), 
Thomé (1982, 2002a, 2002b, 2005 e 2007), Elias (1990 e 2000), Kossoy (2001), Manguel 
(2001) e Gombrich (1995). Foram utilizados trechos de obras poéticas, musicais e de dra-
maturgia para contextualizar os elementos históricos, destacando-se enxertos da obra do  
artista curitibano Romário José Borelli, assim como ilustrações e registros fotográficos 
autorais como instrumentos de narrativa e sínteses dos conceitos apresentados. O primei-
ro capítulo relacionou a história política, econômica e social do povoamento da região 
com a História do Contestado, as disputas entre os reinos ibéricos, a  tomada das terras 
das populações indígenas das etnias Caingangue e Xokleng, a Questão de Palmas entre o 
Brasil e a Argentina, a Guerra do Contestado e o Acordo de Limites entre o Paraná e Santa 
Catarina, quando o território foi dividido entre os dois estados litigantes. O segundo capí-
tulo apresentou pesquisa sobre surgimento dos caboclos, com análise de publicações do 
período da Guerra do Contestado e atuais, para compreender como a escravidão de popu-
lações indígenas e africanas, o tropeirismo de muares provenientes da região das Missões, 
das fazendas, o coronelismo, a extração da erva-mate, a ocupação de subsistência integra-
da à Floresta Ombrófila Mista, a religiosidade pelo catolicismo rústico e a educação como 
processo do povoamento dos Campos de Palmas contribuiu na formação social e cultural 
dos seus moradores. O terceiro capítulo analisou as representações dos caboclos durante 
a Guerra do Contestado, nas fotografias de Claro Gustavo Jansson, além de pesquisas em 
fontes da época e atuais, relacionando imagens de rendição pacífica como episódios de 
execuções sumárias de prisioneiros. Ao término do trabalho, concluí sobre a necessidade 
de políticas educacionais regionais para o sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina 
que levem em conta a presença da população cabocla, a importância de sua história e a 
valorização de suas especificidades culturais. 
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WITTE, Gerson. Campos de Palmas’ Caboclos and their Representation in the Con-
testado War. 2017. 126f. Dissertation (Master’s Degree). Programa de Mestrado em 
Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Francisco Beltrão. PR. 2017.

ABSTRACT: The dissertation had as a research problem the representations that were 
built about the caboclos of Campos de Palmas, during the Contestado War. As a general 
objective, I sought to understand Campos de Palmas, its historical formation, politics and 
its membership as part of Contestado, and thus analyze the representations of its autoch-
thonous people called “caboclos”, during the period of the Contestado War. I have histo-
rically related Campos de Palmas as the core of political and administrative disputes in a 
process that culminated in the Contestado War to understand the processes of settlement 
of Campos de Palmas and its contribution to the social and cultural formation of their 
residents in the first two decades of the twentieth century to relate the history of Campos 
de Palmas and the representations of cabocla identity during the Contestado War. The re-
search was carried out with a qualitative approach, with bibliographical and iconographic 
revision, with information collected in documents, newspapers, reports and historical 
photographs related to Campos de Palmas and to Contestado of the period between 1912 
and 1916, in private and public digital collections that made reference to the caboclos and 
to Campos de Palmas. In the bibliographic review, the main contributing authors were 
Valentini (1999, 2003, 2009, 2015a and 2015b), Thomé (1982, 2002a, 2002b, 2005 and 
2007), Elias (1990 and 2000), Kossoy (2001), Manguel (2001) and Gombrich (1995). Po-
etry, music and dramaturgical pieces were used to contextualize the historical elements, 
such as grafts of the work of the artist from Curitiba, Romário José Borelli, as well as 
illustrations and photographic records as the instruments of narrative and synthesis of the 
concepts presented. The first chapter related the political, economic and social histories 
of the settlement of the region with the Contestado´s History, the disputes between the 
Iberian kingdoms, the seizure of lands of the indigenous peoples of the Caingangue and 
Xokleng ethnic groups, the Palmas Question between Brazil and Argentina, the War of 
the Contestado and the Agreement of Limits between Paraná and Santa Catarina, when 
the territory was divided between the two litigating states.The second chapter presented a 
research on the emergence of caboclos, with an analysis of publications from the period 
of the Contestado War and current ones, to understand how the slavery of indigenous and 
african populations, the tropeirismo of mules coming from the region of the Missions, 
from farms, the coronelismo, The extraction of the erva-mate, the subsistence occupation 
integrated to the Mixed Ombrophilous Forest, the religiosity by the rustic Catholicism 
and the education as a process of the settlement of Campos de Palmas contributed in the 
social and cultural formation of its inhabitants. The third chapter analyzed the represen-
tations of the caboclos during the Contestado War, in the photographs of Claro Gustavo 
Jansson, besides researches in sources of that time and the current ones, relating images 
of peaceful surrender like episodes of summary executions of prisoners. At the end of the 
study, I concluded about the need for regional education policies for southwestern Paraná 
and western Santa Catarina that consider the presence of  the cabocla population, the im-
portance of their history and the valorization of their cultural specificities.

Keywords: Caboclos – Campos de Palmas – Contestado War - Representation



LISTA DE MAPAS

Mapa 01  Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. ............................................... 18
Mapa 02 Os Campos de Palmas, disputado entre o Paraná e Santa Catarina ............. 19
Mapa 03   Área pretendida por Assunção, no início do século XVIII. ......................... 21
Mapa 04   Mapa das Cortes, 1749, base para o Tratado de Madri em 1750. ................ 24
Mapa 05   Cartas topográficas da América portuguesa. 1775. ...................................... 25
Mapa 06   Mapa dos Campos de Palmas de 1843 (detalhe). ......................................... 26
Mapa 07   A fronteira pretendida pela Argentina (detalhe). 1855. ................................ 30
Mapa 08  Estado do Paraná em 1881, sem os Campos de Palmas mas com o atual 
 Planalto Norte Catarinense. .......................................................................... 36
Mapa 09  Estado de Santa Catarina em 1917, após o acordo de limites. ..................... 37
Mapa 10  Zona de Vegetação na região meridional do Brasil, com destaque para 
 as estepes e a floresta ombrófila mista. ........................................................ 44
Mapa 11  Os principais caminhos dos Tropeiros entre o Rio Grande do Sul e São 
 Paulo............................................................................................................. 47

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 01   A Traição das Imagens. .........................................................................13
Ilustração 02   Os Campos de Palmas ...........................................................................17
Ilustração 03   Representação do modo de vida de grupo caçador-coletor. ..................20
Ilustração 04   Detalhe da página História em Quadrinhos “Bandeirantes”, de 1992. .27
Ilustração 05   Área contestada na disputa por limites. ................................................33
Ilustração 06   Batalha do Irani, em 1912. ....................................................................34
Ilustração 07   Os moradores dos Campos de Palmas ..................................................38
Ilustração 08  Família cabocla na Floresta Ombrófila Mista. ......................................46
Ilustração 09  A importância dos burros e dos tropeiros para a cultura e economia 
 brasileira.  ..............................................................................................50
Ilustração 10   A chegada da Lumber no Contestado.  .................................................54
Ilustração 11   Caboclos Pelados e Peludos ..................................................................62
Ilustração 12   Monge João Maria atendendo os doentes, ao lado da Cruz de Cedro. .69
Ilustração 13  Expulsão das famílias pelo Corpo de Segurança Especial. ...................70
Ilustração 14   Monge José Maria recebendo as pessoas em Taquaruçu.  ....................72
Ilustração 15   Os três Monges e a Virgem Maria Rosa. ..............................................73
Ilustração 16   Os caboclos e a fé no Monge João Maria. ............................................77
Ilustração 17   A Maria-Fumaça trouxe a mudança para o Contestado. .......................78
Ilustração 18  Reprodução da página Fon-Fon! No Contestado, de 06 de fev. de 1915. ...88
Ilustração 19   Execuções de prisioneiros: os porcos e corvos tinham fome. ...............105
Ilustração 20   A fé no Contestado. ...............................................................................109
Ilustração 21   Os caboclos continuam no campo e nas periferias das grandes cidades. 117
Ilustração 22   A fauna e flora no Contestado. ..............................................................118



LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografia 01  Cena da vaca na corda, com o Grupo de Teatro Temporá.  ................... 32
Fotografia 02  Edificações de madeira com cercas de rachões faziam parte da 
 paisagem da região do Contestado no início do século XX.  ................ 44
Fotografia 03   Criação de porco solto, em meio à Floresta Ombrófila Mista. .............. 45
Fotografia 04 O centenário tropeiro Otávio dos Reis. ................................................. 49
Fotografia 05  O caboclo e a erva-mate. ....................................................................... 52
Fotografia 06  Faxinal do Bom Sucesso, local onde a cidade de Caçador surgiria. ..... 58
Fotografia 07  Fazenda na região do Contestado  ......................................................... 59
Fotografia 08  Piquete de Pedro Ruivo, em Três Barras, SC. ....................................... 61
Fotografia 09  Frei Rogério de Neuhaus 1863 – 1934 .................................................. 66
Fotografia 10  João Maria d’Agostini ........................................................................... 67
Fotografias 11 e 12  João Maria de Jesus ...................................................................... 68
Fotografia 13  Idosa rezando para a imagem do monge João Maria, em fonte de 
 água no município de Porto União, Santa Catarina, em 2015. .............. 68
Fotografia 14  Monge José Maria de Agostini, com seguidoras. .................................. 71
Fotografia 15  Família cabocla no churrasco após a rendição. ..................................... 79
Detalhe da Fotografia 15   Destaque para o facão usado para cortar a carne. ................ 80
Fotografia 16  Autorretrato de Claro Jansson com sua esposa, Leonora. ..................... 81
Fotografia 17  Rachadura em chapa de vidro utilizada na fotografia por colódio seco. .. 82
Fotografia 18  General Setembrino de Carvalho, durante a Guerra do Contestado. ..... 84
Fotografia 19  Fon-Fon! no Contestado - Dois Chefes de Bandos. .............................. 84
Fotografia 20  Rendição de Bonifácio Papudo, com destaque para o homem de 
 costas colocando o chapéu, em segundo plano, o mesmo presente 
 na fotografia da rendição da família cabocla. ........................................ 86
Fotografia 21  Rendição de sertanejos, com destaque para a família cabocla. ............. 87
Fotografia 22  Rendição de sertanejos com o exército, com destaque para a 
 família e ao líder Henrique Wolland. ..................................................... 87
Fotografia 23  Missa Campal com os militares, em Canoinhas, 1915. ......................... 89
Fotografia 24  Churrasco em Canoinhas, 1915. Destaque para Henrique Wolland. ..... 89
Fotografia 25  Henrique Wolland e o Tenente Castello Branco. ................................... 90
Detalhes da Fotografia 15, 21 e 22, destacando a mulher cabisbaixa ............................. 94
Detalhes da Fotografia 21 e 22  ....................................................................................... 95
Detalhe da Fotografia 15. ................................................................................................ 96
Detalhe da Fotografia 15. ................................................................................................ 96
Detalhe da Fotografia 15. ................................................................................................ 97
Detalhe da Fotografia 15. ................................................................................................ 97
Detalhe da Fotografia 15. ................................................................................................ 98
Fotografia 26  Terreno ao lado da igreja católica, em Timbó Grande, SC.  ................ 100



Destaque para uma das famílias que almoçava no local. 2014. ....................................100
Fotografia 27  Família almoçando em Timbó Grande, SC. ........................................100
Detalhes das Fotografias 15 e 27     As duas crianças caboclas, unidas por um 
                         costume centenário ...............................................102
Fotografias 28  Coronel Fabrício Vieira (ao centro) com um grupo de vaqueanos ......103
Fotografia 15 (bis)  Durante a Guerra do Contestado, homens, mulheres e crianças 
  foram degolados após terem se rendido pacificamente ao 
  governo brasileiro. Os acusados foram o vaqueano Pedro 
  Ruivo, o Tenente-Coronel do Exército Onofre Ribeiro e o 
  fazendeiro Fabrício Vieira, sob ordens do general Setembrino 
  de Carvalho. ................................................................................108



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ............................................................................................................11

1  OS CAMPOS DE PALMAS E A REGIÃO DO CONTESTADO .................18
1.1  OS CAMPOS DE PALMAS DISPUTADO POR PORTUGAL E ESPANHA ...20
1.2  A TOMADA DOS CAMPOS DE PALMAS DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS .24
1.3  TERRITÓRIO CONTESTADO E A QUESTÃO DE PALMAS  .......................29
1.4  A GUERRA DO CONTESTADO E A DIVISÃO DOS CAMPOS DE PALMAS ..33

2   A REPRESENTAÇÃO DOS CABOCLOS NA GUERRA DO CONTESTADO  .39
2.1  CRIADORES E AGRICULTORES ....................................................................42
2.1.1  As Estepes e a Floresta Ombrófila Mista .............................................................43
2.2  TROPEIROS .......................................................................................................46
2.3  O ERVATEIRO ....................................................................................................52
2.4   FAZENDEIROS E CORONÉIS ..........................................................................56
2.4.1  Jagunços Mansos e Transviados ..........................................................................60
2.4.2  Bandidos ..............................................................................................................63
2.5  FANÁTICOS  ......................................................................................................65
2.5.1  O Catolicismo Rústico .........................................................................................66
2.5.2  A Educação nos Campos de Palmas ....................................................................74

3   A REPRESENTAÇÃO DOS CABOCLOS EM FOTOGRAFIAS DA 
 GUERRA DO CONTESTADO  .......................................................................79
3.1  CLARO GUSTAVO JANSSON ..........................................................................81
3.1.2  As  Fotografias de Claro Jansson para o Exército ...............................................83
3.2  AS RENDIÇÕES EM JANEIRO DE 1915 .........................................................88
3.3   A ARTE NA FOTOGRAFIA DA RENDIÇÃO DA FAMÍLIA CABOCLA .......92
3.3.1  A Análise da Fotografia da Rendição da Família Cabocla ..................................95
3.3.2  Cem Anos Entre os Registros de um Costume Cultural Caboclo ........................99
3.3   O MASSACRE DE JANEIRO DE 1915 ............................................................102

CONCLUSÃO ..............................................................................................................110

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................119



11

INTRODUÇÃO

Por favô peço atenção
E que me escuite com cuidado

Vô cantá neste tabrado
Com viola, peito e emoção

Sertanejo bem armado
Que rasgô este sertão

“Não conteste o Contestado
Sem sabê sua razão...”

Trecho da Música 
Não Conteste o Contestado

de Romário José Borelli

Na região Sul do Brasil, entre os anos de 1912 e 1916, um grupo social denomi-
nados de caboclos tiveram seus comportamentos, manifestações e práticas considerados 
como fanatismo e superstição pela imprensa escrita e pelos documentos oficiais durante o 
período do conflito armado entre eles e os governos do Paraná, Santa Catarina e o Exérci-
to brasileiro. A Guerra do Contestado marcou a história da área onde a Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão foi estabelecido 
e atua com o Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação/PPGEFB.

Segundo a RESOLUÇÃO Nº 043/2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UNIOESTE, “um curso de Mestrado em Educação ofertado em Universidade Pública 
promoverá mudanças nas representações sobre educação, na formação e desenvolvimento 
das pessoas e da própria região” (p. 06), com influência direta nos municípios das regiões 
do Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, territórios que um dia foram denominados 
como Campos de Palmas nos documentos oficiais brasileiros. Sua linha de pesquisa Cultura, 
Processos Educativos e Formação de Professores, tem como objetivo investigar sobre “inter
-relações entre cultura e educação, formação de professores, os processos educativos formais 
e não formais, em suas dimensões teórico-práticas, sócio-políticas e pedagógicas” (p.11).

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste – constitui-
se numa Instituição de Ensino Superior multicampi, tendo sua sede no 
campus de Cascavel. Nascida da junção de quatro faculdades isoladas 
mantidas por fundações municipais localizadas em Cascavel, Toledo, 
Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon, a Unioeste incorporou, no 
ano de 1999, o campus de Francisco Beltrão, também originado por uma 
Fundação Municipal (Facibel). O campus de Francisco Beltrão é o úni-
co localizado na região Sudoeste do Estado. Atende aos 42 municípios 
que compõem a região e vários municípios do Oeste de Santa Catarina, 
beneficiando uma população de, aproximadamente, 700 mil habitantes, 
segundo o censo 2010. Tanto a região Oeste como a Sudoeste são de 
colonização recente. Foram ocupadas, efetivamente, a partir de 1940, por 
colonos vindos do Norte do Paraná e por colonos de origem italiana, ale-
mã, polonesa, entre outros, procedentes do Norte do Rio Grande do Sul e 
Oeste de Santa Catarina (UNIOESTE, 2012, p. 02-03). 
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Na resolução que instituiu o curso de Mestrado em Educação, a Universidade 
apresenta que o povoamento da região teria acontecido a partir da década de 1940, mo-
vimento social realizado principalmente por descendentes de imigrantes de origem euro-
peia. A linha de pesquisa Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores, na 
sua caracterização, cita a presença de negros e indígenas (p.11), porém, omite a presença 
de povoamento caboclo, ignorando as pesquisas sobre a história do Contestado que des-
tacam a importância de suas práticas culturais como elemento essencial para a compreen-
são do conflito na região de atuação da UNIOESTE. 

Na visão do sociólogo e pesquisador austríaco Michael Pollak (1992), a memória 
é um elemento constituinte do sentimento de identidade, um fenômeno construído cole-
tivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes, necessárias 
para a sensação de coerência e continuidade de uma pessoa ou de um grupo. Para o soci-
ólogo, a informação não se restringiria aos aspectos biológicos da captação e armazena-
mento de dados, mas dependeria também das associações culturais e sociais às quais os 
indivíduos estão imersos, assim, a ausência de citação mostra não ter acontecido, para os 
redatores do documento, a associação entre a presença de população cabocla e a formação 
de identidade cultural no oeste e sudoeste do Paraná, não os incluindo assim nesta forma 
de política pública de fomento de estudos educacionais e de formação de professores 
promovidas pela instituição.

Na busca de fontes e na revisão de literatura sobre a cidade de Francisco Beltrão, 
Paraná, sobre as informações relativas a população cabocla, os artigos pesquisados refor-
çavam o conceito de que a região foi povoada a partir do século XX, mais especificamen-
te após programas de colonização do Estado Novo, de Getúlio Vargas, nos anos 1940. Tal 
lacuna de informações não é exclusiva dos documentos paranaenses, porque na página 
oficial do governo catarinense sobre sua história, é destacada a fundação de cidades pe-
los portugueses e a chegada dos imigrantes europeus de origem alemã e italiana, mas a 
população cabocla não aparece representada, nem mesmo na área referente ao Vale do 
Contestado, valorizando-se a colonização austríaca da cidade de Treze Tílias e japonesa 
na cidade de Frei Rogério. 

Para Makowiecky (2003), a palavra representação provém da forma latina re-
praesentare que significa fazer presente ou apresentar de novo. Este fazer presente pode 
ser sobre alguém ou alguma coisa ausente, inclusive uma ideia, por intermédio de uma 
presença por um objeto que seria seu representante. Existe a dificuldade de conceituar a 
representação, mas é algo que acontece nas relações que se dão por similitude, saindo do 
plano do real para o plano das taxionomias, da ausência nascendo o real e o objeto não 
precisando mais estar presente.

O conceito de representação apresentada por Pesavento (1995) implica na re-
lação ambígua entre presença e ausência, sendo tudo aquilo que é dado a ver, tornado 
imagem material ou mesmo mental, ao qual se atribui um sentido. Quando se cria uma 
imagem representativa, constrói-se um sentido, afirmando-se uma presença enquanto 
deixa ver uma ausência.
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Ação humana de re-apresentar o mundo – pela linguagem e pela for-
ma, e também pela encenação do gesto ou pelo som –, a representação 
dá a ver e remete a uma ausência. É, em síntese, “estar no lugar de”. 
Com isto, a representação é um conceito que se caracteriza pela sua 
ambiguidade, de ser e não ser a coisa representada, compondo um enig-
ma ou desafio que encontrou sua correta tradução imagética na blague 
pictórica do surrealista René Magritte, como suas telas “Isto não é um 
cachimbo”, ou “Isto não é uma maçã” (PESAVENTO, 2006, p. 49). 

A autora refere-se à obra do artista belga René Magrite, intitulada “A Traição das 
Imagens”, em que, na pintura realista de um cachimbo, escreveu abaixo que aquilo não 
era um cachimbo. Esta ambiguidade leva a dificuldade na interpretação da obra, até que 
se percebe que o objeto mostrado é uma representação, não o objeto real, que está ausen-
te. A imagem assim traz a ilusão que está no lugar do real, traindo a percepção.

Ilustração 01 - A Traição das Imagens.

Autor: René Magritte. 1928-29 Fonte: http://www.magritte.be. Acesso em julho de 2017.

A ausência nas pesquisas de citações sobre os caboclos na formação cultural da 
região atendida pela UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão, destacou-se nas pes-
quisas sobre a história regional, demonstrando a necessidade de trabalhos acadêmicos 
que identifiquem esta população como um elemento importante na formação histórica e 
cultural brasileira. O tema da pesquisa foi estudo da cultura cabocla na região da Guerra 
do Contestado e o problema de pesquisa foi: 

Que representações foram construídas sobre os caboclos dos Campos de Palmas, 
durante a Guerra do Contestado?
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O objetivo geral da pesquisa foi compreender os Campos de Palmas, sua forma-
ção histórica, política e seu pertencimento como parte do Contestado e assim analisar as 
representações dos seus moradores autóctones denominados caboclos, pela imprensa e 
pelo governo, durante o período da Guerra do Contestado, que ocorreu entre 1912 e 1916.

Como objetivos específicos, buscou-se:
• Relacionar historicamente os Campos de Palmas como cerne das disputas po-

líticas e administrativas num processo que culminou na Guerra do Contestado. 
• Compreender os processos de povoamento dos Campos de Palmas e sua con-

tribuição na formação social e cultural dos seus moradores nas duas primeiras 
décadas do século XX. 

• Relacionar a história dos Campos de Palmas e as representações da identidade 
cabocla durante a Guerra do Contestado.  

A metodologia de pesquisa utilizada foi qualitativa, com análise de documen-
tos históricos, materiais jornalísticos e fontes oficiais como os relatórios dos governos 
estaduais, decretos e imagens que fazem referência aos habitantes caboclos do Contes-
tado. O instrumento de coleta de informações destas fontes ocorreu principalmente nos 
acervos públicos disponibilizados digitalmente, facilitando a análise e as relações entre 
elas. Neste ponto, destaca-se o trabalho da pesquisadora Márcia Janete Espig com seus 
orientandos, que realizou a digitalização de todas as notícias sobre a Guerra do Contes-
tado, no Jornal A Federação, no Rio Grande do Sul. Auxiliou também a iniciativa da Bi-
blioteca Nacional, Biblioteca Digital Luso-Brasileira e Arquivo Histórico do Exército 
no acesso digital aos mapas, periódicos e documentos, na sua hemeroteca digital. Tam-
bém foi fonte de análise os relatórios do governo paranaense no período, gentilmente 
cedidos pelo professor do Programa de Mestrado em Educação, André Paulo Castanha. 
A cartografia histórica foi uma importante fonte, auxiliando na identificação de quando 
a denominação Campos de Palmas passou a ser utilizada, o avanço dos Bandeirantes 
paulistas para o Paraná, a da ocupação do território das tribos indígenas Caingangue e 
Xokleng e sua importância na disputa entre as potências ibéricas e, posteriormente, na 
chamada Questão de Palmas. Nas citações, sempre que possível, a linguagem dos do-
cumentos antigos foi atualizada para uma gramática moderna, visando facilitar a leitura 
das citações importantes para os argumentos apresentados.  

Também foram utilizadas diversas publicações acadêmicas para o aprofunda-
mento sobre a formação história regional e sobre a Guerra do Contestado, com desta-
que os livros sobre a história do Contestado de Valentini (1999, 2003, 2009, 2015a e 
2015b), Machado (2012), Queiroz (1981) e Thomé (1982, 2002a, 2002b, 2005 e 2007). 
Do ponto de vista da sociologia, os trabalhos Norbert Elias (1990 e 2000), especial-
mente o que fez em conjunto com John L.Scotson sobre exclusão, que contribuiu deci-
sivamente na compreensão das informações das fontes históricas. Na análise artística 
das fotografias da Guerra do Contestado, os principais autores de base foram Kossoy 
(2001), Manguel (2001) e Gombrich (1995), que discutem as representações e a inter-
pretação de imagens.
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No processo de leitura das obras de referência, foi decidido a utilização da ilustração 
como síntese narrativa, com desenhos autorais aparecendo pontualmente durante os capítu-
los para representar conceitos, significados, comentários, análises e através da representa-
ção gráfica dos elementos pesquisados, tornar a leitura fluída e atrativa. Os desenhos são a 
representação da minha visão para os assuntos pesquisados. Também foram utilizados, de 
minha autoria, diversas imagens dos sítios históricos da Guerra do Contestado1.

 Na investigação, faz-se destaque para a utilização de fotografias de acervos pú-
blicos e da família de Claro Jansson, imigrante de origem sueca que percorreu a região 
como ervateiro e depois como fotógrafo. As imagens não foram utilizadas como ilustra-
ção do conteúdo pesquisado, mas como fontes essenciais para esclarecer elementos que 
não seriam passíveis de serem reduzidos a uma estrutura linguística, mostrando detalhes 
dos momentos históricos retratados, refletindo manifestações artísticas e culturais que, 
em conexão com outras fontes, propiciou informações decisivas. Utilizar estes acervos 
foi decisivo para o terceiro capítulo, em que a fotografia de uma família permitiu analisar 
eventos históricos da Guerra do Contestado, sua relação com a Arte e como os caboclos 
foram e continuam sendo representados. Boris Kossoy contribuiu no entendimento sobre 
a utilização metodológica da fotografia como fonte de pesquisa.

Toda fotografia é um resíduo do passado. Um artefato que contém em 
si um fragmento determinado da realidade registrado fotograficamen-
te. Se, por um lado, este artefato nos fornece indícios quanto aos ele-
mentos constitutivos (assunto, fotógrafo, tecnologia) que lhe deram 
origem, por outro o registro visual nele contido reúne um inventário 
de informações acerca daquele precioso fragmento de espaço/tempo 
retratado. O artefato, através da matéria (que lhe dá corpo) e de sua 
expressão (o registro visual nele contido), constitui uma fonte histó-
rica (2001, p. 47). 

Também foi utilizado como elemento narrativo, citações da obra “Contestado - 
A Fúria Cabocla”, de Romário José Borelli, estão nas epígrafes ao longo do relatório de 
pesquisa. Multiinstrumentalista, dramaturgo, diretor musical e de teatro, a obra deste 
catarinense radicado na capital paranaense, foi junto com Augusto Boal e Gianfrances-
co Guarnieri diretores do Teatro de Arena, importante na história da arte brasileira pelo 
seu engajamento político durante a ditadura militar. A peça “O Contestado”, escrita 
entre 1971 e 1972, teve a sua primeira grande montagem na Universidade de São Paulo 
- USP, em 1974, onde sofreu ataques por parte da polícia federal, que apagava as luzes 
do teatro, para impedir sua apresentação (ROMAGNOLLI, 2009). A criação tornou-se 
um grande marco na representação do caboclo do Contestado por ser, talvez, a primeira 
obra de arte a representar o habitante da região não como fanático e supersticioso, mas 
fornecendo um olhar compreensivo, valorizando a musicalidade e o padrão linguístico 
característico deste povo. As apresentações da peça teatral na USP teriam instigado 

1  Realizada no âmbito da pesquisa imagética para o livro de fotografias Revelando o Contestado: as foto-
grafias na história do centenário da guerra, publicado pela editora Argos, em 2015.
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historiadores e sociólogos a se debruçarem sobre o tema, sendo assim um exemplo de 
como a Arte pode influenciar a Ciência.

Um aviso antes da leitura: sou professor de Arte e artista com profícuo trabalho 
autoral sobre o tema Contestado. Ao pesquisar sobre a representação, este trabalho 
mostra principalmente o olhar de um artista que procurou na ciência os elementos ne-
cessários para a compreensão dos acontecimentos históricos, políticos, econômicos e 
sociais relativos aos caboclos e assim contribuir na valorização desta rica cultura, cuja 
importância e idiossincrasias devem ser abordadas, para que se fomentem políticas 
públicas que visem mudanças na educação, na formação e desenvolvimento das pes-
soas e da própria região, objetivo principal do Mestrado em Educação da UNIOESTE, 
Campus de Francisco Beltrão.  
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Ilustração 02 - Os Campos de Palmas

Autor: Gerson Witte. Fonte: VALENTINI ...[et al.], 2013.
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1 OS CAMPOS DE PALMAS E A REGIÃO DO CONTESTADO

A denominação Campos de Palmas refere-se a uma determinada região do conti-
nente americano que, desde a chegada dos europeus, esteve envolvida em diversas dispu-
tas com relação à sua soberania, inicialmente entre as metrópoles portuguesas e espanho-
las, nos séculos XVI e XVII, posteriormente entre as recém-criadas repúblicas argentina e 
brasileira e finalmente entre as províncias de Santa Catarina e Paraná. O território passou 
a ter estabilidade política e administrativa apenas em 1916, no acordo de limites que foi 
consequência do conflito armado denominado Guerra do Contestado, que dividiu a área 
entre os dois estados litigantes. 

A região atualmente está inserida na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, 
que abrange o norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do 
Paraná, compreendendo 415 municípios, contando com área total de 139.282,5 Km2 e 
reúne mais de quatro milhões de habitantes. Foi definida após iniciativas empreendidas 
por instituições regionais, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento - CORE-
DES, no Rio Grande do Sul, as Associações de Municípios em Santa Catarina e Paraná 
e as Universidades Regionais, associadas às administrações públicas em nível estadual e 
municipal, instituído em 28 de novembro de 2002 (AMOSC, 2011). 

Segundo o sítio eletrônico do fórum Grande Fronteira do Mercosul, ligado ao Mi-
nistério da Integração Nacional, a mesorregião compreende um quarto do território e um 
quarto da população da região sul do território brasileiro, porém o seu Produto Interno 
Bruto - PIB é pouco mais de um décimo da macrorregião e o PIB per capita é 40% menor. 
Contando com alguns centros industriais, porém preponderando a agropecuária e a agroin-

Mapa 01 - Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul.

Fonte: www.mi.gov.br, acesso em agosto de 2016
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dústria como base de estrutura produtiva, possui uma grande concentração de propriedades 
rurais de até 100 hectares (MESOMERCOSUL, 2016). Destaca-se neste sítio eletrônico a 
frase: “a mesorregião possui uma identidade histórica forjada desde a chegada dos imigran-
tes à Região Sul”. Infere-se que o fórum, integrado por entidades políticas e educacionais, 
considera que a identidade histórica teria se formado após a chegada dos imigrantes de ori-
gem europeia e não teve participação das populações indígena ou cabocla. 

Dentro da mesorregião, existe a Região do Contestado, transformada em Região 
Metropolitana do Contestado pela Lei Complementar Estadual de Santa Catarina 571, de 
2012. O historiador Nilson Thomé descreveu assim sua delimitação:

Trata-se de uma ampla zona localizada no Centro-Oeste de Santa Ca-
tarina, formada pelas microrregiões: do Planalto Norte, do Contestado 
(ex-Vale do Canoinhas), do Meio-Oeste, do Alto Vale do Rio do Peixe, 
e partes das microrregiões do Alto Uruguai, Serrana e do Alto Irani, 
que, no conjunto, somam 32.000 km2 de área, tendo em comum o fato 
de, no passado, terem sido palco da “Guerra do Contestado” e estarem 
inseridas no “Território Contestado” (THOMÉ, 1995, p. 21).

Mapa 02- Os Campos de Palmas, disputado entre o Paraná e Santa Catarina

Ilustração do autor. Fonte: Arquivo Pessoal. 

O mapa 02 mostra graficamente a área ocupada pelos Campos de Palmas (em 
verde), como descrito pelo historiador Nilson Thomé (2007) como uma região que faz a 
intersecção com o território Contestado, integrando as cabeceiras do rio Irani, a área de 
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Campo-Erê e os campos de São João (São João, São Roque e São João de Cima, hoje nos 
municípios catarinenses de Matos Costa e Calmon) e de Água Doce. Era considerado o 
território contíguo à margem direita do rio Uruguai até a margem esquerda do rio Igua-
çu, até se encontrarem com os rio Santo Antônio e Peperi-Guaçú. No início, não existia 
definição de sua fronteira oriental, mas durante a Guerra do Contestado, existiu aparente 
acordo sobre o uso do Rio do Peixe como divisa de facto, não de direito. 

A simples descrição da área não fornece os dados para compreender a importância 
dos Campos de Palmas na Guerra do Contestado, tampouco mostra como a representação 
de seus habitantes caboclos estava relacionada a esta região. Um caminho para estudos 
foi a consolidação política, pela análise de mapas e documentos históricos que retratam a 
chegada das nações europeias ao continente americano e sua interação violenta e confli-
tuosa com as população nativas.

1.1 OS CAMPOS DE PALMAS DISPUTADO POR PORTUGAL E ESPANHA

A ocupação humana na região iniciou há pelo menos 11.500 anos, segundo Car-
bonera e Cechin (2015), por existirem vestígios nas margens do rio Uruguai desta época, 
tais como projéteis e outros artefatos líticos, que ficaram preservados em sítios arqueo-
lógicos da região, com características de caçadores e coletores denominados pelos pes-
quisadores de Tradição Umbu, que viviam em bandos pouco numerosos em boa parte do 
sul do Brasil e da Argentina. O desenvolvimento da agricultura ocasionou, há dois mil 
anos, aproximadamente, a expansão populacional de ao menos quatro grandes famílias 
linguísticas indígenas: arawak, tupi-guarani, carib e jê, que passam a ocupar os espaços 
povoados por estes grupos caçadores-coletores, com destaque para os Tupi-guarani, que 
partindo da Amazônia, ocuparam áreas desde o litoral do Maranhão até a Argentina.

Ilustração 03 - Representação do modo de vida de grupo caçador-coletor.

Autores: Marcos Bettú e Gerson Witte. Fonte: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina – CEOM. 2015
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De origem no Brasil Central, também ocupou a região da floresta ombrófila mista 
um grupo denominado de Itararé Taquara, do tronco linguístico Jê, que seriam os antepas-
sados dos grupos indígenas Caigangue e Xokleng. Este grupo se adaptou ao clima mais 
frio e à vida em florestas densas (CARBONERA e CECHIN, 2015).

A chegada dos europeus no final do século XV ao denominado Novo Mundo pro-
vocou diversas mudanças para as populações nativas em todo o continente, por conta dos 
reinos de Portugal e Espanha, que passaram a desenvolver uma política de conquista que 
transformou vastos territórios americanos em colônias. A ocupação do interior da Améri-
ca do Sul está relacionada à descoberta do Rio da Prata por Américo Vespúcio, revelando 
uma via de acesso ao interior do continente pelos rios Paraná e Paraguai. Tentativas pelo 
rio Amazonas também foram feitas, porém de forma infrutífera. Fundou-se em 1537 a 
cidade de Assunção, que se tornou o principal núcleo dos primeiros séculos da ocupação 
espanhola na região meridional do continente.

Mapa 03 - Área pretendida por Assunção, no início do século XVIII.

Autor: Guillaume de L’Isle, aproximadamente 1710. Fonte: Biblioteca Digital Luso Brasileira.

A área que atualmente corresponde a parte dos estados de Mato Grosso e São Pau-
lo e a quase totalidade dos estados da Região Sul eram considerada território da colônia 
espanhola do Paraguai, como demonstra o mapa 03, representando a América do Sul em 
1710. Os interesses dos governantes de Assunção eram voltados principalmente ao controle 
da Grande Bacia do Prata, mas buscaram na região do Guairá, hoje oeste paranaense, uma 
passagem para o Oceano Atlântico através do continente, seguindo os caminhos mantidos 
pelos guaranis, como o Peabiru2. Apesar de ser o acesso principal, navegar pelo Rio da Prata 

2 Antiga via criada pelos indígenas sul-americanos ligando os Andes ao Oceano Atlântico.
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apresentou o inconveniente de ataque por tribos hostis aos espanhóis, falta de víveres e a 
difícil navegação pelo Mar del Plata. A colonização promovida por Assunção se dirigiu pri-
meiramente ao Guairá, fundando posteriormente outros núcleos coloniais (VIEIRA, 1995). 

A ocupação permaneceu predominantemente espanhola até o confronto com os 
brasileiros, em especial os habitantes da Vila de Piratininga, antigo nome da cidade de 
São Paulo, fundada em meados do século XVI. A colonização portuguesa, nos primeiros 
séculos, se manteve principalmente na faixa litorânea, como ponto de apoio para o co-
mércio marítimo da metrópole e baseado no extrativismo da floresta atlântica. A Vila de 
Piratininga foi uma das primeiras ocupações portuguesas no planalto, tornando-se a partir 
do século XVII importante centro agropecuário, destacando-se na criação de gado vacum, 
ovelhas, cavalos, culturas de cana-de-açúcar, algodão, plantações de vinha, cereais, prin-
cipalmente o trigo, que passou a ser cultivado nas planícies e tornou-se a principal força 
econômica do planalto (BELMONTE,1948)3. 

Para o trabalho nas plantações e no comércio, os fazendeiros buscaram no territó-
rio hispano-guarani do Guairá a oportunidade de satisfazer sua demanda urgente por tra-
balhadores, como o apresamento dos indígenas de origem guarani sendo a primeira forma 
de exploração econômica das terras parananenses por parte dos bandeirantes, como eram 
chamados os brasileiros que se embrenhavam no sertão em busca de pedras preciosas e 
mão de obra escrava. A empreitada foi facilitada pela proximidade geográfica e o fato dos 
padres jesuítas estarem evangelizando estas populações e assim realizando o primeiro 
contato com a cultura europeia. 

Neste período, os bandeirantes paulistas cobravam das autoridades portuguesas a 
liberação da captura de indígenas, a qual a Coroa Portuguesa oficialmente se posicionou 
contra, publicando diversas leis, alvarás, cartas régias, bandos e quartéis no intuito de impe-
dir a escravidão indígena, que foram desobedecidas com a maior displicência. Para todos os 
efeitos, estabeleceu-se que ninguém possuía escravos, apenas “serviços forros, peças forras, 
gentio da terra, gente do Brasil” (BELMONTE, 1948, p. 32). 

As Bandeiras não eram compostas apenas por descendentes de europeus, mas tam-
bém dos próprios indígenas, como o povo carijó, de cujo profundo ódio racial contra os 
inimigos guaranis aproveitou-se os bandeirantes para utilizá-los nas incursões na província 
paraguaia. Antonio Raposo Tavares organizou em 1628, contra ordens expressas da Coroa 
Portuguesa, uma bandeira para atacar a Província de Guairá, na qual contava com 900 pau-
listas de origem europeia (dentre os quais vereadores, juízes, procuradores e até o porteiro 
da Câmara Municipal) e dois mil índios. O resultado foi a destruição de Reduções Jesuíti-
cas e aprisionamento para escravidão de milhares de pessoas e a morte dos que resistiram 
(BELMONTE, 1948). Após vários ataques nos anos vindouros, os jesuítas abandonaram as 
reduções e, como a capital Assunção não demonstrou interesse em defender este território, as 

3 Belmonte, nascido Benedito Carneiro Bastos Barreto (1896 -1947) foi caricaturista, pintor, cartunista, 
cronista, escritor e ilustrador brasileiro, famoso por criar a personagem “Juca Pato”, escreveu e reconstruiu 
com ilustrações a vida dos paulistas nos seus primeiros séculos. Na parte sobre as bandeiras de Raposo 
Tavares, ele retirou as informações das Atas da Câmara Municipal.
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terras passaram a pertencer de fato ao território brasileiro, com a divisa entre as colônias pas-
sando a ser o Rio Paraná, entre o Salto Guaíra e a foz do rio Iguaçu. Os jesuítas se refugiaram 
mais ao sul, na região que ficou conhecida como Sete Povos das Missões, um território que 
abrange atualmente o nordeste do Rio Grande do Sul, a província argentina de Missiones e o 
sul do Paraguai. A estimativa foi que uma população de 12 mil pessoas se utilizaram balsas 
para se deslocarem pelo rios Paranapanema e Paraná, buscando evitar o território dos índios 
Caingangues que viviam entre os rios Iguaçu e Uruguai (MAFRA,1899).

A falta de interesse em defender este território por parte de Assunção foi explicada no 
relato da visita realizada pelo governador do Paraguai, dom Luís de Céspedes Xéria que teria 
entrado em entendimento com os paulistas para juntos lucrarem com o comércio de escravos 
indígenas, atividade que os jesuítas se opunham. O regime de escravidão, castigos corporais e 
o seviciamento nas colônias espanholas seriam piores que as vistas no território brasileiro, em 
especial nas minas de prata de Potosí e nos ervais de Maracaju (BELMONTE, 1948).

As disputas entre bandeirantes e jesuítas prosseguiram mesmo com o deslocamento 
das Reduções Jesuíticas para o atual Rio Grande do Sul, com o apresamento jamais sendo 
legitimado pela corte portuguesa, porém, a criação da colônia em Sacramento, a abertura de 
estradas e a instalação de colonos de origem açoriana no sul demonstram como, na prática, 
a Coroa Portuguesa apoiava estas investidas em territórios castelhanos. Em 1715 foi aberto 
uma estrada a partir da Colônia de Sacramento, seguindo aos Campos de Viamão até o porto 
de Laguna, como forma de estabelecer sua posse no território e escoar a produção da nova 
riqueza descoberta nas planícies sulinas: o gado xucro (THOMÉ, 2007).

Os conflitos se intensificam pela ocupação do Planalto Meridional, até que uma 
série de acordos entre as coroas europeias acontecem para resolver a questão dos li-
mites e direitos sobre a região, com destaque para o Tratado de Madrid, de 1750, que 
estipulou áreas de influências no continente, baseando-se nas duas principais bacias 
hidrográficas que serviam de acesso ao seu interior. Foi utilizado o princípio do Uti 
Possidetis, em que o critério de uso efetivo garantia a posse e uso das divisões naturais 
dos montes ou rios grandes para os limites. 

O critério possibilitou que Portugal ficasse com o domínio da Amazônia e que a 
Espanha estabelecesse seu domínio na Bacia do Prata, com algumas concessões mútuas 
de territórios adjacentes (GOLIN, 2011). O Tratado de Madri resultou na permuta entre 
a Colônia Portuguesa de Sacramento, atual Uruguai, com os territórios da parte oeste 
do atual Rio Grande do Sul. Houve revolta dos moradores das duas áreas e ocorreu a 
chamada Guerra Guaranítica, em que forças das duas coroas se uniram para atacar as 
reduções jesuíticas que se recusaram a se retirarem do novo território português. 

O Mapa 04 mostra o trabalho de cartografia onde, pela primeira vez, foi esta-
belecido a fronteira do Brasil seguindo o rio Peperi-Guaçú de sua foz no rio Uruguai 
até sua nascente e seguindo por sua contra vertente, o rio Santo Antônio até sua foz, no 
rio Iguaçu. O Barão do Rio Branco afirmou que foi a primeira vez que representantes 
brasileiros e espanhóis estiveram nestas terras, ao colocarem os marcos das fronteiras 
(BRASIL, 2012), mas continuou a disputa pelos Campos de Palmas até o final do século 
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XIX, porque esta área não foi considerada brasileiro pelo Uti Possidetis, mas aparente-
mente apenas pela existência de dois pequenos rios que, nos mapas, eram o traçado mais 
curto entre a foz do rio Iguaçu e a margem ocidental do rio Uruguai, estabelecidos como 
fronteiras no Tratado de Madrid. 

Mapa 04 - Mapa das Cortes, 1749, base para o Tratado de Madri em 1750.

 Fonte: Biblioteca Nacional Digital / Fundação Biblioteca Nacional.

1.2 A TOMADA DOS CAMPOS DE PALMAS DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS

Os paulistas se estabeleceram nos pampas e fundaram as primeiras estâncias se-
guindo o estilo dos estancieiros espanhóis, motivados pela mudança da matriz econômi-
ca em que a fonte de renda deixou de ser o apresamento de indígenas para se concentrar 
na captura, criação e exportação de animais. Outras áreas também se mostraram interes-
santes para a agricultura e pecuária, levando aos paulistas a ocuparem áreas na antiga 
província de Guairá, como mostra um antigo manuscrito de 1775 (mapa 05), no qual 
registram a abertura de caminhos para a região denominada Campanha de Guarapuava, 
em que assinalam os locais onde houve luta contra os jesuítas. Neste documento, a área 
relativa aos Campos de Palmas é descrita como um lugar no qual o governo paulista 
ainda não havia adentrado e refúgio de desertores. 
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Mapa 05 - Cartas topográficas da América portuguesa. 1775.

 Fonte: Biblioteca Digital Luso Brasileira 

Após a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, pretendeu-se uma ligação 
entre a Região das Missões e São Paulo por um caminho alternativo ao de Viamão-Soro-
caba, com objetivo de estabelecer pontos avançados nos territórios que ainda não eram 
ocupados pelos portugueses. Nomeado para encontrar uma passagem, partiu de Guarapu-
ava uma bandeira chefiada pelo Alferes Atanagildo Pinto Martins, bandeirante que passou 
pelos Campos de Palmas entre 1814 e 1819 (LAGO, 1987).

O nome da região teria duas origens possíveis, segundo o histórico fornecido 
pela prefeitura do município de Palmas, sendo a denominação Campos de Palmas po-
dendo ser atribuída a Atanagildo Pinto Martins, que teria travado conhecimento que 
os nativos da região a chamavam de Campos de Bituruna ou Ibituruna, que significa-
riam Terra Alta ou Terra das Palmeiras no idioma indígena. Outra versão foi proposta 
por Roselys Velloso Roderjan (PREFEITURA DE PALMAS, 2017), que publicou um 
estudo de que Atanagildo teria relatado que o nome seria sua homenagem ao Conde 
de Palma, presidente da Província de São Paulo na época. De qualquer forma, em 1843 
documentos oficiais passam a trazer a nomenclatura, como visto no mapa 06. Também em 
28 de fevereiro de 1855, pela Lei nº 22 da Assembleia Legislativa da Província do Paraná 
providenciou a fundação da Freguesia e Paróquia de Palmas.

Como defendeu Ruy Wachowicz (1985), foram as pretensões pelo território pela 
Argentina que assustou o governo brasileiro, criando nas autoridades um sentido de ur-
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gência para ocupação os Campos de Palmas, visando garantir o direito ao Uti possidetis. 
O grande empecilho para a ocupação estava nas populações indígenas, de etnias Caingan-
gue e Xokleng, do tronco linguístico Jê, que ocupavam as florestas e os campos da região 
e se mostraram hostis à aproximação dos europeus.

 O Príncipe Regente da Corte Portuguesa, Dom João VI, instruiu na Carta Régia de 
1 de abril de 1809 a determinação para o Governador da Capitania de São Paulo do procedi-
mento para civilizar estes índios, a quem considerava bárbaros que infestavam o território. A 
missão dos paulistas era de inserir cultura em todo o “país que de uma parte vai confinar com o 
Paraná, e da outra forma, as cabeceiras do Uruguai” (BRASIL, 1891, p. 37). Os termos utiliza-
dos são similares aos de campanhas de guerra a uma nação inimiga, com fins de anexação. Os 
procedimentos deveriam ser feitos pelos Coronéis João da Costa Ferreira e Joseph de Arroche 
Toledo Randon, designados para a tarefa. A linguagem foi atualizada para facilitar a leitura:

Vos ordeno e a Junta sirvam de base ao plano que deveis seguir e or-
ganizar para realizardes as minhas paternais vistas e portanto, consi-
derando que não é conforme aos meus principies religiosos e políticos 
o querer estabelecer a minha autoridade nos Campos de Guarapuava, 
e território adjacente por meio de mortandades e crueldades contra os 
Índios, extirpando as suas raças, que antes desejo adiantar, por meio 
da religião e civilização, até para não ficarem desertos tão dilatados e 
imensos sertões e que só desejo usar da força com aqueles que ofendem 
os meus Vassalos e que resistem aos brandos meios de civilização que 
lhes mando oferecer. (BRASIL, 1891, p. 37).

Mapa 06 - Mapa dos Campos de Palmas de 1843 (detalhe).

 Fonte: Biblioteca Digital Luso Brasileira 
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Como apresentou Pesavento (1995), para buscar a realidade é preciso decifrar o 
discurso, reimaginar o imaginado para se reconstituir os acontecimentos. Na tomada das 
terras indígenas, no início do século XIX, a civilização foi oferecida por Dom João VI 
como uma benção real, porém, tais palavras remetem a uma obra em quadrinhos do car-
tunista Laerte Coutinho, publicada na revista Piratas do Tietê, que utilizou de desenhos 
contraditórios ao relatório de uma expedição bandeirante, representando sua hipocrisia. 

Ilustração 04 - Detalhe da página História em Quadrinhos “Bandeirantes”, de 1992.

Autor Laerte Coutinho. Fonte: Revista Piratas do Tietê n.12, Editora Circo Sampa.

A civilização foi oferecida aos índios adultos, considerados assim os que tivessem 
ou aparentassem a idade de 14 anos para homens e 12 anos para mulheres. A estes era 
ofertado o uso de roupas e a rendição para um período de escravidão de 15 anos ou então 
sofreriam uma guerra de extermínio, já que estavam, nas palavras oficiais, infestando o 
território pretendido. 

Sou servido ordenar-vos que prescreveis no meu real nome, ao Co-
mandante que segundo vossa proposta tive por bem nomear para diri-
gir esta expedição que nos primeiros encontros que tiver com os bu-
gres, ou outros quaisquer índios, faça toda a diligencia para aprisionar 
alguns, os quais tratará bem e vestirá de camisas e outro vestuário, 
que dando-se o caso de encontrar os seus arranchamentos não lhes 
deite fogo nem faça violência às mulheres e crianças e (...) que ao 
mesmo Comandante seja muito recomendado o vigiar que a sua tropa 
não tenha comunicação com as índias, nem saiam de noite fora do 
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recinto, castigando severamente todos os que desobedecerem a estas 
minhas reais ordens e vierem assim a serem a causa de desordens e 
desgraças; tendo o Comandante sempre presente que deve tratar os 
índios como filhos a respeito do castigo que merecerem, porém não se 
fiando nunca, nem descuidando, visto que a experiencia tem mostrado 
que os povos bárbaros, ou por um mal entendido, ou por qualquer 
acidente, caem em atos de violência não esperados e levam então, 
sem motivo, a sua crueldade e vingança a um ponto superior a toda a 
expectativa (BRASIL, 1891, p.38).

Se era necessário prescrever uma série de usos e costumes a serem seguidos por seus 
oficiais, é possível deduzir que o inverso era a norma no contato com as tribos indígenas, 
sendo comum povoações incendiadas, mulheres e crianças violentadas e os índios aprisiona-
dos para a escravidão ou mortos e qualquer reação das tribos era considerada ato de cruelda-
de e violência daqueles que não possuíam uma cultura tão civilizada, portanto, injustificadas.

Ao fim desta Carta Régia, Dom João VI estabeleceu um plano de ocupação efetiva da 
área que ficaria sob responsabilidade dos fazendeiros paranaenses, com estratégias de atrair 
moradores com doação de terras, isenção de impostos e instalando sentenciados de maneira 
forçada (BRASIL, 1891). Esta ocupação, partindo da área de influência de Curitiba, pode 
auxiliar na compreensão do sentimento paranaense de que a região era sua área de influência 
política e as consequências na Guerra do Contestado, já que bancaram os custos do processo.

Após esta verdadeira guerra de anexação, muitos indígenas foram deslocados para 
aldeamentos, que segundo Malage (2010), seriam diferentes das aldeias porque estes se-
riam locais e áreas ocupadas espontaneamente, enquanto o termo aldeamento serviria 
para denominar os núcleos de origem religiosa ou leiga, instalados com a intenção de 
aculturar indígenas, uma estratégia da Corte Portuguesa para estabelecer o controle sobre 
estes grupos. Aos índios restou uma transformação forçada dos modos de vida, gerando 
uma ressignificação cultural que se estende até os dias atuais. 

Existem referências ao aldeamento de um grupo caingangue em 1859, na região 
de Palmas, onde residiam 215 índios liderados pelo cacique Viri. Relatos mostram que 
muitos Caingangues foram levados à indigência. Outro líder caingangue, Vitorino Condá, 
ocupava o Campo Erê, uma área que compreendia até Rio Grande do Sul, abrangendo o 
que hoje são os municípios de Chapecó e Nonoai. Segundo Lago (1987), os fazendeiros 
da região aproveitaram as lideranças dos caciques Viri e Condá para conseguirem mão de 
obra, com os índios auxiliando na construção das casas, mangueiras, cercas etc. Também 
contribuíram na abertura da estrada até as Missões, na defesa das fazendas e de seus mo-
radores contra ataques de outros grupos indígenas. 

A participação destes dois líderes na “pacificação” dos povos dos Campos de Pal-
mas permanece controverso, mas deve ser levado em conta a época histórica e condições 
desiguais de negociações com os colonizadores no julgamento destas atitudes de apro-
ximação com os portugueses. De qualquer forma, a nova matriz econômica baseado na 
criação e transporte de gado impactou na sociedade indígena que, por miscigenação e 
evangelização forçada, chegaram a perder sua identidade cultural. 
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Apesar de acontecer principalmente no século XIX, Nilson Thomé (2007) pesqui-
sou que o último aldeamento na região aconteceu em pleno século XX, com uma comuni-
dade Xokleng que vivia na área da Serra do Espigão. Executado em 1918 pelo indigenista 
João Gomes Pereira, conhecido como João Serrano, a mando do Serviço de Proteção ao 
Índio, cinquenta indivíduos foram deslocados para o Toldo de São João dos Pobres, ape-
lidado pelos índios de Toldo do Quati, na divisa dos municípios de Porto União e Matos 
Costa, as margens do Rio dos Pardos. O resultado deste processo foi que, nos anos 1950, 
restavam no aldeamento apenas seis descendentes, em extrema pobreza, que acabaram 
por abandonar o local.

Cruel e violenta, a ocupação da região acarretou alterações no modo de vida da 
população nativa através da política pública dos aldeamentos, ocasionando uma integra-
ção forçada ao modo econômico baseado na agropecuária. 

1.3 TERRITÓRIO CONTESTADO E A QUESTÃO DE PALMAS 

Os Campos de Palmas eram controlados administrativamente pela província de São 
Paulo, mas o estabelecimento da posse da terra para à Coroa Portuguesa levou a criação da 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1760 e na construção da estrada ligando o 
litoral ao planalto na década de 1770, partindo da capital catarinense Nossa Senhora do Des-
terro até o povoado de Lages, estabelecendo uma soberania por ocupação sobre a área por 
parte dos catarinenses até os Campos Novos. Reclamações do presidente da província catari-
nense alegavam que os Campos de Palmas também pertenciam aos seus domínios, baseados 
principalmente na elevação de Lages à categoria de Vila, em 1770, por parte de São Paulo, 
definindo seus limites até as fronteiras do território com os espanhóis. Santa Catarina busca 
o reconhecimento destas fronteiras, mas nada é decidido pelo império, mesmo por ocasião da 
criação da Província, através do Alvará de 12 de fevereiro de 1821 (MAFRA, 1899).

Na lei de 29 de agosto de 1853, que elevou a quinta comarca de São Paulo, Curitiba, 
à categoria de Província, os paranaenses entendem que a área dos Campos de Palmas seriam 
de seu território, através do Uti possidetis, imediatamente rejeitado pelos catarinenses. De 
qualquer forma, nenhuma das duas províncias realmente ocuparam os territórios de maneira 
efetiva, mas um histórico de contestações entre Santa Catarina e Paraná se arrastaram por 
décadas, na mais longa e dispendiosa disputa de limites da história brasileira, que legou à 
região a denominação de Contestado.

Em meio a esta disputa entre províncias, a Argentina, já como nação independen-
te, começou a discutir as fronteiras com o Brasil. Dois acordos de limites, de 1857 e de 
1876 acabam sendo frustrados, porque o governo argentino reconhecia os limites nos rios 
Peperi-Guaçú e Santo Antônio, mas manifestou dúvidas sobre a localização dos mesmos, 
declarando serem na verdade aqueles que o brasileiros chamavam de Chapecó e Chopim. 
O conflito entre os dois países foi denominado de Questão de Palmas pelo lado brasileiro 
e de Missões, pelos argentinos (DORATIOTO, 2014). Cada vez mais a região fazia valer 
a alcunha de contestada.
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Mapa 07 - A fronteira pretendida pela Argentina (detalhe). 1855.

Fonte: Biblioteca Nacional Digital.

Em 1880 foi proposto implantar nos Campos de Palmas duas colônias milita-
res, para estabelecer uma presença brasileira na região, com o Ministério da Guerra 
resolvendo instalar uma nas proximidades do rio Chapecó e a outra na margem direita 
do rio Chopim, perto do rio Iguaçu, sendo ambas fundadas em 1882. O Império passou 
a se interessar pelo território litigioso, porque nenhuma nação prescindiria de boa fé 
de 30.621 quilômetros quadrados. A nova fronteira criaria uma vulnerabilidade militar 
para o Império do Brasil, devido ao formato literal de cunha nos territórios meridionais 
e praticamente separando o sul do sudeste (DORATIOTO, 2014).

Não houve acordo até fim do período imperial brasileiro e em novembro de 
1889, foi instalada a República e um Governo Provisório, presidido pelo general De-
odoro da Fonseca. Preocupado com as relações com a Argentina, foi autorizado ao 
Ministro de Negócios Estrangeiros, Quintino Bocaiúva, a tratar do assunto com o mi-
nistro da Argentina, Estanislao Severo Zeballos, na capital uruguaia.

Quintino Bocaiúva aceitou a proposta da Argentina em 1885, de dividir o territó-
rio contestado em duas partes, com a fronteira que passaria a ligar a foz do rio Chapecó à 
foz do rio Chopim e em 25 de janeiro de 1890 assinou o Tratado de Montevidéu. Ele se 
justificou, alegando que parecia mais seguro dividir a região e garantir a metade leste do 
que levar a questão a um arbitramento internacional e arriscar a perder tudo. Este caso 
demonstra que, mesmo na última década do século XIX, as áreas dos Campos de Palmas 
não eram vistas como parte indiscutível do território brasileiro pelo governo central. 

O tratado precisava ser aprovado pelos Congressos dos respectivos países, e 
enquanto na Argentina o acordo foi comemorado, no Brasil tornou-se um escândalo. A 
imprensa e a classe política fizeram pesados ataques a atitude do ministro, o que levou 
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o Governo Provisório a repudiar o ato. Em 10 de agosto de 1891, por 142 votos contra 
5, o plenário do Congresso terminou por rejeitar o Tratado de Montevidéu. O governo 
brasileiro propõe o arbitramento internacional, que foi aceito pelos argentinos, com a 
mediação confiada ao presidente dos Estados Unidos da América, Grover Cleveland. 
O defensor brasileiro escolhido foi o Barão de Aguiar de Andrade, substituído depois 
por José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, junto com os auxi-
liares, o general Dionísio Cerqueira, o almirante Cândido Guillobel e os secretários 
Olinto de Magalhães, Domício da Gama e Domingos Cavalcante, bem como Charles 
Girardot, como tradutor (BRASIL, 2012).

O defensor brasileiro, Barão do Rio Branco, apresentou em 8 de fevereiro de 1894 
uma ampla reconstituição histórica, geográfica e jurídica sobre a região em litígio, em 
cinco volumes principais e dois em edição reservada, escritos em inglês, apresentando 
um grande número de mapas e documentos da corte. Serviu-se, especialmente, do Mapa 
das Cortes, de 1749 (Mapa 04), demonstrando claramente a localização do rio Peperi-
Guaçu, e seu contravertente, o rio Santo Antonio, o que foi acatado no dia 6 de fevereiro 
de 1895 pelo presidente Grover Cleveland (DORATIOTO, 2014). Acordos posteriores 
entre os dois países foram até 1910, para definir a posse de ilhas no rio Uruguai e Iguaçu, 
mas o acordo foi obedecido e a Questão de Palmas elevou o Barão do Rio Branco a ser 
exaltado como um herói nacional, pelo empenho na defesa do território nacional. 

O presidente dos Estados Unidos da América Grover Cleveland (1893–1897) re-
cebeu como homenagem a mudança do nome da Vila de Bela Vista, que passou a ser 
denominada Clevelândia. Entretanto, resolver os limites com a Argentina não trouxe a 
tão esperada paz para a região contestada, porque o litígio entre Paraná e Santa Catarina 
sobre os Campos de Palmas se acirrou após a definição da área como território brasileiro. 
Em 1904, o Supremo Tribunal Federal concedeu ganho de causa a Santa Catarina, ao 
qual o Paraná imediatamente recorreu da decisão, que é confirmada em 1909 e ratificada 
em 1910, sempre em favor de Santa Catarina, que aguardava em vão que os paranaenses 
entregassem a administração destas terras. Segundo Cabral (1960, p. 58): “a decisão da 
alta corte judiciária era criticada abertamente pela imprensa paranaense na insinuação de 
desrespeito às suas determinações”.

Uma excelente ilustração sobre a confusão política nesta época foi criada por Ro-
mário José Borelli, na sua peça da peça de teatro Contestado – A “Fúria Cabocla”, em 
um diálogo entre dois caboclos e a presença de uma vaca no palco, para discutirem seus 
papéis na disputa de limites entre os estados:

FERREIRA — Eta, que eu já não tô entendendo mais nada! Será que 
vancê que é um home ladino pode me expricá esse fuzuê todo que anda 
acontecendo por aqui? 
NHÔ MIRO — Ó, vô te expricá. Veja bem aí tua vaca na corda. Agora 
magine que essa corda é a frontera entre Paranã e Santa Catarina. Nóis vi-
nhemo puxando a corda da frontera desde lá de serra abaixo. Mecê é Santa 
Catarina e eu sou o Paranã. Daí, quando nóis cheguemo na vaca, aqui em 
Serra-acima, que é onde tem muita madera e muita erva-mate, mecê diz 
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que aquela divisão de corda tava certa, mais agora a vaca tem que ficá do 
teu lado... e eu digo que não! Digo que eu é que sô dono do animá. Daí 
nóis garramo de porfiá. Mecê que é Santa Catarina embala uns agregado 
do Demétrio Ramo e manda puxá a vaca pro teu lado. E eu que sô o Pa-
ranã, mando as forças policiá. E fica essa aperseguição prá lá e prá cá.
FERREIRA — Hãmmm ... Entendi. E os americano?
NHÔ MIRO — Os americano…bem... daí as coisa se cumprica, por-
que vem o nosso padrinho, que é Governo Federá, e diz que vendeu a 
metade da vaca pr’uns estranho. E os estranho já vem e começa a car-
neá a vaca... Vão tomando conta das terra, vão levando nossa madêra, 
vão expursando os morado véio… e nóis ainda tamo se aperseguindo...
FERREIRA — Hãããmmm ... E os peludo?
NHÔ MIRO — Os peludo? Bem... os rico são os corvo que vão co-
mendo os bofe do animá... Ansim é essa região... Agora pode í, leve tua 
vaca pra nhá Barbina benzê, mais vá com cuidado...
FERREIRA — Inté compadre!…Ma…péra aí ... E nóis aqui? Não o 
Paranã, nem Santa Catarina, nem os peludo, mais nóis memo, mecê, 
eu, o que é que nóis semo aqui nesta região?
NHÔ MIRO — Mecê e eu ... nóis semo como os bicho aí da tua vaca.
FERREIRA — (PENSATIVO) Mmmmm... (VALENTINI e BO-
RELLI, 2009, p. 123). 

Fotografia 01 - Cena da vaca na corda, com o Grupo de Teatro Temporá. 

Autor: Airton Carlos Leite.2005. Fonte: Arquivo Pessoal.

Segundo Thomé (2005), aconteceram três grandes confrontos entre parana-
enses e catarinenses, incentivados pelo Governo do Paraná de modo a colocar a 
população contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que deu ganho de causa 
aos catarinenses e assim estabelecer um impasse jurídico-administrativo. O primeiro 
aconteceu em dezembro de 1905 e janeiro de 1906, na Vila Nova do Timbó, onde 
Demétrio Ramos, primo do governado de Santa Catarina Vidal Ramos, reuniu 600 
homens para enfrentar a força policial do Paraná e um destacamento do exército. 

O segundo conflito aconteceu em setembro de 1909, quando o coronel catarinen-
se Aleixo Gonçalves de Lima organizou 500 homens da Guarda Nacional e invadiu uma 
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área na Estrada Dona Francisca, afugentando a força policial paranaense na barreira de 
impostos próximo a São Bento. A polícia paranaense imediatamente organizou refor-
ços, mas o coronel simplesmente se retirou para entrar como vitorioso em Joinville.

Ilustração 05 - Área contestada na disputa por limites.

Ilustração do autor. 2016. Fonte: Arquivo pessoal. 

A questão dos limites ainda não estava resolvida quando aconteceu o terceiro 
e mais importante confronto, em 1912, envolvendo um alegado monge que fugiu 
do município de Curitibanos com um pequeno grupo de seguidores para os Campos 
de Palmas, ato que deflagaria uma das mais violentes revoltas populares da história 
brasileira, a Guerra do Contestado.

1.4 A GUERRA DO CONTESTADO E A DIVISÃO DOS CAMPOS DE PALMAS

Quem pode guarda alegrias
Pros dias de solidão.

Guardem Velas, Guardem Velas
Pros dias de escuridão.

Música na peça 
Contestado – A “Fúria Cabocla”, 

de Romário José Borelli

Em 1912, a polícia militar catarinense teve ordens de buscar e prender o monge 
José Maria, curandeiro e líder messiânico que agregou adeptos entre o povo da região de 
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Apesar de outros motivos também contribuírem, a batalha foi o estopim da Guerra do 
Contestado, um dos mais sangrentos episódios da História do Brasil, que segundo Maurício 
Vinhas de Queirós (1981), envolveu mais de uma área que atingiu 15.000 km2, três anos de 
conflitos sangrentos, 8.000 militares e mais 1.000 civis nas forças do governo de repressão e 
estimou em mais de oito mil vítimas fatais nos combates no sertão de Santa Catarina. 

Muitas foram as causas da revolta, como a existência de dualidade de jurisdi-
ção, no Contestado, o poder dos fazendeiros, a concessão dada em 1908 à empresa 
norte-americana Brazil Railway Company, para a construção da estratégica estrada de 
ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, o abandono dos operários após a conclusão das 
obras, a expulsão de posseiros das terras devolutas, um movimento messianista, etc. 
(VALENTINI, 2003). Estes aspectos da revolta e suas relações com as representações 
da população cabocla são foco desta pesquisa no segundo capítulo. 

Ilustração 06 - Batalha do Irani, em 1912.

Ilustração do autor. 2016. Fonte: Arquivo pessoal. 

Curitibanos, onde se encontrava na localidade de Taquaruçu. Ele e um grupo atravessa-
ram o Rio do Peixe e se refugiaram na localidade de São João do Irani. Este deslocamento 
foi noticiado pela imprensa paranaense como uma invasão de catarinenses ao que consi-
deravam território paranaense. O governo do Paraná enviou o Regimento de Segurança, 
que deslocou um grupo soldados, esperando capturá-los com facilidade, porém foram 
recebidos a disparos de arma de fogo e um ataque de alegados 300 caboclos, armados 
principalmente com facões, no que ficou conhecido como Batalha do Irani. Além de de-
zenas de pessoas, entre militares e civis, também morreram neste combate o curandeiro 
José Maria e o Coronel João Gualberto Gomes de Sá Filho, comandante das forças de 
segurança do Paraná.
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Em 1915, o General do Exército Brasileiro, Setembrino de Carvalho, declarou o 
fim da Campanha do Exército na Região do Contestado, após a destruição do Reduto de 
Santa Maria. O Governo Federal e dos estados se reuniram e finalmente fizeram um acor-
do, no dia 20 de outubro de 1916, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. 

Na presença do Presidente da República e dos Governadores de Santa Catarina e 
Paraná, aconteceu a assinatura do acordo de limites entre os dois estados, solenemente, 
assinado o acordo pelos governadores Filipe Schmidt, de Santa Catarina, e Afonso Ca-
margo, do Paraná. Os limites no território contestado ficaram assim definidos:

O rio Negro, desde suas cabeceiras até a sua foz no rio Iguaçu, e por 
este até a ponte da Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande; pelos eixos 
desta ponte e da mesma Estrada a de ferro até a sua intercepção com 
o eixo da estrada de rodagem que atualmente liga a cidade de Porto 
União da Vitória à cidade de Palmas; pelo eixo da referida estrada 
de rodagem até o seu encontro com o rio Jangada; por este acima até 
a sua intercepção com a linha divisória das águas dos rios Iguaçu e 
Uruguai, e por esta linha divisória das ditas águas na direção geral de 
Oeste até encontrar a linha que liga as cabeceiras dos rios Santo An-
tônio e Peperi-Guaçu, na fronteira argentina (PIAZZA, 1982, p. 597).

Após a Guerra do Contestado, os estados iniciaram a construção de infraestrutura, 
como escolas, igrejas, hospitais, delegacias e assistência pública nos Campos de Palmas. 
O Governador de Santa Catarina, através da Lei n. 1.147, de 25 de agosto de 1917, criou 
os Municípios de Mafra, Cruzeiro (hoje Joaçaba) e Chapecó. O Paraná alegou perder me-
tade do território dos Campos de Palmas, mas já existia a decisão de que o território era 
posse catarinense, assim, na prática, garantiu o Uti possidetis no território que realmente 
ocupou no século XIX. 

Santa Catarina abriu mão de uma parcela significativa dos Campos de Palmas, 
para garantir a posse dos municípios do Planalto Norte Catarinense, que possuíam na 
época maior importância econômica, principalmente por causa da extração e benefi-
ciamento da erva-mate. Incorporou inteiramente as áreas dos municípios paranaenses 
de Itaiópolis, de Timbó e de Três Barras, aproximadamente a metade do Município de 
União da Vitória, onde criou o Município de Porto União e, também, cerca da metade 
do Município de Rio Negro, onde estabeleceu o Município de Mafra. A cidade de Porto 
União da Vitória foi desmembrada em duas seguindo a linha do trem, sendo assim que 
o Paraná permaneceu com um pequeno mas estratégico trecho na margem esquerda do 
rio Iguaçu no seu território, importante entroncamento ferroviário.

Finalmente, ao colocar uma fronteira sobre o divisor de águas das bacias hidro-
gráficas dos rios Chapecó e Chopim, o Acordo dos Limites decretou o final dos Cam-
pos de Palmas como uma região brasileira unitária. Por quase dois séculos, ela havia 
sido identificada nos mapas oficiais e se tornou alvo de disputas, finalmente para ser 
entregue dividida para a administração política das províncias, acelerando o processo 
de colonização por imigrantes de origem europeia. Quando os italianos, alemães, po-
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Mapa 08 - Estado do Paraná em 1881, sem os Campos de Palmas mas com o atual 
Planalto Norte Catarinense.

Fonte: http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/mapa13.jpg, Acesso em junho de 2016.

loneses, ucranianos, etc., chegaram, não mais encontraram os Campos de Palmas mas 
regiões que se chamavam Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, o que explica 
a falta de identificação de seus atuais habitantes com a história do Contestado e o con-
ceito que a história regional apenas teria se iniciado com as Companhias Colonizado-
ras trazendo os pioneiros para desbravar a terra prometida mas inculta, sem saberem 
que o chão onde plantavam estava manchado de sangue índio e caboclo. 

Mesmo que os atuais moradores não se identifiquem com este elemento de sua 
identidade histórica, foi nos Campos de Palmas que surgiu o Contestado. 
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Mapa 09 - Estado de Santa Catarina em 1917, após o acordo de limites.

Autor: José Vieira da Rosa. Fonte: Biblioteca Nacional Digital.
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Ilustração 07 - Os moradores dos Campos de Palmas

Autor: Gerson Witte. Fonte: VALENTINI ...[et al.], 2013.
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2  A REPRESENTAÇÃO DOS CABOCLOS NA GUERRA DO CONTESTADO 

Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, 
espécie de homem baldio, seminômade, 

inadaptável à civilização, 
mas que vive à beira dela na penumbra das zonas fronteiriças. 

À medida que o progresso vem chegando com a via férrea, 
o italiano, o arado, a valorização da propriedade, 
vai ele refugindo em silêncio, com o seu cachorro, 

o seu pilão, a pica-pau e o isqueiro,
 de modo a sempre conservar-se fronteiriço, mudo e sorna. 

Encoscorado numa rotina de pedra, recua para não adaptar-se. 

Extraído do texto “A Velha Praga”, de Monteiro Lobato, 
Publicado no jornal O Estado de S. Paulo em 10 de novembro de 1914

(LOBATO, 2014, p.146).

O conceito de caboclo apresenta sua própria carga de preconceitos, como expresso 
por Luís da Câmara Cascudo (1998), no seu Dicionário do Folclore Brasileiro, publicado 
originalmente em 1954. Ele explicou que a palavra provavelmente surge da junção das 
expressões de origem indígena caá (mato, monte ou selva) e boc (oriundo, aquele que 
vem, retirado, saído). Para o autor, deveria ser pronunciado “caboco” em vez de “cabo-
clo”, sendo esta última uma forma erudita de se utilizar o termo. Também foram chama-
dos de cabouçolas, cariboca, curiboca, cafuz, caburé, caipira. 

Originalmente era uma designação oficial que os portugueses davam a todos os 
indivíduos de origem indígena até o século XVIII, passando aos poucos a significar os 
descendentes de portugueses com índios, sendo inclusive publicado um edito real de Dom 
José, Rei de Portugal, em 1755, proibindo de chamar de maneira injuriosa os descen-
dentes dos portugueses com as índias de “cabouçolas” ou expressões assemelhadas, de-
terminação sem efeito. Caboclo passou a ser sinônimo de mestiço, principalmente dos 
descendentes entre indígenas e portugueses.

Do ponto de vista do folclore, Câmara Cascudo (1998) afirmou que o caboclo 
seria um crédulo, imbecil, incapaz de resposta feliz, de acertar alguma aposta ou de qual-
quer ação que tenha mérito ou louvor, porém faz a ressalva de que esta visão seria a dos 
“brancos”, que construíram uma literatura e anedotários para justificar a situação de sub-
serviência e desqualificação a que os caboclos brasileiros era submetidos. Quando muito, 
era retratado como “espertalhão”, detentor de uma sabedoria derivada de sua inocência 
ou da malandragem, com um conhecimento ancestral que se contrapunha ao racionalismo 
europeu, porém jamais culto, do ponto de vista do civilizado. 

Ao analisar as notícias publicadas sobre a Guerra do Contestado nos jornais 
da época, entre 1912 e 1916, foi nítido o viés contrário à população cabocla. Desde o 
início dos conflitos, os caboclos foram sempre associados às palavras fanáticos e ban-
didos. Conforme os acontecimentos foram se desenrolando e a revolta atingiu maiores 
proporções, os adjetivos depreciativos também aumentaram em quantidade. Um exem-
plo foi a publicação, em 28 de outubro de 1912, do jornal A Federação, de Porto Alegre, 
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(OS FANÁTICOS, 1912) que transcreveu um telegrama do presidente da província do 
Paraná, em que foi narrada a Batalha do Irani, que aconteceu no dia 22 daquele mês e a 
derrota da força policial enviada para prender o Monge José Maria e seus seguidores. Os 
soldados apareceram como sendo valentes e bravos porque “avançaram” para romper o 
cerco de um alegado grupo de 300 combatentes, para conseguirem fugir, abandonando 
munições e peças de artilharia e assim salvar “heroicamente” as próprias vidas. Também 
descreveu como os caboclos que, enfrentando uma força militar organizada, realizaram 
um ataque coordenado com estratégia, utilizaram carga de cavalaria armados de facões 
e que, mesmo vendo companheiros caindo frente ao fogo de carabinas, mosquetões e da 
metralhadora, progrediram até a completa debandada do inimigo. A estes caboclos, o 
jornal replicou depoimentos de militares que lhe atribuíram o adjetivo de fanáticos e de 
bandidos que precisavam ser combatidos.

Na terceira página, o jornal publicou uma coluna denominada “Successos do Para-
ná”, com notas emitidas da cidade de Palmas e distribuídas através de telégrafo, que narrou 
a morte do Coronel João Gualberto e de 40 soldados da força policial do Paraná e de 120 
denominados fanáticos. Foi enviado para defender a cidade de Palmas, contra possíveis ata-
ques, o chefe dos bombeiros, Fabriciano Rego de Barros, junto com 268 soldados e outros 
voluntários. O Marechal Hermes da Fonseca, presidente da República, determinou ao ins-
petor do Estado do Paraná para agir como achasse conveniente e a aceitar a ajuda das tropas 
do Rio Grande do Sul, que deslocou 900 soldados para as fronteiras (SUCCESSOS... 1912). 

Na sua mensagem aos deputados paranaenses, o presidente do Estado do Paraná, 
Carlos Cavalcanti de Albuquerque (PARANÁ, 1913) relatou o episódio o que seriam 
elementos ativos do crime, facínoras e ignorantes atacaram o Faxinal do Irani, distrito 
policial de Palmas. Registrou terem morridos 50 soldados, dois oficiais e 24 praças, além 
do Coronel João Gualberto Gomes de Sá Filho. Do outro lado tombaram 94 pessoas, entre 
elas o monge José Maria. No mesmo ano, na mensagem ao Congresso Representativo de 
Santa Catarina, o governador Vidal José de Oliveira Ramos (SANTA CATARINA, 1913) 
narrou como foi ordenada ao Superintendente de Curitibanos enérgica ação para disper-
sar o grupo de fanáticos e punir o seu líder, o curandeiro e profeta José Maria, por estar 
explorando a ignorância dos infelizes sertanejos. 

Desde o primeiro combate, existiram apenas referências aos atos heroicos dos solda-
dos e atribuição de que os caboclos eram de brutalidade, superstição, ignorância, fanatismo, 
banditismo de facínoras que infestavam o sertão, o que nos remete ao texto da epígrafe deste 
capítulo, “A Velha Praga”, como se o caboclo fosse uma doença a ser erradicada. A palavra 
aparece nos jornais antes da publicação do texto de Monteiro Lobato, o que supõe ser a re-
presentação de um conceito dos governantes, escritores e jornalistas da época.

Para compreender esta constante depreciação dos caboclos no Contestado, temos 
que nos atentar para o ideário positivista que defendiam os republicanos, a quem estes 
surtos de revoltas eram considerados frutos da superstição de mentes atrasadas, que não 
possuiam a racionalidade necessária para um mundo moderno. Para Lazarin (2004), o 
fenômeno que ocorria no sul do Brasil era um mistério assustador e ameaça à ordem so-
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cial que brutalmente estavam implantando, muitas vezes com violência e por isso mesmo 
muito frágil. Os relatórios e jornais simularam uma máscara de imparcialidade para cria-
rem a representação nos leitores de que lutavam contra bandos de semibárbaros estúpi-
dos, sujos e indolentes que se escondiam em choupanas imundas, mais adequadas às feras 
do que para a moradia de seres humanos. Estas palavras vão construindo um imaginário 
sobre essa região que legitimou as ações militares.

Na perspectiva da construção social do Brasil republicano que se pretende moder-
no, Monteiro Lobato pode ter realizado uma denúncia sobre as condições de vida a que 
eram submetidos os caboclos e sertanejos, mas ao fazer isso, também reforçou os precon-
ceitos da elite dos grandes centros para com a população pobre do interior, cristalizando 
no imaginário brasileiro a figura estereotipada do Jeca Tatu. Preconceitos desta natureza 
podem ter dificultado as corretas interpretações sobre as atitudes da população da área, na 
Guerra do Contestado. 

Ou residirão as razões dessas dificuldades, ao contrário, nos modos de pen-
sar que normalmente usamos para decifrar a nós mesmos como objetos de 
pensamento? Na transição da maneira fria e imparcial de pensar e observar 
no âmbito da natureza inanimada,característica das ciências naturais, com-
paradas aos modos mágicos ou míticos, para um modo de pensamento e 
observação mais frio e mais imparcial no tocante ao mundo humano, pre-
cisamos ascender a um novo nível de autoconsciência. Terão os problemas 
que surgem em muitas áreas, ao refletirmos sobre os problemas do universo 
humano, algo a ver com o fato de sua solução exigir um rompimento com 
as formas tradicionais de autoconsciência, com as auto-imagens conhecidas 
e altamente valorizadas? Estarão estas ligadas ao fato de que, para superar 
esses problemas, tanto no pensamento quanto na ação, faz-se necessária 
uma revisão radical de nossa imagem do homem? (ELIAS, 1994, p.57).

A imagem icônica do caboclo permanece tão impactante que criou um modo de 
pensar que torna necessário, como apresentou Norbert Elias (1994), uma revisão radical 
da imagem desta população, sendo necessário percebê-los como pessoas e não apenas 
como representações de um Brasil atrasado. É preciso reconhecer que os caboclos do 
Contestado não se emudeceram, não se retiraram, não se resignaram, não recuaram, como 
seria esperado na visão de Monteiro Lobato. Por quatro anos, os caboclos lutaram contra 
as forças de segurança dos Estados do Paraná e Santa Catarina, o exército brasileiro, a 
opinião pública e os jornais. 

“Os fanáticos que ora devastam o município de Curitibanos, no Estado de San-
ta Catarina, são quase todos caboclos. Muitos são pequenos criadores, agricultores, 
alguns tropeiros, condutores de erva-mate em cargueiros, e numerosos bandidos” (OS 
FANÁTICOS DE... 1914, p. 01). Aparentemente, o redator, ao perceber que estava ape-
nas descrevendo pessoas comuns, trabalhadoras em profissões reconhecidas, precisou 
inserir que eram bandidos também. Apesar da deslegitimação que pretende, esta afirma-
ção do jornalista tornou-se um roteiro para a presente pesquisa sobre a cultura cabocla 
e elementos de sua estrutura social, presente nos Campos de Palmas e arredores, que os 
levaram à revolta conhecida como Guerra do Contestado. 
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2.1 CRIADORES E AGRICULTORES

 Nos Campos de Palmas, na segunda metade do século XIX, existiu uma economia 
baseada na pecuária, que propiciou o surgimento de fazendas que necessitavam de uma 
grande quantidade de mão de obra. Neste contexto, temos uma população indígena que 
foi aldeada, ou seja, colocada impositivamente em reservas e obrigadas a seguir um modo 
de sustento baseado na agricultura, a usar roupas e a seguir a fé cristã, todas estranhas ao 
seu modo de vida. Houve muitos casos de índios que fugiram do Aldeamento Atalaia, em 
Guarapuava, se dirigindo para a Vila de Palmas, onde passaram a se integrar nas fazendas, 
na lida do gado, na construção de estradas, etc. Estes adotaram nomes ocidentais, casavam 
na igreja católica e escolhiam seus padrinhos principalmente entre os brancos para os quais 
trabalhavam. Segundo a autora, existem muitos registros na Paróquia do Senhor Bom Jesus 
da Coluna de Palmas que demostram este processo de aculturação e provável miscigenação 
que os levariam a ser tornar os denominados caboclos (LAGO, 1987). 

Houve também contato com indivíduos de origem africana, cuja escravidão também 
aconteceu nos Campos de Palmas, porém em menor relevância em comparação a outras regi-
ões do país. Existem poucos dados de quantos escravos foram libertos, mas segundo Thomé 
(2007), em 1872, eram 8,2% dos moradores de Santa Catarina, sendo que na Vila de Lages 
houve registro de pelourinho. O autor também destacou que nas freguesias reunidas de La-
ges, Baguais e Campos Novos, existiam 5.597 pessoas livres e 1.195 escravas, em 1856. 

Existiam na Vila de Palmas, na década de 1880, 359 escravos registrados, per-
tencendo a 85 donos. Interessante notar que, destes, 28 possuíam apenas 1 escravo e 12 
registraram acima de 10 indivíduos. A maioria contava com duas ou três pessoas nesta 
forma de exploração do trabalho (LAGO, 1987). Uma explicação para isto é que grande 
parte das propriedades eram de pouco tamanho, não sendo vantajoso a manutenção de 
muitos escravos. Além disso, a escravidão indígena, depois os aldeamentos e o contato 
com seus descendentes, já forneciam a mão de obra necessária para a agropecuária. Os 
escravos libertos e seus descendentes ocuparam principalmente o bairro de São Sebas-
tião, segundo Marques (2008), também chamado de “Rocio dos Pretos”, na cidade de 
Palmas. Apesar de pouco pesquisada, a participação de pessoas de origem africana na 
história da região começa a ser resgatada, como em Campos Novos e Abdon Batista, 
onde foi reconhecida em setembro de 2014, pela Fundação Cultural Palmares, ligada 
ao Ministério da Cultura, uma comunidade quilombola denominada “Invernada dos 
Negros”, um território com 7.950 hectares.

Na região do Contestado, Nilson Thomé (2007) indicou que o fazendeiro Possi-
dônio de Paula Carneiro, originário de Guarapuava, Estado do Paraná, em 1878 deixou 
como testamento a liberdade de um grupo de escravos negros e lhes doou uma proprie-
dade localizada no Município de Porto União da Vitória, sobre a Serra do Espigão, pró-
ximo aos Campos de São João de Cima. Estes ex-escravos estabeleceram um povoado 
que recebeu o nome do São João dos Pobres, que viria a ser a origem da atual cidade de 
Matos Costa, que em função da miscigenação com uma comunidade indígena vizinha, 
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do grupo Xokleng, vieram a ser o primeiro grupo identificado de cafuzos formado em 
Santa Catarina.

No ambiente das fazendas existia a convivência de fazendeiros de origem europeia, 
ricos e pobres, índios aculturados, negros africanos escravizados ou alforriados, todos des-
garrados de suas culturas, já que não lhes foi dada a escolha de pertencimento às comunida-
des indígenas, nem aos quilombos e marginalizados nas vilas e fazendas dos brancos. As-
sim, buscaram uma forma de viver nesta nova fronteira física à beira dos campos, do sertão, 
das florestas e social à margem das cidades, gerando descendentes que uniram as culturas, 
suas cores e características num sentimento de exclusão que paradoxalmente formava gru-
pos. Este sentimento teve importância na Guerra do Contestado, pois, como apresentou 
ELIAS e SCOTSON (2000), grupos assim possuem a autoestima e o orgulho vulneráveis, 
por causa da insegurança de quem é acostumado a ser tratado com desprezo e desconfiança 
pelas autoridades. O apoio passaria a existir nos laços de amizade temporários, formando 
alianças particularmente instáveis por também sentirem desconfiança e hostilidade entre si, 
mas que auxiliavam a deixar a vida mais fácil enquanto duravam. 

Parte desta população se agregou aos fazendeiros, ficando responsáveis não ape-
nas pelo trabalho produtivo, mas também pela segurança das propriedades. Se estabelece-
ram em pequenas casas, com a posse sobre um pedaço de chão no qual cultivaram roças 
de subsistência. Apesar do aparente altruísmo dos fazendeiros, esta permissão para per-
manecerem em suas propriedades tinha um alto custo para quem se tornava um vacariano 
ou vaqueanos, nome regional dado aos empregados e capangas das fazendas, porque 
acarretaria na submissão ao patrão em condições análogas ao feudalismo medieval, como 
defendeu o sociólogo Jacques Lambert (1972). 

Os piquetes, como eram denominadas as milícias paramilitares dos fazendeiros, 
lutaram ao lado das tropas do exército, praticando escaramuças, sustentando o fogos nas ba-
talhas e participando de saques durante a Guerra do Contestado. Foram os caboclos lutando 
contra os caboclos, a mando dos senhores das terras, a quem Demerval Peixoto (1920) 
chamou de jagunços mansos atirados.

2.1.1 As Estepes e a Floresta Ombrófila Mista

A região da cidade de Palmas está localizada em uma área vegetal brasileira deno-
minada estepe, na terminologia proposta pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, com a ocorrência de longas áreas com gramíneas que ficaram conhecidas na 
região como campos, perfeitos para a criação pecuária extensiva utilizada na época. Esta 
característica foi importante para o poderio econômico e político dos fazendeiros.

Porém, a vegetação predominante na área conhecida como Campos de Palmas é 
Floresta Ombrófila Mista, vegetação que produz e gosta de se desenvolver em ambientes 
de chuvas constantes o ano todo (do grego Ombrós – chuva e Philos – gostar, apreciar). O 
termo misto aparece porque, mesmo fazendo parte do Bioma Mata Atlântica, apresentam 
a ocorrência de vegetações típicas de climas temperados, como a Araucária (IBGE, 2012). 
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Nos meados do século XIX esta floresta não despertava nenhum interesse econômico, com 
mata fechada, terrenos com grandes declives, pedregoso e bastante ácido, pouco atraente 
para a agricultura de ferramentas manuais e uso de força animal. Eram terras devolutas ou 
que não entraram no antigo sistema de sesmarias, e assim, caboclos se embrenharam distan-
tes das poucas vilas, para não precisarem mais serem dependentes dos fazendeiros. 

Autor: Claro Jansson. Fonte: VALENTINI et al. 2015b.

Fotografia 02 - Edificações de madeira com cercas de rachões faziam parte da paisagem da 
região do Contestado no início do século XX. 

Baseados na produção de subsistência familiar, os caboclos desenvolveram nas 
matas uma comunidade integrada à floresta. Como acreditava Nilson Thomé (2007), fa-
ziam pequenas roças para milho, mandioca, abóbora, etc., criavam porcos selvagens que 
engordavam com os frutos das árvores, como o pinhão, guabiroba e sementes de imbuia. 
Possuíam galinhas, lavravam a terra, pescavam e caçavam para o sustento.

Mapa 10 - Zona de Vegetação na região meridional do Brasil, 
com destaque para as estepes e a floresta ombrófila mista.

Fonte: IBGE, 2012.
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Autor: Gerson Witte. Fonte: VALENTINI et al. 2015b.

Fotografia 03 - Criação de porco solto, em meio à Floresta Ombrófila Mista.

Nilson Thomé (2007) descreveu estes moradores do sertão como sendo pessoas 
que, isoladas em meio a uma floresta densa, desconfiavam de qualquer estranho e mesmo 
dos amigos, escondendo as filhas, sem porém negar a hospitalidade, uma cuia de chimarrão, 
um pouco de comida ou um pouso a algum viajante que por ali se aventurasse. Conheciam 
a lida com o gado, criando vacas leiteiras e bois para o arado. Tinham um cavalo ou mulas 
para o transporte, sabiam como fazer as tralhas com couro ou madeira caso precisassem, 
assim como técnicas de sobrevivência em selva, tendo uma faca sempre na cintura. Sabiam 
como poucos manejar um facão e, quando podiam, possuíam um revólver ou arma de caça. 
Orgulhosos, valorizavam a valentia nas façanhas reais ou imaginadas, que contavam com 
um cigarro de palha na mão e um pouco de aguardente.

A representação dos caboclos criada por Nilson Thomé (2007) discorda com-
pletamente das feitas pelos jornais e autoridades durante a Guerra do Contestado, sendo 
uma construção simbólica que nega o estigma de ignorância e indolência atribuído aos 
moradores da região ao mostrar que a decisão de viver em meio à mata envolvia cora-
gem e determinação. Apesar da grande distância para outros centros, morar em uma vila 
como a de Palmas, de Curitibanos ou mesmo nas fazendas propiciava relativa segurança, 
acesso a itens essenciais e apoio social. Mas nas matas, poderiam ser alvo de ladrões, ter 
problemas de saúde, alimentares, de suprimentos, enfim, qualquer dos perigos imaginá-
veis nesta situação, que precisariam serem resolvidos sem a estrutura de proteção que um 
agrupamento urbano proporcionava. 

Arlene Renk (1997) chamou este período de “tempo d’antes” quando apenas o 
caboclo se aventurava no meio desta floresta e conseguia produzir em seu solo, as divi-
dindo entre “terras de plantar”, longe de casa e dos animais domésticos e “terras de criar”, 
onde engordavam os animais, protegendo-os a noite com cercas de troncos e deixando-os 
soltos de dia, para que procurassem o seu alimento na mata. 
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O que se conclui é que, longe de ser indolente e avesso ao trabalho, o caboclo 
precisava realizar mais trabalho para a fabricação ou aquisição dos produto que estariam 
facilmente disponíveis se optasse em viver nas cidades. Longe de não querer se adaptar, o 
caboclo precisou desenvolver técnicas e adaptar seu modo de vida para produzir da mata 
os meios para sua sobrevivência, demonstrando resiliência e tenacidade. 

2.2 TROPEIROS

No chão de terra batida
Ao longe se vê o pó

Com o barulho dos cascos
Dos trilhos em caracó

No passo lento do tempo
Com o grito da multidão
Numa estrada sem saída

Na poeira desse chão
Numa estrada sem saída

Na poeira desse chão 

Extrato da música: O grande Sertão, 
Autores: Pena Branca e Xavantinho

Ilustração do Autor. Fonte: Arquivo Pessoal. 2016

Ilustração 08- Família cabocla na Floresta Ombrófila Mista.

Foi a este caboclo que Demerval Peixoto (1920) chamou de jagunço transviado, 
porque ele não procurava se integrar às fazendas, cidades e à estrutura social vigente no 
novo modelo republicano racionalista, preferindo depender dos recursos da floresta.
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O início do século XIX marcou a ocupação dos Campos de Palmas, devido ao 
desenvolvimento da exploração econômica da pecuária nos campos naturais existentes 
na região sul do território brasileiro, tendo como desafio o transporte destes animais para 
os centros consumidores, principalmente no Sudeste e Nordeste. Duas possibilidades es-
tavam disponíveis, o transporte por via marítima e terrestre.

O transporte de mercadorias não-perecíveis era feito principalmente por navios, 
pela possibilidade de serem estocados nos porões em grandes quantidades, atendendo aos 
portos que se tornaram grandes centros de comércio. Dependiam dos ventos, das tempes-
tades, das calmarias em uma época anterior a utilização de motores para propulsão, mas 
eram o meio mais confiável e rápido para um país onde as principais cidades estavam lo-
calizadas na região litorânea. Segundo Renato Leite Marcondes (2012), o Rio Grande do 
Sul utilizava a via marítima para a exportação das carnes secas e salgadas, feijão, milho 
e de outras mercadorias oriundas do gado vacum, como couros, sola e sebo. A província 
gaúcha chegou a ocupar 90% das vendas de carnes do Brasil utilizando o transporte por 
navegação de cabotagem, no começo da década de 1870. Para o autor, a via marítima foi 
a principal forma de transporte de mercadorias como açúcar, fumo e café até a segunda 
metade do século XIX entre as províncias brasileiras. Porém, investiu-se na construção de 
caminhos pelo sertão do planalto meridional para possibilitar o transporte de um produto 
que não podia ser embarcado nos navios, mas se tornou vital para a economia brasileira 
nos séculos XVIII e XIX: burros e mulas.

Mapa 11 - Os principais caminhos dos Tropeiros entre o Rio Grande do Sul e São Paulo.

Ilustração do Autor. Fonte: Arquivo Pessoal.
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Comparando os mapas do caminho das tropas com o da vegetação, pode-se con-
ferir que a presença de áreas de estepes, com abundância de gramíneas, era fundamental 
para a longa viagem com os animais. As localidades de Lages e Curitibanos foram ocupa-
das por catarinenses, para garantir o controle e principalmente a cobrança de impostos na 
estrada Viamão-Sorocaba. A cidade de Palmas foi fundada em área com a mesma carac-
terística, exercendo idêntico papel, mas sob controle paranaense, no trajeto que encurtou 
um caminho que de outra maneira deveria seguir pela Serra do Mar, próximo ao litoral, 
principalmente dos animais oriundos da região das Missões, no Rio Grande do Sul, por 
isso recebendo o nome de Estrada das Missões. A estrada passava pelo passo do Goio-En, 
no rio Uruguai, e seguia por onde hoje são as cidades de Chapecó, Xaxim e Xanxerê na 
parte catarinense dos Campos de Palmas e seguiam para a Vila de Palmas até a cidade de 
Ponta Grossa, nos Campos Gerais. 

O tropeirismo de muares, segundo Lago (1981), propiciou uma nova fonte de renda 
aos fazendeiros dos Campos de Palmas, ao alugarem suas propriedades para o descanso 
dos animais que seguiam para a feira de Sorocaba. No auge do ciclo, entre 1850 a 1860, os 
campos paranaenses chegaram a abrigar 100.000 muares por ano. As invernadas, segundo 
Nilson Thomé (2007), designou originalmente terras com pastos que eram deixados para 
as gramíneas se desenvolverem, sendo depois utilizados para a engorda de gado. Algumas 
fazendas iniciaram o costume de comprar gado magro, “invernar” e depois revender, com 
lucro e consequente crescimento do poder dos fazendeiros. 

O movimento de tropas nas regiões campineiras do Paraná foi intenso, 
justificando-se, perfeitamente, o legado de verdadeiras mansões nas fa-
zendas da região. Não apenas as construções, mas também, o mobiliá-
rio, as louças, as roupas, etc., importados da França, Áustria, Inglaterra 
e do Oriente, são encontrados nas fazendas, testemunhando a veraci-
dade do que se afirma. Nem a distância em relação aos portos importa-
dores ou as dificuldades como transporte impediram que estes objetos 
chegassem até o Paraná (LAGO, 1987, p.51). 

Os Campos de Palmas eram um local privilegiado nesta economia baseada em 
pecuária, acirrando as disputas com os catarinenses pelo controle destas áreas de estepes, 
que tornaram-se valiosas como fonte de impostos para os governos dos dois estados. 

Para ajudar na compreensão de como aconteciam estes deslocamentos de animais 
de tração, guiados por trabalhadores chamados de tropeiros, tem-se a entrevista de Otávio 
Reis, realizada em 2014, quando comemorava 100 anos de idade. Ele narrou que suas 
viagens aconteceram na década de 1930, guiando certa de 600 muares em viagens que 
duravam em torno de três meses, às vezes em pleno inverno, saindo do Rio Grande do 
Sul com destino a Sorocaba, no interior paulista. Sua função era de madrinheiro, seguindo 
na frente da tropa com um cincerro, uma espécie de sino utilizado para que os animais o 
seguissem através do som (ANTONELLI, 2014).

O centenário trabalhador da pecuária narrou as dificuldades neste transporte, sen-
do necessário constante vigília contra os assaltos. Outro empecilho era a conturbada con-
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vivência com os fiscais dos postos fiscais, não sendo incomum recorrerem à corrupção 
para poderem seguir caminho mesmo com o pagamento dos tributos. Os animais sofriam 
com o longo trajeto, sendo necessário muitas vezes pausas no caminho de até 15 dias, 
para que os muares se recuperassem do cansaço após um trecho particularmente difícil. 
As paradas no caminho aconteciam em fazendas com pastos, como as invernadas nos 
Campos de Palmas, se tornavam centros de convivências destes trabalhadores com os 
moradores locais, ocorrendo trocas de informações, culturais e de produtos. 

É possível imaginar, nestas paradas que podiam durar semanas, os tropeiros con-
tando as notícias das outras localidades e grandes centros, narrando histórias fantásticas e 
falando das novidades tecnológicas, além de travarem conhecimento dos acontecimentos 
locais. As noites seriam de música, danças e amores antes de seguirem pela trilha cortada 
pelos cascos de burros, mulas e cavalos até chegarem em Sorocaba. 

Fotografia 04 - O centenário tropeiro Otávio dos Reis.

Autor: Diego Antonelli. Fonte: Jornal Gazeta do Povo. 2014. 

O comércio em Sorocaba já estava declinando há décadas e se encerrou neste pe-
ríodo, mas ele passou a conduzir bois para Mato Grosso Sul e São Paulo, até próximo da 
idade de 70 anos. As mudanças econômicas no início do século XX diminuíram a neces-
sidade do uso dos muares provenientes do Rio Grande do Sul e o trabalho dos tropeiros se 
transferiu para o transporte de gado vacum, na expansão da atividade pecuária em direção 
ao centro-oeste brasileiro. A última viagem do senhor Otávio como tropeiro de muares 
aconteceu em 1935, quando tinha apenas 21 anos.
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Posteriormente, com o surgimento das estradas de ferro, rodovias e outros meios 
que acarretaram a diminuição do uso de muares para o transporte, as fazendas se estagna-
ram, perdendo sua função nesta engrenagem econômica dos tropeiros entre o Rio Gran-
de do Sul e São Paulo, mas, para o historiador Delmir José Valentini (1999), os burros 
não deveriam ser referenciados no sentido pejorativo, mas homenageados por causa 
das importantes contribuições culturais e econômicas. Ainda, para o autor, o tropeiro 
de mulas e burros foi decisivo no surgimento de costumes, danças, lendas, culinária, 
música e folclore do povo brasileiro. 

Ilustração 09 - A importância dos burros e dos tropeiros para a cultura e economia brasileira. 

Autor: Gerson Witte. Fonte: Arquivo do Autor. 2016.

A abundância levaria à decadência, segundo Norbert Elias (1994), porque o 
aumento do consumo individual expulsaria a indústria e as artes, levando a despovoa-
mento e pobreza do Estado, paradoxalmente. Seria necessário uma visão inter-relacio-
nada entre as concepções de economia, população e costumes que desenvolve-se cicli-
camente para que os governos esclarecidos dirigissem a sociedade em um curso médio 
entre a barbárie e a decadência. Quando o transporte de mercadorias passou a acontecer 
pela força das máquinas, diminuiu a relevância estratégica da região entre os estados 
produtores e consumidores e consequentemente, a riqueza gerada no arrendamento das 
terras para invernada (LAGO, 1987). No caso dos fazendeiros, a decadência se iniciou 
pela década de 1870. 

O tropeirismo no Paraná levou à diminuição da criação de animais nas terras, 
como escreveu o presidente do Estado, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, relatando 
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a importação de espécimes de animais de gado vacum pelo Instituto Agronômico de 
Bacacheri, na tentativa de fomentar o desenvolvimento da pecuária, que estaria em de-
cadência no estado (PARANÁ, 1914). Após décadas de descuido dos rebanhos bovinos 
nos campos paranaenses, a vocação para a criação de animais de corte na estepe havia 
sido por demasia desprezada para ser retomada rapidamente.

Tudo isso demonstra que a visão do caboclo como alguém isolado, entrinchei-
rado na mata espessa, sem contato com a civilização, é inverossímil. As fazendas pre-
cisaram primeiramente destas pessoas como domadores, laçadores, castradores, etc., 
para lidar com a pecuária, mas com a riqueza das tropas, muitos passaram a fazer parte 
das milícias armadas que constituíam a defesa das terras dos fazendeiros, os chamados 
vaqueanos, vacarianos ou jagunços. Mas é principalmente com os tropeiros que existiu 
um grande intercâmbio cultural dos Campos de Palmas com o restante do Brasil. 

O tropeirismo também fez surgir a figura do condutor de tropas, que se lançava 
por trilhas e veredas dos sertões, enfrentando os perigos nos campos e florestas, con-
duzindo imensas riquezas a quatro patas. Assim como aconteceu ao tropeiro já citado, 
Otávio dos Reis, foi um jovem audacioso que, trabalhou nas comitivas e assim conhe-
ceu outras regiões e cidades, muitos caboclos iam e vinham, conhecendo e trazendo 
notícias do mundo. Se for possível fazer analogia a um costume atual e, guardada as 
devidas proporções, assemelha-se aos jovens que fazem intercâmbio em outros países, 
trabalhando como empregados não especializados e tendo contato com outras culturas.

Não é possível precisar se foi o surgimento de fazendas que permitiram os tro-
peiros percorrerem os Campos de Palmas ou se foi a implantação desta rota que permi-
tiu a existência de fazendas nas estepes que recobrem a região. De qualquer forma, o 
tropeirismo era um meio de vida ligado ao poder político e econômico dos fazendeiros 
mas que permitia certa independência por não estarem atrelados a um proprietário de 
terra específico. 

Em 1970, o cineasta Sylvio Back produziu na região do Contestado uma obra 
cinematográfica intitulada “A Guerra dos Pelados” (SILVA NETO, 2002), que apre-
sentou a personagem Nenê, interpretada pelo ator Stênio Garcia, com trajes e uma es-
pada que remetem à Dom Quixote, criação literária de Miguel de Cervantes. Uma das 
cenas mais emblemáticas do filme mostra Nenê e sua mãe percorrendo os campos com 
o intuito de enfrentar o dragão que está destruindo as terras, mas ele acaba morrendo 
ao atacar uma locomotiva no meio da noite, enfrentando a máquina que representa o 
monstro.

Apesar de poéticas, são alegorias como estas que ajudam a propagar a represen-
tação do caboclo como ignorante e alienado das novidades tecnológicas, vivendo em 
um mundo com explicações míticas e supersticiosas. Provavelmente, quando se iniciou 
a construção da estrada de ferro, os caboclos apreciaram as obras de engenharia, se 
orgulhando da visão das primeiras “Maria-fumaças” singrando os pinheirais que mar-
geavam o Rio do Peixe, sem saberem que as rodas impulsionadas por nuvens de vapor 
também traziam em seu comboio uma série de violentos conflitos. 
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2.3 O ERVATEIRO

Para Delmir Valentini (1999), a planta Ilex Paraguaiensis, a erva-mate, também 
chamada congonha pelos Tupis e caá para os povos Gês, era considerada pelas popula-
ções indígenas como um remédio para todos os males. Consumido na forma de chá, tererê 
(infusão em água fria) ou chimarrão (infusão em água quente em uma cuia), se constituía 
em importante fonte de divisas para o Paraguai, que exportava a erva para países vizinhos. 
O uso da erva-mate é remoto, mas nas missões dos padres jesuítas existem relatos sobre 
seu consumo e o presidente do Paraná, Carlos Cavalcanti de Albuquerque (PARANÁ, 
1915, p. 40) a descreveu como atividade econômica para o Estado desde 1854, citando 
a promulgação de leis que exigiam a produção de erva pura e a instituição de multas se 
fosse aferido o uso de outros tipos de folhas em sua produção.

Fotografia 05 - O caboclo e a erva-mate.

Autor: Gerson Witte.2005. Fonte: Arquivo Pessoal. 

A Guerra do Paraguai impulsionou muito esta atividade, pois quando os principais 
produtores daquele país tiveram seus ervais destruídos, foi necessária a busca de outros lo-
cais onde a árvore se desenvolvesse, sendo estas encontradas principalmente nas áreas de 
floresta dos Campos de Palmas, onde a existência dos ervais nativos motivou a sua ex-
ploração econômica, porém sua extração ocorria apenas de forma manual, com grandes 
dificuldades para o deslocamento pela floresta em busca das árvores aptas para a poda dos 
ramos com folhas, o transporte e a preparação da erva. Para esta atividade arriscada, eram 
necessários trabalhadores que conhecessem a região e justamente o caboclo já estava in-
tegrado a este ambiente e estavam dispostos à arriscada e penosa empreitada.

 O relatório da presidência do estado (PARANÁ, 1915) apresentou que os principais 
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locais de extração na época da Guerra do Contestado eram Palmas e Clevelândia, sendo 
o produto destinado aos mercados do Chile, Europa, Ásia e América do Norte4. Também 
se tornou uma importante fonte de renda em Santa Catarina. Em 1914, a exportação da 
erva-mate foi de 3.918.421 quilos, rendendo o valor de 1.168.017$920 réis, responsável 
pela segunda maior fonte de arrecadação do estado, sendo enviado principalmente para 
o Chile, Argentina e Uruguai. Praticamente um terço era destinado ao mercado brasileiro 
(1.337.059 quilos), o que era considerado também exportação pelo governo catarinense 
na época (SANTA CATARINA, 1915. p. 24 e 25).

Inicialmente, o caboclo ervateiro percorria as áreas procurando as árvores, sendo 
as terras devolutas ou mesmo com proprietários, que permitiam que recolhessem galhos e 
folhas nos cantos das fazendas. Valentini (1999) argumentou que, quando o produto passou 
a ser valorizado, os fazendeiros começaram a utilizar os próprios peões para a colheita e/ou 
passaram a cobrar parte da produção para permitir a entrada. O trabalho do ervateiro acon-
tecia durante o inverno e, além do processo de extração pelo corte dos ramos, era necessária 
a secagem, o quebramento, a peneiração e o ensaque para que pudessem vender o produto. 
O ervateiro trabalhava em barracas ou ranchos improvisados nas matas, com um serviço 
pesado até o produto ser acondicionado em bolsas de taquara trançada ou surrões de couro, 
para serem transportados em lombo de mulas ou nas pesadas carretas coloniais. O autor 
ainda faz o levantamento que a exploração comercial da erva-mate atingiu seu apogeu nas 
últimas duas décadas do século XIX, chegando a ser fundada em 1895, em Joinville, uma 
indústria para beneficiamento, acondicionamento e exportação da erva-mate. 

Para os Campos de Palmas, a erva-mate tornou-se decisiva por permitir atividades 
econômicas nas grandes áreas de matas que antes eram utilizadas apenas como subsis-
tência. Para Brandt e Silva (2014), foi fator importante para o assentamento de pessoas, 
principalmente na fronteira com a Argentina, por ser este um importante mercado consu-
midor do produto, dos quais surgiram os núcleos de povoamento de Dionísio Cerqueira, 
em Santa Catarina, Barracão e Santo Antônio do Sudeste no Paraná, nos fins do século 
XIX. O governo de Santa Catarina relatou a queda de receitas deste extrativismo, devi-
do à criação de barreiras e postos fiscais pelo Paraná, na zona do Rio Preto, sendo que 
a erva-mate ali produzida passou a ser exportada como paranaense (SANTA CATA-
RINA, 1915), sendo este um dos principais motivos para confrontos violentos entre a 
população dos dois estados no período que antecedeu a Guerra do Contestado.

A coleta da erva-mate inicialmente era uma forma de gerar renda para os caboclos 
nos meses de inverno, sendo entregues na base da troca por gêneros alimentícios e outros 
produtos que não podiam ser produzidos nas suas terras, como tecidos, sal, açúcar, café, 
pólvora, dentre outros. Apesar de acesso a estas mercadorias, ao entregar o produto ao 
comerciante, chamados de bodegueiros e a outros atravessadores como coronéis, fazen-
deiros, industriais do mate, sobravam apenas dívidas nas bodegas e as doenças causadas 
pela exaustiva atividade. Arlene Renk (1997) destacou o trabalho do ervateiro como um 

4   Causa estranheza a afirmação da venda de erva-mate para outros continentes, mas é um documento 
oficial do governo na época.
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ofício étnico, historicamente realizado pelo caboclo ou brasileiro, mantendo-se até hoje 
ligado às fainas do extrativismo ou na luta da erva.

Mesmo com a riqueza do mate ficando com comerciantes, atravessadores e pro-
prietários de terras, o caboclo fazia parte de uma atividade econômica importante como 
um componente útil e necessário, proporcionando uma fonte de renda que permitiu o 
acesso a produtos de consumo que facilitavam sua subsistência. Se este extrativismo 
agregou valor para as terras da região, o responsável foi o caboclo e seu conhecimento da 
Floresta Ombrófila Mista.

O ciclo da erva-mate ainda não terminou na região, permanecendo como gerador 
de divisas para muitos municípios, mas seu declínio como a principal atividade econômica 
esteve ligado à construção da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande, que trouxe junto 
dos trilhos uma nova concepção de uso da terra na região do Contestado. As terras e os re-
cursos naturais de grandes trechos da Floresta Ombrófila Mista em áreas devolutas foram 
entregues pelo governo brasileiro para pagar a obra e assim a derrubada das árvores para a 
venda de madeira em forma de tábua para o mercado interno e externo passou a ser a matriz 
econômica que impulsionaria a ocupação da região (BRANDT e SILVA. 2014). Nilson 
Thomé (2005) estimou que nos 40 anos de atividade da empresa norte-americana Southern 
Brasil Lumber and Colonization Company, na cidade de Três Barras, SC, aproximadamente 
50 milhões de árvores, principalmente araucárias, foram derrubadas e serradas.

Ilustração 10 - A chegada da Lumber no Contestado. 

Autor: Gerson Witte. Fonte: VALENTINI e BORELLI. 2009.
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A Lei de Terras e o valor da erva-mate levaram também à expulsão da população 
pelos fazendeiros da região, que utilizaram piquetes armados para se apropriarem das ricas 
terras devolutas. A companhia norte-americana que construiu a estrada de ferro também 
passou a expulsar os moradores das terras a que teve direito, 15 quilômetros de cada lado 
da ferrovia. 

Já em 1911, na região de Canoinhas, pela perda de terras, revoltaram-
se, o ex-maragato Major Aleixo Gonçalves de Lima, mais Bonifácio 
José dos Santos, o “Papudo” e Antonio Tavares Júnior, catarinenses le-
gítimos, todos desafetos dos pró-paranaenses primos Thomas e Fabrí-
cio Vieira, criando confusões armadas. Com seu Corpo de Segurança, 
fortemente municiado, contratando apenas imigrantes como seus traba-
lhadores, a partir de 1912 a Lumber começou a investir contra a popula-
ção sertaneja habitante no interior das matas, expulsando-a e, com isso, 
atraindo a ira cabocla, também revoltada pelo abate indiscriminado dos 
pinheiros centenários (THOMÉ, 2005. p. 16).

Após a derrubada da vegetação, a terra passou a ter valor e foram vendidas para a 
colonização, modificando o modelo de ocupação do espaço para a propriedade privada, o 
que alijou da população cabocla o acesso aos recursos naturais dos quais dependiam, como 
a criação de porcos soltos, o pinhão e a erva-mate. Se, no início, as famílias de colonos 
também exploravam a erva-mate, a desvalorização deste recurso levou à derrubada dos er-
vais para abrir espaço para outros cultivares (BRANDT e SILVA, 2014). Para estes autores, 
a questão do Contestado também influenciou no declínio da erva-mate, porque durante a 
presença argentina nas terras brasileiras ocorreu a coleta de sementes desta árvore que, cul-
tivadas em Missiones, transformaram a província do país vizinho em importante produtora.

No lado que ficou com o Paraná dos Campos de Palmas, o ciclo da erva-mate 
durou mais tempo, mas o processo de colonização foi acelerado pelo governo federal 
com a criação da Colônia Agrícola Nacional General Osório - CANGO, pelo Decreto-Lei 
12.417/43, que incentivou a migração de colonos oriundos do Rio Grande do Sul. Apesar 
da longa história da população caboclas na região, a área era considerada despovoada, 
tanto que essa onda migratória ficou conhecida como “Frente Pioneira” (POCAI FILHO, 
2014). A região do Sudoeste paranaense também possuía muitos moradores em suas ter-
ras devolutas, mas muitos foram obrigados a sair das áreas historicamente ocupadas, re-
cebendo como indenização um revólver, uma mula ou um saco de milho. As propriedades 
puderam assim serem vendidas para a colonos, preferencialmente de origem europeia. 
Para o autor, pouca resistência ocorreu neste processo, porque ainda residiria na memória 
do caboclo os acontecimentos da Guerra do Contestado.

Foi a intervenção do Estado brasileiro que criou o conceito de sertão despovoado, 
que resultou na omissão a respeito da existência da cultura cabocla e na valorização da 
cultura e do modelo de trabalho dos colonos brancos de origem europeia. Os caboclos fo-
ram sendo empurrados cada vez mais aos grotões improdutivos enquanto era destruída a 
floresta da qual dependiam para a sobrevivência e, quando se revoltaram, foram acusados 
de renegarem o progresso por serem ignorantes e supersticiosos. A questão é que possuí-
am razão em rejeitar a chegada da nova sociedade que também os rejeitava.
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2.4  FAZENDEIROS E CORONÉIS

Como apresentado anteriormente, as fazendas surgiram pela determinação da 
Corte Portuguesa, que criou incentivos para a ocupação dos Campos de Palmas no iní-
cio do século XIX, como política de Uti possidetis para garantir a soberania na disputa 
com a Argentina. Neste período, segundo Podoleski (2009), as concessões de terras 
se faziam pelo sistema de Sesmarias e Colonização, que permitia o uso das terras por 
particulares, desde que houvesse o cultivo nas mesmas. Como legalmente todo o terri-
tório brasileiro possuía apenas um proprietário, o Rei, e caso não fossem efetivamente 
ocupadas pelos sesmeiros, as terras voltavam a integrar o patrimônio do Estado, o que 
levou ao surgimento do termo Terras Devolutas, ou seja, devolvidas.

Com a independência, as leis não se modificaram e na prática mudou apenas a 
base legal da Coroa Portuguesa para o Império Brasileiro, na figura do Imperador Dom 
Pedro I, representante do Estado. Tal situação manteve-se entre 1822 e 1850, com a posse 
como maneira de exercer apropriação territorial. Caso não se conseguisse arrendar terras 
de um sesmeiro, os agricultores se apossavam de alguma terra, sem garantias ou direitos, 
até serem expulsos e procurarem outros lugares. Muitos destes agricultores se refugia-
ram em terras devolutas, que por não possuírem sesmeiros, eram menores as chances 
de expulsão. Para Nilson Thomé (2007), as divergências entre os sesmeiros e os posseiros 
levaram a frequentes conflitos que, ao longo do tempo, mantiveram a propriedade da terra 
como um caminho vedado para a ascensão social. 

Este status quo foi alterado com a promulgação da Lei de Terras4 que definiu 
novas atribuições do Estado e estava vinculado a um projeto para a colonização estran-
geira com imigrantes europeus. As terras devolutas ficaram sob a responsabilidade das 
províncias, que deveriam regularizar a situação fundiária com o registro de todos os 
seus possuidores. Para tal intento, foi utilizada a estrutura da Igreja Católica, através 
de suas paróquias, porque a instituição estava mais disseminada nas grandes extensões 
territoriais brasileiras do que o próprio governo central. Podoleski (2009) comentou 
que os chamados Registros Paroquiais de Terra tornaram-se obrigatórios qualquer que 
fosse o título de sua propriedade ou possessão, sendo que as declarações deveriam con-
ter o nome do possuidor, a designação da freguesia em que estavam situadas, o nome 
da propriedade e a extensão, se possível, de seus limites. 

As Províncias do Paraná e de Santa Catarina incentivaram a ocupação da área 
dos Campos de Palmas, cuja quase totalidade eram de terras devolutas, registrando os 
proprietários para que, no litígio do Contestado na Suprema Corte de Justiça, pudessem 
alegar a ocupação efetiva da área, uma forma de Uti possidetis. O Conselheiro Manoel 
da Silva Mafra, na defesa catarinense na Suprema Corte sobre a questão dos Limites, 
apresentou que a vila de Palmas possuía em 1872 apenas 42 fazendas registradas, sendo 
que o restante da área permanecia na condição de terras devolutas.
4 Lei de Terras, como ficou conhecida a lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, que visou regularizar a 
propriedade agrária no Brasil Império.
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Quando portanto se instalou a província do Paraná, o Uti possidetis, a 
posse, que lhe transmitiu S. Paulo, o juro e herdade, na frase do Brigadei-
ro Machado de Oliveira, que lhe foi transferido, circunscrevia-se exclu-
sivamente aos territórios ocupados pelas 42 fazendas, e por tão diminuta 
população que, em 1872, por ocasião de se proceder á estatística geral 
do, Império, a Freguesia de Palmas tinha apenas 3028 almas, incluídos 
brancos, pardos, pretos e caboclos. (MAFRA, 1899. p.502).

Alguns fazendeiros também passaram a ser chamados de Coronéis, título que 
surge em 1831, quando o governo imperial criou a Guarda Nacional, para organizar as 
milícias locais em uma estrutura paramilitar, onde qualquer cidadão brasileiro poderia 
participar. Nilson Thomé enfatizou que a Guarda Nacional passou a “servir aos interesses 
eleitorais das facções dominantes, prestando-se a medidas de compressão contra oposi-
cionistas” (2002b, p.33). Em 1873, a Guarda Nacional recebeu uma revisão no âmbito 
do processo de profissionalização do exército, tornando-se um grupo que contava apenas 
com oficiais, sem soldados, representando mais o prestígio político, uma honraria sem 
nenhuma função real de defesa nacional ou como força de segurança pública. Mesmo 
com a Proclamação da República houve a manutenção da Guarda Nacional, porém com 
a atribuição aos estados da indicação das nomeações, que passaram apenas a serem rati-
ficadas pelo Presidente da República. Assim, os governos estaduais do Paraná e de Santa 
Catarina nomearam e promoveram fazendeiros a Coronéis, como estratégia de agrados 
políticos durante o litígio do Contestado. 

Por exemplo, Thomaz Gonçalves Padilha, que se estabeleceu na região da Taquara 
Verde em 1891, na Serra do Espigão, na área dos Campos de Palmas, requisitou o registro 
de propriedade da Fazenda Torres ao governo do Paraná, recebendo o registro em 1898. Du-
rante o litígio do Contestado, tornou-se membro da Guarda Nacional com a patente de capi-
tão e subindo de posto até se tornar coronel. Assim, quando foi criado o distrito de Taquara 
Verde pelo município de União da Vitória, ele foi nomeado também Intendente Distrital o 
que na prática o elevava a representante político do Paraná nesta área (THOMÉ, 1982). 

Norbert Elias e John L. Scotson tratam sobre os estabelecidos mais antigos em uma 
determinada localidade, que possuem o sentimento de “fazer parte”, que desenvolve uma 
identidade grupal nos vínculos entre os pioneiros que prosperam juntos. Tornam-se as “fa-
mílias antigas”, que cria uma série de vínculos por parte deste grupo de famílias, produzin-
do uma noção de “nós” contra os que não fazem parte desta comunidade, os “eles”. Desta 
forma, aqueles que não participam das famílias interligadas ficam excluídos dos locais de 
exercício do poder e assim, “uma minoria estreitamente unida pode exercer poder sobre 
uma maioria menos unida e menos organizada” (2000, p. 83). A rede de relações e interes-
ses mútuos das famílias antigas é uma das fontes mais importantes no desenvolvimento de 
seu poder, segundo os autores, principalmente quando acontece um aumento desigual da 
riqueza em determinada comunidade. Observaram que, fossem os indivíduos mais pobres 
ou mais ricos, entre as famílias antigas era forte o sentimento de pertencer à comunidade e 
de formar um só grupo, porém, só entre aqueles que possuíam tempo e dinheiro poderiam 
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se dedicar a assuntos comunitários, monopolizando assim a maioria dos cargos e das orga-
nizações políticas, religiosas e outras.

Desta forma, as fazendas eram os grandes centros políticos e econômicos nos Cam-
pos de Palmas no século XIX, onde os proprietários da terra moravam junto com sua famí-
lia. No início, construíram casas que não eram muito melhores que a de seus escravos, peões 
ou outros agregados que formavam esta sociedade pastoril. Este exemplo pode ser perce-
bido na fotografia do Faxinal Bom Sucesso, propriedade de Francisco Correa de Mello. 
Observa-se uma casa de madeira, com cobertura de tábuas, com uma cerca de troncos que 
protegem alguns animais de carga, sendo possível identificar três pessoas. 

Francisco Correa de Mello é exemplar na relação conflituosa dos vínculos entre as 
famílias pioneiras com os governos estaduais, por que o mesmo possuía relação de paren-
tesco com o Coronel Thomaz Padilha, mas que havia requisitado a propriedade de suas 
terras para o governo catarinense, recebendo a propriedade para a defesa de seus interes-
ses, mesmo fazendo parte de uma família que representava o Paraná na mesma região. 

A fotografia foi realizada por um grupo de engenheiros, topógrafos e agrimenso-
res que percorreram o local, procurando identificar um traçado para a Estrada de Ferro 
São Paulo - Rio Grande, que seria construída a partir de 1906 na região. Conforme a ocu-
pação se estabeleceu, no passar das décadas as fazendas começam a ganhar em tamanho, 
junto com o poder político de seus proprietários, como se pode visualizar na fotografia de 
outra propriedade da região, com várias estruturas agregadas à sede da fazenda. 

Fotografia 06 - Faxinal do Bom Sucesso, local onde a cidade de Caçador surgiria. 

Autor: Desconhecido. Fonte: Álbum Estrada de Ferro de São Paulo ao Rio Grande do Sul 
(1890-1895). Biblioteca Mário de Andrade. SP.
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Fotografia 07 - Fazenda na região do Contestado 

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo família Jansson5.

A posição como oficial na Guarda Nacional era uma legitimação, impondo simbo-
licamente a posição do fazendeiro como a representação do estado brasileiro nos sertões 
distantes dos grandes centros, estabelecendo-o como detentor do monopólio da violên-
cia considerada legítima, como estabeleceu Pierre Bordieu (1989) ao comentar sobre o 
simbolismo do poder de nomeação. Na prática, os estados delegavam aos fazendeiros a 
manutenção da ordem pública e econômica e assim, quaisquer desmando, abuso, violên-
cia ou apropriação era legitimada pela chancela do símbolo oficial que ostentavam. Nos 
Campos de Palmas, os Coronéis administravam suas terras, mas também possuíam tempo 
e dinheiro para exercer influência na política regional, exercendo formal ou informalmen-
te o papel de juiz, delegado, chefe e legislador.

Ser membro da Guarda Nacional também legitimou a criação das milícias:

Não raras vezes os esquadrões da Guarda Nacional no Contestado eram 
formados exclusivamente pelos capatazes, camaradas, peões e agrega-
dos das propriedades dos respectivos comandantes. Piquetes civis eram 
mantidos em permanente forma, prontos para intervir. Assim, a faca, 
a pistola, a espada, a lança, o facão, a espingarda ou o mosquetão, es-
tavam sempre à mão, mesmo quando o pessoal se dedicava às tarefas 
peculiares e cotidianas nas fazendas (THOMÉ, 2002b. p. 36-37).

Os fazendeiros-coronéis possuíam o poder do ponto de vista simbólico e legal, 
dominando também as principais fontes econômicas da região. Os demais moradores se 
agregavam à sua propriedade, ora como seus empregados, ora como posseiros que po-
diam utilizar a terra para sua subsistência, mas devendo subserviência ao coronel para não 
serem expulsos de suas casas e perderem suas lavouras. 

O sociólogo francês Jacques Lambert (1972), ao analisar a desigualdade econô-

5  Optou-se por não referenciar datas nas fotografias históricas nos casos em que não existiam informações precisas.
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mica brasileira, colocou a fazenda como o “coração do Brasil arcaico”, grandes proprie-
dades ineficientes, que longe dos centros urbanos formavam comunidades praticamente 
isoladas e com um caráter feudal muito forte. Abaixo do senhor e de sua família, não exis-
te lugar para uma classe média, apenas para servos, ao qual se exige a força de trabalho, 
muitas obrigações sociais e poucas obrigações econômicas. Os caboclos podiam viver 
nas terras, dedicavam horas de trabalho ou dos produtos das suas lavouras ao senhor em 
troca de moradia, num processo que substituiu a escravatura para um sistema que lem-
brava as propriedades medievais europeias. Como o contrato eram apenas de obrigações 
morais, segundo o sociólogo, quando alguma condição acarretava mudanças de dono, ou 
de novos interesses dos proprietários, todos os serviços dos caboclos podiam ser suprimi-
dos, sem satisfação ou qualquer tipo de indenização, ou, como ele declarou, “nada resta 
ao colono senão despedir-se, e, no lugar das suas culturas, novas pastagens acolherão um 
rebanho mais numeroso; os bois devoram os homens” (LAMBERT, 1972, p. 116). 

Os que buscaram as terras devolutas estiveram relativamente fora deste sistema, 
até que expulsões em massa aconteceram durante a construção da estrada de ferro SP-RG 
e pelas companhias de colonização após o acordo de limites. Norbert Elias e John L. Scot-
son comentam que, nestes casos, a maioria aceitava, “ainda que a contragosto, o status 
inferior que lhes era atribuído pelos grupos já estabelecidos” (2000. p.113). Deste modo, 
chamar os caboclos de “velha praga” a infestar os campos, baldios e arredios à civiliza-
ção, como escreve Monteiro Lobato, serviu para estabelecer e perpetuar a divisão social 
entre os proprietários e posseiros, divididos entre as famílias dos coronéis e os caboclos.

2.4.1 Jagunços Mansos e Transviados

Como visto, na criação do gado eram necessários rodeios, apartes e repontes, rea-
lizados pelos escravos, peões, capangas e agregados. Vinhas de Queiroz estabeleceu que 
o sistema de compadrio e afilhadagem era comum nas fazendas, porque ter o fazendeiro 
como compadre significava proteção e uma posição social mais elevada entre os outros 
agregados daquele núcleo social, porém era exigida, como contrapartida, fidelidade eter-
na para com o coronel:

Laços de compadrio e afilhadagem ligavam ainda mais o fazendeiro ao 
pessoal que não pertencia à própria família; em certos casos, esses laços 
envolviam sitiantes e posseiros isolados, que residiam mais ou menos 
distantes da fazenda. Procurava-se manter, isto sim, o mito de que não 
havia antagonismo, no interior do grupo, e realmente, a crença de que 
o fazendeiro seria o maior e o mais sincero defensor de seus parentes, 
compadres e afilhados se conservava até que a vida se encarregasse de 
demonstrar o oposto (QUEIROZ, 1981. p. 39).

Sobre a questão do Contestado, as nomeações realizadas por estados antagônicos 
colocaram a população local em estado de conflito constante, com os fazendeiros defenden-
do os governos locais para, desta forma, conquistarem os títulos de propriedade das terras 
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que traziam junto o status social e o poder praticamente absoluto sobre as populações locais. 
Até mesmo os oficiais do exército estranharam esta condição, como o General Setembrino 
de Carvalho, comandante da Campanha do Contestado, que comentou o poder praticamente 
ilimitado dos coronéis na estrutura social da região, também afirmando que entre o proprie-
tário e o camarada existia uma relação muito parecida a de um senhor com seus escravos 
(CARVALHO, 1950). Outro militar que participou da campanha, Demerval Peixoto, ressal-
tou o despotismo dos “chefetes locais”, “caudilhos”, “coronéis da roça, “mandões políticos” 
que, como proprietários, eram preocupados apenas com o aumento de suas propriedades, 
utilizando bandos de capangas para tratar os sertanejos com prepotência (PEIXOTO, 1920). 

Leocadio Pacheco, o capitão rico da milícia cívica que tem uma brigada 
em cada povoado do vasto sertão brasileiro, arregimentara-se ao serviço 
das forças da Linha Norte com o seu piquete destemido de vaqueanos a 
cinco mil réis por cabeça e foi cair valentemente com o crânio estilha-
çado por certeira pontaria da gente de Aleixo, na tomada do reduto de 
Santa Maria. E muitos outros ajuntamentos estiveram sempre contrata-
dos e armados pelas expedições, rotulados com o nome dos cabecilhas, 
à guiza genérica de vaqueanos, reforçando-lhes os efetivos, fazendo as 
avançadas e as explorações, sustentando fogo nos recontros e praticando 
as escaramuças. Era o jagunço manso atirado, habilidosamente, contra o 
jagunço transviado (PEIXOTO, 1920, p. 26 e 27).

Também persiste uma representação do caboclo apenas como vítima, alvo de per-
seguição dos brancos que vieram das cidades, porém ela não corresponde aos registros 
históricos. Houve caboclos nos dois lados do conflito e também entre os coronéis. Um 
ótimo exemplo deste fato pode ser encontrado na fotografia a seguir:

Fotografia 08 - Piquete de Pedro Ruivo, em Três Barras, SC.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Contestado. 1987, p.67.
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Esta imagem foi muito utilizada para ilustrar os considerados jagunços, sendo 
inclusive capa da publicação “Contestado”, do governo do Estado de Santa Catarina, 
quarta edição de 2001 e impresso também na página 67 com a seguinte legenda: “Bando 
de jagunços e fanáticos em demonstração de poder armado e animado por uma dupla de 
músicos. Nota-se a mistura étnica do grupo”. Porém, SALOMÃO (2012) a identificou 
como sendo do piquete de Pedro Leão de Carvalho, vulgo Pedro Ruivo, que teria execu-
tado mais de cem prisioneiros a mando do Coronel Onofre Ribeiro. Em 1915, o Jornal O 
Estado comentou a Guerra do Contestado exaltando a bravura do exército, porém afirmou 
que não se podia dizer o mesmo de todos, porque “houve incêndios demais e degolamen-
tos revoltantes”, além de estupros, assassinatos de mulheres e crianças, roubos e incên-
dios, sendo que “certos vaqueanos eram verdadeiros monstros” (O DISCURSO... 1915). 

Fotografados por Claro Jansson em Três Barras, Santa Catarina, a imagem do 
piquete de Pedro Ruivo foi utilizada por muitos anos em diversas publicações como 
sendo uma imagem dos “Fanáticos do Contestado” e que, sendo intencional ou não, 
esta troca gerou uma representação dos sertanejos rebelados como tropas bem armadas 
e organizadas, que coaduna com os interesses do governo, diferente da imagem do 
Exército lutando contra famílias de maltrapilhos. Mas chega a ser irônico que o grupo 
dos maiores algozes dos sertanejos que se revoltaram na Guerra do Contestado tenha 
acabado por se tornar sua representação.

Ilustração 11 - Caboclos Pelados e Peludos

Autor: Gerson Witte. 2016. Fonte: Arquivo Pessoal.

Os caboclos rebeldes que enfrentavam os piquetes de vaqueanos, também caboclos, 
começaram a utilizar símbolos de identificação, como uma fita branca amarrada no chapéu. 
A cabeça dos moradores dos redutos era raspada, motivo pelo qual recebem a denominação 
de “pelados”, em oposição aos vaqueanos, que mantiveram-se com os pelos e por isso eram 
chamados de “peludos” (VALENTINI, 2003. p.108). 
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O fato de os membros dos dois grupos diferirem em sua aparência física 
ou de os membros de um grupo falarem com um sotaque e uma fluência 
diferentes a língua em que ambos se expressam serve apenas como um 
sinal de reforço, que torna os membros do grupo estigmatizado mais 
fáceis de reconhecer em sua condição. Tampouco a denominação “pre-
conceito racial” é particularmente adequada. A aversão, desprezo ou 
ódio que os membros de um grupo estabelecido sentem pelos de um 
grupo outsider, assim como o medo de que um contato mais estreito 
com estes últimos possa contaminá-los, não diferem nos casos em que 
os dois grupos são claramente distintos em sua aparência física e naque-
les em que são fisicamente indistinguíveis, a ponto de os párias menos 
dotados de poder serem obrigados a usar uma insígnia que mostre sua 
identidade. (ELIAS e SCOTSON. 2000. p. 32). 

Um morador da região, João Maria de Paula, relatou a história de um fazendeiro 
de São João dos Pobres que foi atacado pelos revoltosos, sendo morto junto com um 
de seus filhos a golpes de facão. A mãe implorou pela vida do outro filho, ao qual foi 
atendida, porém, amarraram no chapéu do jovem uma fita branca, com ordem de jamais 
retirá-la, sob pena de ser “morto sem piedade” caso fosse encontrado sem ela (BEBBER. 
1989, p.16). O significado a que atribuímos a uma imagem pode ser modificado, como 
aconteceu com esta fotografia, porque representam os jagunços mansos, aqueles que es-
tão ao lado dos coronéis, obedecendo mansamente às ordens de atacar os transviados que 
se revoltaram ao poder instituído. Foram caboclos contra caboclos, o que descaracteriza 
uma hipótese de limpeza étnica ocorrida na Guerra do Contestado, pois, como Norbert 
Elias e John L. Scotson (2000) apresentaram, a estigmatização de um grupo não depende 
da questão racial. 

2.4.2 Bandidos

O governo do Paraná também atribuiu aos caboclos o adjetivo de bandidos nos 
relatórios apresentados ao congresso legislativo (PARANÁ, 1913, p. 12, 1914, p. 06 e 
1915, p. 18). O militar Demerval Peixoto afirmou que a população durante a Guerra do 
Contestado estava “alheiada da ordem e se tinha entregue, submissa, às exigências de 
bandidos arvorados em comandantes de acampamentos de religiosos” (1920, p. 278). 
Vale como ressalva que, na mesma página em que escreveu este parágrafo, o oficial do 
exército se contradiz ao citar os líderes do movimento:

Estavam entre os fanáticos, como um dos principais chefes, o fazen-
deiro Elias de Moraes, o velho Euzebio, vulgarmente conhecido como 
“seu Zebinho”, um tal Eliazinho que costumava perambular pela villa 
das Perdizes Grandes, Aleixo Gonçalves, de S. José dos Pinhaes, An-
tonio Tavares e um tal Gidóca, indivíduo também morador das Per-
dizes, Henriquezinho de Almeida, moço filho de abastada família das 
circunvizinhanças, os irmãos Alonso e outros bandidos do local e do 
Rio Grande do Sul, que, unindo-se aos efetivamente fanatizados, explo-
ravam estes, fingindo acreditarem na ressurreição do monge (PEIXO-
TO, 1920. p. 278 e 279).



64

Os citados eram fazendeiros, moradores das cidades próximas e membros de uma 
família abastada. Identificados como bandidos são apenas os irmãos Alonso, porém Va-
lentini (2003) descreveu Francisco Alonso de Souza e seu irmão, Porfírio Alonso de Sou-
za, como sendo filhos de posseiros que se uniram ao movimento. Em nenhum dos casos 
citados se configurou como um movimento realizado por bandidos e se tal fato realmente 
aconteceu, o militar não apresentou provas. 

Para Delmir Valentini (2003), os comandantes foram pessoas que, por aptidões mi-
litares na organização dos grupos ou pessoas com prestígio com vizinhos, compadragem 
e parentes vinham já com grupos aos redutos e assim exerciam a liderança. Os principais 
foram Benevenuto Alves de Lima (o Venuto Baiano, marinheiro natural da Bahia, mas de 
origem italiana), Olegário Ramos (negro, do Rio Grande do Sul, lutou na Revolução Fe-
deralista), Agostinho Saraiva (o Castelhano, do Rio Grande do Sul, trabalhou na pecuária 
como tratador de animais), Henrique Wolland (o Alemãozinho, de origem alemã, trabalha-
va como fotógrafo), Aleixo Gonçalves de Lima (paranaense, era capitão da Guarda Nacio-
nal e entrou nos redutos por desentendimentos políticos), Antônio Tavares Júnior (catari-
nense, vendia dormentes e foi dono de hotel que acabou falido), Bonifácio José dos Santos 
(o Bonifácio Papudo, era antigo soldado da revolução federalista, agricultor e ervateiro), 
Conrado Grober (alemão, que se une ao movimento por questões religiosas) e os já citados 
irmãos Alonso. Vários foram os motivos para estas pessoas se ligarem ao movimento, até 
mesmo a de serem aventureiros e desocupados, como atribuiu Demerval Peixoto.

A edição da Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, no dia 9 de dezembro de 1895 
publicou uma crônica do escritor Machado de Assis, a qual descreveu sobre o novo costu-
me da vacinação e discorre sobre novas utilidades desta descoberta científica na socieda-
de brasileira, com um trecho que pode elucidar o emprego da palavra “bandido” na época: 

Mas a vacina não se deve limitar ao corpo; é preciso aplicá-la à alma e 
aos costumes, começando na palavra e acabando no governo dos homens. 
Já a temos na palavra, ao menos, na palavra política. Graças às culturas 
sucessivas, podemos hoje chamar bandido a um adversário, e, às vezes, a 
um velho amigo, com quem tenhamos alguma pequena desinteligência. 
Está assentado que bandido é um divergente. Corja de bandidos é um 
grupo de pessoas que entende diversamente de outra um artigo da Cons-
tituição. Quando os bandidos são também infames, é que venceram as 
eleições, ou legalmente, ou aproximativamente. Com tais culturas enrija-
se a alma, poupam-se ódios, não se perde o apetite nem a consideração. 
Antes do fim do século, bandido valerá tanto como magro ou canhoto. 
(MACHADO DE ASSIS, 1895).

 A estigmatização, segundo ELIAS e SCOTSON (2000) é um aspecto dos domi-
nantes, legitimando o preconceito de seus membros perante aqueles que consideram de 
valor humano inferior, portadores de uma maldade intrínseca que deveria existir, mesmo 
contra todos os fatos. Como escreveu o célebre Machado de Assis, era costume da época 
a representação de opositores como bandidos e assim atribuir esta condição auxiliou a 
justificar o uso da violência da classe dominante contra a própria população brasileira. 
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2.5 FANÁTICOS 

Moço, chame os primos,
Os amigos e os manos

Parece que chegô a hora
Lá pr’os lados de Curitibanos”.

A semente vira planta
Como a noite vira dia
Vô pra cidade santa

Junto com José Maria.
Dia a dia se agiganta

Uma força que arrepia
Vô pra cidade santa

Junto com José Maria.
Uma força se alevanta

Uma luz me alumia
Vô pra cidade santa

Junto com José Maria.

Música: Junto com José Maria, 
de Romário Borelli.

Demerval Peixoto, ao descrever a região, destacou as cidades de Palmas e União 
da Vitória como suas maiores localidades, mas mesmo estas contavam por volta de 500 
casas cada, onde se ajuntaria a população “mais adiantada”, contrastando com o “atraso” 
na grande área que “vive inteiramente alheiada do progresso, olvidada da civilização e 
dos costumes litorâneos”. O autor avaliou que a ausência da educação rudimentar teria 
sido a motivação para a defesa do retorno da monarquia e do fanatismo, que seriam as 
causas da Guerra do Contestado:

Os rapazes se fazem homens analfabetos, no rústico serviço da colheita 
e condução da nativa produção do mate; são habilíssimos no talho da 
erva e manejadores exímios do facão afiadíssimo, acostumados com o 
viver obscuro e despreocupado da roça, embrutecidos no convívio das 
florestas, irmanados com a vida de espírito in activo, têm compleição 
física extraordinariamente resistente. As meninas chegam á maternida-
de muito cedo, desenvolvendo-se no mesmo meio obscuro, sob os mais 
exigentes preceitos de crendice religiosa, trazendo enleados ao pescoço 
os rosários de contas, osculando constantemente os bentinhos e S. Se-
bastião milagrosos (PEIXOTO, 1920, pág. 29).

Sobre a relação entre o que era considerado fanatismo pelas autoridades da épo-
ca estava relacionada como a religião se estabeleceu como parte da cultura cabocla. A 
primeira referência de catolicismo foi o Padre Ponciano José Alves de Araújo, vigário 
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da Paróquia de Palmeira, que participou da Bandeira que em 1836 chegou desbravou a 
região para criar o Caminho das Missões e tornou-se o primeiro vigário da Paróquia de 
Palmas (LAGO, 1987). Esta paróquia permaneceu como praticamente única presença 
religiosa oficial até o acordo de limites do Contestado. No lado catarinense, a presen-
ça católica aconteceu somente no final do século XIX, quando frades franciscanos de 
origem alemã se estabeleceram em Lajes para atender vasta região até a divisa com a 
Argentina (VALENTINI, 2003). Destacou-se nesta missão o Frei Rogério de Neuhaus, 
que foi o principal representante do catolicismo oficial durante a Guerra do Contestado.

Fotografia 09 - Frei Rogério de Neuhaus 1863 – 1934

Fonte: www.franciscanos.org.br

2.5.1 O Catolicismo Rústico

No vácuo desta autoridade espiritual surgiu uma prática de catolicismo rústico 
que, mesclando práticas de origem medieval europeia, indígena e africana, estabeleceu 
um sincretismo que atribuía a indivíduos especiais o uso de poderes sobrenaturais, que 
se adequou ao estilo de vida cabocla, suprindo a ausência dos sacerdotes. Quando os 
frades franciscanos iniciaram seus trabalhos na região foram rejeitados ao tentarem im-
plantar uma religião que se tornou estranha para a população cabocla, que preferiu se 
manter na cultura surgida em torno da presença dos monges andarilhos, que assumiram 
a função de guias espirituais. 

Eles proclamavam o sagrado, faziam o tratamento de doenças, mantinham a 
tradição das festas dos padroeiros locais e as orações e sobretudo, aconselhavam a po-
pulação, determinando os usos do meio ambiente e dos modos de produção, normatiza-
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ram costumes, valorizavam ou desvalorizavam práticas usuais, traziam, preservavam e 
transmitiam conhecimentos importantes para a sobrevivência desta população, criando 
uma tradição de religiosidade mística na Região do Contestado. 

O primeiro monge a passar pela região foi um italiano, que se identificou como 
João Maria d´Agostini, natural de Piemonte. Chegou no Brasil na primeira metade do 
século XIX, passou por vários estados e sua passagem foi noticiada pelos jornais da 
época e registros em cartórios, atraindo a população para acompanhar suas orações, 
conselhos e curas com a água que recolhia das grutas onde se estabelecia. Estes locais 
se tornaram e ainda permanecem como locais de peregrinação, como as cidades de Lapa 
e Rio Negro, no Paraná e Mafra, em Santa Catarina (VALENTINI et al. 2015b.p.81). 
Após percorrer o Sudeste e o Sul do Brasil, se dirigiu a outros países da América do Sul, 
Central e do Norte, terminando sua longa trajetória nos Estados Unidos.

Fotografia 10 - João Maria d’Agostini

Autor desconhecido. Fonte: http://www.ufjf.br/rehb/files/2010/03/v9-n2-a5.pdf

O segundo monge, conhecido como João Maria de Jesus, teve menos registros de 
sua passagem pela região, porém, foi o mais marcante em sua peregrinação pela Região 
do Contestado, onde chegou no final do século XIX. Num encontro entre o Frei Rogério 
de Neuhaus em 1897, registrado pelos franciscanos, foi descrito como um homem entre 
cinquenta ou sessenta anos, estatura média e pobremente vestido.

Seu nome e origem permanecem sob controvérsia, tendo registros de que seria 
argentino de Buenos Aires, outros estudos lhe atribuem a nacionalidade francesa, tendo 
como nome Atanás Marcaf. Para a posteridade restaram duas fotografias, que constante-
mente copiadas, passaram a ser referenciadas pelos sertanejos como a um santo.
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Sobre este monge surgiram muitas lendas sobre curas, profecias e conselhos. Im-
pressionava os caboclos por jamais aceitar convite para dormir na casa de qualquer pes-
soa, preferindo ficar debaixo das copas das árvores ou alguma gruta. Ensinava orações, 

Fotografias 11 e 12 - João Maria de Jesus

Fotografia 13 - Idosa rezando para a imagem do monge João Maria, em fonte de água no 
município de Porto União, Santa Catarina, em 2015.

Autor desconhecido. Fonte: Arquivo pessoal.

Autor: Gerson Witte. Fonte: VALENTINI et al. 2015b.
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benzia a água de fontes que até hoje são locais de peregrinação, como a da fotografia 13, 
no município de Porto União. Até das fogueiras que fazia, a população levava o carvão, 
que usavam moído como remédio (VALENTINI, 2003). Ao passar pelas localidades, ba-
tizava as crianças nestas fontes santas, muitas vezes ficando como padrinho das mesmas. 
Ser afilhado do Monge passou a representar prestígio social entre os caboclos. Outro 
costume da região do Contestado atribuído a João Maria foi o de erguer a Cruz de Cedro, 
cuja madeira ainda verde colocada no chão torna a brotar, representando o renascimento. 

Em torno dos milagres atribuídos e das lendas que surgiram, no imaginário po-
pular era o mesmo monge João Maria que havia retornado. Um dia, assim como surgiu, 
desapareceu da região sem deixar registros mas com uma nova lenda de que teria ido para 
o Morro do Taió, lugar mítico de fartura, riqueza e fé, onde subiu aos céus. O jornal O 
Dia, de Florianópolis, declarou que o mesmo morreu no interior do Rio Grande do Sul, 
em uma barraca que havia montado em um local isolado (NO SERTÃO... 1914. p.01). 

Ilustração 12 - Monge João Maria atendendo os doentes, ao lado da Cruz de Cedro.

Ilustração do Autor. 2016. Fonte: Arquivo Pessoal.

Somos a natureza que se transforma ao aprender a viver, segundo Carlos Ro-
drigues Brandão (2002). As comunidades seriam formadas por pessoas com direitos e 
deveres e assim agentes culturais e atores sociais em cenários da cultura, que seriam a 
família nuclear e os parentes, os indivíduos com a mesma idade e interesses que vão se 
modificando em ciclos durante a vida, aprendendo a fazer e agir aos pedaços, com as 
habilidades, condutas, saberes e valores. A cultura seria o mundo criado pelas pessoas 
para aprenderem a viver na realidade apresentada em meio a determinado grupo social.

Mas a primeira década do século XX trouxe muitas mudanças para a região, acon-
tecendo um enorme deslocamento das pessoas que viviam nas terras devolutas às mar-
gens do Rio do Peixe. O governo brasileiro contratou a companhia norte americana Brazil 
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Railway para a obra, que recebeu terras como pagamento, e assim, a companhia também 
investiu na colonização e na exploração madeireira, com a criação da Southern Brasil 
Lumber and Colonization Company. 

A estrada obtivera do governo federal uma concessão de terras equiva-
lente a uma superfície de nove quilômetros para cada lado do eixo, ou 
igual ao produto da extensão quilométrica da estrada multiplicado por 
18. A área total assim obtida deveria ser escolhida e demarcada, sem 
levar em conta sesmarias nem posses, dentro de uma zona de trinta 
quilômetros, ou seja, quinze para cada lado (QUEIROZ, 1981, pag. 75).

O historiador Delmir José Valentini (2003) descreveu que o governo considerava 
a região como um grande espaço vazio a ser ocupado, preferencialmente por imigrantes 
vindos da Europa. A existência de toda uma população vivendo nestas terras era um empe-
cilho a estes planos e tornou-se necessário que fossem esvaziados antes da implantação da 
nova ordem emergente. Foi criada uma milícia denominada Corpo de Segurança Especial, 
composta por cerca de duzentos homens que defendiam os interesses da companhia através 
da violência, retirando os caboclos destas terras e incendiando as casas e roças, para que 
não retornassem. Em caso de resistência, massacravam as famílias. Além da expulsão dos 
posseiros das terras devolutas, a companhia realizou em escala industrial o corte da floresta 
para a produção de tábuas serradas, aproveitando a qualidade da madeira de lei da região. 
Assim, os maiores impactados seriam justamente os mais integrados à floresta e que subsis-
tiam da extração de seus produtos. Ainda, segundo Valentini (2003), a construção da estrada 
de ferro se inicia no território contestado em 1910 e apesar da promessa da companhia, 
aproximadamente 8.000 trabalhadores não foram levados de volta às suas regiões de origem 
ao término de serviços, ficando nas proximidades dos trilhos ou nas matas.

Ilustração 13 - Expulsão das famílias pelo Corpo de Segurança Especial.

Ilustração do Autor. 2016. Fonte: Arquivo Pessoal.
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A religiosidade pode ter assumido uma característica em prol de uma unidade 
cultural de um grupo heterogêneo de pessoas e em situação de extrema vulnerabilidade 
social, criando as normas, modos e costumes necessários para a convivência social. O 
sociólogo Norbert Elias refere-se sobre o desenvolvimento do misticismo em uma comu-
nidade nestas condições:

Também aí, modos de pensar e agir carregados de afeto contribuem 
para uma incapacidade de dominar os perigos e temores que supos-
tamente deveriam dissipar, e talvez até os reforcem. A convicção 
coletiva de sua adequação objetiva lhes confere uma solidez e uma 
permanência que, como no caso das concepções mágicas sobre a natu-
reza nas sociedades mais simples, não podem ser enfraquecidas pelo 
simples apontar para fatos contraditórios. Isso se vê, por exemplo, nas 
ideologias nacionais e na convicção que o sujeito tem do mérito espe-
cial, da grandeza e superioridade de sua tradição nacional, explícita 
ou implicitamente ligada a elas. Por um lado, essas ideologias ajudam 
a unir os membros de um Estado e a fazê-los cerrar fileiras quando 
há ameaça de perigo; por outro, servem para atiçar o fogo do conflito 
e da tensão entre as nações, e para manter vivos, ou até aumentar, os 
perigos que as nações procuram afastar com sua ajuda. Não raro, os 
valores que representam a essência daquilo que dá finalidade e sentido 
à vida contribuem para a constante renovação de tendências destrui-
doras da vida e do sentido, as quais, por sua vez, reforçam os valores 
que servem de defesa contra essas ameaças (1994. p.61). 

Em 1912 surgiu a notícia de que o Monge João Maria havia retornado, como o 
impresso no jornal A Federação, que escreveu que o mesmo havia desaparecido em uma 
localidade chamada Bateas, mas que havia retornado em Curitibanos, SC, dizendo que 
falava com Deus, proclamava a volta da Monarquia e a proclamação de D. Pedro III como 
imperador (CURITYBA, 27. 1912). 

Fotografia 14 - Monge José Maria de Agostini, com seguidoras.

Autor Desconhecido. Fonte: CONTESTADO. 1987.
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As notícias dos jornais, nos dias seguintes, esclarecem que o mesmo declarava se 
chamar José Maria de Agostini, e que seria o irmão de José Maria, porém VALENTINI 
(2003) atribuiu que seu nome era Miguel Lucena de Boaventura. Após curar a mulher de 
um coronel de Curitibanos, atraiu para a localidade de Taquaruçu uma multidão de pessoas 
expulsas das terras e que haviam ficado sem domicílio certo, sem fontes de trabalho e de 
renda. Tal fato foi largamente noticiado porque um rival, o Coronel Albuquerque, desgos-
toso do grande afluxo de pessoas, telegrafou ao presidente de Santa Catarina, Vidal Ramos, 
comunicando que “fanáticos haviam proclamado a monarquia nos sertões de Taquaruçu” 
(p.70), o que alarmou os militares, autoridades e imprensa, por estarem defendendo a volta 
da monarquia, o que causaria grande apreensão na república recém-instalada. 

Ilustração 14 - Monge José Maria recebendo as pessoas em Taquaruçu. 

Ilustração do Autor. 2016. Fonte: Arquivo Pessoal.

Devido a repercussão nas capitais catarinense e federal , foi determinado pelo go-
vernador o envio de um contingente da polícia militar para Taquaruçu, comandado pelo 
próprio chefe de polícia catarinense, o que provocaria o deslocamento de José Maria com 
alguns de seus seguidores para a vila de Irani, distrito do município de Palmas, levando 
a um confronto com o Corpo de Segurança do Paraná, já apresentado anteriormente. O 
Monge José Maria morreu na batalha, marcando o início da Guerra do Contestado. 

Surgiu uma convicção coletiva, uma concepção que emergiu por um elemento 
agregador da população através da figura do monge que, como cita Norbert Elias, “não 
podem ser enfraquecidas pelo simples apontar para fatos contraditórios”. A morte do 
monge na batalha do Irani não extinguiu a revolta, como seria de se esperar por pessoas 
usadas por um líder inescrupuloso, porque o movimento ressurgiu com a aparição de uma 
“porta-voz” de José Maria, a virgem Maria Rosa, filha de um agricultor da região de nome 
Elias de Moraes, que segundo Demerval Peixoto (1920) era inteligente, pálida, raquítica, 
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de olhos pardos pequeninos e que “percorria os redutos, cavalgando escolhido corcel 
aperado de arreiamento com encrustações de prata, sentada em macio silhão forrado de 
veludo com franjas berrantes e fitas pendentes”, se tornando a representante do Monge, 
dizendo escutar suas ordens durante os sonhos. 

Ilustração 15 - Os três Monges e a Virgem Maria Rosa.

Ilustração do Autor. 2016. Fonte: Arquivo Pessoal.

Quando o povo perdeu a confiança nela, outros líderes espirituais surgiram, num 
movimento que se alimentou dos valores que aquele povo acreditava, como defesa con-
tra a ameaça vinda de um governo que deveria estar a serviço destas mesmas pessoas. O 
povo queria lutar, a figura do monge apenas os uniu numa causa comum. A resistência 
por três anos aos ataques das milícias e soldados enviados para matá-los pode demons-
trar a inteligência, organização, planejamento, fraternidade de que foram capazes e só 
foram derrotados ao enfrentarem a força de mais da metade do Exército Brasileiro. 

É necessário contrapor as declarações das autoridades, da época da Guerra do 
Contestado, que representavam os caboclos como transviados da sociedade, que se 
rebelaram pela deturpação filosófica que levou ao fanatismo que lhes tirou a huma-
nidade. Era uma população formada por pequenos agricultores, criadores, ervateiros, 
tropeiros, empregados da construção da estrada de ferro que se organizaram em sua 
própria estrutura social, mais complexa que as noticiadas ou descrita nos relatórios.

Se foi um diagnóstico errado considerar a atitude dos sertanejos como fanatis-
mo, o remédio empregado pelos governantes para limpar a alegada praga que infestava 
o sertão foi o uso da violência, o que acarretou milhares de mortes. Pior ainda foi a 
permanência do preconceito, até a atualidade, de que o caboclo seria ignorante, su-
persticioso, bandido e incapaz. Como argumentou Norbert Elias (1994), residiriam nos 
modos de pensar que normalmente usamos para decifrar a nós mesmos, como objetos 
de pensamento, a necessária revisão radical da imagem que se criou destes homens e 
mulheres, caboclos dos Campos de Palmas, habitantes do sertão meridional brasileiro.
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2.5.2 A Educação nos Campos de Palmas

Na mensagem enviada pelo governador do Estado de Santa Catarina, Felippe 
Schmidt, para o Congresso Legislativo relatando sua gestão, em 1916, a superstição 
e a ignorância são consideradas as causa do conflito, com os caboclos sendo explora-
dos por um “aventureiro” e defendeu a aberturas de estradas de ferro para fomentar a 
economia e principalmente “disseminar escolas por toda a extensão das nossas terras, 
empreendimento para o qual o governo da União deveria concorrer, auxiliando os Esta-
dos” (SANTA CATARINA, 1916, p. 15-16) para levar a “civilização” para estas pesso-
as. Esta é a tônica também dos jornais, sempre colocando a ignorância como a principal 
causa das pessoas se deixarem iludir por pessoas inescrupulosas, porém, como apresen-
tado anteriormente, os líderes do movimento eram, muitas vezes, membros da mesma 
comunidade. 

Em resumo, a pretensa ignorância seria, para as autoridades da época, a causa 
do fanatismo religioso destruidor. Segundo THOMÉ (2007), o governo paranaense pos-
suía apenas 18 professores na região contestada, cada um responsável por uma unidade 
escolar. Existiam também duas escolas ligadas ao governo federal, nas colônias milita-
res de Chapecó e Chopim, criadas na tentativa do Império de estabelecer a soberania na 
área contestada, utilizadas principalmente por filhos de militares.

Na Colônia Militar de Chopim, na atual cidade de Chopinzinho, Paraná, segundo 
BARROS, tinha uma escola primária fundada em l883 e que funcionou três anos sob a 
responsabilidade do professor Napoleão do Rego Brasileiro, mas após sua transferência, 
a instrução das crianças passou para o Capelão. Registrou-se vários pedidos dos coman-
dantes da Colônia para que se fosse enviado um militar habilitado a fim de que a escola 
funcionasse regularmente, como a de 1891, na qual o diretor pediu previdências urgentes 
ao governador para atender as mais de 30 crianças em idade de frequentar a escola (1980, 
p. 144). Pelos relatos, qualquer militar alfabetizado poderia se tornar rapidamente o pro-
fessor, por falta de profissionais especializados. 

Após o acordo de limites, as escolas eram mantidas pelo governo paranaense 
na área do conflito, sete foram repassadas para Santa Catarina .Analisando os dados 
apresentados por Nilson Thomé (2007), em todo os Campos de Palmas eram con-
tratados apenas cinco professores, sendo eles: Virgilio Ferreira, Pedro Carli e Maria 
Nonesia Ribas, que trabalhavam na cidade de Palmas, José Oliveira Penteado, que 
atuava na localidade de Catanduvas e Joaquim Antônio Prestes, cuja escola estava 
na cidade de Barracão. Além de estarem em apenas três localidades em uma área de 
32.000 Km2,, a situação das escolas públicas eram precárias, tendo como exemplo a 
cidade de Palmas, que possuía uma sala de aula instalada na cozinha do prédio da 
Câmara Municipal. 

Além de outras questões, a longa indefinição dos limites entre Paraná e Santa 
Catarina dificultou gravemente a implantação de praticamente todas instituições públi-
cas na região, como declarou o então presidente do Estado do Paraná:
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 Mal chegara a esta Capital de volta dessa longa e trabalhosa excursão 
e minha atenção era solicitada insistentes reclamações por que visa-
vam manter em irritante agitação a pendência entre os dois Estados. 
O Distrito Policial do Timbó, onde estivera pouco antes e inaugura-
ra dois próprios estaduais, um dos quais destinado a escola pública, 
dera pretexto a tais reclamações, de todo o ponto improcedentes, visto 
como as fundamentava o governo catarinense no fato de haver sido 
ali criado um município, como aliás muito legitimamente haveis feito 
pela lei n. 1437 de 2 de Abril, com idêntico direito ao que vos levara 
a mandar instalar, no mesmo lugar e sem sombra de protesto, pela lei 
n. 1350 de 16 de Abril de 1913, distrito judiciário, com as mesmas di-
visas do policial, tendo-se procedido, no tempo competente a eleição 
dos respectivos juízes distritais que se achavam no pleno e permanen-
te exercício de suas funções (PARANÁ, 1915, p. 14).

Até mesmo a implantação de uma escola poderia ser motivo de tensões na época 
da Guerra do Contestado, tendo em vista a total insegurança jurídica e a intensa disputa 
política entre os dois governos para legitimarem sua autoridade administrativa na região. 
Também era recorrente dos relatórios dos governos a dificuldade de professores aceitarem 
o cargo na região tão distante das capitais. O governador Felippe Schmidt declarou a falta 
de recursos financeiros para “alargar-se o serviço de instrução pública”, principalmente a 
falta de professores habilitados para cumprirem a função, mesmo nas capitais. Os diplo-
mados já estavam empregados e das muitas vagas que eram oferecidas para pessoas sem 
formação, muitos não passavam nos testes de admissão (SANTA CATARINA, 1916). O 
historiador Nilson Thomé (2002a) destacou que, nas outras áreas do sertão catarinense, a 
situação também era a da falta de professores, mas que no Planalto Serrano Catarinense 
funcionavam a contento dois grupos escolares, o Grupo Escolar Vidal Ramos e o Colégio 
Santa Cecilia, no município de Lages. 

Foi constantemente relacionada a ignorância com o fanatismo religioso durante 
a Guerra do Contestado, nos jornais da época. Também os relatos dos militares mostra-
vam a mesma explicação para a revolta da população nos sertões distantes. Para Lazarin 
(2004), a ideologia de inspiração positivista foi a que os militares foram educados na 
Escola Militar do Rio de Janeiro.

Essa escola, criada no início do século XIX, formava as vanguardas 
e elites dirigentes do pais, inegavelmente modernizadoras e que 
foram de importância fundamental na construção do Estado nacio-
nal. É no interior da tradição militar brasileira, com sua ideologia 
pautada na doutrina positivista de Comte, que se inserem os textos 
dos militares que participaram do conflito do Contestado. Imbuídos 
do ideal nacionalista, suas narrativas visavam a atrair a atenção 
de políticos e governantes para o problema que era a condição de 
barbárie da população do interior. O Primeiro Tenente do Exército 
Herculano Teixeira D’Assumpção defende, por exemplo, que não 
basta vencer os bandidos do sul, pois o mal medrará novamente em 
tão propício meio, precisando, desse modo, modificá-lo moralmen-
te “com a relativa educação do povo sertanejo” (LAZARIN, 2004, 
p. 154).
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O pensamento de Augusto Comte empregou a Lei dos Três Estados, em que a 
humanidade avançaria da selvageria para uma civilização esclarecida em três métodos 
filosóficos: estado teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato, estado científico ou 
positivo, de onde se originou o nome da ideologia, o Positivismo.

O modo mais primitivo de filosofar seria o teológico que compreenderia os fenô-
menos como produzidos pela “ação direta e contínua de agentes sobrenaturais mais ou 
menos numerosos, cuja intervenção arbitrária explica todas as anomalias aparentes do 
universo (COMTE, 1978, p.36). Nesta ideologia, o pensamento religioso aliado à igno-
rância levava ao fanatismo, um tipo de pensamento que era uma deturpação da filosofia 
teológica. Ignorando a complexidade dos eventos que levaram à Guerra do Contestado, 
nos aspectos políticos, econômicos e sociais, a causa do conflito foi, principalmente aos 
militares, a ignorância dos sertanejos que os levaram a seguir líderes que os fanatizaram. 
Para Lazarin (2004), esta explicação tirava dos que se revoltaram a condição de normais, 
perdendo assim sua humanidade. Ao se transformarem em deturpações, passaram a re-
presentar no imaginário da época monstruosidades que precisavam ser combatidas a todo 
custo, sem remorsos e sem maiores justificativas.

O governo catarinense afirmou, ao final da Guerra do Contestado, que “agora de-
vemos remediar o mal, corrigir-lhes as causas que nascem da ignorância e da superstição, 
exploradas pelos aventureiros de todos os feitios” (SANTA CATARINA, 1916. p. 15) e 
colocava o mestre-escola como um missionário em uma cruzada civilizatória, ungidos a 
disseminar escolas públicas nas áreas atingidas pelo conflito. Também fazia-se a proposta 
de abertura de estradas e o incentivo para a colonização. A ignorância era vista como cau-
sa e a educação formal institucionalizada era considerada a solução, em uma vasta área 
que era praticamente inexistente, atendendo a um reduzido número de pessoas. 

Porém, os moradores da região podiam valorizar a alfabetização dos filhos, como 
destacado em um relato de 1918, feito pelo médico do Exército, Capitão Dr. Ezequiel An-
tunes, em conferência no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, em Belém, com o tema 
“Contestado”, em que explana sobre as vilas e aldeias com ausência de pessoas habilita-
das no magistério, no qual apareciam diversos trapaceiros. Estes eram bem recebidos, se 
alimentavam e dormiam nas casas dos sertanejos, que se uniam para pagar um salário a 
um mestre que pudesse instruir seus filhos. Estas pessoas prometiam ensinar as letras e as 
contas aos camponeses amáveis e honestos, que demonstravam grande alegria com um pro-
fessor, porém, era “passageira alegria! Aulas iniciadas, realizadas as despesas de instalação 
da escola, já treinados os aprendizinhos da redondeza na caminhada diária, um belo dia... 
janelas cerradas... A treva ia continuar” (THOMÉ, 2002a. p. 52). 

Recebiam um ou dois meses de salário enquanto fingiam preparar os materiais e 
sala para as aula e então fugiam escondidos, indo aplicar o golpe em outros paragens. Mas 
esta informação demonstra que os moradores da região tinham contato cultural com 
outras regiões, sendo muitos dos caboclos letrados e que valorizavam os estudos, algo 
que diverge da defesa feita pelas autoridades da época da relação causa e efeito entre a 
ignorância e o fanatismo.
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Destaca-se que, apesar da intenção do governador de propiciar educação como 
uma cruzada pelo interior do estado de Santa Catarina logo após a Guerra do Contesta-
do, suas aspirações aconteceram muito lentamente. Nas capitais, em 1909 foi fundada a 
Escola de Aprendizes e Artífices em Florianópolis, o atual Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC e em 1912 foi instalada a Universidade 
Federal do Paraná, em Curitiba, porém, nos Campos de Palmas, precisou-se de quase um 
século para que o governo federal estivesse presente na educação deste seu território. A 
instalação do campus do IFSC em Chapecó e da UTFPr - Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná, nas cidades de Francisco Beltrão e Pato Branco, aconteceram em 2007. 
Em 2009 foi implantada a Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, de caracterís-
tica multicampi, para atender a Mesorregião do Mercosul com uma instituição pública 
e gratuita. São atitudes corretas, mas visam atender principalmente os descendentes dos 
colonos de origem europeia que se estabeleceram na região, não sendo uma política clara 
de apoio à população cabocla. 

Os republicanos, influenciados pelo positivismo, consideravam as manifestações 
de fé das populações do sertão brasileiro uma forma de pensamento primitivo, inferior, 
atrasado, tão distante do ideal de um país de ordem e progresso que pretendiam erigir. 
Realmente a educação, em instituições de ensino, praticamente inexistia nos Campos de 
Palmas nas primeiras duas décadas do século XX, principalmente por conta de todos os 
problemas políticos, administrativos e jurídicos ocasionados pela questão dos limites. 
Porém, a relação de causa e efeito entre uma ausência de instrução formal e o tão propa-
gado fanatismo foi principalmente uma forma para deslegitimar a revolta dos caboclos. 

Ilustração 16 - Os caboclos e a fé no Monge João Maria.

Ilustração do Autor. 2016. Fonte: Arquivo Pessoal.
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Autor: Gerson Witte. Fonte: VALENTINI ...[et al.], 2013.

Ilustração 17 - A Maria-Fumaça trouxe a mudança para o Contestado.
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3  A REPRESENTAÇÃO DOS CABOCLOS EM FOTOGRAFIAS DA GUERRA      
    DO CONTESTADO 

Uma fotografia é icônica na Guerra do Contestado, sendo utilizada em vários li-
vros para representar a situação dos caboclos moradores dos redutos, que sofreram com a 
fome no cerco realizado pelo Exército Brasileiro para combater os revoltosos, durante os 
últimos meses de 1914 e o primeiro semestre de 1915, no conflito armado que aconteceu 
entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Foi produzida utilizando a técnica de colódio 
seco em chapa de vidro, apresentando uma família com oito pessoas com a pele escura 
e vestindo farrapos, sentados no chão junto a uma costela de gado assada ao fogo. Atrás 
dos mesmos, aparece a fogueira com outros espetos de madeira com pedaços de carne, 
mostrando onde foi feito o churrasco. No terceiro plano identificam-se dezessete homens 
e uma mulher, dentre os quais sete portam o uniforme do exército brasileiro. O local apa-
renta ser um campo gramado, com vegetação abundante e árvores ao fundo. 

Fotografia 15 - Família cabocla no churrasco após a rendição.

Autor: Claro Jansson. 1915. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

No livro Uma Breve História do Contestado foi publicada com a seguinte legenda: 
“Flagrante de uma família de caboclos rebeldes, quando se rendia às forças militares da Coluna 
Leste. Milhares de sertanejos, cercados pelo Exército, vencidos pela fome e pelo tifo, entre-
gam-se para escapar da morte” (THOMÉ, 2005, p.35). Também foi capa do livro “Simpósio 
Nacional do Centenário do Movimento do Contestado: História, Memória, Sociedade e Cultura 
no Brasil Meridional 1912-2012”, publicada em 2012, pela Universidade Federal de Pelotas. 
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Para Tonon e Lima, o registro aconteceu na cidade de Canoinhas, no ano de 1915, 
onde o Exército Brasileiro acampou durante a Guerra do Contestado, (2015, p. 204), 
também atribuíram sua realização pela intencionalidade de mostrar os sertanejos e seus 
familiares sendo alimentados, após sua rendição ao Exército Brasileiro, buscando uma 
visualidade plástica que revelaria o bom tratamento concedido aos sertanejos, presentes 
nos discursos dos militares. 

A fotografia é reveladora do contexto histórico final do movimento do 
Contestado, quando os sertanejos, diante da situação em que se encon-
travam de penúria, foram rendendo-se às forças legais. Nela, o fotógra-
fo procurou colocar em destaque os sertanejos rebelados, pois se encon-
tra bem à frente dos demais, um homem acompanhado de seis crianças, 
estrategicamente dispostas. Pés descalços, roupas maltrapilhas, com a 
pele queimada do sol, empoeirados, sugerem, pela imagem, que há dias 
perambulavam pelas matas em busca de um lugar com segurança e ali-
mentação (TONON e LIMA, 2015, p. 203).

Porém, as pesquisas apresentadas nos capítulos anteriores mostraram que o con-
texto dos Campos de Palmas e a existência dos caboclos na região apresentariam uma 
complexidade cultural e social que contradiz a representação que as autoridades fizeram 
deste grupo na época da Guerra do Contestado. Além disso, detalhes desta imagem pas-
saram a não corroborar a interpretação de rendição motivada pela fome e doenças, como, 
por exemplo, o motivo que levaria a tropas do exército deixarem um prisioneiro posar 
para um retrato armado de um facão. 

Detalhe da Fotografia  15 - Destaque para o facão usado para cortar a carne.

Autor: Claro Jansson. 1915. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.



81

Pode-se alegar que aquele homem precisaria para cortar a carne assada, mas sol-
dados deixariam um combatente inimigo, mesmo depauperado pela fome e doenças, com 
algo equivalente a uma espada nas mãos hábeis de ervateiro acostumado a decepar galhos 
de árvores com um só golpe? A leitura de que esta imagem mostraria um momento de hu-
milhação das pessoas aprisionadas não parece ser exata, com outra interpretação se fazen-
do necessária para este objeto de pesquisa, buscando a compreensão de como os caboclos 
são representados nas fotografias da Guerra do Contestado. Com a intenção, propõe-se 
atentar para uma parte essencial dos estudos sobre as fotografias históricas, muitas vezes 
ignorada nas pesquisas: o fotógrafo.
 

Fotografia 16 - Autorretrato de Claro Jansson com sua esposa, Leonora.

Autor: Claro Jansson. Fonte: Acervo da família de Claro Jansson.

3.1 CLARO GUSTAVO JANSSON
 
Dorothy Jansson Moretti, contou um pouco sobre a vida de seu pai, Claro Gusta-

vo Jansson, no prefácio do livro “Revelando o Contestado: as fotografias na história do 
centenário da guerra”, publicado pela editora Argos, em 2015, em que foi realizado um 
levantamento de sua obra para servir de contraponto para registros fotográficos atuais, 
mostrando as transformações da região após cem anos do fim do conflito.

O fotógrafo nasceu na Suécia, na cidade de Hedemora, em 5 de abril de 1877. Aos 
14 anos imigrou para o Brasil junto com seus pais e irmãos, que passaram a residir no 
estado do Paraná, cidade de Jaguariaíva, onde cultivaram parreirais e bananais. Segundo 
sua filha Dorothy, ele possuía um espírito inquieto e, mesmo conhecendo pouco da língua 
portuguesa, se envolveu aos 16 anos na Revolução Federalista de 1893. 

 Na época ele morava em Lapa, cidade paranaense próxima a Curitiba, trabalhando 
para o Barão dos Campos Gerais, velho e influente político, sendo obrigado a combater 
os revoltosos que exigiam maior autonomia das unidades da federação ao lado das tropas 
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da recém proclamada República. Com habilidade e aproveitando uma oportunidade de se 
desligar das tropas, conseguiu voltar para a casa dos pais.

Em busca de subsistência, empregou-se como tropeiro, mas após alguns anos 
abandonou a atividade e fixou-se em Porto União da Vitória, então Paraná, onde trabalhou 
em olarias, serrarias e como capataz de turmas de ervateiros que trabalhavam nos Campos 
de Palmas. Foi explorando os ervais que percorreu toda a região, chegando à província de 
Missiones, na Argentina. Sua filha Dorothy destacou sua facilidade em aprender idiomas 
no contato com imigrantes de diversos países europeus, aprendendo sete línguas, algumas 
das quais, além de falar, também lia e escrevia.

Foi neste período na Argentina, percorrendo os rios no transporte de erva-mate, 
que passou a se interessar pela fotografia. Segundo BEZERRA (2009 p. 86), adquiriu de 
um importador de Buenos Aires uma câmara fotográfica austríaca de marca Voigtländer, 
conservada até hoje com a família. A partir de 1906 começou a registrar a vida dos erva-
teiros e dos transportadores, enquanto aprendia o ofício de forma autodidata.

Percebe-se pela fotografia 17, que está quebrada, que o suporte que Claro Jansson 
utilizou para gravar suas imagens foram chapas de vidro. Segundo BUSSELLE (1977, 
p. 32), elas são compatíveis com uma técnica denominada “Colódio Seco”, desenvolvida 
em 1871 pelo médico e microscopista inglês Richard Leach Maddox, que utilizou uma 
emulsão de gelatina para fixar o brometo de prata no vidro, que substituiu o chamado 
colódio úmido. A placa seca permitia ao fotógrafo o preparo da chapa matriz com antece-
dência ou mesmo adquirir pronta, em oposição à técnica anterior que, exigindo a prepa-
ração de toda a química envolvida no processo, acarretava aos fotógrafos dificuldade em 
sair dos estúdios. A quantidade de paisagens registradas por Claro Jansson expressa o uso 

Fotografia  17 - Rachadura em chapa de vidro utilizada na fotografia por colódio seco.

Autor: Claro Jansson. 1915. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.
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que fazia desta tecnologia em sua obra.
Em 1908 faleceu sua primeira esposa, em Palmeira das Missões, RS, fato que, 

aliado com a necessidade de estar mais presente cuidar dos filhos, o fazem reconside-
rar a profissão de ervateiro. Na Argentina, realizou seus primeiros retratos profissionais. 
Em 1910, casou-se com Leonora Deflon, também sueca e residente na mesma cidade de 
Palmeira das Missões. Estas mudanças em sua vida, mais a possibilidades criadas pelo 
início da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, fazem Jansson adotar em 
definitivo a profissão de fotógrafo, se estabelecendo em Porto União da Vitória. Quando 
a Guerra do Contestado começou, em 1912, já havia prosperado nos negócios, investindo 
em novos aparelhos fotográficos e dedicando-se ao ofício que “exerceu até o fim da vida 
e que o tornou conhecido e respeitado em todos os lugares por onde passou” (MORETTI 
apud VALENTINI et al. 2015, p. 6 e 7). Foi convidado para ser o fotógrafo da Southern 
Brazil Lumber and Colonization, empresa americana do conglomerado Farqhar, mudan-
do-se para a localidade de Três Barras, próximo a Canoinhas.

3.1.2 As Fotografias de Claro Jansson para o Exército

O General Setembrino de Carvalho narrou em seu livro de memórias que foi no-
meado pelo Marechal Hermes da Fonseca como comandante da Campanha do Contesta-
do em setembro de 1914. Chegou na região em dezembro daquele ano e em 12 de janeiro 
de 1915 se estabeleceu na cidade de Canoinhas seu centro de comando. Apresentado ao 
fotógrafo Claro Jansson, começou a utilizar os seus serviços, sem lhe creditar a autoria 
das imagens. 

Pois bem, os registros fotográficos sobre o período que antecede achegada 
de Setembrino de Carvalho à região são escassos. Foram feitos nos mu-
nicípios que estavam sob ameaça dos diferentes redutos e tratam exclusi-
vamente da mobilização de forças locais para dar combate aos sertanejos. 
Além disto, não há registros disponíveis que auxiliem a tarefa de identifi-
cação de sua autoria. Quanto às fotografias elaboradas por Claro Jansson, 
num primeiro momento, elas seguem exatamente o padrão indicado aci-
ma. Situado em Três Barras, o seu trabalho estava delimitado pelo espaço 
sob influência direta da Lumber (BEZERRA, 2009, pág. 142)

As fotografias não devem constar nos relatórios do Exército porque provavel-
mente Claro Jansson foi ordenado pela empresa Lumber, sua contratante na época, 
em ficar à disposição do general. Nos meses seguintes o fotógrafo acompanhou as 
tropas do exército, registrando os deslocamentos de tropas sob as ordens do general. 
Algumas fotografias publicadas na revista semanal Fon-Fon!, são anteriores a este 
acordo, o que levanta a possibilidade do exército ter adquirido algumas imagens já 
existentes de seu acervo. Hoje, das imagens que compõem o acervo documental do 
Arquivo Histórico do Exército - AHEx, 87 fotografias pertenciam ao álbum pessoal 
de Setembrino de Carvalho. 
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A já citada revista Fon-Fon!, do Rio de Janeiro, começou a publicar uma seção de-
nominada “Fon-Fon no Contestado” neste período, mostrando em textos e principalmente 
em imagens, o desenrolar do conflito no sul do Brasil. Tais fatos parecem estar conectados, 
sendo provável a contratação da revista como instrumento de propaganda do Exército. Em 
30 de janeiro de 1915 publicaram a rendição de Henrique Wolland, o Alemãozinho, o 
primeiro líder dos sertanejos a se render para as tropas governamentais, que aconteceu 
poucos dias antes de 08 de janeiro de 1915. Ele é descrito na legenda como Henrique 

Fotografia  18 - General Setembrino de Carvalho, durante a Guerra do Contestado.

Fotografia  19 - Fon-Fon! no Contestado - Dois Chefes de Bandos.

Autor: Claro Jansson. 1915. Fonte: Arquivo Histórico do Exército – AHEx.

Autor: Desconhecido. 1915. Fonte: Revista Fon-Fon!.
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Waulant6, “chefe de terrível grupo de bandoleiros, residente em Joinville, Santa Catarina” 
(FON-FON!... 1915). A qualidade precária da imagem e o retoque mal executado descartam 
o crédito desta foto a Claro Jansson, que primava pela qualidade. À direita estaria retratado 
Zé Caboclo, figura com um nome genérico e um registro em que não é possível identificar 
este líder rebelde, inclusive não aparecendo em nenhuma outra fonte. 

Na edição seguinte, é mostrada a revista das tropas do 56º Batalhão de Canoinhas 
realizada pelo general Setembrino e o pelo Tenente Coronel Onofre Ribeiro. Peixoto (1920) 
registrou que este evento aconteceu no dia 12 de janeiro de 1915. As imagens deste momento 
apresentam uma melhora significativa de qualidade e como também fazem parte do acervo do 
Arquivo Histórico do Exército, permitiu a identificação da autoria para Claro Jansson.

A fotografia 15, que mostra a rendição da família cabocla, poderia fazer parte de 
uma narrativa criada do general Setembrino para fazer propaganda da compaixão e da gene-
rosidade do Exército Brasileiro para com os “fanáticos” e assim estimular a outras pessoas 
a abandonarem o movimento de revolta, como defendem Tonon e Lima (2015). O que não 
sustenta esta versão é o fato da referida imagem não ser utilizada em nenhum momento du-
rante a guerra e nem mesmo o general Setembrino de Carvalho a adquiriu para fazer parte 
de seu álbum, não constando dos arquivos do Exército Brasileiro. Cópias desta fotografia 
foram produzidas por Claro Jansson, que provavelmente as vendeu para outros interessa-
dos, passando a ser utilizada de forma descontextualiada para ilustrar a Guerra do Contes-
tado, se perdendo inclusive a informação de ser ele o autor.

Mesmo com as várias contradições, sem situar o fato registrado no espaço e tempo 
corretos, a interpretação proposta por Thomé (2005) de que a fotografia representava uma 
rendição motivada pelas fomes e doenças era a mais provável, porque realmente aconte-
ceu durante a aplicação da estratégia de cerco para os redutos dos sertanejos, impedindo 
a entrada de alimentos e a saída dos enfermos e incapazes para a luta, levando a situações 
extremas de desespero famélico. 

Entretanto, fui coautor do livro de fotografias Revelando o Contestado: as foto-
grafias na história do centenário da guerra. Na obra, entre outras coisas, foi realizado um 
levantamento do acervo de fotografias de Claro Gustavo Jansson, que foram preservadas 
por sua filha Dorothy Jansson Moretti e descendentes. Enquanto analisava as provas 
de cores destinadas à impressão do livro, fortuitamente percebi um detalhe no segundo 
plano de outra obra do fotógrafo, que me possibilitou relacionar a fotografia 15 a um 
fato registrado na história da Guerra do Contestado e assim questionar sobre o que ela 
realmente estaria representando.

A fotografia 20 retratou a rendição oficial do piquete do líder sertanejo Bonifá-
cio José dos Santos, o Bonifácio Papudo, ao tenente Castello Branco. No segundo pla-
no, no canto direito da imagem, aparece de costas o mesmo homem da família sertaneja 
e a mesma costela de gado feita como churrasco da imagem 15, o que mostrava que as 
duas imagens foram registradas quase que simultaneamente. A importância da desco-

6   A grafia do sobrenome apresenta discrepâncias em todas as publicações da época.
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berta era porque a capitulação do líder sertanejo foi descrita nas memórias do general 
Setembrino de Carvalho. 

A incessante atividade do comandante desta linha e do seu chefe de 
Polícia Militar devemos ter recebido vários chefes bandoleiros com 
os quais em uma reunião, que merece ser mencionada. porque era um 
general do Exército que parlamentava com celerados da pior espécie. 
Consegui inspirar-lhes confiança, de modo que durante minha perma-
nência em Canoinhas, diariamente presenciávamos a entrada de grupos 
que vinham entregar-se. Do meu quartel general mandei fotografar o 
chefe Bonifácio Papudo à frente de seu piquete, quando atravessava a 
praça da localidade em direção à Chefatura de Polícia (CARVALHO. 
1950, p. 154).

Fotografia 20 - Rendição de Bonifácio Papudo, com destaque para o homem de costas colocan-
do o chapéu, em segundo plano, o mesmo presente na fotografia da rendição da família cabocla.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: VALENTINI [et al.]. 2015, p.222.

A fotografia com Bonifácio Papudo provavelmente ocorreu entre os dias 14 e 20 
de janeiro de 1915, pelo menos dois dias após a chegada do general à cidade e pelo menos 
dois dias antes de sua partida. Se foi realizada em frente do piquete, como eram conhe-
cidos os grupos armados na região, provavelmente a família cabocla da fotografia 15 
fazia parte dos liderados de Bonifácio Papudo, que confiou nas garantias oferecidas pelo 
exército brasileiro para cessar as hostilidades. Esta rendição foi comemorada com missa 
campal e almoço festivo com churrasco. Esta descoberta me levou a reexaminar outras 
fotografias do acervo da família de Claro Jansson, localizando em mais dois registros a 
mesma família, a seguir.
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Fotografia 21 - Rendição de sertanejos, com destaque para a família cabocla.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

Fotografia 22 - Rendição de sertanejos com o exército, 
com destaque para a família e ao líder Henrique Wolland.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.
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3.2 AS RENDIÇÕES EM JANEIRO DE 1915

A Revista Fon-Fon! publicou uma série de fotografias de Claro Jansson, regis-
trando a chegada do General Setembrino de Carvalho em Canoinhas, no dia 12 de janeiro 
de 1915. A publicação aconteceu três semanas depois, dado a distância entre a cidade e a 
capital federal, Rio de Janeiro. Com as imagens e as legendas, foi possível reconstruir os 
acontecimento daquele dia.

Ilustração 18 - Reprodução da página Fon-Fon! No Contestado, de 06 de fev. de 1915.

Fonte: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_anos.htm.

A reprodução da revista ocasionou perda de detalhes nas fotografias, porém, o 
Álbum da Guerra do Contestado, em posse do Arquivo Histórico do Exército, preserva as 
mesmas imagens, permitindo a análise dos acontecimentos registrados e relacioná-las às 
legendas e relatos. A primeira e segunda fotografias mostram o General Setembrino, seu 
Estado Maior e o Tenente Coronel Onofre Ribeiro passando em revista as tropas do 56o.

Batalhão do Exército, que estava em Canoinhas.
Depois, se dirigem para uma Missa Campal, ministrada na praça da cidade pelo 

frei Rogério de Neuhaus, que na época se encontrava na região, tentando uma mediação 
entre o governo e os rebeldes. A legenda destacou que são “fanáticos e soldados confra-
ternizando. Ao centro o General Setembrino e o Estado Maior”.
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As missas diárias de Frei Rogério, ali, aspecto mais interessante: - de 
permeio com oficiais e soldados devotos, os matutos curvavam-se ante 
o cruzeiro levantado em plena praça. Não se cansava o religioso frade 
em pregar e confessar; comungava até alguns militares pândegos que só 
como passatempo assistiam as missas. (PEIXOTO,1920, p. 473).

Fotografia 23 - Missa Campal com os militares, em Canoinhas, 1915.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: AHEx.

A fotografia que encerrou a publicação trouxe como legenda que se tratava de 
um grupo de fanáticos churrasqueando depois da missa campal com o chefe fanático 
Alemãozinho, cuja rendição que já havia sido noticiada na edição de 30 de janeiro de 
1915 da revista Fon-fon!. Henrique Wolland já se encontrava em Canoinhas no dia 12 e 
participou de um churrasco que aconteceu logo após a missa campal. Os acontecimentos 
foram registrados por Claro Jansson, que deve ter imediatamente revelado os negativos e 
encaminhados para a linha férrea para que chegassem ao Rio de Janeiro a tempo de serem 
publicadas no dia 6 de fevereiro de 1915. 

Fotografia 24 - Churrasco em Canoinhas, 1915. Destaque para Henrique Wolland.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: AHEx.
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Fotografia 25 - Henrique Wolland e o Tenente Castello Branco.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

Henrique Wolland era um fotógrafo de origem alemã, que se juntou ao mo-
vimento e que se apresentava como tendo sido um dos Doze Pares de França de São 
Sebastião. Na época da presença do Monge José Maria na localidade de Taquaruçu, foi 
criado o chamado Quadro Santo, uma cidade sagrada para onde iam os desvalidos e os 
enfermos que buscavam a cura pelo profeta do sertão. Com o grande número de con-
flitos, que nem o poder espiritual do monge podia controlar, foi instituído uma guarda 
secular, elegendo vinte e quatro caboclos e simpatizantes como sua guarda pessoal. 
Como o mesmo lia para os caboclos um livro intitulado: História do Imperador Carlos 
Magno e os Doze Pares de França, o texto serviu de inspiração para a formação da força 
de elite, da qual saíram vários líderes dos redutos (VALENTINI, 2003).  

Alemãozinho havia atacado e tomado as vilas de Papanduva e Itaiópolis, em me-
ados de 1914. Quando o general Setembrino de Carvalho assumiu o comando da Campa-
nha do Contestado, foi o primeiro a se entregar, dizendo-se comandante dos Doze Pares 
de França, com nomeação escrita pela própria líder espiritual, Maria Rosa. O historiador 
Paulo Pinheiro Machado (2012) contestou estas alegações, porque não existe nenhum 
outro registro deste tipo de outorga de autoridade realizada pela líder espiritual do movi-
mento. Também defendeu que ele era apenas um combatente que, pela valentia e carisma, 
tornou-se o comandante de um piquete de apenas 14 homens, com os quais atacou vilas 
no planalto norte de Santa Catarina. Sua alegação de grande líder seria uma fraude que 
serviria mais para impressionar o Exército no acordo de rendição.

A real importância de Alemãozinho não foi cessar as hostilidades, apesar de pro-
vavelmente ter oferecido informações de pessoas, locais dos redutos, suprimentos e as 
características dos terrenos que o Exército teria que enfrentar, mas oferecer a figura de 
que  importantes líderes rebeldes estavam se entregando para o governo. Nas fotografias 
tiradas por Claro Jansson aparece sempre com a mesma pose estudada, cigarro na mão ou 
na boca, com uma atitude arrogante e destemida (fotografia 25), posteriormente reprodu-
zidas em vários livros sobre o movimento do Contestado. 
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As fotografias ajudaram a criar a representação de ser um líder que Henrique 
Wolland jamais foi, como destacou Machado (2012), por ser alguém que sabia usar a 
mídia a seu favor. Porém, conseguir salvo-conduto não foi de grande valia, porque no dia 
13 de janeiro de 1917 foi assassinado, na cidade de Ponta Grossa. O jornal A República 
comemorou o “assassinato do célebre facínoras”, “bandido cruel” que “pagou com a 
própria vida todo o mal que fez durante a sua tenebrosa existência” (ASSASSINATO... 
1917). Henrique Wolland foi morto por dois companheiros de viagem, que confessaram 
o crime que aconteceu na Vila de Entre Rios. Ele sobreviveu apenas dois anos após ter se 
entregue para as tropas federais.

Importante neste período foi a rendição de Bonifácio Papudo, que comandava 
um grande grupo de caboclos. Ela não deve ter acontecido no dia da chegada do Estado
-Maior da Campanha do Contestado em Canoinhas, 12 de janeiro de 1915, porque teria 
sido aproveitado como propaganda na revista Fon-Fon!, e não repetido uma imagem de 
Alemãozinho. A possível motivação para a capitulação de Papudo foi apresentada por 
Setembrino de Carvalho (1950) em suas memórias:

Dentre muitos destacarei um caso pelo qual bem poderão aquilatar dos 
sentimentos do general, que foi acoimado de desumano: dois dias após 
sua apresentação compareceu Bonifácio Papudo ao quartel general so-
licitando recursos médicos para sua esposa, que à sombra de uma árvo-
re. que lhe servia de teto, pois seu rancho havia sido queimado, encon-
trava-se gravemente enferma. Ordenei imediatamente que um médico 
militar fosse chamado. O Dr. Pusseguir, Médico Civil, que se achando 
em Curitiba, espontaneamente incorporara-se ao meu estado-maior. 
Ofereceu-se para atender à solicitação de Papudo. Apesar de minha re-
cusa, pois era uma aventura perigosa transladar-se cerca de duas léguas, 
tal era a distância de Canoinhas ao local onde estava a doente, consenti 
às suas reiteradas insistências. Mandei-o acompanhado de uma escolta 
de 10 homens. Foi feliz e, após seu regresso, os medicamentos prescri-
tos foram enviados, determinando ao mesmo tempo ao Chefe de esta-
do-maior que a Bonifácio Papudo fosse enviada a quantia de 200$000 
réis para construir uma nova morada para com urgência abrigar sua 
enferma. Era deste modo que eram ordenados os degolamentos dos po-
bres sertanejos! (CARVALHO, 1950, p.154). 

A rendição formal de Bonifácio Papudo foi realizada por um tenente, por que o ge-
neral considerou indigno receber como um igual uma pessoa que considerava um “bandido 
que mais jús tivesse feito, não às honras de um fuzilamento, mas à forca”. (CARVALHO, 
1950, p.170). Mesmo assim, aceitou um acordo e até mesmo lhe deu dinheiro e tratamento 
para a esposa, para poder acelerar seus planos de ataque e garantir que a Coluna Norte não 
tivesse problemas com o flanco no ataque aos principais redutos do Contestado. 

Antes, porém, duas pequenas operações eram imprescindíveis: o 
reduto de Tavares na extrema esquerda da linha Leste ameaçava 
o flanco esquerdo dessa linha, obrigando-a à imobilidade e pondo 
em risco suas linhas de comunicação, no caso de um avanço. As 
margens de rio Negro e Iguassu achavam-se sob domínio de vários 
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grupos, o que impedia a coluna do Norte de avançar para o sul, não 
podendo fazê-lo sem perigar seu flanco direito e retaguarda. Impu-
nha-se, pois, como medida primeira a destruição de tais obstáculos 
(CARVALHO, 1950. pag.150).

Apesar de utilizar estratégias da guerra clássica, o general não considerava os in-
surgentes como adversários legítimos, reproduzindo a representação feita dos caboclos de 
que eram apenas bandidos e fanáticos ignorantes, mesmo assim, nesta data deve ter acon-
tecido outra missa formal com churrasco comemorativo. É provável que a família cabocla 
fizesse parte do grupo deste líder que se rendia, por ser tão destacada nas fotografias. 

Após estes dias em Canoinhas, em que registrou este acontecimento a mando do 
general, Claro Jansson passou os meses seguintes acompanhando e fotografando as tro-
pas. O que causou estranheza é que a revista Fon-Fon!, na edição seguinte, passou a mos-
trar a organização, equipamentos, manobras e uma visita do Exército a uma comunidade 
de colonizadores europeus, fato que se repetiu em outras edições. Se tiveram que inventar 
a rendição de um suposto líder, como o Zé Caboclo, levanta dúvidas o motivo da rendição 
de Bonifácio Papudo e de seu grupo não ser utilizada, ao que se deduz que estas imagens 
estão ligadas a um acontecimento cuja divulgação deveria ser evitada. 

3.3  A ARTE NA FOTOGRAFIA DA RENDIÇÃO DA FAMÍLIA CABOCLA

A imagem da Rendição da Família Cabocla (fotografia 15) também não foi publi-
cada como peça de propaganda do exército, nem foi adquirida pelo General Setembrino de 
Carvalho, provavelmente porque a narrativa ali apresentada não estaria de acordo com a 
representação para uma guerra travada contra bandidos, facínoras e fanáticos bestializados. 
Ela mostra, ao contrário, que estavam atacando mulheres e crianças, representando uma 
realidade que não era adequada para justificar tamanho uso de violência.

Não foi ordenada sua produção, a questão é como a fotografia existe?
Uma explicação é a de que Claro Gustavo Jansson foi um artista e não apenas um 

operador de máquina fotográfica. Baseado na sua biografia, infere-se ter sido uma pes-
soa inteligente a ponto de aprender sozinho o manejo e a produção de imagens com um 
aparelho de alta complexidade e, com perícia técnica e estética, se estabelecer como um 
profissional respeitado. 

Em uma análise puramente histórica que utilize a fotografia como fonte de pesqui-
sa documental, pode-se ignorar a participação o fotógrafo como partícipe dos aconteci-
mentos. O artista interfere, com sua presença e com o seu olhar, na realidade representada, 
porque escolhe o que deseja destacar, orientando os retratados, definindo o ângulo para 
os cenários de fundo e valorizando certas situações ou pessoas em detrimento de outras. 

 Conhecer sua trajetória profissional até tornar-se artista colabora nesta interpreta-
ção, porque Claro Jansson iniciou na fotografia retratando os ervateiros que trabalhavam 
nos Campos de Palmas e na Argentina. Desta convivência, deveria existir um respeito 
para com estes trabalhadores. É apenas uma suposição, mas é possível que, ao se deparar 
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com a beleza daquele grupo, daquele homem e seu facão de ervateiro, da esposa emba-
lando seu bebê e cuidando dos demais filhos, foi lhes proporcionando o destaque com 
enquadramento no centro das composições e, logo a seguir, os convidou para um retrato. 
O artista Claro Jansson percebeu valor naquela família de caboclos e enxergou a beleza 
daquele pequeno grupo, respeitando-os como pessoas.

Todo retrato é, em certo sentido, um autorretrato que reflete o especta-
dor. Como o olho não se contenta em “ver”, atribuímos a um retrato as 
nossas percepções e a nossa experiência. Na alquimia do ato criativo, 
todo retrato é um espelho (MANGUEL, 2001. P.177).

Para Alberto Manguel, esta mistura de identidades entre o criador e a criação tam-
bém acontece entre o retrato e o espectador, onde o público parece estar “nos dois lados 
da tela ao mesmo tempo, observando-nos ser observados” (2001, p.198). É com este pen-
samento que poderia ser interpretado que a imagem nos mostraria mais sobre o indivíduo 
Claro Gustavo Jansson do que sobre a família cabocla. Ele poderia estar enxergando a si 
mesmo como um trabalhador na extração da erva-mate, deslocado do mundo que conhe-
cia, obrigado a sair de suas terras e vendo seu sustento sendo tirado, junto com as árvores 
da floresta que provia sustento para aquela família. Enquanto fazia o enquadramento e o 
foco, era a si mesmo quem viu quando os valorizou em vez dos oficiais, soldados, coro-
néis, vaqueanos e de todos os demais caboclos que se rendiam naquele momento. Existem 
pelo menos quatro imagens em que a família cabocla é retratada, mas apenas uma foto-
grafia do líder Bonifácio Papudo. 

Porém, aviso que isto também é meu espelho como autor e artista, ao alegar se-
rem estas as motivações, porém com a convicção de ser Claro Jansson um artista com a 
capacidade de gerar uma obra que permite vários níveis de interpretação. Como exemplo, 
podemos retornar à interpretação do já citado artigo “Contestado e o impacto da Moder-
nidade na Hermenêutica Fotográfica”, onde os autores escreveram que:

No canto superior direito é possível identificar uma mulher cabisbai-
xa, com olhar voltado para o chão, como se não desejasse estar ali 
naquele momento do registro. Percebe-se que a mesma encontra-se 
bem vestida, com os cabelos presos. A presença feminina desperta um 
imaginário de fragilidade e compaixão para aqueles que estão sendo 
capturados. Ao seu lado estão presentes dois jovens rebelados (TO-
NON e LIMA, 2015).
 

Em uma imagem isolada, pode fazer sentido esta figura feminina estar envergonhada 
com um ritual de humilhação de desconhecidos, mas a mesma mulher apareceu em pelo me-
nos duas outras imagens, associada à família cabocla, permitindo supor que estavam juntos. 
A sensação de vergonha que a mulher expressaria pode ter um significado oposto, porque, 
se era agregada àquele grupo por parentesco, amizade ou compadrio, não ser convidada para 
estar junto do retrato, poderia deixá-la envergonhada por não estar compartilhando a honra. 
Na atualidade, com a facilidade do registro fotográfico, é difícil compreender a raridade de 
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uma oportunidade destas. Sem contexto, porém, qualquer entendimento sobre a sua repre-
sentação é apenas um palpite, sendo relevante apenas sua exclusão daquele grupo familiar 
naquele registro específico.

Ao analisar o conceito do “espelho” de Alberto Manguel (2001), a questão apre-
sentada é o motivo de atribuir a representatividade de fome, da peste e do desespero 
nos caboclos nesta imagem? Poderia ser uma relação com a narrativa histórica do pio-
neirismo da região, em que fontes oficiais citam apenas o colono europeu como fonte 
de progresso e não seus habitante autóctones? Mas estas pessoas não estavam nas terras 
trabalhando, produzindo, integrados a uma economia? Quais os conceitos e preconcei-
tos das pessoas que por décadas viram esta fotografia e não os enxergaram como seres 
humanos, mas apenas representavam uma causa ou teoria que desejavam defender ou 
repudiar?

A Arte tem o poder de revelar aquilo que somos, através do que percebemos 
quando olhamos. A fotografia, como escreveu Albert Manguel, permite “talvez mais 
do que qualquer outra arte, que a manipulação e a censura façam parte do seu próprio 
processo criativo” (2001, p.92), porque o público aceita o que aconteceu em um deter-
minado local e exato momento, sendo “realidade”. Uma fotografia mostra apenas o que 
o fotógrafo pretendia mostrar, porque ele faz o recorte do ambiente tridimensional ao 
seu redor para uma pequena área bidimensional. Esta edição requer muitas escolhas, 
como o enquadramento, o ângulo, a luz e a sombra, na escolha dos planos, da figura, 
do fundo, o que deixar em foco e o que esvanecer, etc. Mesmo depois de registrada, 
uma matriz fotográfica pode ser ampliada, cortada, modificada. E mesmo quando chega 
ao espectador, este pode escolher o que observar e valorizar a partir de seu repertório 
visual, de suas crenças e ideais.

Para exemplificar, senão existisse o contexto de guerra, como seria interpretada a 
imagem deste homem com seus filhos no colo? Ou dele sorridente, com suas filhas?

Detalhes da Fotografia 15, 21 e 22, destacando a mulher cabisbaixa. 

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.
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Detalhes da Fotografia 21 e 22. 

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

3.3.1 A Análise da Fotografia da Rendição da Família Cabocla

Sobre a história do Contestado, as fotografias de Claro Jansson tornaram-se instru-
mentos de ilustração desta época histórica, mas ainda é pouco estudado sua condição de 
artista. Kossoy (2001) argumentou que não importa que a fotografia tenha sido produzida 
exclusivamente para ser um registro documental, visando ser um meio de informação 
iconográfica, isso não implica que nela estejam ausentes os valores estéticos. A expressão 
criadora é inerente ao artista, que captaria o que é visível na realidade por ele imaginada.

Também a concepção de que a fotografia apenas capta a realidade é ilusória, 
dependendo muito das escolhas do fotógrafo na câmara escura disponível e do seu pro-
cessamento, acontecendo que duas imagens diferentes podem se originar de um mesmo 
negativo. Na captura em preto e branco, a estreita gama de cinzas produz diversos 
efeitos, cujo resultado não é uma simples transposição da matriz para a cópia (GOM-
BRICH, 1995, p.39). Podemos notar esta diferença entre as fotografias 21 e 22, em 
que a diferença de contraste é bastante acentuada, aparentando registros de momentos 
diferentes, sendo que devem ter sido tiradas uma subsequente à outra. O artista também 
não poderia transcrever o que está vendo, sentindo e pensando, o que ele tenta é traduzir 
para uma linguagem do meio que utiliza, se limitando apenas àquilo que o veículo de sua 
expressão é capaz de fornecer. 

O destaque dado por Claro Jansson para a família cabocla é importante, mas a in-
terpretação de suas intenções precisa ser melhor analisado, porque a fotografia 15 possui 
detalhes que demonstram como a cena do churrasco foi uma encenação.

A família, que supostamente se rendeu pela fome, aguardava calmamente ao redor 
da costela, sem se alimentar. O pai está mostrando o facão e não o utilizando para cortar 
pedaços de carne. Já foi mostrada também a incoerência do exército em deixar armas 
com supostos prisioneiro e pessoas desesperadas provavelmente não aguardariam desta 
maneira, nem posariam para as outras fotografias.
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No plano posterior, vislumbra-se o local onde foi assada a carne, possivelmente 
existindo seis espetos. Como existem muitas outras pessoas no local e o dia foi de rendi-
ção de um grande grupo de pessoas, parece incoerente que apenas esta família recebesse 
tamanha quantidade de carne, sendo mais provável que a usaram só para a encenação, 
posteriormente sendo dividido entre os demais presentes.

Detalhe da Fotografia 15.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

Detalhe da Fotografia 15.

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

Um observação pertinente sobre esta fotografia, que mostrou uma família nuclear 
cabocla durante a Guerra do Contestado, é o fato de se constituírem de um casal com 
oito filhos. Tal fato demonstraria o conceito, destacado no capítulo 2, de uma população 
adaptada ao seu meio, sabendo extrair da floresta ombrófila mista a sua subsistência. As 
roupas poderiam ser esfarrapadas e sujas, mais provavelmente pela caminhada pela mata 
até Canoinhas do que por desleixo. Poderia representar um casal pobre, mas orgulhoso 
de poder sustentar oito filhos com o seu trabalho, muito distante da visão de indolência 
atribuída aos caboclos.

Um elemento do fundo desta imagem também demostra outro assunto estudado 
no capítulo 2, de que os caboclos não foram apenas a vítimas silenciosas do conflito, 
mas lutaram a mando dos coronéis, nos piquetes de vaqueanos. As roupas, a postura 
arrogante, apresentam uma característica do povo caboclo que considerava a valentia 
como um ideal. Estes são os jagunços considerados mansos, que obedecem aos gover-
nos e aos fazendeiros. Destaque a forte presença de negros entre as tropas do exército.
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Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

Detalhe da Fotografia 15.

Mostrando a imagem para algumas pessoas, de maneira informal, a principal figu-
ra que se destaca na composição é a menina sentada, no canto inferior direito, chegando a 
escutar que ela era “horrível” e “assustadora”. Talvez a interpretação de desespero, que a 
família supostamente estaria passando, seria causada principalmente pela estranheza que 
a figura desgrenhada causaria nas pessoas. 

É justamente neste detalhe que se justifica a afirmação de que o artista traduz a re-
alidade, através do seu olhar, para aquilo que sua ferramenta expressiva permite. Ao ver a 
imagem na sua totalidade, a menina aparenta estar chorando, contorcida de tristeza e dor. 
Aproximando no detalhe, a mesma expressão poderia ser interpretada como um sorriso 
tímido de alguém que tenta agradar o fotógrafo. Provavelmente, o efeito seria acarretado 
pelos olhos mais claros e indefinidos. Suponho que tenha sido causado pela fotografia 
pelo método do Colódio Seco, que precisa de um tempo maior para sensibilizar a emulsão 
e, assim, a criança pequena não deve ter conseguido manter os olhos abertos e piscado 
durante a exposição, causando este efeito de estranheza em seu retrato.  

Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

Detalhe da Fotografia 15.
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Autor: Claro Gustavo Jansson. Fonte: Acervo da Família de Claro Jansson.

Detalhe da Fotografia 15.

E volto ao conceito de espelho defendido por Albert Manguel (2001) na inter-
pretação de imagens: o quanto esta visão de que seria uma figura desesperada, suja e 
faminta não é um reflexo do preconceito aos caboclos ou aos próprios negros, por ela 
evidenciar mais a pele mais escura com traços de origem africana? O quanto os olhos 
indefinidos desta menina enxergam de nossa própria mentalidade, através das represen-
tações que fazemos de sua imagem? Se ela fosse europeia, de cabelos claros e olhos 
azuis, seria interpretado da mesma forma? 

Os discursos forjados sobre o Contestado vão se sobrepondo, reivin-
dicando verdades num jogo de poder que permeia a sociedade na sua 
relação com os indivíduos. É no meio dessa efervescência discursiva 
que surgem imagens e sujeitos que servem como base para teses sobre 
o verdadeiro e fixam exemplos ou não de condutas, mobilizando ações 
e práticas sociais. Seja como fanáticos ou como marginais e desajusta-
dos, os brasileiros que protagonizaram a Guerra do Contestado acaba-
ram sendo constituídos, nos textos aqui considerados, como modelos, 
que não devem ser seguidos pelos indivíduos de uma sociedade civili-
zada que prima pelo progresso (LAZARIN, 2004, p. 162).

Estas fotografias podem continuar sendo a representação de questões sociais, con-
ceitos e preconceitos que ainda precisam ser superados, passados cem anos. 
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3.3.2 Cem Anos Entre os Registros de um Costume Cultural Caboclo

Os home de Adeodato vararo o Timbó,
O Contestado e a vida.
E se fizeram cumprir 

em quatro anos de luta,
 levando a angústia de suas cabeças

Para o ventre dos inimigos.
E vararam serras e matas, 

caindo e se levantando, 
caindo e ficando.

Alguns, sem tempo de fuga,
 se esconderam dentro de si mesmos.

Os home de Adeodato vararo o Timbó.
Os home de Adeodato vararo o Timbó.
Os home de Adeodato vararo o Timbó...

Trecho da Música ”Os Homens de Adeodato” 
de Romário José Borelli

Um elemento da cultura cabocla auxiliou em uma nova interpretação para a foto-
grafia. Em 2014, realizei um levantamento fotográfico dos principais locais relacionados 
ao Contestado e visitei o importante centro de resistência dos sertanejos na Guerra do 
Contestado, o Reduto de Santa Maria, no município de Timbó Grande, interior de Santa 
Catarina. Era uma manhã de domingo e por ser dia de festa religiosa, o único local exis-
tente para almoço era no pavilhão da igreja católica. 

Vale a informação de que a edificação foi construída como o último Reduto do Mo-
vimento do Contestado, na época sob liderança de Adeodato. Foi a derradeira tentativa de 
reagrupar as forças após a destruição de Santa Maria pelas tropas do Exército. Instalado às 
margens do Timbó, o mesmo rio que o poeta e dramaturgo curitibano Romário José Borelli 
cantou ter sido “varado”, ou seja, atravessado pelos combatentes. O reduto foi destruído em 
dezembro de 1915 pelos piquetes dos vaqueanos que faziam a “limpeza do sertão” após a 
saída das tropas regulares (VALENTINI, 2003). 

O churrasco com salada, pão, maionese foi uma experiência perfeita no contexto de 
uma pesquisa cultural sobre a região do Contestado e, ao sair, me deparei com três famílias 
que também participavam do almoço festivo, mas sob a sombra das árvores. Nela, dois 
adultos e uma criança estão ao lado de um espeto com churrasco, sentados no chão, com o 
homem cortando pedaços de carne com sua faca e distribuindo aos demais, demonstrando 
ser este um costume local para se servir o churrasco. Duas outras famílias repetiam o mes-
mo procedimento, mesmo com diversas mesas disponíveis dentro do pavilhão da igreja.
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Autor: Gerson Witte. Fonte: Arquivo Pessoal.

Fotografia 26 - Terreno ao lado da igreja católica, em Timbó Grande, SC. 
Destaque para uma das famílias que almoçava no local. 2014.

Considerando a cena unicamente pelo aspecto estético e pela importância histórica 
do lugar, registrei em fotografias uma das famílias e sua forma peculiar de servir churrasco, 
o que parecia ser uma característica cultural da população cabocla. Posteriormente, ao fazer 
a análise da fotografia da rendição da família cabocla, a semelhança tornou-se flagrante. 
Na comparação, poderia haver outro motivo para estarem se alimentando no chão, além da 
suposta forma de humilhação. Poderia ser simplesmente um costume dos caboclos. 

A fotografia ter sido interpretada como humilhação está relacionada com as ex-
pectativas criadas sobre o contexto da Guerra do Contestado:

Autor: Gerson Witte. 2014. Fonte: Arquivo Pessoal.

Fotografia 27 - Família almoçando em Timbó Grande, SC.



101

A experiência da arte não constitui exceção à regra geral. Um estilo, 
como uma cultura ou um clima de opinião, cria um horizonte de ex-
pectativas, um conjunto de contextos mentais, que registra desvios e 
alterações com exagerada sensitividade. Ao anotar relações, a men-
te registra tendências. A história da arte está cheia de relações que 
apenas podem ser entendidas dessa maneira. Para nós, historiadores, 
esses simples fatos psicológicos apresentam algumas dificuldades 
quando se discutem as relações entre arte e aquilo que chamamos de 
realidade. Não temos outra opção a não ser olhar para a arte do passa-
do pelo lado errado do telescópio (GOMBRICH. 1995, p.64). 

Naquele dia de janeiro de 1915, com o afluxo de pessoas que estavam se ren-
dendo no piquete de Bonifácio Papudo, junto com os soldados, vaqueanos e devotos 
que participavam da missa campal, não haveria um local com infraestrutura para servir 
o almoço em mesas. Talvez nem fosse a preferência das pessoas, pois em 2014, com a 
comodidade à disposição, foi a preferência de algumas famílias de servirem a carne no 
gramado, para aproveitarem a brisa sob a sombra das árvores. Comendo no chão seria  
uma opção ditada pelos costume, que nas circunstâncias que se apresentavam, aparenta 
ser a mais lógica.

Foi Claro Jansson, um artista contratado por uma companhia estrangeira e or-
denado por um oficial do Exército para registrar a rendição de um líder de piquete, que 
possuiu a sensibilidade de perceber aquela família de caboclos entre tantos que eram 
recebidos com festa por estarem se rendendo ao governo. Aquela família de caboclos,  
chamados para um retrato exclusivo, deveriam estar orgulhosos e conscientes da hon-
ra que recebiam de terem sua imagem preservada. Na atualidade, com a facilidade de 
captura de fotografias nos aparelhos eletrônicos, é difícil imaginar a raridade e o valor 
deste momento para aquelas pessoas.  

Se a família cabocla encenou uma pose junto de uma grande peça de carne, a 
retiraram do fogo e a colocam no gramado, simulando para as lentes do fotógrafo um 
momento descontraído. Isso não significaria falsidade ou fraude, mas a representação 
cênica de uma situação ideal que não estavam vivenciando, mas que desejavam naque-
les dias de extrema violência: paz, alegria e fartura.   

Para fazer esta interpretação, foi necessário desconstruir a representação criada 
sobre os caboclos como fanáticos ignorantes, mas como seres humanos, conscientes 
das novidades tecnológicas, com inteligência e bom humor. É proposto que esta foto-
grafia é expressão artística, distanciando-se das características documentais, e por este 
motivo tendo um grande valor como fonte privilegiada de informações sobre a cultura 
cabocla na Guerra do Contestado.

Também tenho que apresentar um aspecto pessoal nesta pesquisa, porque tive a 
felicidade, como artista, de forma completamente inesperada e sem intencionalidade, 
de me conectar ao grande artista e fotógrafo Claro Jansson. Naquele domingo de 2014, 
pude unir duas crianças, separadas por cem anos, mas vivenciando juntas um belo cos-
tume caboclo. 
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Autores: Claro Gustavo Jansson e Gerson Witte. Fonte: Arquivo Pessoal.

Detalhes das Fotografias 15 e 27 - As duas crianças caboclas, unidas por um costume centenário. 

3.3  O MASSACRE DE JANEIRO DE 1915

Não foi tufão, nem foi temporá
Foi a jagunçada, foi a jagunçada

Que acabô de passá!

Um jagunço quando passa
Deixa lenda e fumaça

Deixa as coisas em desalinho
Deixa bala em cada pinho.

Tem jagunço de tocaia
Na beira do Timbó

Quem tá por perto que saia
Que jagunço não tem dó.

Não foi tufão, nem foi temporá
Foi a jagunçada, foi a jagunçada

Que acabô de passá.

Trecho da Música ”Temporá” 
de Romário José Borelli
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Não utilizar a fotografia da rendição da família cabocla pode ser explicado apenas 
por não se encaixar na narrativa desenvolvida pelo exército na época, mas poderia servir 
como prova de como os caboclos foram bem tratados ao aceitarem as ofertas que general 
Setembrino de Carvalho, que antes de chegar na região ofereceu a subsistência até que o 
governo entregasse título de propriedade de terras para os que se rendessem. 

Concomitantemente, entre setembro e dezembro de 1914, começou a organizar 
as forças civis que já estavam na região deflagrada, enquanto deslocava o contingente de 
8.000 soldados que utilizaria nos combates. Uma destas forças contatadas na região foi o 
Coronel Fabrício Vieira, oficial da Guarda Nacional, proprietário da fazenda Chapéu de 
Sol, na região de São Mateus do Sul, que organizou uma pequena força de vaqueanos que, 
segundo ele, era para a garantia das populações das margens do rio Iguaçu (CARVALHO. 
1950, p.144). Seu grupo era conhecido como fabricianos. Também enviaram grupos civis  
Amazonas Marcondes, de União da Vitória, Arthur de Paula e Juca Pimpão, de Palmas, 
assim como inúmeras outras lideranças paranaenses. Thomas Vieira, de Canoinhas, Chi-
quinho de Albuquerque, de Curitibanos, Henrique Rupp, de Campos Novos, entre outro, 
enviaram seus bandos do lado catarinense (PEIXOTO,1920. p.18). 

Autor: desconhecido.  Fonte: O Contestado, 1987. 

Fotografias 28 - Coronel Fabrício Vieira (ao centro) com um grupo de vaqueanos. 

A consequência desta política de aceitar o apoio dos coronéis locais, remunerar 
e armar os seus grupos, logo se fez sentir. O jornal do Rio de Janeiro, os jornais Correio 
da Manhã e O Paiz, no dia 23 de dezembro de 1914 noticiam que na vila de Canoinhas 
existem muitas reclamações do moradores com relação a dois vaqueanos, Pedro Ruivo 
e  Pedro Chaite, estariam realizando depredações nas propriedades, roubo de gado, car-
neiros, porcos e os bens dos refugiados na região. Além disso, teriam morto o gado e 
se apoderados dos cavalos. Reclamações ao oficial do exército responsável pela região, 
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Ten. Coronel Onofre Muniz Ribeiro, nada estaria fazendo para debelar estas atitudes (OS 
FANÁTICOS DO... 1914 e DE CANOINHAS... 1914). O governador de Santa Catarina, 
Felippe Schmidt enviou um telegrama reclamando da morte de oito eleitores de Canoi-
nhas, que foi respondido pelo general, que defendeu os vaqueanos.

O livro de memórias do general Setembrino foi publicado 35 anos após o conflito 
do Contestado e escreveu, no parágrafo em que narrou a rendição de Bonifácio Papudo, 
a seguinte e intrigante frase: “Era deste modo que eram ordenados os degolamentos dos 
pobres sertanejos!” (CARVALHO, 1950, p.154). Em 18 de maio de 1915, o jornal catari-
nense O Estado publicou uma notícia sobre a guerra no sertão:

Da cadeia de Canoinhas eram retirados diariamente levas de desgra-
çados que se tinham apresentado voluntariamente, e entregues a Pedro 
Ruivo, um celerado vaqueano promovido a herói. Pedro Ruivo condu-
zia as vítimas para fora da vila e, na primeira curva do caminho, dego-
lava-as. Os cadáveres ficavam insepultos. Os porcos e os corvos tinham 
fome (O DISCURSO... 1915).

No texto do periódico foi apontado como responsável o vaqueano Pedro Leão 
de Carvalho, vulgo Pedro Ruivo, que teria executado mais de cem prisioneiros, a man-
do do Coronel Onofre Ribeiro. O jornalista exaltou a bravura dos combatentes, porém 
afirmando que não se pode dizer o mesmo de todos, porque “houve incêndios demais e 
degolamentos revoltantes”, além de estupros, assassinatos de mulheres e crianças, roubos 
e incêndios, sendo que “certos vaqueanos eram verdadeiros monstros”. O jornal Gazetta 
do Commercio publicou uma nota sobre o degolamento de “154 fanáticos” nas margens 
do rio Iguaçu, nas localidades de Putinga, Lagoa, Barra-Feia, Santa Leocádia e Vallões e 
que seria “uma lástima, ver-se as famílias que ficaram sem seus chefes e sem pais, e eram 
obrigados a assistir a execução de seus parentes! Que ato revoltante de degolar cidadões 
(sic) sem sentença” (NOTÍCIAS LOCAES, 1915). 

A estratégia do General Setembrino de Carvalho de estrangular o acesso a supri-
mentos dos rebeldes, enquanto prometia salvo-conduto, comida e um pedaço de terra para 
quem se rendia foi um sucesso, chegando seu acampamento a receber 3.000 refugiados. 
Porém, segundo o jornal A Noite, do Rio de Janeiro, o piquete de Pedro Ruivo iniciou um 
massacre, roubando e matando os caboclos indefesos, arrancando pessoas de suas casas, 
junto com as famílias, para serem degolados. Outros foram fuzilados enquanto trabalha-
vam na roça. “Nas proximidades de um acampamento da Coluna Norte, foram sumaria-
mente fuziladas mulheres e crianças”(FEBRE DE SANGUE, 1915).

O aviador italiano, Eugênio Darioli, em entrevista ao mesmo jornal poucos dias 
depois, narrou o que acontecia no Contestado naqueles dias.

- Quanto às execuções levantadas a efeito pelas forças legais?
- Sim, com esta gente só com muito rigor. O Sr. general Setembrino 
fez uma proclamação garantindo a “vida” de todos os fanáticos que 
quisessem abandonar a luta, entregando as armas. Eles chegam e são 
bem recebidos. Depois, porém, faz-se um inquérito rigoroso e, ficando 
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provado serem eles bandidos, são passados pelas armas, por ordem do 
Sr. general Setembrino.
A força federal costuma fuzilar esta gente ruim. Os vaqueanos, porém 
sob ordens do coronel Fabrício, costumam degolar,em vez de fuzilar, e 
isso porque não querem gastar munição. Do mesmo modo tem procedi-
do relativamente aos “fanáticos” feitos prisioneiros. Nunca quis assistir 
a estas cenas. Sei entretanto que os vaqueanos amarram para trás as 
mãos dos condenados à degola, mandam que os mesmos curvem a ca-
beça e metem o facão sobre o pescoço, de rijo, num só golpe, certeiro 
e mortal.
Darioli fala sobre isso com simplicidade, com naturalidade, justifican-
do todas estas barbaridades por se tratar de homens desalmados, cujos 
ombros pesam não poucas mortes. 
- Calcule - acrescenta-nos Darioli - que esses bandidos, quando pegam 
um soldado do Exército, picam-no em pedacinhos e atiram-nos aos por-
cos. Quando sabem que existe algum soldado enterrado, exumam-no e 
a mesma coisa com seus despojos!
Quando sabem que vão ser executados, não demonstram terror algum. 
Pelo contrário, pedem que sejam fuzilados para que possam ressuscitar 
e voltar para o reduto! ( AS BARBARIDADES..., 1915)   

Ilustração 19 - Execuções de prisioneiros: os porcos e corvos tinham fome.

Ilustração do autor. 2017. Fonte: Arquivo Pessoal.

Vários poderiam ser os motivos para as execuções. Por exemplo, Antônio Tavares 
Junior, em carta ao Major Taurino de Rezende e citado por Demerval Peixoto (1920), re-
latou que para manter seu piquete precisava abater cinco reses por dia, além do consumo 
de 60 sacos de farinha de mandioca e 20 sacos de sal de cozinha. E na época chegaram 
a receber 3.000 refugiados e alimentar a multidão teria um alto custo. Também se pode 
supor que, como foi realizado por capangas dos Coronel Fabrício Vieira, poderiam ser 
vinganças por ataques anteriores. Também deveria existir o medo de que, entre os refu-
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giados, existissem agentes do reduto infiltrados para atacar a retaguarda. Também poderia 
ser um resquício da Revolta Federalista, onde aconteceram este tipo de execução ou cos-
tumeiro tratamento dispensado aos prisioneiros. 

O Exército, para rebater as acusações, atribuiu aos vaqueanos a autoria pelos as-
sassinatos, como se fossem ajuste de contas pelos chefes locais, o qual o exército não 
tomaria partido. Mas Pedro Ruivo aparentava estar ligado diretamente ao Ten. Coronel 
do exército, Onofre Ribeiro, recebendo inclusive uma remuneração maior do que outros 
piquetes. O fato de serem caboclos contra caboclos os tornavam desculpas perfeitas para 
as execuções sumárias, sempre alegando não poderem conter estes “batalhões patrióti-
cos”, como o militar Demerval Peixoto (1920), várias vezes descreveu no seu livro sobre 
o Contestado, tentando várias vezes demostrar a justiça e bondade do general Setembrino, 
creditando os atos de selvagerias como culpa dos vaqueanos e os atos de misericórdia  
como responsabilidade de seu comandante.

O General, entretanto, não deu-se por achado continuando carinhosa-
mente a receber aqueles verdadeiros despojos humanos, desgraçados e 
entezinhos inocentes, muitos dos quais despidosos corpinhos tiritantes, 
outros alimentando-se unicamente com o sugar das mamas emurcheci-
das das pobres mães desgrenhadas e infelizes. Pois bem. Afastando dos 
elementos perdidos, os míseros inculpados da desgraça em que estavam 
procurando selecionar os arrependidos dos malfeitores contumazes, o 
General preparava-se para agir energicamente contra o restante da grei 
insubmissa (PEIXOTO, 1920. p. 483).

O jornal da capital paranaense, A República, transcreveu uma sessão da Câmara 
dos deputados do dia 15 de maio de 1916, onde o deputado Maurício de Lacerda, repre-
sentante do Rio de Janeiro, fez a requisição de investigação sobre o caso de degolas e 
fuzilamentos e que se investigasse o coronel Fabrício Vieira, sendo interpelado pelo Sr. 
João Pernetta, representante do Paraná, que defendeu as atitudes das forças militares, em 
especial à do General Setembrino de Carvalho. Maurício de Lacerda insistiu diversas ve-
zes na pergunta se houve ou não degolamentos no Paraná, ao que João Pernetta se coloca 
como um defensor do general, afirmando serem apenas “calúnias e difamação contra o 
exército”. O deputado Maurício de Lacerda declarou não estar acusando Setembrino de 
Carvalho, mas perguntando se eram verdades as notícias sobre o caso e quais as punições 
aos degoladores. O deputado paranaense apenas tergiversou. 

Tal fato marcou a carreira do general a ponto de, 35 anos depois do fim da guerra, 
o general ainda precisar afirmar sua inocência, negando que ordenou a execução de pri-
sioneiros. Eugênio Dariolli e Demerval Peixoto, como citados, lhe atribuíram ordens de 
execuções dos que foram julgados “bandidos costumases” e não existiu nenhum registro 
de ação que tentasse impedir os assassinatos. Os acusados de serem os responsáveis pelas 
degolas não só ficaram sem punição, como foram citados por seu patriotismo, como no 
caso do Coronel Fabrício. Pedro Ruivo continuou como capitão de seu piquete de vaque-
anos, atuando sob ordens do Capitão Tertuliano Potyguara até o final da guerra, junto a 
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terceira companhia do 56o. Batalhão do Exército, inclusive tomando a linha de frente no 
ataque final ao reduto de Santa Maria. 

O vaqueano Pedro Ruivo foi acusado dos crimes e julgado em Canoinhas junto 
de seu filho, no ano de 1917, sendo porém inocentado de todas as acusações. A promo-
toria prometeu recorrer (JULGAMENTO DE... 1917). Três anos depois, foi assassinado 
por Hortêncio Batista dos Santos, segundo o jornal A República (É ASSASSINADO... 
1920). O que Tokarski (2014) levantou em seu estudo sobre a comarca de Canoinhas foi 
que Hortêncio havia sido o promotor que acusou Pedro Ruivo no julgamento, mas que se 
encontrava na época atuando como advogado. Morando em um hotel, Hortêncio encon-
trou-se na rua em frente com o vaqueano, que teria tentado agredi-lo com um chicote, ao 
que o advogado reagiu com um disparo de seu revólver, que atingiu o oponente no rosto, 
atravessando-lhe o crânio e ocasionando sua morte. Hortêncio Batista dos Santos foi pre-
so em flagrante e mesmo que as circunstâncias tenham sido suspeitas, o histórico de Pedro 
Ruivo e o contexto o levaram a ser inocentado por legítima defesa pela justiça.

Vinhas de Queiroz (1981, p. 218-219) defendia que Pedro Ruivo teria vivido até a 
década de 1930, mas estes registros mostram que, similar a Alemãozinho, foi uma persona-
gem da Guerra do Contestado que teve morte violenta, poucos anos após o fim do conflito. 

Como a fotografia da família cabocla foi produzida em 12 de janeiro de 1915, já es-
tava no início a estratégia do Exército de retirar as fontes de alimento e de cercar os redutos 
dos sertanejos, o que descartaria a fome como a principal motivação para a rendição. Elas 
deveriam estar entre as primeiras pessoas que acreditaram nas promessas de salvo-conduto 
do general Setembrino de Carvalho e se dirigiram a Canoinhas, onde foram recebidos com 
uma festa religiosa comemorativa.

 A fotografia pode representar o registro dos últimos dias desta pessoas, que após 
terem sua imagem gravada em sais de prata, podem ter sido retiradas à força das casas onde 
se refugiaram e tiveram a garganta cortada com uma faca, para que seus algozes pudessem 
economizar munição. Mesmo que eles tenham escapado da chacina, a fotografia represen-
taria todas as famílias assassinadas pelos batalhões patrióticos.

 Se a interpretação de que pessoas abriram mão de um ideal para que pudessem 
salvar seus filhos já representa uma atitude de crueldade, ao menos trazia a esperança que 
puderam sobreviver e recomeçar. Relacioná-la ao massacre daqueles que acreditaram nas 
promessas de salvo-conduto, alimentação e terras, representa a hipocrisia assassina das eli-
tes brasileiras durante a Guerra do Contestado. 

Os que realizaram as execuções também eram caboclos e eram igualmente víti-
mas. Enquanto os espoliados se revoltaram contra a opressão dos coronéis e a chegada 
da estrada de ferro, se apegando à fé no monge João Maria, do lado dos coronéis, os 
igualmente pobres caboclos ligados aos coronéis arriscaram a vida em combates nos 
grotões da floresta, em troco do soldo pago pelo exército e pelo butim de guerra, como 
escreveu Salomão (2012). Foi o povo brasileiro que combateu a si mesmo, todos ligados 
pela pobreza, preconceito e descaso a que estavam submetidos os moradores do sertão me-
ridional brasileiro no início do século XX.
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Inspirado por um trecho publicado no jornal O Estado, em que o jornalista escreveu 
que “mais cedo do que se pensa, a História esclarecerá este caso doloroso de fanáticos” (O 
DISCURSO DO GENERAL, 1915), proponho uma nova legenda para descrever a fotogra-
fia da rendição da família cabocla, para denunciar os nomes dos algozes que permaneceram 
sem a punição. Passados mais de cem anos da Guerra do Contestado, o caso não pode con-
tinuar dolorosamente esquecido.

Fotografia  15 (bis) - Durante a Guerra do Contestado, homens, mulheres e crianças foram dego-
lados após terem se rendido pacificamente ao governo brasileiro. Os acusados foram o vaqueano 
Pedro Ruivo, o Tenente-Coronel do Exército Onofre Ribeiro e o fazendeiro Fabrício Vieira, sob 

ordens do general Setembrino de Carvalho.

Autor: Claro Jansson. 1915. Fonte: Acervo da família de Claro Jansson.

O acervo fotográfico de Claro Gustavo Jansson é uma fonte riquíssima de infor-
mações sobre a Guerra do Contestado e deveria servir para a historiografia regional e não 
apenas como ilustração de textos, muitas vezes de forma descontextualizada e representando 
estereótipos. Ele foi artista, possuidor de um olhar preciso e crítico com relação aos aconte-
cimentos que lhe eram contemporâneos. Sua produção permitiu dar um rosto à multidão que 
se entregava em Canoinhas, em 1915, atribuindo-lhes a condição de sujeitos de sua história. 
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Autor: Gerson Witte. Fonte: VALENTINI ...[et al.], 2013.

Ilustração 20 - A fé no Contestado.



110

CONCLUSÃO

A representação acontece na relação entre algo presente e o que está ausente como 
ideias, conceitos, imagens, pessoas, objetos, etc. Na análise dos documentos, mapas, li-
vros e obras acadêmicas, com o intuito de ampliar a perspectiva histórica sobre os Cam-
pos de Palmas, surgiram diversas considerações sobre a região, sendo que a primeira é 
de que o nome não representa apenas uma sub-região do estado do Paraná, próximo à 
cidade de Palmas, mas um imenso território que abrange o sul e sudoeste paranaense, o 
extremo oeste, oeste e metade do meio-oeste catarinense, onde foram construídas cidades 
tão distantes quanto diferentes como Francisco Beltrão, Chapecó, Palmas, Campo Erê, 
Clevelândia, Joaçaba, Barracão, Chopinzinho, Xanxerê, Capanema, São Miguel do Oes-
te, Irani, Caçador, União da Vitória e Porto União, para citar apenas algumas localidades. 
Considero que pesquisas que abordem a história destes dois estados, no período anterior 
ao Acordo de Limites de 1916, não deveriam ser realizadas sem a perspectiva de que era 
apenas uma área, muitas vezes com uma autonomia causada pelo isolamento. 

Os Campos de Palmas, compreendiam a extensão de terras entre os rios Iguaçu e 
Uruguai, cuja posse se transformou em alvo de disputas internacionais e regionais, tanto 
políticas como econômicas, entre o que hoje é o Brasil e a Argentina e depois entre Paraná 
e Santa Catarina. 

Através de mapas e referências aos Campos de Palmas nos textos de documentos 
do Brasil Colônia, Império e Republicano, buscou-se mostrar seu surgimento como região 
após sua conquista pelos portugueses. Destaca-se nesta investigação uma determinação 
que pode representar uma certidão de nascimento da região: a Carta Régia de 01 de abril 
de 1809, assinada pelo príncipe regente Dom João VI, documento que determinou a vio-
lenta conquista do território em posse das populações indígenas Caingangue e Xokleng, 
cujos sobreviventes foram deslocados para os chamados aldeamentos, cruelmente análo-
gos aos campos de concentração, impondo à força sua submissão à dita civilização. 

O Brasil foi ocupado rapidamente com os bandeirantes paulistas cobrindo distân-
cias imensas, à procura de escravos e de ouro e os portugueses foram pioneiros em dema-
sia, espalhando sua conquista de terras em uma área tão grande que não podiam manter 
uma estrutura de comunicação, transportes e administração, e acabaram por devastar o 
território que não conseguiam explorar. Em meados do século XVIII, a população brasi-
leira era de apenas três milhões de pessoas, para o território praticamente igual ao atual 
(LAMBERT, 1972). Não deve causar espanto o fato dos Campos de Palmas terem sido 
explorados efetivamente apenas no início do século XIX, após incentivo deliberado da 
Corte Portuguesa para que fazendeiros se estabelecessem na região, partindo de Curitiba 
e Ponta Grossa, visando a implantação de uma zona economicamente viável como rota de 
tropeiros, alternativa ao caminho Viamão-Sorocaba. Existiu uma relação entre os Cam-
pos de Palmas e os bandeirantes paulistas que recua para os séculos XVIII e XIX. Tais 
apontamentos demonstram o início da ocupação da região, muito anterior à chegada dos 
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migrantes e imigrantes de origem europeia, no início do século XX. 
Um ponto que mereceria mais estudos seria a relação de hostilidades entre os 

índios Xokleng e Caingangue com relação aos Guaranis e ao avanço dos bandeirantes, 
citado nos documentos antigos, o que mostraria importantes distinções culturais. Dizer, 
como fazem algumas pesquisas, que os índios já estavam na região quando os europeus 
chegaram não ajuda a explicar quem eram as populações que, através da miscigenação e 
aculturamento, tornaram-se a população cabocla que lutou na Guerra do Contestado.

O Mapa das Cortes, de 1749, foi a melhor das representações do interior do con-
tinente sul-americano desde a chegada dos europeus, sendo decisivo para a definição dos 
Campo de Palmas como território brasileiro. Não sendo o território, mas o representando, 
participou das negociações entre as coroas europeias sobre a divisão de uma região ao 
qual chegaram unicamente para a confecção do mapa. Também, na análise desta forma 
de documento, percebeu-se que até o final do século XIX não era representado na sua 
confecção o rio Goio-xim, posteriormente denominado Rio do Peixe, que seria o traça-
do da estrada de ferro São Paulo - Rio Grande. Mesmo os militares reclamaram não ter 
nenhum mapa apurado da região onde se localizavam os redutos, demonstrando o total 
desconhecimento das autoridades brasileiras até das informações mais básicas sobre o seu 
território, mesmo no início do século XX. 

A disputa entre as repúblicas do Brasil e da Argentina foi mais do que mera nota de 
rodapé na história dos estados de Santa Catarina e Paraná, fazendo parte de um processo 
histórico anterior ao do fim do século XIX, que teve a mediação do presidente norte-ame-
ricano Groover Cleveland. Apesar de marcante, foi apenas o ponto final de um processo 
secular entre disputas das metrópoles europeias sobre suas colônias ultramarinas. 

Destacaram-se também leis do século XVII que declararam os Campos de Palmas 
pertencente à Comarca de Lages, que posteriormente seriam cedidas à província de Santa 
Catarina, ocasionariam a mais longa disputa sobre limites da história jurídica brasileira, 
porque o Paraná havia estabelecido o Uti possidetis sobre a região, com razões jurídicas 
em defender suas pretensões ao território. Destaco que a Suprema Corte ratificou que a 
região pertenceria aos catarinenses. Sem uma definição clara sobre sua administração 
territorial, houve pouco ou nenhum incentivo para a realização de obras de infraestrutura 
nem implantação de instituições e criou-se um vácuo político, jurídico e social que foi 
uma das principais causas da Guerra do Contestado. A Vila de Palmas assim, se tornou o 
centro burocrático de todo o imenso território e, talvez seus registros possam estabelecer 
uma fonte de pesquisas não apenas sobre a história paranaense, mas também de todo o 
Oeste Catarinense. União da Vitória tem características parecidas, relativas à margem 
direita do Rio do Peixe, que poderiam elucidar também fatos históricos catarinenses. 

Pesquisar sobre o movimento denominado Guerra do Contestado necessitou de es-
tudo sobre o processo histórico da formação política e social da região denominada como 
Campos de Palmas. Neste contexto, causou estranhamento as limitadas investigações sobre 
o surgimento do grupo autóctone denominados de caboclos, como se os mesmos fossem 
elemento da natureza bravia a que os migrantes e imigrantes de origem europeia encontra-
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ram ao desbravar a região. Forças econômicas já estavam agindo na região várias décadas 
antes da guerra, que apenas intensificou uma progressiva marginalização do caboclo.

Este foi o tema do segundo capítulo, que teve como objetivo analisar as repre-
sentações da população cabocla durante a Guerra do Contestado, tendo como ponto de 
partida a descrição realizada por um jornalista da época, através das quais buscou-se 
identificar os elementos constituintes da cultura e das atividades econômicas baseadas na 
pecuária e no extrativismo da erva-mate, que estabeleceram uma sociedade integrada ao 
relevo e à ecologia dos Campos de Palmas. 

Aproveitando a vegetação em estepes do que ficou conhecido regionalmente como 
“campos”, foram implantadas por incentivo da Coroa Portuguesa fazendas voltadas para 
a pecuária, que tornaram-se o núcleo social que agregou as populações de brancos, ín-
dios e negros. A coexistência destes grupos díspares na exploração econômica da pecuária 
e da erva-mate facilitou a miscigenação, portanto, o caboclo não apenas passou a existir 
por geração espontânea, mas como consequência de uma política pública dos governantes 
brasileiros do século XIX, voltado para estimular o Uti possidetis português no território 
pretendido também pela Coroa Espanhola e depois pela Argentina. 

O tropeirismo, além de principal atividade econômica nos primórdios da ocupa-
ção, também se revelou como forma de educação, propiciando a divulgação de informação 
entre os diferentes grupos culturais da Estrada das Missões. Existem diversas pesquisas 
que valorizam o tropeirismo no caminho Viamão-Sorocaba, mas poucos que abrangem 
a abertura e a importância cultural do caminho que integrou os Campos de Palmas numa 
economia de caráter nacional baseada na utilização de muares, sendo necessários maiores 
aprofundamentos sobre os locais de pouso dos tropeiros, sua relação entre as fazendas e 
as vilas pelo caminho que passa pelos Campos de Palmas, desde o passo do Goio-En, no 
rio Uruguai, até a travessia do rio Iguaçu, em União da Vitória. 

Porém, a principal informação que pode servir de guia para futuros estudos é a 
política de implantação de fazendas por bandeirantes paulistas, a partir de Curitiba, que 
propiciou o surgimento do coronelismo, peça central para entender as tensões sociais 
durante a Guerra do Contestado. Em todos os momentos, figuras de Coronéis instigaram 
a violência no conflito, de maneira a defenderem seus interesses sobre a imensa região 
de terras devolutas que passaram a ter valor econômico na virada do século XIX para o 
XX, utilizando a população cabocla como massa de manobra. O primeiro combate a uma 
figura messiânica, como a de José Maria, pareceu ser mais uma reação do Coronel Albu-
querque, de Curitibanos, ao prestígio popular que o coronel Henrique de Almeida estaria 
recebendo ao aceitar o monge em suas terras, do que uma legítima e sincera preocupação 
com um suposto movimento monárquico sertanejo. 

Demerval Peixoto (1920, p.18) referiu uma série de fazendeiros que enviaram 
homens para combater nos batalhões patrióticos. Numa busca pela internet, pude cons-
tatar que no estado do Paraná existe uma rua denominada Coronel Fabrício Vieira, lo-
calizada no bairro de Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa. Também existem a Avenida 
Coronel Juca Pimpão, na cidade de Palmas, a rua Coronel Arthur de Paula e Souza e a 
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Praça Coronel Amazonas de Araújo Marcondes, na cidade de União da Vitória. No lado 
catarinense, existe a Escola de Educação Básica Henrique Rupp Júnior, no município 
de Campos Novos. Thomaz Vieira virou nome de um município no Planalto Norte Ca-
tarinense, Major Vieira. 

Relacionados ao Contestado temos ainda o Coronel Domingos Soares, que virou 
nome de um município próximo a Palmas e Clevelândia e o general Dionísio Evangelista 
de Castro Cerqueira, antigo Ministro das Relações Exteriores que auxiliou o Barão do Rio 
Branco no Acordo de Palmas, que demarcou a fronteira entre Brasil e Argentina, que teve 
o nome homenageado na cidade de Dionísio Cerqueira. Desmembrada de Curitibanos, 
uma cidade recebeu o nome de Frei Rogério. A antiga vila de São João dos Pobres, ou-
trora uma fazenda que o proprietário deixou de herança para seus ex-escravos de origem 
africana, mudou de nome para homenagear o Capitão do Exército, Matos Costa, que foi 
assassinado na localidade durante a guerra. Santa Catarina relaciona mais sua história 
com a do Contestado, porém o Paraná também está repleto de exemplos de como a dis-
puta pelos Campos de Palmas estão na gênese de sua formação social e política. E como 
permanece a triste tradição de se homenagear os vencedores de qualquer guerra, mesmo 
alguém acusado de roubo, tortura, estupros e mortes à traição, representado na rua Coro-
nel Fabrício Vieira. 

A presença dos caboclos lutando nos dois lados do conflito demonstra que esta-
vam unidos pelas mesmas condições precárias de subsistência. De um lado, aqueles que 
se sujeitavam às condições análogas ao feudalismo medieval que se criou nas fazendas, 
nas figuras dos vaqueanos, os “jagunços mansos”, de outro lado, aqueles que tentavam 
um pouco mais de liberdade nas terras devolutas formadas principalmente pela vegeta-
ção ombrófila, foram chamados de “jagunços transviados”. As relações entre o corone-
lismo nos Campos de Palmas, onde os fazendeiros eram a única representação de uma 
forma de governo, seria um tema para aprofundar em novas pesquisas antropológicas 
e sociais sobre a história do Contestado, principalmente no território que passou a per-
tencer ao Paraná. 

Foi principalmente nas ausências que se desconstruiu a imagem propagandeada 
dos caboclos nos discurso dos documentos oficiais e jornais da época da Guerra do Con-
testado. Analisando as contradições narrativas, com destaque para a Batalha de Irani, 
demonstrou-se desde o primeiro confronto como eram tendenciosas as notícias e relatos 
da guerra, deslegitimando sistematicamente os revoltosos. Também foi alvo de pesquisa 
e refutada a relação estabelecida entre a ausência da instrução formal com a religiosidade 
denominada catolicismo rústico pelos meios oficiais, apregoada como a causa principal 
da revolta armada dos caboclos contra o poder público. 

Na análise das representações dos caboclos nos jornais e documentos oficiais do 
período da Guerra do Contestado, percebeu-se o esforço em retratar aqueles que se re-
voltaram como fanáticos e bandidos, movimento relacionados às posições políticas e ide-
ológicas que permeavam as discussões nacionais no período. A visão corrente na época 
foi materializada pelo escritor Monteiro Lobato, que representou o caboclo semelhante às 
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pragas que infestam o sertão, culpados pelo seu próprio atraso, repudiando as inovações, 
o conhecimento e a ciência, saindo do caminho do progresso em silêncio para não preci-
sar se adaptar a uma vida moderna. 

Percebe-se a insistência num conceito do caboclo como uma vítima humilhada si-
lenciosa, aceitando um pedaço de carne para desistir da guerra e renunciar aos seus ideais. 
Seria alguém seminômade, quase mudo, analfabeto, sofrendo de fanatismo religioso por 
causa de sua ignorância que, conforme a estrada de ferro chegou às fronteiras dos Campos 
de Palmas, se refugiou nas matas com medo da modernização trazida pela Maria-Fumaça, 
se deslocando com as poucas posses de casebre em casebre, que abandonavam, enquanto 
iam sendo enxotados pelos novos proprietários das terras onde viviam.

Porém, foi possível refutar esta representação dos caboclos, porque mesmo ven-
cidos lutaram para preservar o seu modo de vida. A maioria eram moradores das terras 
devolutas que foram expulsos de suas terras pelo avanço da estrada de ferro e dos inte-
resses dos antigos fazendeiros das estepes que expandiam-se sobre a mata, registrando 
sua propriedade, com o conluio das autoridades políticas da época, que incentivavam tal 
prática para exercerem o Uti possidetis na disputa pela posse dos Campos de Palmas pe-
los dois estados sulinos. Não eram bandidos, eram pequenos agricultores e ervateiros que 
viviam do extrativismo da Floresta Ombrófila Mista. Não eram ignorantes, eram pessoas 
que valorizavam a instrução formal, apenas esta forma de educação não era disponível na 
época, porém, mesmo assim, muitos sabiam ler e escrever. Não foram massa de manobra 
de líderes messiânicos inescrupulosos, porque o movimento prosseguiu mesmo após a 
morte do monge. Não eram fanáticos, eram pessoas de fé que confessavam de uma forma 
o catolicismo diferente a do frei Rogério de Neuhaus. 

No terceiro capítulo, visando aprofundar o entendimento das relações históricas 
na representação dos caboclos durante a Guerra do Contestado, realizou-se a análise de 
fotografia histórica da Guerra do Contestado, representando o que aparentemente era a 
rendição de uma família cabocla. Inicialmente, a pretensão era utilizá-la para apontar os 
elementos da cultura cabocla através deste registro raro dos moradores da região no perío-
do, porém, a interpretação sobre a imagem teve que sofrer modificações, ao se confrontar 
as narrativas construídas pelo Exército Brasileiro presentes em relatórios e memórias dos 
militares da Campanha do Contestado, revistas e jornais da época. 

Norbert Elias e John L. Scotson, (2000) escreveram que problemas de peque-
na escala do desenvolvimento de uma comunidade são inseparáveis dos problemas em 
grande escala do desenvolvimento de um país, porque os fenômenos de uma localidade 
não ocorreriam em um vazio sociológico. Compreender os motivos para aquela família 
e demais pessoas ao seu entorno estarem na situação, capturadas pela câmara escura do 
fotógrafo, deram direção à pesquisa sobre os aspectos históricos, políticos e econômicos 
que levaram à formação de um povo chamado caboclo no planalto meridional brasileiro, 
área contestada com graves carências institucionais. 

A fotografia da rendição da família talvez seja a melhor representação pictórica 
dos caboclos que lutaram na Guerra do Contestado. Apesar de Claro Jansson ter produzi-



115

do outras imagens icônicas, como a do Piquete do Pedro Ruivo e imagens da Maria-fuma-
ça, esta efígie registrou inúmeras informações sobre o modo de vida e as relações sociais 
vigentes, radical por mostrar pessoas comuns. Por muito tempo, ela tem sido usada para 
representar a fome e a miséria ao qual foram reduzidos os caboclos no cerco aos redutos, 
que gerou inúmeros relatos de desespero de um grupo que não estava preparado para lu-
tar uma guerra nestas circunstâncias, mas a análise apontou que realmente representa um 
momento de rendição, mas não de humilhação.

O principal em sua leitura foram novamente as ausências, porque que foi o registro 
de uma pantomima realizada para representar um dia especial de tão comum e o orgulho 
de um ato singelo, de partilhar um churrasco, com as pessoas queridas, após uma missa. 
Estar num contexto de guerra foi tão anacrônico que dificultou sua interpretação, mas ao 
ser analisada como obra artística que representava a cultura cabocla, passou a fazer sentido. 

Continua válido que a imagem permaneça usada para ilustrar os fatos históricos 
de janeiro de 1915, desde que seja a representação de uma traição, destacando como os 
moradores do sertão meridional brasileiro foram trucidados por acreditarem nas promessas 
de um General do Exército, que atraiu homens, mulheres e crianças com salvo-condutos, 
missas e festas para depois as executarem sem julgamento. Setembrino de Carvalho pode 
ter passado a vida se defendendo das acusações, porém Pedro Ruivo apareceu em muitos 
documentos sob ordens do Tenente Coronel Onofre Ribeiro, comandante da Coluna Norte, 
subordinado direto do general e seu representante, o que demonstrou que foram utilizados 
os próprios caboclos como algozes, para esconder a responsabilidade sobre seus atos. 

Destacou-se, neste caso, a reação dos jornais contra as execuções sumárias, co-
brando explicações do Exército. Também fez o governador de Santa Catarina apresentar 
reclamações formais (principalmente alegando terem sido mortos eleitores), atitudes que 
foram simplesmente ignoradas pelos responsáveis, que inicialmente alegaram contin-
gências de guerra para depois simplesmente silenciarem-se, negando assim os aconteci-
mentos. Mesmo existindo um processo judicial na Comarca de Canoinhas, contra Pedro 
Ruivo, o principal acusado de ser executor do massacre, veio ser prontamente inocentado 
pelas autoridades da época. O general chegou a ser Ministro de Estado e terminou seus 
dias reformado como Marechal. Apesar da mancha na reputação, a impunidade foi a prin-
cipal marca dos acontecimentos de janeiro de 1915.

Segundo Valentini (2003, p. 159): 

O silêncio dos sertanejos foi, durante muitos anos, a única resposta à 
condição de vencidos que lhes foi imposta. Hoje, os descendentes já 
não se envergonham de dizer que o avô foi jagunço. Não se trata de fa-
zer o “resgate” do sertanejo enquanto herói, tecendo-lhe uma apologia 
pelos seus feitos. Trata-se, simplesmente, de entendê-lo dentro de de-
terminado contexto histórico destacando o sentido que tal compreensão 
tem para a historiografia.

Os caboclos não foram heróis, tampouco foram vilões. Realmente atacaram 
cidades e vilas, despertaram o terror das elites locais, enfrentaram colonos de origem 
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europeia, saquearam fazendas e mataram muitas pessoas. O importante é que qualquer 
representação dos caboclos dos Campos de Palmas é apenas uma sombra da complexida-
de cultural e social desta população, durante a Guerra do Contestado. Principalmente, é 
necessário sempre recordar de que eles foram protagonistas de uma importante parte da 
história brasileira. 

Finalmente, o acordo de limites entre Paraná e Santa Catarina foi assinado em 20 
de outubro de 1916, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Os mapas e documentos 
oficiais passaram a utilizar outros termos para a região que foi dividida e, a partir daquele 
dia, não participaria mais das representações sobre o território brasileiro. O acordo tam-
bém representou, de certa forma, a certidão de óbito dos Campos de Palmas. 

Os colonos de origem europeia que se estabeleceram a partir desta data criaram 
uma nova história, valorizando o merecido pioneirismo e bravura daqueles que enfrenta-
ram um local desconhecido para desenvolverem na região uma matriz econômica baseada 
na agricultura e industrialização, que, apesar de bem sucedida, empurrou ainda mais para 
a marginalização os antigos moradores que sobreviviam do extrativismo dos campos e 
florestas. Os colonos não travaram conhecimento da rica história e, quando o fizeram, foi 
sob o viés das autoridades que repercutiam o discurso de que o banditismo e o fanatismo 
foram a causa da insurreição. 

A linha de Pesquisa Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores, da 
Universidade do Oeste do Paraná, Campus de Francisco Beltrão, possui na sua ementa 
o objetivo de investigar as inter-relações entre cultura e educação visando a formação 
de professores que atuem também nos processos educativos não formais, como o que 
aconteceu por tanto tempo entre a população cabocla, que buscou na religiosidade, nas 
manifestações sociais e nos costumes uma forma de propagar um meio de vida adaptado 
à ecologia e geografia da região, em contraponto aos processos formais de instrução, 
implantados principalmente para atender à nova população, de origem europeia, que via 
na transformação do espaço ecológico, com a derrubada das matas para a implantação de 
lavouras, uma representação de progresso e desenvolvimento. 

Muito respeitosamente, esta dissertação finaliza apresentando uma sugestão ao 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação, para que em seu projeto político-pedagógico 
inclua também os caboclos como sujeitos-alvo de pesquisas acadêmicas pela instituição.

Por mais que eles estejam representados entre os moradores do campo, da cidade, 
e entre os pobres, estudos direcionados especificamente a este grupo em vulnerabilidade 
social nas periferias das cidades, nos grotões e estigmatizados, poderiam gerar novas pes-
quisas, para interferir nas propostas e práticas educativas regionais emancipatórias para 
a população de origem cabocla. São necessárias produções acadêmicas que percebam as 
diferenças sobre como o trabalho é representando por esta população. As políticas edu-
cacionais, as formas de financiamento e gestão dos sistemas educacionais precisam levar 
em contas as particularidades culturais para serem implementadas, abordando também a 
importância da valorização e preservação dos costumes, da religiosidade e das relações 
sociais e com a natureza dos sujeitos de origem cabocla. 
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Representar é sempre tentar substituir uma ausência. Passados cem anos do fim 
dos Campos de Palmas, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná vivem separados 
política e administrativamente, mas compartilham a mesma gênese, representada pelos 
caboclos que continuam como moradores desta área. O fato de serem comuns tanto no 
campo quanto nas cidades esconde o quanto os caboclos são especiais e, sua ausência na 
história regional não significa que nada representaram, pelo contrário, apenas que foram 
protagonistas de processos em que lhes foi tirado a voz e os rostos.

Ainda é possível romper com o silêncio e enxergar como sujeitos quem perma-
neceu invisível, mesmo com todos olhando, mas nada enxergando, como a fotografia 
daquela família em um churrasco. É possível especular como morreram, mas naquele dia 
foram registrados cheios de vida, belos, valorosos e, quem sabe, felizes!

Tendo tantas vezes utilizado a ilustração como uma forma de síntese de conceitos 
nesta pesquisa, concluo a obra não com um texto, mas com um desenho. É um contra-
ponto para ilustração 05, que representou uma família cabocla integrada à floresta om-
brófila mista, porém, mostrando como vejo sua situação na atualidade. É uma população 
presente nas periferias das cidades, muitas vezes em situações de vulnerabilidade social 
e dificuldades de aprendizagem nas escolas públicas. Na maior parte do tempo, são invi-
síveis para os descendentes dos pioneiros de origem europeia que ocupam os cargos de 
lideranças e estabelecem as políticas públicas na região. Porém, o fato de serem ignorados 
não representa que os caboclos não continuam existindo na região dos antigos Campos 
de Palmas.

Ilustração do autor. Fonte: Arquivo Pessoal.

Ilustração 21 - Os caboclos continuam no campo e nas periferias das grandes cidades.
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Autor: Gerson Witte. Fonte: VALENTINI ...[et al.], 2013.

Ilustração 22 - A fauna e flora no Contestado.
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