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“Essa cova em que estás, 

Com palmos medida, 

É a conta menor  

Que tiraste em vida. 

É de bom tamanho, 

Nem largo, nem fundo, 

É a parte que te cabe 

Deste latifúndio. 

Não é cova grande, 

É cova medida,  

É a terra que querias  

Ver dividida. 

É uma cova grande  

Para teu pouco defunto, 

Mas estarás mais ancho 

Que estavas no mundo 

É uma cova grande  

Ora teu defunto parco, 

Porém mais que no mundo 

Te sentirás largo. 

É uma cova grande 

Para tua carne pouca, 

Mas a terra dada,  

Não se abre a boca. 

Viverás, e para sempre 

Na terra que aqui aforas: 

E terás enfim tua roça”. 

 

João Cabral de Melo Neto – Morte e Vida Severina 
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RESUMO: O presente trabalho buscou analisar a relação entre memória, 
religião cabocla e a luta por terra da Guerra do Contestado a partir do Caderno 
de Cantos da Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina (2015) que 
teve como temática a memória da luta por terra da Guerra do Contestado 
(1912-1916). Em virtude das celebrações do centenário do conflito, o local 
escolhido para a realização do evento foi a cidade de Timbó Grande (SC), um 
antigo reduto dos caboclos no período final da Guerra. Para complementar o 
conjunto de fontes, foram analisados os lugares sagrados de memória para a 
religião popular, ligada à passagem dos Monges do Contestado pela região. 
 
Palavras-Chave: Guerra do Contestado, Romaria da Terra, Monge João 
Maria, Religião Popular, Memória, Luta por Terra. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os sertões de Santa Catarina e Paraná, entre a segunda metade do 

século XIX e começos do XX conheceram e acompanharam os passos de 

alguns homens considerados “santos”, que por ali caminharam, sem fixar 

residência em um único lugar. Foram três que se converteram em apenas um, 

segundo o imaginário do povo daquela região. Foram três homens que 

trouxeram para esses sertões outras re-significações de mundo, e estas por 

sua vez, foram incorporadas na vida e realidade dos caboclos, de acordo com 

seu cotidiano, modos de vida e necessidades materiais e espirituais. Distante 

dessa parcela da população estava o governo estadual e federal, mais 

preocupado na modernização e industrialização da recém-criada República. As 

práticas religiosas dos sertanejos estão ainda presentes na vida de todas as 

cidades herdeiras da guerra. Esse povo conheceu a miséria, a fome, a 

violência do Estado e dos poderes locais. Conheceu a guerra, o esquecimento 

e injustiça. Cidades da Guerra herdaram a pobreza e as desigualdades sociais 
1. 

A Guerra Sertaneja/Cabocla do Contestado (1912-1916) foi uma luta 

entre os moradores do planalto catarinense e sudoeste paranaense, residentes 

na região contestada pelos estados de Santa Catarina e Paraná, e o Exército 

dos respectivos estados, em um primeiro momento. Posteriormente, 

contingentes nacionais foram deslocados para a região a fim de reforçar a 

ofensiva militar. De acordo com a historiografia pertinente ao tema, foram 

quatro anos de combates intensos nos vales e ao longo dos cursos dos rios da 

região, que presenciaram a luta desigual entre sertanejos e exército. A 

denominação Guerra Sertaneja do Contestado é incorporada a esse trabalho 

por concordar com Paulo Pinheiro Machado no que se refere aos motivos de se 

utilizar da expressão: segundo o historiador, o uso de “Guerra Sertaneja” como 

foi empregado primeiramente por Maurício Vinhas de Queiroz, faz referências – 

1 Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,contestado-a-regiao-nordeste-de-
santa-catarina,834528. Acesso em: Junho/2015. 
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mesmo que indiretamente – a outros movimentos populares sertanejos Brasil 

afora 2.  

Em meados do ano de 2013, um colega que estudava o messianismo na 

Guerra do Contestado entrou em contato comigo para que eu transcrevesse 

um documento referente à sua pesquisa. A fonte consistia em um processo 

criminal sobre o Combate do Irani, no qual morreram o capitão da polícia do 

Paraná, João Gualberto, e o último monge que passou pelo interior de Santa 

Catarina, José Maria. Depois de transcrito e entregue, continuei minha 

pesquisa sobre o movimento abolicionista em Curitiba e assim como todas as 

coisas que estão em nosso futuro, eu não desconfiava que me “apaixonaria” 

mais pela história dos caboclos.  

Um ano após o contato com a referida fonte, tive a oportunidade de 

conhecer os territórios da Guerra com o Prof.º Dr.º Nilson César Fraga, em 

uma viagem de campo que fazia parte do encerramento de sua disciplina na 

pós-graduação do curso de Geografia (UFPR). E então se produziu o 

encantamento. Estar presente em territórios um dia palcos de um dos maiores 

massacres da história do Brasil me levou a diversos questionamentos. As 

cidades visitadas durante três dias foram São Matheus do Sul (PR), Três 

Barras (SC), Porto União (SC), União da Vitória (PR), Calmon (SC), Lebon 

Régis (SC), Caçador (SC) e por fim, Irani (SC). Encontramos ali as 

permanências de ensinamentos que sobreviveram mais de um século, seja 

pela tradição oral, pelas igrejas, pelos pocinhos de água abençoada do Monge 

ou as cruzes de cedro que o monge colocava em locais considerados 

sagrados. Trataremos dessas fontes materiais no decorrer da pesquisa. 

Além desse encontro com os locais sagrados e de luta, percebo que a 

História do Paraná se recusa a aceitar ou mencionar a Guerra do Contestado 

como também parte de sua história. Observo, em minhas experiências como 

professora, os livros didáticos e não há mais do que dois parágrafos sobre o 

tema – quando os há. Geralmente se fala muito sobre a Guerra de Canudos, 

que de fato foi também um grande massacre do povo do sertão. Mas se 

2 MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado. Campinas: Editora da UNICAMP, 

2007, p. 36. 
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esquece de um massacre tão grande quanto em territórios que não distam 

mais de duas horas de viagem. Talvez uma das únicas coisas da Guerra que 

conhecemos, como moradores da capital do Estado do Paraná, é uma grande 

avenida com o nome do Chefe de Polícia João Gualberto, que morreu em 

combate no Combate do Irani, considerado por muitos historiadores o marco 

inicial da Guerra. Morreu com ele o Monge José Maria. Sabemos pouco desse 

conflito armado que se deu nos sertões do Paraná e Santa Catarina; pouco se 

sabe da situação de pobreza, miséria e desigualdade quem que viviam 

população dessas regiões. A grande parte desse trabalho foi motivada pelo 

interesse do não-esquecimento de uma luta tão importante e ainda presente 

nos territórios herdeiros do conflito. 

As fontes são, por este trabalho, consideradas memória viva e em 

permanente construção e re-significação. Trata-se, inicialmente, de três 

viagens de campo realizadas a diversas cidades do Vale do Contestado. A 

principal fonte dessa pesquisa é o Caderno de Cantos da Romaria da Terra de 

2015, como será explicitada posteriormente. Sobre a realização das viagens, a 

primeira aconteceu em outubro de 2014, sob a coordenação do Prof.º Dr.º 

Nilson César Fraga, como já mencionado anteriormente. Foram nove cidades 

ligadas à Guerra e à história dos Caboclos. A segunda viagem realizou-se em 

julho de 2015 com a finalidade de participar da Semana do Contestado de 

Santo Antônio do Trombudo, Lebon Régis – SC, organizada pela Associação 

Cabocla de Lebon Régis, Prefeitura da cidade e pela Igreja Matriz de Santo 

Antônio. Essa semana de celebração envolveu e mobilizou a cidade inteira, 

que se reuniu todos os dias no salão paroquial da Igreja para assistir às 

palestras, teatros, exposições permanentes, homenagens e a exibição de um 

documentário feito na região. A terceira e última viagem, foi direcionada à 

participação da Romaria da Terra e das Águas, realizada em setembro de 2015 

na cidade de Timbó Grande – SC, local escolhido em virtude das celebrações 

do centenário da Guerra do Contestado, já que a cidade foi um dos últimos 

redutos caboclos de resistência ao poder do exército que os cercava.  

A Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina deste ano reuniu 

fiéis de todos os Estados próximos e incorporou elementos do catolicismo 

caboclo do período dos Monges e da Guerra do Contestado, juntando-os com 

os ritos litúrgicos da Igreja Católica. 
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São práticas religiosas observadas pelo franciscano Frei Neuhaus, que 

permanecem, mesmo que reformuladas e re-significadas no dia a dia dos 

herdeiros do Contestado. Além de tudo isso, a luta por terra e território do 

período de conflito mencionado permanece intrínseca a vivência diária dos 

moradores do planalto, como será demonstrada no presente trabalho. 

Em busca de entender e analisar as permanências e rupturas no 

processo histórico, de determinado grupo social, é que esse trabalho foi 

iniciado. Procuramos entender a relação entre a memória, a mensagem 

religiosa e as crenças com a luta pelo direito à terra. Especificamente 

trabalharemos com a mensagem religiosa do Monge João Maria antes da 

Guerra do Contestado: o que ele fez e como fez naquele sertão catarinense; de 

que maneira a palavra de Deus chegou até os caboclos, pela mediação desses 

homens peregrinos. E ainda durante a Guerra: qual a significação que a 

população envolvida no injusto conflito deu aos ensinamentos desses “santos 

homens”. A nós, quase cem anos após o término da Guerra chega, por meio da 

Romaria da Terra e das Águas, as mensagens que João Maria lançou para o 

povo, principalmente no que se refere à luta por terra, mas também no respeito 

à natureza, no respeito ao ser humano, certos manuais de boa conduta para a 

vivência cabocla. 

Pretendemos, com esse trabalho, compreender o processo que levou à 

Guerra Sertaneja do Contestado nos Estados de Santa Catarina e Paraná, bem 

como a participação e envolvimento de cada um desses no conflito, direta ou 

indiretamente. Mas esse seria um objetivo secundário, frente ao foco principal 

que daremos à pesquisa: a passagem e as mensagens dos monges no Vale do 

Contestado, a permanência de suas palavras e ensinamentos, bem como a 

memória construída em torno dessas figuras – ou figura, no singular – que está 

representada na Romaria da Terra e das Águas no Estado de Santa Catarina.  

O primeiro capítulo trata, primeiramente, do contexto histórico em que os 

três homens peregrinos passaram pela região sul do Brasil, especificamente no 

Estado de Santa Catarina entre a segunda metade do século XIX e primeiras 

décadas do século XX. Focamos nas mensagens e práticas religiosas que 

foram atribuídas aos três Monges – Anástas Marcaff, João Maria de Agostini e 

José Maria – e como a memória na região preservou o culto e as visões de 

mundo “trazidas” por eles. Ainda no primeiro capítulo trabalharemos a questão 
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da memória como objeto da história, marcando nossa metodologia na análise 

feita por esse trabalho. Contamos com as relações feitas entre memória e 

identidade social de Michael Pollak, bem como suas considerações acerca da 

memória traumática de períodos de conflito ou Guerra, como foi o caso do 

Contestado. Para conceituar a memória, utilizamos como referência os 

trabalhos de Jacques Le Goff, Ulpiano de Menezes e Jacy Alves de Seixas. E 

por fim, para entendermos a preservação e construção da memória, utilizamos 

a problemática dos lugares de memória, de Pierre Nora, que muito contribui 

para a análise de fontes do terceiro capítulo, já que trabalhamos com diversos 

exemplos do que são esses lugares de memória no Vale do Contestado. 

Ainda no primeiro capítulo, também contextualizamos e conceituamos a 

religião, objeto do nosso trabalho, mais especificamente o que é religião 

popular no Brasil. Dentro dessa questão, devemos atentar para o fato que 

como e porque surgiu o que se chama de “religião cabocla do Contestado”, que 

está presente nas celebrações da Romaria da Terra em Santa Catarina, por 

exemplo.  

O segundo capítulo é dedicado a um breve histórico da luta por terras e 

direito à vida no Brasil, passando por diversos conflitos que exemplificam a 

questão da desigualdade na distribuição de terras no país. Além da Guerra do 

Contestado, outros movimentos surgiram, com características similares, porém 

devemos sempre levar em consideração os contextos históricos e os agentes 

dessas revoltas. Palmares, Pedra Bonita, Canudos, Porecatu são exemplos de 

resistência e organização frente ao grande problema da estrutura agrária 

brasileira, que fazem parte da memória e da luta do campo, levantando a 

bandeira da revolução. Portanto, abordaremos também o surgimento dentro da 

Igreja de segmentos que assimilaram a questão da luta por terra às propostas 

de atuação do catolicismo no Brasil e na América Latina. As décadas de 1960 a 

1980 são de extrema importância para a pesquisa por conta do surgimento da 

Teologia da Libertação, das Comunidades Eclesiais de Base, das Comissões 

Pastorais da Terra e da organização de movimentos sociais como o Movimento 

dos Sem Terra. É nesse momento que surgem as Romarias da Terra e das 

Águas no Brasil inteiro, numa iniciativa conjunta das organizações citadas 

anteriormente. Portando, caracterizamos as romarias e trabalhamos a primeira 

Romaria da Terra do Estado de Santa Catarina, em 1986, com a temática 
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voltada para a Guerra do Contestado, para então compreender a organização 

da Romaria da Terra deste ano, 2015, com o tema “Redutos de Resistência, 

Esperança e Encantamento da Vida”, em virtude do centenário do massacre do 

contestado.  

O terceiro e último capítulo finaliza nossas discussões acerca de 

memória e religião a partir do conjunto de fontes utilizadas nessa pesquisa. 

Como já mencionamos anteriormente, as fontes são memória em permanente 

construção e desconstrução. As viagens realizadas aos “lugares de memória” 

da Guerra do Contestado foram analisadas conforme sua ligação religiosa e 

social com o tempo de conflito entre caboclos e Exército. A memória como 

construtora de identidade nos campos contestados é visível também nos 

discursos dos moradores da região, os quais sinalizam a importância de não 

deixar que a luta cabocla caia no esquecimento. Entre museus e cruzeiros de 

cedro plantados nos mais diversos locais, observaremos a significação 

simbólica nos ensinamentos de João Maria, na contemporaneidade, que os 

herdeiros da Guerra transpuseram para seu cotidiano.  

O Caderno de Cantos da Romaria da Terra de 2015 compõe o foco da 

análise histórica acerca da mensagem religiosa dos Monges do Contestado. As 

canções trazem em sua essência a luta por terra, visto que as Romarias da 

Terra brasileiras surgiram para contemplar o povo oprimido do campo, 

principalmente. Mas não só os camponeses são retratados inúmeras vezes nas 

músicas: identificamos nelas a luta por moradia nas cidades; a luta pelo 

reconhecimento da história indígena e da história do negro no Brasil; a luta dos 

operários; a história da América Latina; a história das mulheres. O tema da 

Romaria catarinenses de 2015 foi escolhido em virtude do centenário da 

Guerra do Contestado e, das 64 canções, 24 remetem à luta cabocla, aos 

líderes das irmandades, aos Monges e ao massacre da população camponesa. 

São composições de moradores do Contestado que dedicaram sua vida à 

preservação da memória, da religião e do folclore caboclo: Vicente Telles e 

Romário Borelli são exemplos desses homens nascidos na região, que tem sua 

história pessoal intimamente ligada com o período da Guerra.  

Foram identificados três pontos pertinentes, no Caderno de Cantos, que 

trabalhamos na análise histórica: 1) a presença das mulheres “de ontem e de 

hoje” na Romaria da Terra; 2) o paralelo entre a história dos hebreus no Egito e 
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os romeiros da terra; e por fim, 3) a mensagem de João Maria (re)significada 

para a luta contemporânea pela terra.  

Perto do encantamento que a cultura cabocla no Contestado produz em 

quem a conhece, esse trabalho pretende produzir novos questionamentos e 

análises para que a luta dos caboclos oprimidos seja cada vez mais ouvida. O 

Contestado não acabou: permanece vivo no cotidiano de todos os moradores 

das pequenas cidades herdeiras da Guerra. Todos os antigos redutos e 

cidades santas construídas ne década de 1910 ainda estão de pé, mesmo que 

possuam outras configurações. Hoje, o que se contesta nos sertões 

catarinenses são a pobreza, o sistema de educação e de saúde; a sociedade 

produtora de desigualdades, os permanentes latifúndios, a vida não valorizada.  
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CAPÍTULO 1 
 
1. GUERRA DO CONTESTADO, MEMÓRIA E RELIGIÃO: PRESSUPOSTOS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

1.1 OS MONGES PEREGRINOS E A GUERRA DO CONTESTADO 
 

Entre os anos de 1912-1916, nos sertões catarinenses aconteceu uma 

das maiores guerras civis do Brasil. A Guerra do Contestado, antes de 

qualquer coisa, foi uma luta por terra por parte dos caboclos expropriados das 

lavouras. Do outro lado, estavam as forças oficiais da recém-criada República 

do Brasil: primeiramente o contingente de policiais dos Estados de Santa 

Catarina e Paraná e depois grande parte do Exército Brasileiro foi deslocado 

para combater os revolucionários do campo. Uma série de fatores podem 

explicar, sob diversos vieses, o motivo que levou ao início dos combates. As 

questões políticas, econômicas e culturais estão intimamente ligadas, formando 

um grande processo em que cada instância depende da outra para completar o 

entendimento desse caso tão particular que foi a Guerra do Contestado, como 

veremos adiante. Além da Guerra do Contestado, o Brasil do final do século 

XIX e começo do XX, presenciou outras guerras dentro de seu território, 

motivadas pelas mais diversos questões, sendo 

 
“Uma série de crises – de ordem econômica, ideológica, 
de autoridade – expressas em rebeliões espalhadas em 
vastas áreas do interior do Brasil, abrangendo muitos 
milhares de habitantes do campo, é a característica 
principal do período de transição que compreende o 
último quartel do século XIX e o primeiro desde século 
em nosso País. 
Que foram Canudos, Juazeiro, o Contestado, Caldeirão, 
Pau de Colher, Pedra Bonita, que precedeu a todos, com 
traços mais ou menos idênticos, ao lado do 
cangaceirismo, que se prolongou até os fins da década 
de 30? Para a nossa história têm sido encarados como 
fenômenos extra-históricos. ‘Banditismo’, ‘fanatismo’ são 
expressões que os resumem, eliminando-os dos 
acontecimentos que fazem parte de nossa evolução 
nacional [...]” 3. 
 

3 FACÓ, Rui. Cangaceiros e Fanáticos. Gênese e Lutas. 5º Edição. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1978, p. 7. 
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Portanto, tendo como base a afirmação de Rui Facó citado acima, as 

temáticas referentes à grande maioria dos conflitos, guerras, rebeliões 

brasileiras que tiveram como foco a luta camponesa ou operária, a luta do povo 

oprimido dos sertões são deixadas de lado na construção da história e da 

memória do Brasil. Dentre diversos paralelos que podemos traçar entre o 

Contestado e Canudos, por exemplo, está a presença de um líder de caráter 

espiritual e de resistência. Comumente se chamavam esses “líderes” e seus 

seguidores e/ou fiéis de “fanáticos”, “ignorantes”: a historiografia sobre a 

Guerra do Contestado, até mais ou menos a década de 1970 partilhava desses 

termos e definições, ainda herdeira dos trabalhos de militares sobre a guerra. 

Segundo Paulo Pinheiro Machado, uma das principais referências sobre o tema 

da Guerra, 

 
“O conceito de “fanatismo”, por expressar uma condição 
mental irracional, um comportamento ligado à loucura, foi 
a principal saída encontrada por militares, jornalistas e 
historiadores para montar uma estrutura explicativa ao 
fenômeno que se desenvolveu no Contestado. A 
associação de um movimento que agrupou um conjunto 
heterogêneo de pessoas à condição de loucura apenas 
revela como, ao longo de décadas, os intelectuais, a 
imprensa e os pesquisadores do litoral e das capitais 
negaram-se a estudar as razões internas, próprias, das 
pessoas que lutaram ao lado das ‘Cidades Santas’. Um 
verdadeiro muro cultural separou, por décadas, os 
pesquisadores dos sertanejos” 4. 
 

Paulo Pinheiro Machado, Marli Auras e Maurício Vinhas de Queiroz são 

três autores que auxiliaram na compreensão dos processos que levaram à 

Guerra do Contestado, tanto por questões econômicas, quanto por questões 

políticas e ideológicas. Focando na religião popular cabocla, na mística e na 

figura e presença dos Monges do Contestado, contamos com os trabalhos de 

Gilberto Tomazi, Eloy Tonon e Tania Welter.   

A questão religiosa, essencial para pesquisa e presente do cotidiano do 

Contestado da contemporaneidade, é herdeira do século XIX. Portanto, o ponto 

que nos interessa aqui é: como se construiu a religião cabocla do Contestado 

4 MACHADO, Paulo Pinheiro. O Centenário do movimento do Contestado (1912/2012). 
História, Memória e Historiografia, p. 1-2. Disponível em: 
http://www.historia.uff.br/nra/textos/PAULO_PINHEIRO_MACHADO.pdf. Acesso em 
Setembro/2015. 
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e, para isso, necessitamos falar da passagem dos três Monges. Considerados 

símbolos da luta pela terra, os “santos” homens levaram a palavra aos 

caboclos; curavam e realizavam benzeduras utilizando das propriedades de 

plantas e chás; revelou-lhes um mundo sem opressões, onde todos seriam 

livres da dominação e igualmente felizes.  

A República estava de certa forma, traumatizada com a Guerra de 

Canudos, no interior da Bahia, que também teve características milenares, de 

crença em uma vida melhor e mais justa, e um ajuntamento de pessoas pobres 

em torno de um líder. Talvez isso explique porque o Estado Brasileiro deslocou 

quase todo o seu exército para combater, desigualmente, as forças dos 

caboclos pobres, pequenos proprietários de terra, entre outras parcelas da 

população que se sentiram contempladas pelo movimento que foi se 

organizando. Segundo Paulo Pinheiro Machado, a crença no Monge – logo 

após sua morte, a crença na sua volta – atingiu além de caboclos,  

 
“[...] diferentes segmentos sociais, como posseiros e 
sitiantes expulsos de suas terras, comunidades negras e 
caboclas do planalto, médios fazendeiros, antigas 
lideranças federalistas e opositores políticos dos 
coronéis de Curitibanos, Canoinhas, Lages, Rio Negro, 
Timbó e União da Vitória” 5. 

 

Portanto, não estavam envolvidos na formação das irmandades 

caboclas apenas caboclos pobres: a menção aos opositores políticos dos 

mandatários locais, numa época em que o “coronelismo” era uma disputa de 

poderes geralmente envolvendo a violência e a opressão. O movimento social 

que ali se configurou “não se apresentou de forma tão uniforme e homogênea” 
6 como pensavam os historiadores das décadas de 1950 e 60, como por 

exemplo, Maria Isaura de Queiroz 7.  

Mas, antes de qualquer coisa, precisamos traçar alguns pontos sobre os 

três Monges do Contestado, levantando questões não excludentes entre si 

5 MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2007, p. 25. 
6 Ibidem, p. 25. 
7 Paulo Pinheiro Machado realiza uma crítica à referida historiadora no sentido do uso do 
conceito de messianismo e “anomia social” e perda de identidade. A obra da pesquisadora é o 
livro: QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. La Guerre Sainte au Brésil: Le Mouvement 
Messianique du Contestado. São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, 
1957. 
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para entender o processo que levou à Guerra. A Guerra do Contestado não 

pode ser analisada sem a religiosidade que se construiu nos sertões 

catarinenses. O foco das lutas sempre esteve intimamente ligado com os 

ensinamentos de três homens que, como já mencionamos, passaram pelo sul e 

sudeste do Brasil entre a segunda metade do século XIX e começo do XX. 

Segundo a historiografia pertinente ao tema, é muito difícil chegar às fontes 

sobre a vida e vivência desses homens; o que eles deixaram para o povo foram 

palavras, ensinamentos religiosos, cruzeiros e pocinhos de água nascente 

abençoada. Portanto, para entender como e porque a Guerra aconteceu, 

mesmo que esteja ligada também a questões econômicas e políticas, devemos 

primeiramente explicitar quem eram esses homens, o que fizeram e o mito que 

se construiu em torno de suas figuras. Foram, antes de tudo, exaltados pelo 

povo como profetas, messias, enviados de Deus, santos.  

Segundo o imaginário da região, foram três homens que se converteram 

em um só. Quando um morria, voltava no outro. A semelhança física entre os 

três também contribuiu para a construção da memória em torno da passagem 

dos chamados Monges do Contestado. Porém, segundo alguns autores como 

Maurício Vinhas de Queirós, não era apenas isso: muitos caboclos acreditavam 

que, na verdade, de fato era apenas um homem, muito velho, que aparentava 

mais de 100 anos. Mas, mesmo que vagamente, podemos conhecer a biografia 

dos três de acordo com pesquisas desenvolvidas na última década.  

O primeiro deles se chamava João Maria D’Agostinho, italiano nascido 

em Piemonte que chegou a São Paulo após peregrinar pela América do Norte, 

Central e descer até o Brasil 8, em 1844. Permanecendo em Sorocaba por mais 

ou menos dois anos (1846), Agostinho – ou Agostini, - chamou a atenção, pois 

a crença no poder das águas sagradas abençoadas por ele nasce nessa 

cidade. Os operários da região, segundo Eloy Tonon, são os que mais 

procuram o eremita, subindo o morro onde este residia, para abastecerem-se 

dessa água “abençoada”, com poderes milagrosos 9. Porém, 

 

8 KARSBURG, Alexandre de Oliveira. O Eremita do Novo Mundo. A Trajetória de um 
Peregrino Italiano na América no Século XIX (1838-1869). 2012. 480 f. Tese de Doutorado – 
UFRJ. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. 
9 TONON, Eloy. Os Monges do Contestado: Permanências, Predições e Rituais no 
Imaginário. Palmas: Kaygangue, 2010, p. 97-98. 
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“O monge desaparece de Sorocaba por volta de 1846 e 
os registros mostrarão que se dirigiu para o sul do país, 
muito provável seguindo a trilha dos tropeiros, com 
estadas na Lapa (Paraná), em Mafra, Papanduva, Monte 
Castelo e Lages (Santa Catarina), e Santa Maria (Rio 
Grande do Sul). Na cidade da Lapa, antiga Vila do 
Príncipe, o monge albergou-se em uma gruta próxima à 
Vila, imediatamente os crentes buscam-no para benções, 
aconselhamentos e orações. No curto período que lá 
esteve adquiriu fama de piedoso e santo, chegando até 
mesmo a ser convidado para pregar na Igreja Matriz 
local” 10. 
 

Depois da Lapa, em sua passagem por Mafra (SC), segundo o mesmo 

autor, ficou pouco tempo, porém o suficiente para erigir cruzeiros, um deles 

preservado dentro de uma capelinha e pode ser encontrado dentro da própria 

cidade, caso diferenciado das outras cruzes, já que a grande maioria fica 

localizada nos arredores dos centros urbanos, mais próxima à natureza e às 

fontes abençoadas pelo mesmo monge. 

 
“Logo após seu desaparecimento [João Maria] surge 
outro monge, o São João Maria de Jesus, que seria o 
seguidor e que prosseguiria com as atividades do monge 
João Maria. Este é o monge que se tornou mais célebre 
na memória coletiva da população. Esteve durante muito 
tempo presente junto aos camponeses nos anos de luta 
e conflitos no Sul, e assim como seu antecessor, sua 
vida era cheia de mistérios. Sabe-se que tinha origem 
estrangeira, devido a registros de seu sotaque carregado 
e a seu nome original Atanás Marcaf. [...] Essa 
ascendência estrangeira também ampliava a mística em 
torno dos monges, assim como gerava autenticidade em 
suas profecias” 11. 

 

Sobre o segundo Monge, aquele foi incorporado pelo imaginário da 

população como o Santo Monge João Maria, sabemos pouco. De origem 

“obscura”, deixou aos moradores dos locais por onde passou os ensinamentos, 

as curas pelas ervas, o respeito ao próximo. Não era de ajuntamentos públicos, 

muito menos deixava que fosse seguido pela população. De caráter peregrino 

10 TONON, Eloy. Os Monges do Contestado: permanências históricas das predições e rituais 
no imaginário coletivo. 2008. 244 f. Tese de Doutorado. UFF. Centro de Estudos Gerais, 
Niterói, 2008, p. 104. 
11 RUBERT, Gabriela Cristina Maceda. Devoções aos Monges do Contestado: um caso 
específico no Oeste Paranaense. V Congresso Nacional de História, Maringá, setembro/2011, 
pp. 2883-2890, p. 2884 
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eremita – tal qual o primeiro – João Maria preferia ficar sozinho, isolado. Como 

veremos adiante, essa foi uma das características diferenciadas do terceiro 

Monge, José Maria, que não só permitiu a peregrinação conjunta como 

também, participou do primeiro combate do Contestado. Mas, voltando à 

trajetória de João Maria de Jesus, o segundo Monge, não podemos precisar a 

data de sua primeira aparição: segundo alguns historiadores, teria sido entre 

1886 e 1890, tendo sua figura rapidamente identificada com o seu antecessor 
12. Atanás Marcaf dizia ter vindo do mar, sem mais informações. Porém, 

algumas características de personalidade e o modo como vivia foram descritas 

por quem o conheceu. Segundo Angelo Dourado, em sua obra sobre a 

Revolução Federalista (1893),  

 
“O monge é um tipo especial que convém ser conhecido. 
Caminha só por estes sertões, nada conduz, nada pede. 
Ser chega a uma casa, dão-lhe de comer, ele só aceita o 
que é mais frugal e em pequena quantidade; não dorme 
dentro das casas a não ser nas noites de chuva 
torrencial. Conversa com os moradores, sem ostentação, 
sem impostura, sua conversa é calma, como quem fala 
para si só, porém todos o respeitam e estimam. Nunca 
diz para onde vai, nem quando. Anoitece e não 
amanhece; raramente, porém, passa por um lugar mais 
de uma vez” 13. 

 

Talvez por esse tipo de conduta, por nunca passar por um mesmo lugar 

mais de uma vez; por não aceitar nada mais do que o necessário das pessoas 

que o ajudavam; pela atenção dada ao caboclo, ao pobre, ao oprimido, uma 

atenção necessária, levando conforto pela palavra, mesmo que tudo isso não 

agradasse os mandatários locais e os religiosos católicos, ele foi o Monge 

“escolhido” pela memória dos caboclos. A maioria das fotos e imagens dos 

santos monges se baseou nas representações do segundo João Maria, como 

podemos ver na Foto 1, tirada no Parque Municipal João Maria, em Porto 

União (SC). A grande maioria das imagens cultuadas em oratórios ambulantes, 

nos pocinhos, próximos às cruzes, dentro das casas influencia a reprodução de 

“imagens oficiais”, e estas são do monge João Maria sentado, de pernas 

12 TONON, Eloy. Os Monges do Contestado: Permanências, Predições e Rituais no Imaginário. 
Palmas: Kaygangue, 2010, p. 107. 
13 DOURADO, Angelo. Voluntários do Martírio: Narrativa da Revolução de 1893. Porto Alegre: 
Ed. Sulina, 2ª Ed., 1977, p. 218-219. 
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cruzadas contra o corpo, vestido humildemente, com uma expressão calma no 

rosto. 

 
Foto 1: Representação de João Maria talhada em tronco de árvore. Parque Municipal 
João Maria – Porto União (SC). Out./2014. Autora: Larissa Urquiza. 

 

Abordaremos adiante os embates entre a religião católica oficial e o 

catolicismo caboclo, nas figuras do Frei Rogério Neuhaus e João Maria. Porém, 

aqui nos compete fazer uma breve consideração sobre o primeiro encontro dos 

referidos indivíduos. Segundo Paulo Pinheiro Machado, e também presente 

nas Reminiscências do Frei Rogério, foi no munícipio de Lages que Neuhaus 

questionou a formação e a origem de João Maria, “inquiriu-o sobre suas 

previsões apocalípticas, advertiu-o de que estava proibido de batizar crianças 

e, de quebra, tentou humilhar o monge, obrigando-o a assistir à missa e 

confessar-se” 14. Foi nesse momento que João Maria afirmou não estar do lado 

14 MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2004, p. 170. 
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de nenhuma causa política específica – provavelmente referindo-se às disputas 

dos coronéis locais – mas era “a favor da justiça e dos que sofrem” 15. 

Mais uma vez, devemos afirmar a questão da construção da memória do 

Contestado no que se refere à “junção” dos três homens considerados santos 

na figura de apenas um. De acordo com Gilberto Tomazi  

 
“a cultura popular transformou dois ou mais monges em 
apenas um. Há uma síntese ou uma ressignificação das 
suas mensagens ao ponto de que o específico de cada 
um deixa de existir e, aos poucos, resta apenas uma 
única e mesma mensagem” 16. 
 

Ao tentar traçar a origem e biografia dos Monges do Contestado, os 

pesquisadores se deparam com lacunas, às vezes abismos, de informações e 

de fontes: a grande maioria das coisas que sabemos da vivência dos 

peregrinos tem sua fonte na oralidade, nos depoimentos dos sobreviventes da 

Guerra e/ou dos que conviveram com José Maria que por sua vez, também 

haviam recebido de seus pais as histórias dos outros monges. Talvez esteja 

nesse ponto a mística que se construiu em torno dos dois João Maria e de José 

Maria: além de pouco saberem sobre aqueles homens de falar calmo e 

aparência humilde, os caboclos receberam em suas vidas a mensagem que 

eles traziam. No entanto, Maurício Vinhas de Queiroz nos traz alguns aspectos 

da identidade do terceiro Monge, José Maria: era Miguel Lucena de 

Boaventura, desertor do exército, que trabalhou na construção da rodovia 

Guarapuava-Foz do Iguaçu (PR) 17. Porém, segundo diversos pesquisadores, 

entre eles o antropólogo Oswaldo Rodrigues Cabral 18 – citado por Eloy Tonon 

– o Monge José Maria, que teria aparecido no começo da década de 1910 

pelos campos do Vale do Contestado possuía algumas características 

diferenciadas de seus antecessores:  

 
“Era menos rigoroso nos seus hábitos, não apreciava o 
isolamento, não se recolhia para colocar-se em contato 

15 Ibidem. 
16 TOMAZI, Gilberto. Mística do Contestado. Mensagem de João Maria na Experiência 
Religiosa do Contestado, Xanxerê: News Print, 2010, p. 121, 
17 QUEIROZ, Mauricio Vinhas de. Messianismo e Conflito Social. 2º Edição. São Paulo: 
Ática, 1977, p. 79. 
18 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. João Maria: Interpretação da Campanha do Contestado. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1960. 
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com o Criador, não se mortificava nem fazia penitência. 
Sentia-se bem sendo popular, dedicava apreço aos 
sertanejos que gravitam a seu redor, mostrava simpatia 
aos ajuntamentos. Desfrutava da fama de grande 
curandeiro. As romarias dos sertanejos ao seu encontro 
foram uma constante em sua trajetória no sertão. Seres 
humanos sem distinção de gênero ou idade, portadores 
de moléstias incuráveis que o acorriam” 19. 

 

Essa “popularidade” adquirida muito pela forma como José Maria agia 

com os caboclos pode ter sido um dos “problemas” que levaram às autoridades 

locais e posteriormente o Estado, a prestar atenção na atuação de José Maria 

com a população da região. A aglomeração em volta do Monge ou a procura 

por parte dos caboclos, seja para pedir conselhos, seja para curar alguma 

doença, era muito comum em torno de José Maria e isso criou uma situação de 

conflito e incômodo por parte das oligarquias da região. Segundo Eloy Tonon, 

 
“As coações estruturais operadas pelas oligarquias 
regionais, em conjunto com as forças repressoras 
republicanas estaduais e federais impõem uma visão de 
mundo própria. Os grupos defendem seus interesses 
econômicos e ideológicos. A partir disso se estabelece 
uma luta simbólica conflituosa; de um lado os poderes 
econômicos privados e o Estado e de outro, os 
sertanejos. A visão de mundo das oligarquias federais e 
estaduais, alicerçadas no novo contexto econômico e 
ideológico engendrado remetia à modernidade e à 
legitimação do regime republicano. Para tal, as 
mudanças estruturais foram aceleradas no meio 
sertanejo; presença do capital industrial, ocupação das 
terras via imigração, construção dos caminhos, ferrovia 
cortando todo o sertão, implantação de novos regimes de 
trabalho, nascimento do trabalho assalariado, criação de 
impostos, discussões sobre os limites das províncias” 20. 

 

Nesse contexto político e econômico do início do século XX, em que o 

Brasil se encontrava em vias de modernização e industrialização tanto nas 

cidades quanto no campo, é que se encontravam os caboclos que viriam, após 

a morte de José Maria, a formarem efetivamente as irmandades sertanejas 

para lutar contra as forças do Estado e as oligarquias da região. Essa parte da 

população foi completamente excluída dos projetos modernizadores, e 

19 TONON, Eloy. Os Monges do Contestado: Permanências, Predições e Rituais no Imaginário. 
Palmas: Kaygangue, 2010, p. 120. 
20 Ibidem, p. 122-123. 
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literalmente expulsa de suas terras, sem ter lugar para onde ir. Muitos destes 

se juntaram a José Maria, seguindo-o onde quer que fosse. Em 1912 o referido 

Monge foi expulso da cidade de Curitibanos (SC), levantando acampamento 

em direção ao Faxinal do Irani, região de Palmas – nesse período o Irani 

pertencia ao Paraná, porém, com a resolução da questão de limites, passou 

para o Estado de Santa Catarina. Tonon aponta que, no entendimento dos 

poderosos da região do Contestado, a presença do Monge e o aglomerado de 

sertanejos em seu entorno significava, de certa maneira, um foco de revoltosos 

contra o poder local, uma propensa rebelião. Mais do que necessário, era 

urgente acabar com qualquer tipo de revolta ainda no início 21.  

E de fato foi o que os governos do Paraná e Santa Catarina fizeram, 

mandando de Curitiba um regimento da polícia paranaense sob o comando de 

João Gualberto, que seguiu até Palmas com a intenção, desde o início, de 

combater a força de “fanáticos” do Monge. Porém, do outro lado da questão, os 

devotos de José Maria e o próprio, sequer imaginavam o que viria a acontecer, 

pois se declararam pacíficos desde o momento em que saíram de Curitibanos. 

No entanto, isso obviamente não impediu que fossem massacrados e mortos 

em combate num campo que hoje se tornou memorial de luta cabocla na 

cidade do Irani (SC) 22, como veremos adiante.  

Após o primeiro combate, marco do início da Guerra do Contestado, os 

sertões paranaenses e catarinenses viveram momentos de intensas 

movimentações dos caboclos que organizaram os redutos ou as irmandades 

caboclas, sob os preceitos religiosos – principalmente – e as “instruções” que 

os Monges, ou “o” Monge havia deixado. A memória que se construiu em torno 

da passagem dos santos homens pelo interior do Brasil se deu pela população 

do Contestado e os herdeiros da Guerra, muitos dos quais não viram João 

Maria ou José Maria pessoalmente, mas tinham plena noção de seu legado. 

Além de tudo, essa memória corresponde, individual ou coletivamente, a um 

período tenso, conflituoso, que em diversos momentos da história o Estado 

quis esconder ou minimizar as consequências da Guerra. Nos últimos 30 anos, 

o que se observa no Vale do Contestado são os movimentos de preservação 

21 TONON, Eloy. Os Monges do Contestado: Permanências, Predições e Rituais no Imaginário. 
Palmas: Kaygangue, 2010, p. 122-123, p. 123 
22 Ibidem, p. 124 
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da memória; enaltecimento do passado caboclo, deixando para trás as 

atribuições dadas pelo Exército e pela mídia, como por exemplo: “fanáticos”, 

“incultos”, “bárbaros”, “ignorantes”. Vemos nas cidades, antigamente campos 

de batalhas e covas comuns, intensos movimentos de preservar a identidade 

cabocla e todos os significados simbólicos que a Guerra levou àqueles sertões. 

Com isso, discutiremos adiantes o papel da memória como objeto da história 

do Contestado. 

 

1.2 A MEMÓRIA 
 

A segunda metade do século XX foi de extrema importância na escrita 

da história, principalmente sob influência europeia, já que diversos 

historiadores preocupados com novas questões, novas abordagens e métodos 

produziram reflexões que provocaram rupturas no campo da História. Com os 

Annales, iniciam-se movimentos de repensar os temas e objetos da escrita da 

história. Posterior a esses, uma enxurrada de novos historiadores preocupados 

com questões, ou esquecidas ou nunca antes levantadas como protagonistas 

do processo histórico surgem no debate acadêmico e institucional, trazendo a 

cultura, as mentalidades, o social, o cotidiano, como temáticas necessárias e 

possíveis de serem trabalhadas. A questão da memória torna-se uma dessas 

“novas” preocupações, valendo-se de estudos além do campo da história, mas 

também da antropologia, das ciências sociais e da psicologia.  

É muito complexo, como veremos adiante, conceituar a memória. Ela 

está intimamente ligada à identidade social, de organizações como a família, 

grupos sociais até de uma nação; está presente todos os dias, na forma das 

lembranças que temos de infância e de como coisas que já vivemos são 

memorizadas nostalgicamente, produzindo o desejo de “voltar”. O inverso 

também acontece: basta relembrar e/ou falar sobre algo traumático que o 

desejo se transforma em necessidade de esquecimento: a dor produz a 

vontade de que aquilo se apague. O silêncio perante momentos vividos 

traumaticamente faz parte dessa perspectiva. Segundo Michael Pollak, “[...] o 

silêncio tem razões bastante complexas. Para poder relatar seus sofrimentos, 
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uma pessoa precisa antes de mais nada encontrar uma escuta” 23.  Diversas 

problemáticas surgem quando se utiliza a memória como fonte.  

Muitos autores, principalmente nas últimas três décadas, têm dedicado 

suas pesquisas à temática da memória na história: seria esta um objeto da 

análise histórica? Ou podemos tratar a memória apenas como auxiliar da 

história? Parte do processo de conceituar a memória e de certo modo, 

“encaixar” essas questões na pesquisa histórica, se desdobra na análise de 

COMO a memória se solidifica e se torna algo “palpável”, proveniente do 

inconsciente, porém transformando-se em “fato”.  

Por isso mesmo devemos que problematizar a memória lembrando que 

ela é: 1) construída por um indivíduo – a memória individual – que, inserido em 

um espaço e em um determinado grupo social, constrói com outras pessoas a 

memória coletiva, seja em um micro-espaço como uma rua, seja em um bairro, 

numa escala maior. Cada “parte” integrante dos grupos possuem lembranças 

que o outro – do mesmo grupo – pode não ter adquirido ou, na seletividade da 

memória, não possui as imagens. Outro aspecto: 2) a memória coletiva é 

construída também pelas instituições e pelos poderes que perpassam as 

esferas locais e regionais, tornando o Estado um gestor da memória nacional, 

que visa produzir a união da coletividade da Nação – por meio da escolha de 

“heróis” e datas específicas, em detrimento de outros momentos e indivíduos 

históricos do País -  gerando sentimentos de pertencimento à esse coletivo.  

Por hora, para a presente pesquisa, levamos em consideração o que 

Michael Pollak escreve sobre a “novidade” da temática da memória na 

historiografia europeia e como se deve indagar a pesquisa sobre a construção 

e memória como história. Segundo o autor francês, devemos 
 

“[...] analisar como os fatos sociais se tornam coisas, 
como e por quem eles são solidificados e dotados de 
duração e estabilidade. Aplicada à memória coletiva, 
essa abordagem irá se interessar, portanto pelos 
processos e atores que intervêm no trabalho de 
constituição e de formalização das memórias. Ao 
privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e 
das minorias, a história oral ressaltou a importância de 
memórias subterrâneas que, como parte integrante das 

23 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 
2, nº 3, 1989, p. 3-15, p. 6. 
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culturas minoritárias e dominadas, se opõem à "memória 
oficial", no caso a memória nacional” 24.  
 

Dos relatos orais dos moradores do Vale do Contestado contemporâneo, 

analisados por diversos pesquisadores, entre eles Paulo Pinheiro Machado e 

Maurício Vinhaz de Queiroz, a memória traumática ao mesmo tempo em que é 

parte viva dos descendentes e os “identifica” como caboclos, está interligada e 

mesclada com a memória religiosa de maneira “positiva”, já que a religião 

popular cabocla foi e ainda é integradora da comunidade do Contestado num 

grupo social que ainda luta contra as desigualdades. 

Para a presente pesquisa, trabalharemos com os conceitos de memória 

coletiva e a memória como objeto da história, tendo como base o artigo de 

Ulpiano Meneses; a memória e sua relação com a identidade social em Michel 

Pollak; e para finalizar, os lugares de memória trabalhados por Pierre Nora. 

Podemos explicitar, primeiramente, uma definição simples e compacta de 

“memória”, antes de adentrarmos em reflexões mais profundas sobre o tema, 

que seria:  

 
 “Segundo Jacques Le Goff, a memória é a propriedade 
de conservar certas informações, propriedade que se 
refere a um conjunto de funções psíquicas que permite 
ao indivíduo atualizar impressões ou informações 
passadas, ou reinterpretadas como passadas. O estudo 
da memória passa da Psicologia à Neurofisiologia, com 
cada aspecto seu interessando a uma ciência diferente, 
sendo a memória social um dos meios fundamentais 
para se abordar os problemas do tempo e da História. A 
memória está nos próprios alicerces da História, 
confundindo-se com o documento, com o monumento e 
com a oralidade. Mas só muito recentemente se tornou 
objeto de reflexão da historiografia. Só no fim da década 
de 1970 que os historiadores da Nova História 
começaram a trabalhar com a memória. Na Filosofia, na 
Sociologia, Antropologia e principalmente na Psicanálise, 
no entanto, os estudos sobre a memória individual e 
coletiva já estavam avançados.” 25 
 
 

24 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15, p. 4. 
25 SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. São 
Paulo: Editora Contexto, 2006, p. 275. 
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Após essas leituras, se pode pensar e repensar diversas questões 

ligadas à temática e à problematização da memória. Afinal, como trabalhar algo 

tão fluído e lacunoso? Há, de fato, um conceito-chave para definir as 

lembranças? Essas questões estão presentes de maneira indireta – ou direta – 

em todos os trabalhos consultados para a presente análise. As análises da 

memória coletiva serão de extrema importância quando entrarmos na questão 

da memória construída e apropriada pela Romaria da Terra, foco da presente 

pesquisa.  

Por hora, tem-se que explicitar o fato de que nos últimos quase 30 anos, 

dentro de um discurso acadêmico, fala-se muito da memória de quem sempre 

foi marginalizado pela sociedade e consequentemente, pela escrita da história. 

São memórias das mulheres, dos trabalhadores, dos prisioneiros, dos negros, 

dos indígenas 26. Além de grupos sociais específicos da sociedade, também 

nos deparamos com outro “tipo” de memória: a memória nacional e pública, 

construída e preservada, selecionada e gestionada pelo aparelho do Estado ou 

pelas autoridades competentes.  

Digamos que os debates em torno da memória foram muito mais férteis 

após a Segunda Guerra Mundial, visto que, juntamente com a questão principal 

de memória coletiva e a individual entra a questão do trauma, do horror da 

Guerra e das ações do Estado. Essas coisas não devem ser esquecidas: o 

mundo precisa saber 27. Estamos falando da produção europeia referente ao 

tema e, anteriormente à Segunda Grande Guerra, temos a obra de Maurice 

Halbwachs como referência. Por hora, precisamos enfatizar que as análises 

históricas, após o período citado, se preocuparam em estabelecer outras 

relações entre história e memória, procurando respostas diferentes e 

posicionamentos novos frente à problemática que surge 28. De acordo com 

Duran e Bentivoglio:  

 
“Naquela altura, a memória passou a ser questionada em 
seu estatuto, justificativa e formas de apresentação. 

26 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, Cativa da Memória? Para um mapeamento da 
memória no campo das Ciências Sociais. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, SP, nº 34, 
9-24, 1992, p. 9. 
27 DURAN, M. R. da Cruz; BENTIVOGLIO, Julio. Paul Ricouer e o Lugar da Memória na 
historiografia contemporânea. Dimensões, vol. 30, 2013, p. 213-244, p. 215 
28 Ibidem, p. 215. 
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Entendê-la passou, no século XX, a ser um exercício que 
cabia a muitas disciplinas, pois envolvia as múltiplas 
facetas assumidas pelo homem e pela sociedade, frente 
às mudanças tecnológicas, aos desdobramentos das 
guerras mundiais e, posteriormente, à ameaça nuclear; 
enfim, com tudo aquilo que permitiu ao homem uma 
percepção mais variada de si mesmo e do legado que 
lhe impunha o passado, coletivo e individual. Tal 
diversificação sublinhou a urgência no homem 
contemporâneo de compreender o fardo e o trabalho da 
memória como uma dimensão fundamental da 
existência, identificada na crescente obsessão pelo 
reconhecimento da identidade e da diferença a fim de 
pensar maneiras de assimilar a apreender o outro” 29. 

 

Inicia-se também, tanto na história como em outras áreas de 

conhecimento, uma preocupação com a memória e o trauma, o ressentimento 

e os sentimentos na história humana. Outra questão que se coloca – ou talvez, 

nunca tenha deixado de existir e ser pensada – é a seguinte: como aprender 

com os que vieram e narraram antes de nós? A relação da memória com o 

passado que temos é extremamente seletiva, lacunosa e arbitrária. Porém, não 

é por isso que não se problematiza a questão. O que se deveria tirar de “lição” 

– aprender com os que vieram antes de nós – dos horrores de duas Grandes 

Guerras que se seguiram num período muito curto? O contexto histórico pós-

guerra exige das pessoas um posicionamento frente ao trauma, à morte, ao 

massacre, à experiência coletiva e individual 30.  

Outro aspecto a ser destacado é a gestão da memória. Quem – ou o que 

– determina qual é a memória de um determinado país, por exemplo? Ou 

ainda, o que deve ser lembrado e o que deve ser deixado de lado como algo 

secundário? O Estado tem um papel fundamental nessa questão e como 

exemplo, podemos destacar os feriados nacionais brasileiros que são uma 

mistura de comemorações da colonização portuguesa, da memória católica e 

exaltação de “heróis” que também tiveram sua memória construída por um 

determinado grupo. A história é sempre relacionada com a memória no que se 

refere à questão de “guardiã” ou “produtora”. Jacy Alves Seixas explicita:  

 
 “A história, investida hoje em detentora arrogante do 
monopólio da memória coletiva, recriando-a a sua 

29 Ibidem, p. 215-216. 
30 Ibidem, p. 216. 
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imagem e semelhança, permanece, em grande medida, 
carente de teorização sobre o conteúdo, o estatuto e os 
mecanismos de (re)produção da chamada memória 
histórica. O espantoso é o que império da memória e/ou 
do esquecimento históricos parece exercer-se mais 
eficazmente – tanto a eficácia política do ‘direito à 
memória’ como de seu correlato, o ‘dever à memória’ – à 
medida que suas problemáticas permanecem 
informuladas, que seu campo teórico se mantém não 
delimitado, impreciso” 31. 
 

 Todos nós temos o direito à memória, porém sem antes termos um 

compromisso para com esta. Esse compromisso, como compreendemos, será 

o de preservação da memória coletiva e individual, na medida em que estas 

sejam “úteis” a um determinado grupo ou parcela da sociedade na qual se está 

inserido. Trataremos dessa questão mais adiante, no capítulo três, quando 

analisarmos a memória da Romaria da Terra, a qual não foi preservada nem 

construída pela história chamada “oficial”, muito menos pelos aparelhos do 

Estado. As tentativas deste foram justamente o contrário: o de esquecimento. 

A memória está ligada a diversos sentimentos. O sentimento de 

pertencer a algo ou a algum grupo, uma nação, um Estado. Essa construção 

de memória não é desinteressada, pois a memória servirá para agir 32. Além 

disso, a memória passa a não ser algo apenas individual na medida em que é 

construída como documento, estando presente no cotidiano “ritualisticamente”. 

Segundo Jacy Alves de Seixas, partindo das considerações sobre memória tão 

caras a Marcel Proust,  

 
 “A memória situa-se, inicialmente, no presente, nos 
objetos cotidianos, na percepção destes objetos, na 
sensação que eles nos provocam. Mas em Proust a 
memória é, genealogicamente, ritualística e mítica: ela 
guardará esta narrativa encantada, que lhe permite 
subitamente mostrar-se ou definitivamente ocultar-se, 
segundo uma dinâmica que lhe é própria. Isto é colocado 
logo no início de ‘Em Busca do Tempo Perdido’, quando 
o narrador, para falar dos caminhos fortuitos trilhados 
pela memória para se manifestar, evoca o mito” 33. 

31 SEIXAS, Jacy Alves. Percursos de Memórias em Terras de História: problemáticas atuais. 
BRESCIANI, S. NAXARA, M. Memória e ressentimento. Indagações sobre uma questão 
sensível. Campinas: UNICAMP, 2005, p. 61. 
32 Ibidem, p. 53. 
33 SEIXAS, Jacy Alves. Os campos (in)elásticos da memória: reflexões sobre a memória 
histórica. In: SEIXAS, Jacy Alves (org.). Razão e Paixão na política. Brasília: UNB, 2002, p. 67. 
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1.2.1 IDENTIDADE E MEMÓRIA 

 

Michel Pollak trabalhará a questão de memória e a construção da 

identidade social, intimamente ligadas a sentimentos na história. O autor 

analisa no âmbito da história oral o problema da relação entre memória e 

identidade. Citando Fernand Braudel, primeiramente afirmando que a última 

obra deste foi um livro sobre a identidade na França 34, exemplifica que a 

predominância é de conceitos como “construção” e “identidade nacional” e a 

longa duração destas construções. Sendo assim, ao se falar da história 

francesa, determinados períodos fariam alusão direta a fatos de memória muito 

mais do que a acontecimentos históricos. O autor francês cita como exemplo 

os “trinta gloriosos”, os anos posteriores a 1945, expressão esta que remeteria 

muito mais a noções de memória que percepções da realidade naquele 

contexto 35. 

 A memória pode ser à primeira vista, tratada como algo individual, 

entretanto para o autor, remetendo à obra de Maurice Halbwachs, a memória 

também deve ser entendida como coletiva ou social, ou seja, 

 
“A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, 
algo relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas 
Maurice Halbwachs, nos anos 1930, já havia sublinhado 
que a memória deve ser entendida também, ou 
sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, 
como um fenômeno construído coletivamente e 
submetido a flutuações, transformações, mudanças 
constantes” 36. 
 

 Cabe ainda ressaltar que, mesmo submetida a essas transformações, alguns 

pontos seriam relativamente imutáveis ou invariáveis. A questão colocada pelo 

autor seria então, quais os elementos constituintes desta memória – individual 

e coletiva – os responsáveis por esta “solidificação”, que impediria mudanças e 

atribuiria valores reais a determinados acontecimentos, que por sua vez, fariam 

parte da essência do grupo que os compartilha e se identifica com os mesmos.  

34 POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, 
nº 10, 1992, p. 200-212, p. 200. 
35 Ibidem, p. 201. 
36 Ibidem, p. 201. 
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A linha entre memória e história é tênue, porém não podemos confundi-

las. Há que separar as duas como coisas diferentes que se complementam na 

maior parte do tempo, porém não são homogêneas. Ao estudar essa questão, 

Ulpiano de Meneses afirma que 

 
“A memória, como construção social, é formação de 
imagem necessária para os processos de constituição e 
reforço da identidade individual, coletiva e nacional. Não 
se confunde com a História, que é forma intelectual de 
conhecimento, operação cognitiva. A memória, ao invés, 
é operação ideológica, processo psico-social de 
representação de si próprio, que reorganiza 
simbolicamente o universo das pessoas, das coisas, 
imagens e relações, pelas legitimações que produz” 37. 
 

 Os elementos constitutivos da memória se dividiriam em dois: os vividos 

pessoalmente pelo indivíduo e os que Pollak chama de “vividos por tabela”, 

aqueles vividos pelo grupo ou pela localidade à qual a pessoa se sente 

pertencer. Nesse caso, o fato toma tamanho significado no imaginário da 

pessoa que é quase impossível que se consiga saber se ela participou ou não 

do acontecimento. Como a memória é feita de acontecimentos e personagens, 

em alguns casos ela pode ser “herdada” não se limitando ao espaço-tempo da 

pessoa que a adota. Exatamente esses dois elementos da memória que serão 

de vital importância para a análise da memória da Romaria da Terra e a 

memória da mensagem dos monges. 

 Acontecimentos, personagens e lugares, direta ou indiretamente 

pertencentes a uma memória específica, podem de fato, fazer referências a 

pessoas e lugares reais, fatos concretos ou comprovações empíricas. 

Entretanto, podem ainda se tratar de projeções de outros eventos. Como 

exemplo o autor cita as duas grandes guerras mundiais, que devido ao 

profundo impacto social que causaram, são em alguns casos, de memória 

adquirida por herança, assimilada e entendida como um único conflito 

devastador. 

 Esses elementos e fatores levam Pollak a afirmar que memória é 

seletiva e que nem tudo fica gravado ou registrado. A memória é em parte 

37 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, Cativa da Memória? Para um mapeamento 
da memória no campo das Ciências Sociais. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São 
Paulo, nº 34, 9-24, 1992, p. 22. 
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herdada, não se limitando à vida física da pessoa; é mutável e articulada, e as 

preocupações do momento constituem um importante elemento seletivo e 

estrutural da memória. A memória coletiva, ainda que mais organizada, está 

sujeita a esse paradigma. Como é possível o confronto entre a memória 

individual e a memória dos outros, memória e identidade são objetos de 

acirradas disputas ou conflitos que coloquem frente a frente grupos sociais 

opositores e, sobretudo, os políticos. A memória nacional, organizadíssima e 

fortemente estruturada, trava um embate importante para se determinar quais 

datas e acontecimentos devem ser gravados na memória do povo.  

Como elemento organizado em função de interesses pessoais e 

preocupações políticas do momento, conclui-se – novamente – que a memória 

é um fenômeno construído tanto conscientemente quando inconscientemente, 

sendo assim, o resultado de um verdadeiro trabalho de organização que edita, 

ressalta e exclui o que julgar necessário. A memória em todos os seus níveis é 

um fenômeno construído social e individualmente e tem uma estreita ligação 

com o sentimento de identidade, que por sua vez, depende da definição “do 

outro”. Dessa forma, memória e identidade estão intimamente relacionadas 

ainda que não devam ser compreendidas como essenciais a uma pessoa ou 

grupo. 

 

1.2.2 LUGARES DE MEMÓRIA 
 

Longe de ser uma análise separada e sem ligação com as demais 

conceituações de memória, Pierre Nora e suas definições de “lugares de 

memória” entram no quadro teórico e metodológico justamente por caracterizar 

o que são esses lugares e como os lugares “fazem” a memória, bem como a 

relação das pessoas com a memória. Antes de qualquer coisa, segundo Nora, 

os “lugares de memória” são restos. Os restos que os indivíduos produtores de 

memórias e as sociedades deixam como “pegadas” no espaço e no tempo, 

para que a sua própria geração e as gerações vindouras de identifiquem, 

preservem, conservem e permaneçam na história. 

 A pergunta que se coloca é: por que existem lugares de memória? Por 

que a história e os homens necessitam deles? No caso da memória do 

Contestado, ao falar de “lugar”, imediatamente se pensa nos museus e casas 

 35 



de visitação que por natureza remetem aos “guardiões da memória” de algum 

período, região ou grupo social. Levando em consideração que os lugares e os 

espaços são construídos, vivenciados, sentidos, a memória se torna parte 

desse contexto como agente de construção da identidade e pertencimento que 

segundo Nora é o princípio e o segredo da identidade 38. 

Podemos observar no caso da memória da Guerra do Contestado 

alguns “tipos” de memória. Primeiramente, a memória traumática e o 

ressentimento que desse trauma se desprende. A maioria das famílias 

sobreviventes do período da Guerra afirma que presenciaram uma grande 

barbárie por parte do Exército Brasileiro e o contingente de “jagunços” 

contratados pelos poderes locais para se integrarem às forças “oficiais” 39. Um 

documentário produzido pela TV Estadão em fevereiro de 2012 entrevistou os 

“jovens do Contestado” – mesmo nome dado como título do trabalho dos 

jornalistas –, três pessoas que no período da Guerra eram apenas crianças que 

viram os horrores de batalhas e crianças como eles sendo mutiladas, 

degoladas, mortas. Quando o documentário foi realizado, os “jovens” já 

estavam passando a casa dos 100 anos de idade, apresentando lucidez e 

muitas memórias do período dos combates, guardando também as histórias 

que passaram de geração em geração 40.  

Continuando sob o mesmo viés, o de identificar tipos de memórias, a 

memória como construção de identidade já foi parcialmente abordada por 

Michel Pollak, porém a questão não está esgotada. Pierre Nora trabalhará com 

a memória principalmente no que se refere ao lugar onde a memória se 

cristaliza e por ventura, o problema da “encarnação” e a consciência de ruptura 

com o passado. 

Necessitamos da memória na medida em que construímos identidades 

cotidianas e por ventura, estas se tornam identidades que permanecem 

durante curtos e/ou longos períodos em um espaço e no tempo, mantendo 

essa relação como produtora de memórias. Necessitamos de lugares: esses 

lugares de memória que ao mesmo tempo podem servir a interesses 

38 NORA, Pierre. Entre Memória e História: A Problemática dos Lugares. Tradução: Yara Aun 
Khoury. Projeto História, São Paulo, nº 10, 7-28, 1993, p. 19. 
39 MACHADO, Paulo Pinheiro. Um estudo sobre as origens sociais e a formação politica 
das lideranças sertanejas do Contestado, 1912-1916. Tese de doutorado, UNICAMP, 
Campinas, 2001. 
40 O referido documentário está disponível no link: http://topicos.estadao.com.br/contestado.  
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institucionais ou à memória de grupos sociais que num processo recente de 

construção e legitimação de suas memórias, tem criado espaços para a própria 

história. Segundo Pierre Nora, sobre os “lugares de memória”, existem dois 

domínios distintos:  

 
“simples e ambíguos, naturais e artificiais, imediatamente 
oferecidos à mais sensível experiência e, ao mesmo 
tempo, sobressaindo da mais abstrata elaboração. São 
lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, 
simbólico e funcional, simultaneamente, somente em 
graus diversos. Mesmo um lugar puramente material, 
como um depósito de arquivos, só é lugar de memória se 
a imaginação o investe de uma aura simbólica” 41. 
 

Ora, bem como os lugares de memória de caráter material precisam 

de simbolismo para serem de fato aqueles lugares que o autor caracteriza, os 

lugares simbólicos – ou atos simbólicos – e os lugares funcionais de memória 

também necessitam da imaginação que o caracteriza no imaginário e 

simbolicamente. No caso da memória do Contestado, podemos citar os 

museus das cidades inseridas na região que corresponderam um dia aos 

locais de combates entre caboclos e o Exército. Esses museus, como 

veremos no capítulo de análise das fontes, muito além de serem apenas 

museus-depósito de coisas e memória, são antes de tudo espaço de 

sociabilidade construída pelos moradores das cidades e até mantidos 

estruturalmente e culturalmente pelos habitantes do Vale do Contestado. O 

Museu de Três Barras, cidade que faz fronteira com o Paraná, foi uma 

iniciativa da população do local, simbolicamente instalado na antiga estação 

de trem por onde passava a Ferrovia São Paulo-Rio Grande. Em frente ao 

referido Museu, ainda encontramos outro local dotado de simbologia: a antiga 

sede da Madeireira Lumber, responsável pela devastação da mata de 

araucária de quase todo o Vale, porém é impossível de adentrar no local, pois 

hoje se encontra instalada ali uma base militar do Exército Brasileiro que, 

segundo uma placa de madeira voltada para a rodovia, está ali para que o 

41 NORA, Pierre. Entre Memória e História: A Problemática dos Lugares. Tradução: Yara Aun 
Khoury. Projeto História, São Paulo, nº 10, 7-28, 1993, p. 21. 
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movimento do Contestado não aconteça novamente, como poderemos 

observar na Foto 2 42.  

Outros lugares de memória, mais numerosos e dotados de 

simbolismo cultural e religioso são as cruzes de cedo plantadas pelos monges 

ao longo da segunda metade do século XIX e começo do XX. Sobre essas 

cruzes e locais santos, dedicaremos a parte final do presente capítulo para 

explicitar as questões referentes ao tema da devoção e religião popular. Por 

hora, basta mencionar que essas cruzes estão plantadas desde a região de 

São Paulo, passando pelo Estado do Paraná, Santa Catarina – onde se 

concentram a maioria dos cruzeiros – e Rio Grande do Sul. Geralmente em 

locais afastados dos centros urbanos e próximos às nascentes de água 

potável, essas cruzes, além de representar a passagem dos homens 

considerados santos pela população antes, durante e depois da Guerra – 

chegando até à contemporaneidade a mística em torno da vivência e 

ensinamentos dos mesmos – são lugares de memória religiosa e espiritual, 

além de locais de peregrinação e culto.  

 

 
   Foto 2: Placa do Exército Brasileiro com sede no município de Três Barras – SC. 
 

42 A imagem da referida placa pode ser encontrada no link: 
http://www.canoinhasonline.com.br/2012/11/exercito-nao-desiste-de-plantar-soja-em.html. 
Acesso em Outubro/2015. 
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1.3 A RELIGIÃO  
 

Acreditar em alguma coisa que perpassa a vida material sempre esteve 

presente no cotidiano dos indivíduos desde as mais antigas civilizações. Para 

explicar o que não se consegue entender na materialidade do cotidiano, os 

indivíduos significam o que parecer não ter significado procurando apoio no 

campo imaterial. É o envolvimento dos sujeitos com a religião que nos 

interessa nesse trabalho, pois no caso do Contestado, as interpretações das 

falas dos Monges, o catolicismo, bem como as religiões de matrizes indígenas 

e africanas, tudo isso foi decisivo para o desenrolar da Guerra, seja na 

organização das irmandades, seja no campo de batalha. Para entender 

religião, podemos partir da definição deste conceito feita por Kalina Silva e 

Maciel Silva, que seria:  

 
“Toda sociedade humana ao longo da história parece ter 
possuído religião. Apesar disso, para alguns autores, o 
conceito de religião foi construído no Ocidente: se, por 
um lado, a religiosidade encontrada já nos neanderthais 
e visível em suas cerimônias fúnebres é um dos 
aspectos definidores do ser humano, por outro, foi no 
Ocidente que a distinção entre religião e os outros 
aspectos da vida social foi realizada. A palavra religião 
vem de religio, termo latino que originalmente se referia a 
qualquer conjunto de regras e interdições. Religião, pois, 
é uma categoria de análise histórica e social que pode 
ser definida como um conjunto de crenças, preceitos e 
valores que compõem artigo de fé de determinado grupo 
em um contexto histórico e cultural específico, lembrando 
que a religião é sempre coletiva” 43. 

 

Essa definição não esgota o conceito de religião para a história, mas nos 

indica um ponto de partida para o trabalho. Já dissertamos sobre a questão da 

memória e suas funções enquanto objeto da história. Nessa pesquisa, tratamos 

a memória construída por um grupo em torno de crenças, em torno de homens 

considerados santos por uma porcentagem significativa da população do local 

referenciado anteriormente. Outra referência para conceituar a questão da 

religião está em Eliane Moura da Silva, quando a pesquisadora aponta as 

diversas maneiras de se pensar o que é religião. Sendo assim,  

43 SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. 2º 
Edição. São Paulo: Editora Contexto, 2009, p. 354. 
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“A definição mais aceita pelos estudiosos, para efeitos de 
organização e análise, tem sido a seguinte: religião é um 
sistema comum de crenças e práticas relativas a seres 
sobrehumanos dentro de universos históricos e culturais 
específicos” 44. 

 

 A memória nessa pesquisa também é sobre como a mensagem 

religiosa que chegou e foi construída nos sertões catarinenses entre a segunda 

metade do século XIX e o começo do século XX, está ainda presente no 

cotidiano dos indivíduos do Contestado.  

Tão contemporânea se torna a questão da luta por terra que até nos 

parece que o Monge João Maria acabou de caminhar pelos campos dizendo ao 

povo: lutai por um pedaço de chão, o vosso pedaço de chão. Contra as 

empresas estrangeiras, significado de destruição da cultura cabocla, contra o 

poder local dos fazendeiros e latifundiários e o poder institucional, vindo do 

Estado brasileiro. São esses elementos, principalmente, que tornam a religião 

nosso outro objeto de estudo: especificamente, a religião popular no 

Contestado, podendo também ser chamada de religião cabocla, e como se deu 

a construção de identidade a partir da religião e práticas.  

Obviamente existem permanências e rupturas quando tratamos de algo 

que aconteceu 100 anos atrás – principalmente uma Guerra –, afinal de contas, 

a população do Vale do Contestado há muito que luta por mudanças em suas 

condições sociais, heranças da guerra. De posseiros passaram a expropriados 

da terra. Fora de suas antigas plantações e moradia, passam a viver à margem 

da sociedade. Seguindo orientações do Monge, se organizam em irmandades 

onde “quem tem mói, quem não tem mói também, e no fim todos ficarão iguais” 
45. 

44 SILVA, Eliane Moura da. Religião, Diversidade e Valores Culturais: conceitos teóricos e a 
educação para a Cidadania. Rever – Revista de Estudos de Religião, São Paulo, n. 2, pp. 1-14, 
2004, p. 4. 
45 Segundo Paulo Pinheiro Machado, em artigo para a Revista Brasileira de História, os 
caboclos se organizaram com base em princípios de solidariedade e partilha, e o verso referido 
se atribuía à São João Maria. Disponível em: 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/tragedia-anunciada. Acesso em Outubro/2015  
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Partindo dessa premissa, uma parte da mensagem religiosa dos 

Monges46 fala sobre partilha, irmandade, solidariedade entre as pessoas. 

Dentro dos redutos esses eram os princípios básicos de organização da vida e 

da relação com o sagrado e o que estivesse além da vida material. A vida 

espiritual dos redutos permaneceu mesmo após o fim do conflito que matou 

grande parcela dos caboclos da região. Essa questão de partilha e irmandade, 

dividir o que é seu com o outro, seu igual, seu irmão não é uma novidade 

dentro das concepções de diversas religiões, não apenas o catolicismo. 

Estamos falando de um contexto específico sim, porém não muito distante do 

que o cristianismo prega desde o Império Romano. Os aspectos particulares 

dessa e outras mensagens que pregavam os Monges estão no fato da 

significação que a partilha e o desapego dos bens materiais tiveram na luta por 

terra por parte dos caboclos. 

Para compreender essas questões e outras relacionadas à Romaria da 

Terra e das Águas, devemos antes de qualquer coisa conceituar o que 

entendemos por religião popular, catolicismo popular, misticismo e romaria no 

Brasil, já que trabalhamos com a referida Romaria, suas músicas e cânticos 

religiosos e sua mística como fonte. Entender como a Romaria é organizada, 

praticada e vivenciada pelos fiéis é um dos objetivos desse trabalho.  

 

1.3.1 A RELIGIÃO POPULAR 
 

Talvez a religião popular possa ser caracterizada como uma confluência 

de significados apropriados das mais diversas religiões por parte dos 

indivíduos, agentes e sujeitos da história. No caso do Brasil, podemos destacar 

desde tempos coloniais, a coexistência de três matrizes religiosas: a indígena 

(existente há milênios e natural desse território hoje chamado brasileiro); a 

católica (trazida pelos colonizadores portugueses) e a africana (advinda do 

tráfico negreiro e que permaneceu principalmente como forma de resistência 

por parte dos africanos em aceitarem a cultura colonial).  A partir do século 

XIX, segundo Riolando Azzi em seu estudo sobre o catolicismo popular no 

Brasil, a religião popular católica começa a sofrer influência do espiritismo e do 

46 Lembrando que foram três homens “santos” que passaram pelos sertões catarinenses e 
paranaenses, porém a população construiu sobre essas figuras emblemáticas a memória e a 
identidade como se fossem apenas um homem. 
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protestantismo, considerando então a questão do sincretismo religioso 47. De 

acordo com Mário de Souza Martins, a construção de uma religião popular no 

Brasil começa já no século XVI. Sendo assim,  

 
“A religião popular se desenvolve no processo de 
colonização como elemento mediador entre 
colonizadores e agentes do Estado português por um 
lado, e de outro, a população indígena e posteriormente 
a negra, que é deslocada do continente africano para o 
americano, como mão de obra escrava. Sem a religião 
popular, termo nascido somente na década de 60 do 
século passado para nomear fenômenos que possuem 
uma certa autonomia em relação aos cultos oficiais, os 
agentes do estado português encontrariam dificuldades 
ainda maiores do que aquelas que tiveram, para impor a 
visão de mundo do colonizador, o que poderia 
desencadear conseqüências ainda mais trágicas do que 
já foi a colonização para os indígenas e africanos” 48. 

 

Fazem parte da religião popular brasileira as tradições das cruzes e 

cruzeiros em locais que não sejam dentro das igrejas, tendo diversos 

significados, conforme o contexto social e histórico em que se está inserido; os 

oratórios nas casas, ruas, ambulantes, públicos; as ermidas e capelinhas; os 

santuários, as romarias, as confrarias – ordens e irmandades –; festas e 

procissões. São práticas ainda muito comuns na contemporaneidade, sendo 

possível encontrar centenárias capelinhas erguidas pelo povo de determinadas 

regiões, ou as cruzes que o Monge João Maria plantava em seus caminhos. 

Lugares sagrados, locais de devoção e peregrinação. 

Pois bem, dito isso, ainda precisamos contextualizar e conceituar 

algumas questões que são as chaves para a pesquisa que se realizou com a 

memória dos ensinamentos e mensagens dos Monges do Contestado. A 

tradição das romarias na religião católica faz parte dessas questões a serem 

discutidas. De acordo com Riolando Azzi, as romarias acompanham a história 

do Brasil colonial, visto que chegam por meio da cultura portuguesa. Ainda 

segundo Azzi, “a romaria tem a finalidade de exprimir a fé e homenagear o 

santo cultuado. Com muita frequência, essa expressão de fé se manifesta pelo 

47 AZZI, Riolando. O Catolicismo Popular no Brasil: Aspectos Históricos. Petrópolis: Vozes, 
1978, p. 11. 
48 MARTINS, Mario de Souza. A Religião Popular na Formação da Identidade do Brasileiro. 
ANPUH – XXIII Simpósio Nacional de História – Londrina, 2005, p. 1. 
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fato de vir pedir uma graça ou cumprir uma promessa” 49 e ser romeiro pode 

ser definido como “ato de fé”, “manifestação publica da fé católica” mesmo que 

participar de uma romaria implique uma série de sacrifícios. Esses suplícios 

como caminhadas muitos longas, sol ou chuva, calor ou frio intenso, a 

alimentação são incômodos que “provam” a verdadeira devoção do fiel 

participante 50.  

No caso da Romaria da Terra, como veremos no próximo capítulo, a 

organização se concentra não em um santo específico e sim numa questão de 

luta: a luta no campo, na cidade, pelo direito de morar, pelo direito de plantar, 

envolvendo os sempre antes excluídos da história – mulheres, negros, 

juventude.  

De acordo com a CNBB, pouco mais de 15 anos atrás (1999), quando se 

referiu ao catolicismo popular contemporâneo, diz que as práticas da maioria 

dos fiéis ainda estão “pautadas” em vivências diretas com o sagrado, não 

necessariamente dependendo de uma base da Igreja “oficial”. Dizem que 

 
“No país ainda predominantemente católico, a 
religiosidade popular continua viva e se multiplicam suas 
manifestações. Uma análise do próprio catolicismo 
revela a existência – ao lado de uma importante minoria 
praticante, cuja vivência religiosa se inspira no 
Evangelho e especialmente na prática sacramental – de 
uma maioria de fiéis cujas devoções e práticas religiosas 
não estão bastante integradas na comunidade eclesial e 
obedecem predominantemente a uma relação individual 
com o sagrado (Deus, os santos) [...]" 51 

 

O povo do Contestado, durante mais de 100 anos, vivenciou uma 

espiritualidade peculiar, principalmente porque relacionada com a presença e 

passagem de homens considerados santos por aquela região. Peculiar também 

porque se distancia das normas, dogmas, regras de qualquer Igreja. Porém 

distância não significa desaparecimento ou esquecimento. A Igreja Católica, 

antes de a Guerra cabocla estourar em Palmas (PR), e continuar território 

catarinense afora, estava bem ausente dos sertões e dos camponeses na 

região.  

49 AZZI, Riolando. O Catolicismo Popular no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1978, p. 73. 
50 Ibidem, p. 80. 
51 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 1999,§ 1.2.1. 
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Isso também não significava que os moradores desconheciam 

completamente os ensinamentos católicos, os sacramentos, as histórias 

bíblicas. Porém, a grande maioria não sabia ler nem escrever e a mediação 

entre a palavra escrita de Deus era comumente feita pelas pessoas 

responsáveis da Igreja. Os padres e freis Franciscanos que se instalaram no 

Planalto, primeiramente em Lages – SC, e depois nas cidades maiores da 

região, estiveram preocupados principalmente com o poder que a Igreja 

Católica perderia com a laicização do Estado.  

 
“Àquela época, a Igreja oficial, basicamente 
representada por frades franciscanos, em sua quase 
totalidade, missionários vindos da Europa, entrou em 
conflito com as práticas religiosas dos caboclos. É 
verdade que isentam de culpa os sertanejos: frades e 
sertanejos são se reconhecem como inimigos. Estes são 
tidos como ignorantes e vítimas manipulados pelos 
monges e explorados pelos coronéis, numa atitude que 
os exclui da condição de sujeito. Embora acusem os 
sertanejos de supersticiosos, partilham com eles a 
crença nas curas, milagres e outros sinais do 
sobrenatural. Acusam-nos, no entanto, de falta de 
submissão ao magistério eclesiástico e de infidelidade à 
doutrina católica”. 52 
 
 

A presença da Igreja Católica na região do Contestado era localizada 

nos centros urbanos, principalmente em Lages (SC) e Curitibanos (SC). Para 

uma leitura crítica sobre o papel da religião e das Instituições católicas no 

cerne do conflito é importante ressaltar como atuou o clero no período e sua 

relação com o povo que se organizou contra o Estado, bem como a questão de 

crenças que desafiavam os dogmas do catolicismo. O contato dos padres e/ou 

freis, que vez ou outra adentravam os sertões catarinenses, era pouco – ou 

quase inexistente – para uma população dotada de uma fé imensa, tão 

necessitada de conforto espiritual devido às desigualdades sociais em que 

viviam, além da vida difícil que levavam. O Brasil era então um recém-criado 

estado laico e o catolicismo empreendia meios de lutar contra diminuição de 

suas influencias e poderes, principalmente do interior do país. Foi quando 

52 MENEZES, Celso Vianna Bezerra de. Rituais de Devoção: Os herdeiros do milenarismo do 
Contestado, Revista USP, São Paulo, n.82, p. 88-103, junho/agosto 2009, p. 91. 
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chegaram ao Brasil, para cumprir esse propósito, diversos grupos religiosos 

vindos da Europa que eram enviados para os mais recônditos cantos do país. 

Dentre os enviados franciscanos para Lages, com o intuito de fortalecer 

a influência da Igreja Católica na região, estava Frei Rogério Neuhaus que, 

assim como os monges, percorreu os territórios que posteriormente se 

tornariam palco da guerra sertaneja, mas com interesses opostos. Suas 

memórias, deixadas em forma de diário foram reunidas pelo padre Pedro 

Sinzing, compiladas e comentadas pelo mesmo, após a morte de Neuhaus. 

Nesses escritos estão as impressões de um homem religioso acerca da forma 

de vida dos caboclos, suas práticas religiosas que mesclavam catolicismo, 

religião indígena e religiões de matrizes africanas. Nauhaus criticava e 

desaprovava esses modos de vivenciar a fé, apontando o afastamento da 

própria Igreja Católica como um fator contribuinte para tais acontecimentos 

terem se desenvolvido 53.  

O representante católico, além de conviver com os caboclos – mesmo 

que não fosse bem-vindo nos redutos –, manteve contato direto com João 

Maria e José Maria, os dois últimos monges que por ali passaram. Esse 

contato constitui-se em diálogos que o franciscano registrou em seus escritos, 

acompanhado de comentários seus sobre o ocorrido. Sua presença na região 

contestada e nos redutos caboclos também pode ser considerada sob o viés da 

modernização e progresso do período, na medida em que representa uma 

instituição oficial controladora, na perspectiva do sertanejo e em sua re-

significação de mundo.  

 

1.3.2 JOÃO MARIA: ENCANTADO DO POVO E NO POVO 
 

Sobre a santidade que se atribui a algo ou alguém, devido aos mais 

variados fatores e ações – no caso deste trabalho, ao monge João Maria – 

partimos da discussão feita por Marília Schneider, ao estudar a santidade e o 

milagre em São Paulo atribuídos a um menino de apenas 11 anos, que foi 

considerado “santo” pela comunidade local ainda em vida e posteriormente à 

53 SINZING, Pedro. Reminiscências do Frei Rogério Neuhaus. Petrópolis: Vozes, 1935. 
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sua morte prematura 54. Justamente para melhor compreender a relação da 

memória coletiva do povo do Vale do Contestado com a passagem dos 

monges, sempre lembrando que os três homens “santos” que passaram por 

aquelas terra em um período de 60 anos, segundo a crença local, eram a 

mesma pessoa, é que o trabalho de Schneider figura-se de extrema 

importância. A historiadora, ao citar o medievalista francês André Vauchez, 

caracteriza a valorização das figuras santas e o papel destas no universo 

religioso do Ocidente. Segundo a pesquisadora, para Vauchez:  

 
“[...] os santos tiveram um papel fundamental no processo 
de antropomorfização do universo e submissão da 
natureza ao homem, empreendimento que a Igreja 
Católica concluiu com sucesso emprestando grande 
originalidade ao processo de cristianização.” 55 
 

A questão da santidade do Monge João Maria é muito cara para os 

moradores do Contestado. Os herdeiros da religião cabocla creem 

veementemente na interseção desses homens junto de Deus e demais santos 

da Igreja Católica. Segundo diversos pesquisadores, João Maria ainda está 

encantado no meio do povo 56. André Vauchez e sua definição conceitual sobre 

o que é santidade - e como de fato ela pode ser construída e/ou atribuída a 

alguém – auxilia no entendimento do imaginário do povo catarinense e sua 

relação com a passagem desses homens. Segundo o historiador francês:  

 
“o conceito de santidade encontra-se na maior parte das 
grandes religiões onde assume um significado 
ambivalente: evoca, de fato, algo de terrífico, que implica 
uma separação radical da condição humana, mas 
também a possibilidade de uma relação com o Divino 
suscetíveis de efeitos purificadores” 57.  
 

54 SCHNEIDER, Marília. Memória e História (Antoninho da Rocha Marmo): misticismo, 
santidade e milagre em São Paulo. São Paulo: T.A. Queiroz, 2001. 
55 Ibidem, p. 91. 
56 WELTER, Tania. O Profeta São Jõao Maria Continua Encantando no Meio do Povo. Um 
estudo sobre os discursos contemporâneos a respeito de João Maria em Santa Catarina. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Departamento de 
Antropologia, CFCH, UFSC, Florianópolis, 2007. 
57 VAUCHEZ, André. O Santo. In: O homem Medieval. LE GOFF, Jacques (Dir.). Lisboa: 
Editorial Presença, 1987, p. 221-222. 
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André Vauchez trabalha também a origem do “sucesso” do fenômeno da 

santidade, que tem suas origens principalmente no Oriente durante a Idade 

Média e caracterizará as mentalidades até a Idade Moderna 58. Aquele sucesso 

da santidade, do qual o autor explicita, por fim, pode ser definida como a 

“necessidade de personificação e de encarnação do divino e num estender-se 

do sobrenatural dentro da vida cotidiana [...]” 59.  

Pois bem, o que faz de João Maria um santo? Suas características 

místicas e o modo pelo qual auxiliava as pessoas ao mesmo tempo em que se 

parecia ser como elas? Ou ainda, o modo como vivia, afastado completamente 

dos bens materiais, próximo à natureza, lembrava aos caboclos a humildade 

perdida dos clérigos católicos da região? Se fizermos essa comparação do 

modo de vida dos três monges do Contestado com o clero Franciscano 

residente nas cidades maiores do planalto catarinense, conseguiremos 

entender algumas coisas pertinentes ao respeito e veneração dos primeiros em 

detrimento dos segundos. Segundo Schneider uma das características mais 

importantes dos santos para os devotos é a sua condição de mediadores entre 

Deus e o povo, interpretando teorias e teologias, falando por ambos (o crente e 

a “elite tutora”) 60. A autora afirma que: 

 
“Os estudos sobre fenômenos de santidade conhecidos 
mostram que os santos mais populares preocupam-se 
todos em servir ao povo servindo a Deus, ou seja, 
colocando a serviço dos mais fracos as energias e as 
graças adquiridas na ascese e na oração. Entende-se, 
portanto, que o homem de Deus é, por natureza, 
mediador: é o homem das mediações conseguidas. 
Oriundo a maior parte das vezes das classes dominantes, 
goza de um patrimônio de conhecimentos e de relações 
que pode colocar utilmente à disposição dos humildes. 
Mas o santo não é simplesmente intermediário entre 
dominantes e dominados, ou um escudo contra as 
violências infligidas aos débeis pelos poderosos. O seu 
papel é sobretudo o de um integrador. Exterior à 
comunidade que o respeita ou venera, muitas vezes 
estrangeiro vindo de um lugar impreciso, materialmente 
separado do espaço habitado, o homem de Deus é, 
paradoxalmente, o mais apto a intervir com plena 

58 VAUCHEZ, André. “Santidade”. In: Enciclopedia Einaudi. Vol. 30, Religião, Rito. Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Ed. Portuguesa, p. 288. 
59 Ibidem, p. 288. 
60 SCHNEIDER, Marília. Memória e História (Antoninho da Rocha Marmo): Misticismo, 
Santidade e Milagre em São Paulo. São Paulo: T.A. Queiroz, 2001, p. 104. 
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liberdade nos assuntos de quem venha solicitar a sua 
intercessão” 61.  
 

De fato, o catolicismo popular, ou “rústico” como autores 

contemporâneos assim chamaram, se desenvolveu nos campos da região do 

Contestado em volta da figura do Monge João Maria. A cultura religiosa 

cabocla nos mostra como se deu a construção do imaginário, além da 

preservação das práticas de 100 anos atrás. Citando Euclides Felippe, 

pesquisador que estudou o folclore caboclo, o historiador Rui Souza nos 

explica que:  
“A compilação da poética sertaneja de Euclides Felippe 
(1995) nos permite um mergulho na cultura popular 
cabocla e, sobretudo nas raízes do catolicismo rústico ou 
profetismo popular. Diferencia-se, assim, o olhar 
positivista e pejorativo do qual Euclides da Cunha foi a 
expressão maior, da perspectiva vista de dentro para 
fora, ou de baixo para cima; um contraponto aos 
trabalhos dos historiadores militares contemporâneos ao 
conflito e aos jornais do período que refletiam apenas os 
anseios e preconceitos da classe dominante e urbana. 
Nesse sentido, o folclore regional do Contestado será 
abordado nesta exposição como um complemento 
argumentativo ou reforço teórico e metodológico na 
tentativa de reconstrução da tradição religiosa e cultural 
tipicamente sertaneja, a chamada tradição de São João 
Maria” 62 

 

O catolicismo caboclo do Contestado pode ser considerado uma 

variação do que os estudos sobre religião chamam de catolicismo popular rural, 

re-significando símbolos e ritos do catolicismo “oficial” do cotidiano e 

extremamente ligado à relação homem-natureza. A religião popular é maneira 

de “traduzir” a religião organizada institucional para as experiências cotidianas 

dos grupos, cada um levando em consideração os seus contextos. Segundo 

Etienne Higuet, em seu estudo sobre o misticismo na Igreja Católica,  

 
“o homem deseja servir-se das coisas santas deste 
cosmo, para resolver os seus problemas de cada dia 
(doenças, infortúnio, chuva, pão, trabalho). Os santos são 

61 Ibidem, p. 97. 
62 SOUZA, Rui Bragado. O Messias Caboclo: Um Estudo sobre a Religiosidade e Cultura 
Popular dos Camponeses no Contestado (1912-1916). 2014. 154 f. Dissertação – UEM. 
Departamento de História – Programa de Pós-Graduação em História, 2014, p. 57. 
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invocados como poderes de outro mundo para 
reajustarem uma situação que se torna insuportável” 63. 

 

A passagem dos Monges pelos campos do que hoje chamamos de Contestado 

impulsionaram a construção da religião popular que se deu dentro dos redutos 

da Guerra. Aos santos invocados pelas irmandades sertanejas – São 

Sebastião, principalmente – foram incorporados os “santos” João Maria e José 

Maria, visto que esses foram personificações da palavra de Deus e da 

salvação. Crentes nas falas e nas celebrações feitas pelos referidos Monges, o 

povo do Contestado construiu para si uma nova maneira de enxergar o 

universo em que estavam inseridos, onde a morte nada mais era do que a 

continuação da vida em combate sagrado pela terra e pela vida eterna.  

63 HIGUET, Etienne. O Misticismo na Experiência Católica. In: Religiosidade Popular e 
Misticismo no Brasil, São Paulo: Editora Paulinas, 1984, p. 24. 
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CAPÍTULO 2 
 
2. DAS LUTAS POR TERRA, MOVIMENTOS SOCIAIS E RELIGIOSOS 

 
2.1 HISTÓRICO DAS LUTAS POR TERRA NO BRASIL 
 

Trata-se aqui de levantar um breve histórico das lutas por terra no 

Brasil. Para tanto é preciso levar em consideração dois fatores para somente 

então adentrar no tema: em primeiro lugar, como o campesinato vê a terra e 

em segundo o caráter que a terra tem no Brasil desde sua colonização. Tento 

isso claro, apresentar-se-á o histórico das lutas, as quais são inerentes à 

história do país, desde sua formação. 

Como ponto de partida, Eric Wolf 64 nos serve de guia para construir 

esse histórico de lutas. O autor traz em sua obra “Guerras Camponesas do 

Século XX” um entendimento base da razão pela qual tais conflitos se deram. 

Destarte, Wolf define o camponês como um sujeito social que tem como 

característica principal a autonomia relativa no que tange ao processo de 

cultivo e em relação à sociedade capitalista como um todo65. Isso vai ao 

encontro do que Chayanov 66 elenca enquanto característica essencial do 

camponês, ou seja, sua autonomia relativa, além de ter na família e no 

autossustento desta a característica principal destes sujeitos. 

O camponês, portanto, é um sujeito que não está totalmente 

subordinado ao modo de produção capitalista. A autonomia e a centralidade na 

família lhe são vitais para sua identidade. Teodor Shanin 67 destaca que o 

campesinato se funda na unidade familiar autossuficiente, que se organiza em 

função da produção, consumo, sociabilidade, suporte moral e ajuda mútua. 

Ainda segundo o autor, o campesinato é uma entidade social e com certo grau 

de classe, o qual cresce de maneira exponencial em momentos de crise 68. 

64 WOLF, Eric. Guerras camponesas do século XX. Série: Tema, Volume 3. Editora Global, 
São Paulo, 1984. 
65 Ibidem 
66 CHAYANOV, Alexander V. The Theory Peasant Economy. Editors: THORNER, Daniel; 
KERBLAY, Basile. REF: Smith. Homewood, Ill.: The American Economic Association, 1966. 
67 SHANIN, Teodor. A definição de camponês – conceituações. Estudos Cedrap, n. 26, 
Petrópolis, Vozes, 1980. 
68 Ibidem. 
 

 50 

                                                 



Retornando a Eric Wolf, o camponês, então, produz em um e para um 

mercado em que os fatores de venda e compra, além dos produtos são 

restritos. Trabalho, Capital e Terra são visto por esses sujeitos como elementos 

não naturais, o qual se combate. O camponês é contra o Trabalho vendido, a 

Terra mercadoria e o Capital livremente investido. Para ele o trabalho é para o 

sustento da família, a Terra espaço de trabalho e vida e o Capital investido na 

melhoria da vida e na busca de menos penosidade laboral. A Terra é, portanto, 

parte da paisagem e é, portanto, característica da comunidade camponesa em 

si. Caso a terra se torne mercadoria ela se despoja de suas obrigações sociais 

e culturais, algo que atinge duramente a vida do camponês. 

Seguindo o mesmo autor, o contato entre o centro capitalista e a 

periferia não-capitalista é um embate para além da economia. Característica da 

desapropriação do camponês de sua terra é a retirada deste de seu poder de 

tomar decisões. Trazendo ao caso dos conflitos que vamos apresentar, vemos 

ainda que a tentativa do camponês livre de se manter com sua autonomia o faz 

ser potencialmente revolucionário ou resistente ao avanço do capital 69.  

Isto leva ao segundo ponto, a questão da terra no Brasil. Deve-se 

diferenciar a propriedade da terra segundo a lógica do capital e segundo a 

lógica camponesa. Enquanto a propriedade capitalista privada entende a terra 

como fonte de exploração, a propriedade privada camponesa é o local de 

realização da vida e do trabalho familiar, de acordo com Oliveira 70. 

Fator importante é a do entendimento de que o Brasil já nasceu 

capitalista, ainda que com características coloniais. Refuta-se a ideia de que 

ocorreu no país um modelo feudal até a abolição da escravidão, mas que o que 

se deu foi sim uma mudança de onde se extraía a renda da terra capitalizada: 

do escravo para a Terra 71. O modo de produção capitalista para Martins é um 

modo como historicamente se explora a força de trabalho, sua característica 

principal é a extração de mais-valia e não a produção de mercadorias é nesse 

ponto que se destrói a ideia de que no Brasil houve relações feudais até o fim 

da escravidão. 

69 WOLF, Eric. Guerras camponesas do século XX. Série: Tema, Volume 3. Editora Global, 
São Paulo, 1984. 
70 OLIVEIRA, A. U. Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária. 1ª. Ed. 
São Paulo: FFLCU/LABUR EDIÇÕES, 2007. V. 1. 
71 MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. 6º Ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
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Primeiramente com os escravos e posteriormente com a Terra, o 

capitalista brasileiro conseguia produzir capital, nas relações capitalistas 

propriamente ditas só se reproduz o capital 72. Neste ponto alcança a 

construção de que no Brasil a Terra teve, primeiramente em conjunto com o 

escravo, e posteriormente ela somente, papel central na (re)produção do 

capital. A simples relação Capital – Trabalho não explica a necessidade e a 

realidade da concentração fundiária e massacres camponeses ocorridos neste 

país. No Brasil não se pode, portanto, desvencilhar uma tríade: Capital – 

Trabalho – Terra 73. 

Assim sendo, a terra tem papel central no Brasil como elemento de 

poder. Não se sujeita o Trabalho ao Capital, mas sim a Renda da Terra ao 

Capital. Portanto, é preciso que esta terra esteja nas mãos de uma elite, no 

caso brasileiro não burguesa, mas sim latifundiária. Diferentemente de outros 

países, como EUA, França e México, nos quais a terra não tem papel na 

expansão do capital, no Brasil ela é o elemento central nessa expansão 74. 

Tendo isso posto, os conflitos pela propriedade da terra no Brasil, como já 

destacamos, são presentes em toda sua história.  

Os primeiros a sentirem o peso da expansão do capital, perderem suas 

terras e vidas foram os povos indígenas. O espaço do capitalismo brasileiro foi 

produto da conquista e destruição do território de vida indígena 75. O tempo e o 

espaço indígena foram moldados na base da força e da violência por parte dos 

conquistadores. Como cita Oliveira 76 foi uma luta entre desiguais, a luta do 

capital em franco processo de expansão, desenvolvimento e busca 

desenfreada por acumulação frente a sujeitos que buscavam a manutenção de 

seus espaços de vida. Segue até os dias atuais a luta dos indígenas. As frentes 

de expansão do agronegócio atualmente mostram e seguem um massacre 

destas culturas, ceifando vidas e destruindo territórios para a ampliação de sua 

extração de renda da terra. O território-livre indígena é substituído pelo espaço-

prisão (cativeiro da terra) do capital 77. 

72 Ibidem. 
73 OLIVEIRA, A. U. de. Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária. 1ª. 
Ed. São Paulo: FFLCU/LABUR EDIÇÕES, 2007. Volume 1. 
74 Ibidem. 
75 OLIVEIRA, A. U. A Geografia das Lutas no Campo. 6. Ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
76 Ibidem. 
77 MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. 6º Ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
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Ainda simultaneamente às lutas indígenas, deram-se as lutas de 

escravos negros contra os espaços-prisão e trabalhos que o latifundiário 

branco os impunha. Como cita Ariovaldo U. de Oliveira: 

 
“Quilombos surgiram, Palmares cresceu. Zambi nasceu, Ganga 
Zumba lutou, Zumbi morreu. Na terra da liberdade e do 
trabalho de todos nasceu, no seio do território capitalista 
colonial, o território livre, liberto, dos africanos/brasileiros 
escravos mercadorias antes de trabalhadores, para a primitiva 
acumulação do capital já mundializado. 
Palmares cresceu, negros acolheu e brancos juntou. 
Procurava-se construir, agora por dentro, o território da 
liberdade negra da África no Brasil. A produção coletiva nativa 
era crime contra a lógjcra da produção privada/expropriada do 
escravo pelo senhor” 78.  
 

Dentro do modelo colonial extrator de capital rentista, não era possível 

aceitar territórios livres. Bandeirantes, os embriões dos jagunços de ontem e 

hoje se asseguraram de destruir esses territórios livres dos senhores rentistas 

do açúcar. Ainda hoje os quilombolas lutam pela manutenção e 

reconhecimento de suas terras. São atacados cotidianamente pelos sujeitos do 

agronegócio, que não aceitam, já no século XXI, que sujeitos possam se (re) 

produzir socialmente, economicamente, culturalmente e politicamente de modo 

relativamente autônomo. 

Esses dois grupos de sujeitos sociais, os indígenas e os quilombolas, 

são os que foram mais perseguidos e massacrados durante a formação do 

Brasil em suas diversas fases, seja econômica, territorial, social ou cultural 79. 

Entre hegemonias e conflitos, a formação do território nacional se deu sob o 

derramamento de sangue negro e indígena. Ruy Moreira cita que os traçados 

jesuíta, pastoril e bandeirante foram os principais na formação social e 

territorial do Brasil até meados do século XIX. A expansão do capital no país foi 

o motor da expansão territorial. Sob essa égide, contudo estava presente um 

conflito constante com os indígenas e com os negros. Os primeiros, pois 

ocupavam as terras havia tempos e foram massacrados, culturalmente ou 

fisicamente, seja pelo avanço dos bandeirantes ou pelas reduções jesuíticas. 

Os negros, igualmente ao que já foi aqui levantado, cita o autor foram a carne 

78 OLIVEIRA, A. U. A Geografia das Lutas no Campo. 6. Ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
79 MOREIRA, Ruy. Formação espacial brasileira. Uma contribuição crítica à geografia do 
Brasil. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2012. 
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posta no triturador para alimentar a vontade desenfreada dos senhores de terra 

que buscavam cada vez mais a retirada de capital rentista das terras. É neste 

ponto que surge o camponês brasileiro. 

O camponês do Brasil nasce sob as mais diferenciadas faces 

regionais. Ele está na frente de expansão do capital para o interior. É 

despojado de suas terras para o senhor de terras e vai adentrando o território, 

em busca de espaços para sua livre reprodução. É uma das estratégias do 

latifundiário-burguês para cercear ainda mais a liberdade desses sujeitos. 

Logo, o camponês brasileiro tem as mais diversas faces, o sertanejo 

nordestino, o lavrador ou gaúcho no sul, o colono no sudeste, o extrativista no 

norte, o boiadeiro no centro-oeste, enfim, é nas brechas do espaço-prisão do 

latifúndio que ele existe. E essa sua expulsão para outro lugar não se dá de 

modo pacífico. Ele luta pela manutenção de sua terra. Terra essa da qual é 

posseiro, quase nunca proprietário 80. 

Novamente Oliveira81 mostra como os posseiros foram e ainda 

massacrados pelo latifúndio. O caráter da expansão do capital do Brasil se deu 

e se dá pela destruição do camponês pelo latifundiário-capitalista e não do 

pequeno capitalista sendo engolido pelo grande, como é a dinâmica mais 

comum do capitalismo no seu centro. Duas revoltas são as primeiras de grande 

impacto na história brasileira: Canudos (1896-1897), nos sertões da Bahia, e o 

Contestado (1912-1916), revolta aqui analisada sob um prisma em especial. 

Martins82 cita que ambas tem em seu cerne a resistência de 

camponeses posseiros ao avanço do capital em suas terras livres, uma 

resistência à desapropriação. Como o próprio autor cita, esse camponês como 

produto da expansão capitalista já nasce sem terra, na expansão para o sertão, 

nas divisas longínquas de latifúndios, nos engenhos. Nessas revoltas não se 

pode aceitar de modo torpe o messianismo como justificativa. Na realidade o 

que se deu foi uma resistência camponesa enquanto classe perante a violência 

dos proprietários. Era uma resistência perante o avanço do capital. Mas por 

que interessava ao capital a desapropriação desses camponeses livres? A 

80 Ibidem. 
81 OLIVEIRA, A. U. Os Posseiros no Brasil ou A Terra é de Ninguém. Cardeno Prudentino 
de Geografia, Presidente Prudente-SP, nº 3, 1982. 
82 MARTINS, José de Souza. Os Camponeses e a Política no Brasil. 1ª Ed. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1981. 
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necessidade se dava, como já apresentado, devido ao valor muito grande 

inserido dentro da propriedade de Terra no Brasil. O monopólio dessas terras 

nas mãos da elite era e ainda é necessário para não se criar uma economia 

camponesa livre, produtora, onde a terra perde seu caráter de elemento de 

retira de renda. 

No mesmo período, nas fazendas de café do sudeste do país, os 

imigrantes colonos foram outros que sentiram na pele a força da propriedade 

privada capitalista da terra. Oliveira 83 mostra como suas lutas e greves foram 

constantes e foram igualmente constantes o uso da violência para cessar suas 

bandeiras. A deterioração das relações do colonato se deu do modo explosivo, 

fazendo rebentar no campo sudestino lutas pela propriedade camponesa da 

terra por tarde destes migrantes. A grande maioria não a conquistou, cabendo 

a migração para grandes cidades, em especial São Paulo, a saída para tais 

sujeitos. 

Cinco formas são possíveis de encontrar dentro da expansão da 

ocupação e construção espacial brasileira no findar do século XIX e início do 

XX: o espaço cafeeiro, o espaço seringueiro-extrativista, o espaço canavieiro-

usineiro, o espaço colono-imigrante e o espaço pastoril 84. Estes espaços todos 

contém em sua essência a luta camponesa pela manutenção de suas terras de 

livre (re) produção, suas posses. Antes de adentrar as lutas do século XX, cabe 

trazer uma reflexão: 

 
“Palmares, Canudos, Contestado, greves nos cafezais 
paulistas, muitos tem sido os exemplos de luta na história dos 
trabalhadores e rebeldes. Foi, pois, nesse processo combativo 
que os trabalhadores do campo foram forjando os movimentos 
sociais de luta pela terra e estabelecimento de relações de 
trabalho condizentes com a dignidade humana. O século XX 
tem sido [foi] rico em exemplos de luta pela terra e dois 
processos tem atuado no sentido de soldar o movimento dos 
camponeses no Brasil. De um lado a tentativa de resgate da 
condição de camponês autônomo frente a expropriação, 
representada pelos posseiros e sua luta contra os fazendeiros 
grileiros. De outro, o movimento originado na luta de 
camponeses parceiros ou moradores contra a expropriação 

83 OLIVEIRA, A. U. A Geografia das Lutas no Campo. 6ª Ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
84 MOREIRA, R.uy. Formação Espacial Brasileira - uma contribuição crítica à geografia do 
Brasil. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2012. 
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completa no seio do latifúndio, que os transforma em 
trabalhadores assalariados” 85 
 

Esses dois processos são os motores de quase todas as lutas durante 

o século XX. Cita o autor que esta é a luta sangrenta do campesinato contra o 

pagamento da renda da terra. Começam a surgir revoltas as quais passam a 

ser norteadas ou por um catolicismo popular ou por elementos do Partido 

Comunista Brasileiro. Formoso e Trombas em Goiás são as primeiras 

expressões dessa nova lógica de lutas. 

 
“Em Goiás, nessa época, ocorreram conflitos e expulsões que 
encontraram na Revolta de Trombas e Formoso a sua 
expressão maior. Em 1948, com a estrada Transbrasiliana, as 
terras do então município de Uruaçu se valorizam. Essa 
estrada viria a fazer parte da futura Rodovia Belém-Brasília, 
iniciada a construção, da capital em 1956. No ano seguinte ao 
da chegada da estrada a Uruaçu, camponeses originários do 
Maranhão e do Piauí, mas que viviam em Pedro Afonso, no 
norte de Goiás, também chegaram à região, em grupo; 
liderados por José Porfírio, e ali formaram posses numa área 
de terras devolutas. As mesmas terras, entretanto, foram 
griladas por um grupo de fazendeiros, além do juiz e do dono 
do cartório local, consumando-se o processo de grilagem em 
1952. Inicialmente, são feitas propostas de compra das posses 
aos posseiros, o que quer dizer compra mediante pagamento 
unicamente das benfeitorias. Diante da recusa são lançados 
jagunços sobre os camponeses. Diante da resistência são 
feitas tentativas de transformar os posseiros em parceiros, 
como ocorrido em Minas na mesma ocasião” 86. 
 

As revoltas de Trombas e Formoso marcam a expropriação violenta por 

parte dos fazendeiros e a resistência ferrenha por parte camponesa. Durante 

dez anos, até 1964, ali se deu um território livre, um território camponês. 

Apenas com a entrada do exército, massacrando e torturando as lideranças é 

que se findou tal experiência, cabendo aos que ficaram a criação da cidade de 

Formoso, como novo ponto de vida. Ou seja, uma derrota camponesa, sendo o 

assalariamento no meio urbano sua saída. 

Ainda segundo o mesmo autor, no Paraná revoltas igualmente 

violentas se deram. Porecatu em 1950, no norte do estado, e a revolta dos 

85 OLIVEIRA, A. U. A Geografia das Lutas no Campo. 6º Ed. São Paulo: Contexto, 1996, p. 
22. 
86 MARTINS, José de Souza. Os Camponeses e a Política no Brasil. 1º Ed. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1981, p. 71. 
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posseiros de 1957 na região de Francisco Beltrão e Pato Branco, no sudoeste 

marcaram como de extrema violência e como de conjuntura complexa, na qual 

o Estado interveio de modo brutal a favor dos grileiros de terra.  

As lutas dessas duas revoltas paranaenses se deram de modo um 

tanto quanto isolado. Contudo, na década anterior, no nordeste do Brasil, se 

articulam as ligas camponesas. Surgidas a partir de Sociedades beneficentes 

de Defuntos 87 que passaram a integrar sindicatos rurais, ainda legais no fim da 

década de 1940, acabaram por serem o motor de lutas camponesas 

inicialmente no nordeste do Brasil e mais tarde no restante do país. O 

movimento deve ser entendido como resultado não só fomentado pela 

presença do PCB nos sindicatos, mas também como uma manifestação 

nacional camponesa frente à tensão e as injustiças que estes estavam 

submetidos e as profundas desigualdades existentes no espaço rural.  

Diferente de outras revoltas, as quais eram grandes porém pontuais, as 

Ligas Camponesas agiam a partir do mecanismo da greve, deixando assim de 

fornecer alimentos as cidades. Tais greves se deram especialmente no 

nordeste, contudo, também foram sentidas no sudeste e no sul do país, ainda 

que em menor intensidade, porém estavam em consonância, visto que as Ligas 

consistiam em um movimento nacional. Tais ligas existiram até o golpe de 1964 

e após isso foram massacradas. A violência militar e dos jagunços se tornou 

corrente e diversas lideranças foram assassinadas ou desapareceram 88. 

As revoltas durante o período militar foram duramente reprimidas. A 

reforma agrária que, ainda que embrionária, estava sendo iniciada, foi findada 

com a ascensão dos golpistas. Ocorre um processo de grilagem, concentração 

fundiária, repressão ao campesinato e descumprimento da legislação de modo 

desenfreado e com a conivência estatal. A violência se torna mecanismo 

vigente no dia-a-dia da repressão às lutas camponesas: 

 
“[a] violência tem sido a principal característica da luta pela 
terra no Brasil. Os dados expressos [...] sobre o número de 
mortos em conflitos no campo, mostram que essa violência 
parece não ter fim. No período entre 1964 e 1971, a maior 

87 Sociedades estas que tinham a função de, a partir de uma contribuição conjunta de um 
grupo de camponeses, criar um fundo para comprar um caixão e pagar pelo velório de seus 
companheiros camponeses. 
88 OLIVEIRA, A. U. A Geografia das Lutas no Campo. 6º Ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
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parte das mortes ocorreram na região Nordeste, na intenção 
dos latifundiários de frear, pela violência, os ideais semeados 
pelas Ligas Camponesas. A partir de 1972 foi na Amazônia que 
se concentrou o maior número de assassinatos no campo, 
embora continuassem presentes também no Nordeste e no 
Centro-Sudeste. A década de 70 foi marcada sobretudo pela 
luta dos posseiros na Amazônia. O governo militar com sua 
política territorial voltada para os incentivos fiscais aos 
empresários, de um lado, e de outro fomentando, também na 
Amazônia, a colonização como alternativa à Reforma Agrária 
nas regiões de ocupação antiga (NE, SE e S), criou o cenário 
para a violência. Os empresários, para ter acesso aos 
incentivos fiscais, tinham de implantar seus projetos 
agropecuários na região, que estava ocupada pelos povos 
indígenas e, em determinadas áreas, pelos posseiros. Muitos 
foram os conflitos violentos. Os povos indígenas foram 
submetidos ou ao genocídio ou ao etnocídio. Aos posseiros 
não restou melhor sorte: ou eram empurrados para novas 
áreas na fronteira que se expandia, ou eram expulsos de suas 
posses e migravam para as cidades que nasciam na região.” 
89. 

 

É por esta razão que em meados dos anos 1980 se constrói o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Surgido a partir da 

junção de outros movimentos já existentes no Rio Grande do Sul, Paraná e 

São Paulo e unidos por e partir da Comissão Pastoral da Terra (CPT, criada 

em 1975) visa lutar pela reforma agrária através de uma luta mais articulada e 

focada: a ocupação de terras griladas ou improdutivas. 

O movimento foi duramente reprimido durante seus primeiros vinte 

anos (1984-2002) sofrendo seja com a violência estatal, a violência dos 

jagunços ou ainda a ineficiência governamental em acelerar o processo de 

reforma agrária, garantido na constituição de 198890. A CPT e o MST têm 

mostrado ao longo das últimas três décadas os números da concentração 

fundiária, de mortes no campo e do caráter de concentração de terras brutal 

existente no país.  

A luta do MST se dá em escala nacional e está organizada a partir de 

frentes descentralizadas. A luta pela reforma agrária é o norte do movimento, 

89 OLIVEIRA, A. U. A Longa Marcha do Campesinato brasileiro: movimentos sociais, 
conflitos e Reforma Agrária. Estudos Avançados, IEA/USP São Paulo, v. 15, n.43, p. 185-206, 
2001. 
90 Ibidem. 
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ainda que a partir de 2004 ele tenha perdido fôlego, ganhando destaque na luta 

e também nas mortes os posseiros 91. 

 Atualmente os chamados “povos e comunidades tradicionais” tem 

crescido sua participação nas lutas no campo brasileiro. Paul Little traz uma 

reflexão sobre tais lutas: 

 
“Até recentemente, a diversidade fundiária do Brasil foi pouco 
conhecida no país e, mais ainda, pouco reconhecida 
oficialmente pelo Estado brasileiro. Ao incluir os diversos 
grupos não-camponeses na problemática fundiária − no que 
Bromley (1989) chama de uma “outra reforma agrária” −, a 
questão fundiária no Brasil vai além do tema de redistribuição 
de terras e se torna uma problemática centrada nos processos 
de ocupação e afirmação territorial, os quais remetem, dentro 
do marco legal do Estado, às políticas de ordenamento e 
reconhecimento territorial “ 92.  
 

Estes povos e comunidades tradicionais apresentados por Little podem 

ser entendidos sob o prisma dos posseiros, presentes nos dados da CPT, 

sendo estes os sujeitos que ganham papel central na luta pela terra nos últimos 

anos. A luta por terra e território é a principal reivindicação destes sujeitos, visto 

que já são posseiros, logo lutam pela manutenção dessas terras, entendidas 

por eles como seus territórios de vida e trabalho. 

Por fim, a luta por terras no Brasil é longa e indissociável de toda a 

história nacional. Uma vez que a terra no país tem papel fundamental e 

essencial na (re)produção e expansão capitalista, os conflitos estão igualmente 

na essência do espaço agrário brasileiro. O Contestado não é fato isolado, uma 

luta messiânica de fanáticos, mas sim um reflexo da conjuntura de escala 

macro. As lutas pela terra são e ainda serão vigentes enquanto não ocorrer 

uma verdadeira distribuição de terras no país, dando ao campesinato a 

oportunidade de se constituir enquanto classe livre e que trabalha, não sendo 

totalmente subordinada ao capital. Enquanto a extração de renda da terra e a 

terra ter um valor de patrimônio, que possibilita a entrada no mercado de 

créditos apenas por se possuir a terra mesmo sem nada nela produzir, os 

conflitos, lutas e resistências camponesas no campo serão parte do cotidiano. 

91 OLIVEIRA, A. U.; FARIAS, C. S. . Atlas da Reforma Agrária no Brasil. 1. ed. São Paulo: 
FFLCH Edições, 2011. 
92 LITTLE, P. E. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da 
territorialidade. Série Antropologia, Brasília, n. 322, 2002, p. 2. 
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2.2 ROMARIA DA TERRA: A PERIFERIA DO MUNDO CONTESTA A 
POLÍTICA POR UMA VIDA MAIS JUSTA 

 

As romarias são comuns para a Igreja Católica desde sua origem como 

religião institucionalizada, intensificando-se mais durante a Idade Média, como 

já mencionamos no capítulo um, ao definirmos conceitualmente a pesquisa. De 

caráter urbano ou camponês, muitas romarias no Brasil carregam heranças 

seculares devido à influência portuguesa e à atuação da religião católica como 

agente colonizador. Após estabelecer um breve histórico das lutas por terra no 

Brasil, podemos adentrar no contexto do surgimento das Romarias da Terra e 

das Águas nacionalmente, levando em consideração os movimentos da Igreja 

Católica no final da década de 1960 e 1970. Estamos falando da elaboração da 

Teologia da Libertação na América Latina, e consequentemente a criação de 

movimentos de base para o auxílio da formação política das populações 

marginalizadas pela sociedade, constituindo espaços de atuação e movimentos 

sociais. Esses movimentos de base são compostos pelo contexto urbano e 

agrário: é o momento do despertar de uma consciência de organização de 

classe, incorporando teorias marxistas, e como veremos adiante, o marxismo-

leninista. Dentro da Igreja Católica, são criados segmentos como as Comissões 

Pastorais da Terra (CPTs), as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e fora 

dela, porém com bastante influência da religião, o Movimento dos Sem Terra 

(MST).  

No Brasil, o período da Ditadura Militar (1964-1985) é onde acontece 

toda essa movimentação da Igreja, dos movimentos sociais, caracterizando a 

necessidade de contestação da ordem hegemônica, onde o oprimido não tem 

voz, não é ouvido em suas necessidades. Pouco antes do surgimento da 

Teologia da Libertação na Colômbia, o Brasil presenciou a organização da 

Ação Popular (AP) em 1962 – portanto, também antes do golpe militar -  

comporta “por cristãos ligados à Ação Católica, em particular à JUC (Juventude 

Universitária Católica)” que perderam apoio da Comissão Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB) pelo seu caráter considerado extremamente revolucionário 

para atuação dentro da Igreja 93. A Ação Popular lutava contra o modo 

93 GUIMARÃES, Luiz Ernesto; LANZA, Fabio. A Teologia da Libertação e o Contesto Latino-
Americano. Anais do XXIII Seminário em Ciências Sociais, UEL, Londrina, p. 4. 
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capitalista de produção e também produzia críticas ao socialismo da URSS; 

sua atuação estava principalmente no movimento estudantil  

 
“onde a organização controlou as sucessivas diretorias 
da União Nacional dos Estudantes (UNE), preocupando-
se também em penetrar nos meios operários e rurais, o 
que consegue, principalmente no Nordeste, através do 
Movimento de Educação de Base (MEB), vinculado à 
CNBB” 94. 

 

A América Latina como um todo também vive o momento dos governos 

ditatoriais, mas o que nos interessa para o trabalho é a atuação da Igreja 

pensando as injustiças sociais no campo e na cidade. Em 1968, na 

Conferência de Medellín, na Colômbia, partindo da questão da opressão sobre 

“o corpo e o espírito” da população pobre do mundo, nas palavras de Leonardo 

Boff 

 
“A Teologia da Libertação partiu diretamente dos pobres 
materiais, das classes oprimidas, dos povos desprezados 
como os indígenas, negros marginalizados, mulheres 
submetidas ao machismo, das religiões difamadas e 
outros portadores de estigmas sociais. Mas logo se deu 
conta de que pobres-oprimidos possuem muitos rostos e 
suas opressões são, cada vez, específicas. Não se pode 
falar de opressão-libertação de forma generalizada. 
Importa qualificar cada grupo e tomar a sério o tipo de 
opressão sofrida e sua correspondente libertação 
ansiada” 95. 

 

Devemos considerar também, a questão da marginalização da própria 

Igreja Católica latino-americana em relação às Igrejas Católicas europeias, 

visto que estamos inseridos num contexto de periferia mundial, principalmente, 

nas décadas de 1960-1970. Portanto, o espaço onde surge a Teologia da 

Libertação e onde esta, por sua vez, consegue influência de maneira efetiva 

está intimamente ligada ao contexto político, social, econômico e cultural da 

América Latina como um todo. 

No contexto brasileiro, surgem as Comissões Pastorais da Terra, 

responsáveis até hoje por grande parte da organização das Romarias da Terra, 

94 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Brasil, 1989, p. 100. 
95 BOFF, Leonardo.  Quarenta Anos da Teologia da Libertação. 2011. Disponível em: 
https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/. 
Acesso em Setembro de 2015. 
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influenciadas pela Teologia da Libertação e pelas ações político-pedagógicas 

que esta tem como objetivo na conscientização da realidade concreta das 

populações marginalizadas. Segundo Flores, explicitando a definição da CPT 

por ela mesma, é uma 

 
“[...] entidade de serviço, animando outras entidades a 
‘assumir a caminhada dos trabalhadores rurais, 
prestando-lhes assessoria pastoral, teológica, 
metodológica, jurídica, política, sindical e sociológica’. [...] 
Apregoa a libertação e salvação dos homens aqui na 
terra, questionando e denunciando os problemas da 
realidade social. E, neste sentido, fundamenta-se numa 
‘ratio’ teológica para tratar questões como a luta por terra, 
partindo do princípio de que esta é um dom, dado por 
Deus a todos os homens e mulheres” 96. 

 

A CPT de Santa Catarina foi criada em 1977, momento relacionado com 

o movimento de êxodo rural em todo o Brasil, decorrente da industrialização 

diretamente ligada ao “milagre econômico” empreendido pelo governo militar e 

modernização nos modos de produção agrícola 97. Dentro dessa política 
 
“A CPT assumiu a defesa da reforma agrária e a luta dos 
agricultores desde sua criação e se contrapôs ao 
discurso desenvolvimentista, que elevou os colonos 
europeus ao status de heróis e responsáveis pelo 
desenvolvimento estadual, ao mesmo tempo em que 
depreciou a pequena propriedade não tecnificada e a 
agricultura de subsistência” 98. 

 

Com a intenção de conscientizar os povos do campo para “assumir a 

própria história”, a CPT inicia diversos cursos de formação de base, cursos 

sobre sindicalismo e sobre os direitos dos trabalhadores do campo 99. A história 

da CPT de Santa Catarina não pode ser desligada da história da memória da 

Guerra do Contestado. Indicada como uma “inovação” na atuação e nas 

96 FLORES, M. B. R.; SERPA, E. C.; CAMPIGOTO, J. A.; SOUZA, M. A. de. Imagem e 
Pedagogia, da Cruz de Cedro Renasce uma Cidade. Revista Brasileira de História, São 
Paulo, v. 16, nº 31 e 31, pp. 207-224, 1996, p. 210. 
97 Ibidem, p. 210. 
98 WELTER, Tania.  O Profeta São João Maria Continua Encantando no Meio do Povo. Um 
estudo sobre os discursos contemporâneos a respeito de João Maria em Santa Catarina.  Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Departamento de 
Antropologia, CFCH, UFSC, Florianópolis, 2007, p. 203. 
99 FLORES, M. B. R.; SERPA, E. C.; CAMPIGOTO, J. A.; SOUZA, M. A. de. Imagem e 
Pedagogia, da Cruz de Cedro Renasce uma Cidade. Revista Brasileira de História, São 
Paulo, v. 16, nº 31 e 31, pp. 207-224, 1996, p. 211. 
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estratégias adotadas pelos movimentos sociais na luta por direitos sociais está 

a primeira Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina 100. Segundo 

Tania Welter, que muito contribui para entender a “escolha” pela memória do 

Contestado na organização da primeira Romaria em território catarinense,  

 
"A longa explanação da primeira Romaria da Terra foi 
necessária para demonstrar a opção da CPT de Santa 
Catarina por uma memória/história (Contestado), para 
fundamentar a discussão atual da problemática da terra. 
Nesta história, optou pela simbólica da cruz de cedro e 
por João Maria como ícone da Romaria e, desta 
maneira, relacionou-os com as lutas atuais" 101. 
 

Portanto, em escala nacional, a CPT alcançou todos os estados do 

Brasil, desenvolvendo a formação teórica prevista, bem como seus campos de 

atuação. É nesse contexto que surgem as Romarias da Terra que, em todo o 

território brasileiro, é um dos eventos mais expressivos e esperados pelos fiéis 

do campo e da cidade. Afirmamos isto, com base no estudo de caso das 

peregrinações em Santa Catarina, pois a concentração de pessoas que partem 

todos os anos de suas casas para participar da Romaria é um misto de povo do 

campo e povo da cidade, todos unidos em volta de um único propósito: todas 

as lutas pela vida, seja por plantar e colher, seja por morar dignamente nas 

cidades.  
 
 
2.3 PRIMEIRA ROMARIA DA TERRA: 70 ANOS DO MASSACRE DO 
CONTESTADO 
 

Em 1986, momento de redemocratização brasileira pós-ditadura militar, 

a primeira Romaria da Terra e das Águas é organizada no Estado de Santa 

Catarina, na cidade de Fraiburgo, em virtude de sua ligação com a memória da 

Guerra do Contestado. A maioria das Romarias catarinenses foi organizada em 

locais que hoje são cidades, porém na época da Guerra eram redutos 

caboclos, locais santos, campos de batalha e/ou grandes covas comuns. 

100 Ibidem, p. 212. 
101 WELTER, Tania. O Profeta São João Maria Continua Encantando no Meio do Povo. Um 
estudo sobre os discursos contemporâneos a respeito de João Maria em Santa Catarina.  Tese 
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Departamento de 
Antropologia, CFCH, UFSC, Florianópolis, 2007, p. 208. 
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Simbolizando a vida cabocla ou a morte dos revolucionários da Guerra, 

Fraiburgo é uma cidade que remete diretamente aos períodos iniciais do 

conflito. Nesse local tivemos um dos primeiros grandes ajuntamentos de 

caboclos, crentes em São João Maria e em São José Maria, em seus 

ensinamentos e contra a modernização que se implantava forçadamente no 

sertão brasileiro. A presença da Lumber and Colonization e da Brazil Railway 

Company – empresas americanas pertencentes a um único dono – contribuiu 

para a consciência de que o mundo caboclo estava sendo destruído e relegado 

ao esquecimento, já naquela época. Fraiburgo se chamava Taquaruçu e se 

constituiu como símbolo de resistência espiritual e armada do povo expropriado 

da terra, logo após o assassinato do terceiro Monge peregrino, José Maria. 

Segundo a crença, José Maria estaria encantado, formando um exército 

celeste que acompanha até o final dos combates, os exércitos caboclos 

terrestres. Todos os guerreiros que tombavam em batalhas não morriam: 

apenas passavam para o outro lado. 

Em Taquaruçu podemos destacar ainda, o despontar das lideranças 

espirituais durante o movimento: Teodora, Manuel e Maria Rosa; todos 

crianças e adolescentes que foram considerados intermediários do Monge aqui 

na terra. Em 1986, a data escolhida para a realização da Romaria da Terra em 

sua primeira edição também está ligada simbolicamente às questões espirituais 

da guerra, pois: 

 
 “A data de 14 de setembro foi escolhida pela 
proximidade com o dia 15 de setembro, data que o povo 
costuma celebrar o dia de João Maria. A imprensa 
noticiou que a escolha deveu-se ao fato de que no dia 14 
de setembro é dia em que os cristãos celebram, desde o 
século IV, a festa de Santa Cruz [...] ‘Assim, acreditamos 
que para nossa Romaria ter raiz, fazer história, fosse 
importante recuperar essa memória’”  102. 

 

Portanto, a construção de uma memória cabocla vem dos próprios 

herdeiros de uma das maiores Guerras Civis brasileiras, pouco conhecida fora 

de Santa Catarina, mesmo pelos estados que participaram mais ativamente do 

conflito como é o caso do Paraná. Em todo o Brasil, as romarias celebram e 

relembram conflitos por terra de suas localidades. Na Bahia, por exemplo, onde 

102 WELTER, Tânia.  Op. Cit.,. 206. 
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o Brasil recém-republicano assistiu à Guerra de Canudos; no Ceará, a 

presença de Padre Cícero; no Maranhão, foco de lutas centenárias entre 

latifundiários e povos indígenas. Em todos esses exemplos e nos demais 

estados brasileiros, vemos a opressão dos povos saindo do silêncio e do 

esquecimento e de certa forma, podemos considerar as Romarias da Terra 

brasileira como um Contestado nacional.  

A Romaria de Fraiburgo, bem como a Romaria de Timbó Grande (2015), 

teve como um dos clérigos responsáveis o Padre Hélcion Ribeiro. Redator do 

texto-base para a primeira romaria catarinense. Segundo Welter, a escolha da 

cidade de Fraiburgo em 1986, para realizar o evento  

 
“[...] vem de Padre Hélcion Ribeiro: ‘a Romaria da Terra 
vai estar associada ao Contestado, porque tanto esse 
quanto aquela estão ligados à força histórica dos fracos 
de SC. O Contestado foi a luta dos pequenos, em defesa 
dos seus direitos, sua dignidade e sua fé. A Romaria da 
Terra dirá de novo que a luta dos explorados e dos 
pobres não está resolvida e por isso continua’ [...]. Esta 
Romaria foi realizada no dia 14 de setembro de 1986, no 
local onde ocorreu uma das batalhas do Contestado, 
localidade de Taquaruçu, município de Fraiburgo.103 

 

Traçando um paralelo que, aparentemente, parece insignificante, a 

Romaria de Timbó Grande também teve o mês de setembro escolhido para a 

sua realização. Dia 13, um domingo que reuniu fiéis de quatro estados, como já 

mencionamos, seguiu a mesma tradição de reunir os fiéis em torno da memória 

do Contestado e de São João Maria. Como explicitamos no primeiro capítulo, 

no que tange à memória, conseguimos enxergar nesses aspectos como 

escolha de datas e lugares para a concretização de eventos, sejam eles 

religiosos, políticos, culturais, ligadas à construção da memória de um grupo, 

de uma região, de um evento. A apropriação de símbolos, locais, personagens, 

é imprescindível para a Romaria da Terra em Santa Catarina. Podemos 

observar que, contra a memória institucionalizada – por exemplo, a memória do 

exército sobre a Guerra do Contestado – os caboclos contemporâneos lutam 

para manter viva a chaga aberta pelo massacre da população nos sertões 

catarinenses. É uma forma de dizer: nós estamos aqui, ainda lutando contra 

103 Ibidem, p. 263. 

 65 

                                                 



todas as desigualdades sociais produzidas pela sociedade; nós fazemos parte 

da sociedade brasileira, embora ainda se esqueçam de nossa história.  
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CAPÍTULO 3 
 
3. “LUGARES DE MEMÓRIA” NO CONTESTADO CONTEMPORÂNEO E A 

ROMARIA DA TERRA (SC) DE 2015 
 
3.1 DESCRIÇÃO DAS FONTES  
 

O presente capítulo tratará da análise das fontes que compõe esse 

trabalho. Elas estão interligadas entre si por se tratarem da preservação da 

memória da Guerra do Contestado e da memória dos caboclos de diversas 

maneiras. São elas: o patrimônio, as crenças religiosas, a fé nas mensagens 

dos Monges, a relação com a morte e com o sagrado.  

Esse grupo de fontes são três viagens de campo realizadas ao 

Contestado, em diversas cidades que, no período da Guerra, presenciaram os 

combates, as resistências e as lutas. Foram estabelecidos contatos com os 

moradores das cidades e foram eles mesmos que guiaram as nossas visitas 

aos locais relacionados à religião cabocla (pocinhos e cruzeiros), museus, 

cemitérios e um quilombo. Juntamente com essas, conta-se com um conjunto 

de cantos religiosos, folclóricos e populares envolvendo principalmente temas 

ligados à Guerra do Contestado no início do século XX e a guerra contínua que 

ainda se desenrola nos sertões catarinenses. Estamos nos referindo ao 

Caderno de Cantos, que é parte fundamental das celebrações da Romaria da 

Terra e das Águas de Santa Catarina de 2015. 

A última viagem, em 13 de setembro de 2015, até Timbó Grande (SC), 

com a finalidade de participar da Romaria da Terra, é considerada por essa 

pesquisa o foco principal, já que a segunda parte de análise de fontes trata-se 

de um elemento essencial dos ritos dessa Romaria. Essa segunda fonte é 

escrita e oral ao mesmo tempo: o caderno de cantos distribuído na entrada da 

cidade de Timbó Grande, contando com 64 músicas e duas orações. As 

músicas são relacionadas à caminhada dos romeiros, aos conflitos por terra no 

campo, aos trabalhadores urbanos, aos camponeses, ao capitalismo com seu 

“projeto de morte”, à história da América Latina, à Guerra do Contestado e a 

mensagem de João Maria. 

As crenças nas mensagens dos Monges sobreviveram mais de um 

século no imaginário da população do Contestado e em suas práticas 
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cotidianas. As pessoas convivem diariamente com os espaços sagrados 

relacionados à passagem dos Monges, como por exemplo, os lugares onde há 

fontes de água doce abençoada por estes ou uma cruz de cedro plantada, 

como se verá do decorrer desse capítulo. Com relação aos túmulos dos 

caboclos tombados em combates ou da população morta em conseqüência da 

Guerra, grande maioria deles não são lugares conhecidos nem devidamente 

localizados, visto que durante os últimos dois anos do conflito, o exército 

cercou diversas cidades e redutos e matou quem estava em seu caminho.  

Trataremos deste ponto mais além, especificamente a questão dos 

cemitérios do exército, existentes e preservados como lugar de memória da 

Guerra, enquanto locais indicados pelos moradores da região – por meio da 

tradição, memória passada de pai pra filho –, que seriam covas comuns de 

caboclos, permanecem sem a devida “sinalização” de que ali também 

morreram pessoas que tinham família, que lutaram, que possuíam sonhos e 

crenças em um futuro melhor, sem desigualdades e na tão clamada paz. Os 

territórios dos antigos redutos caboclos também podem ser considerados 

“cemitérios” já que diversos combates se deram dentro e no entorno destes 

locais, como é o caso de Taquaruçu, o primeiro a ser bombardeado e cercado 

pelo Exército. Assim como Taquaruçu, a significação que carregam os lugares 

que abrigaram os caboclos durante a Guerra é imensa, tanto pela vida que ali 

se organizou, como pela morte que chegou tão rápida a milhares de pessoas.  

 

3.2 VISITAS AOS LOCAIS SAGRADOS DA RELIGIÃO POPULAR DO 
CONTESTADO 

 

Entre os meses de outubro de 2014 e setembro de 2015, foram 

realizadas três viagens de campo até a região do Contestado em Santa 

Catarina. Como já mencionado na introdução, a primeira destas aconteceu em 

virtude de uma matéria ministrada pelo Prof.º Dr.º Nilson César Fraga na Pós-

Graduação em Geografia nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2014. A disciplina 

foi dividida em duas partes: as aulas teóricas e a aulas de campo pelas cidades 

de São Mateus do Sul (PR), Três Barras (SC), Porto União (SC), União da 

Vitória (PR), Calmon (SC), Lebon Régis (SC), Caçador (SC), Irani (SC). Toda a 

região é intrinsecamente ligada à história dos caboclos e à religião popular dos 
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sertões catarinenses. Os moradores, em sua grande maioria, identificam-se 

com a herança cabocla: costumes cotidianos e a religião são preservados tanto 

dentro das casas – com uma foto de João Maria no altar improvisado na sala – 

quanto nos locais indicados pela história da passagem dos Monges pela 

região. Saímos do campus Politécnico da UFPR às seis da manhã do dia 24 de 

outubro de 2014. 

Em São Mateus do Sul, no Paraná, fizemos a primeira parada no Faxinal 

do Emboque, localizado nos arredores da cidade. A cidade está a 150 km de 

distância de Curitiba e faz fronteira interestadual com Três Barras e Canoinhas, 

ambas em Santa Catarina. Vale ressaltar o que de fato são faxinais, pois essa 

organização da terra é extremamente característica do Paraná e Santa 

Catarina. Os faxinais são comunidades camponesas que tem essa 

denominação no estado do Paraná, sendo seus moradores conhecidos e auto-

declarados faxinalenses. Estão embasados a partir da convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, que deixa estes se auto-reconhecerem 

como povo ou comunidade tradicional, uma vez que seu modo de trabalhar é 

diferenciado104. Característica que os difere de outras comunidades 

camponesas é o uso comum da terra. Na maioria dos casos nas comunidades 

faxinalenses os camponeses faxinalenses são donos das terras, contudo, não 

as cercam na totalidade, apenas o entorno de suas casas, para a manutenção 

de suas hortas. Lá, portanto, tais camponeses fazem o uso comum da terra, 

criando animais à solta e preservando a natureza 105. Outra especificidade do 

camponês faxinalense é seu modo de construir a comunidade. No Centro há o 

criadouro comunitário, porção de terras onde os mesmos moram e criam seus 

animais de modo livre. No entorno desse criadouro há as terras de plantar, as 

quais são manejadas de modo familiar, onde ocorre o plantio para a venda 106.  

104 OLESKO, Gustavo F. Terra, Território e Autonomia nas Comunidades Faxinalenses do 
Espigão das Antas, Meleiro e Pedra Preta (Mandirituba-PR): Conflitos e Resistências na 
Luta pela Vida . Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Geografia. 
Departamento de Geografia. Curitiba, UFPR, 2013. 
105 TAVARES, L. A. Campesinato e os Faxinais do Paraná: Terras de Uso Comum. Tese 
(Doutorado) – Curso de Pós-Graduação em Geografia Humana, Departamento de Geografia, 
FFLCH, USP, São Paulo, 2008. 
106 GRZEBIELUKA, D.; LÖWEN SAHR, C. Comunidades de Faxinal e suas Dinâmicas 
Sócio-Espaciais: da Formação à Desagregação de uma Tradição no Município de Tibagi 
(PR) - Um Estudo sobre o Faxinal dos Empoçados. Revista Geografar (UFPR), v. 4, p. 34-58, 
2009. 
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No Faxinal do Emboque, visitamos primeiramente uma escola de ensino 

básico, composta mais ou menos de 50 alunos; eles seriam os “responsáveis” 

por nos guiarem até o primeiro poçinho de água sagrada que visitaríamos 

durante os três dias. Em local afastado do próprio faxinal, caminhamos durante 

trinta minutos em meio a turbilhões de mosquitos e as crianças acabaram 

tendo que voltar quase na chegada do poço. Outras lideranças do faxinal nos 

acompanhavam na caminhada. Como podemos observar nas Fotos 3 e 4, 

dentro da mata foi construída uma capelinha há uns sete metros de onde 

estava a nascente d’água abençoada por João Maria, segundo o imaginário da 

população. Os próprios faxinalenses cuidam e preservam essa parte da 

memória da passagem do Monge. Dentro da capelinha, pudemos observar a 

devoção por diversos santos católicos levados até lá como pagamento de 

promessas e pedidos ao Monge. É um local sagrado de memória.  

 

 
Foto 3: Capelinha de São João Maria dentro da mata. Faxinal do Emboque – São Mateus 
do Sul (PR). Out./2014. Autora: Larissa Urquiza. 
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Foto 4: Altar da Capelinha de São João Maria: diversas imagens de santos depositadas 
pelos crentes do Monge. Faxinal do Emboque – São Mateus do Sul (PR). Out./2014. 
Autora: Larissa Urquiza. 

 

 Ainda no Faxinal do Emboque, distante do poçinho e mais próximo das 

casas faxinalenses, visitamos uma das cruzes de cedro mais antigas que se 

tem conhecimento, cruz essa que foi plantada por João Maria. O simbolismo da 

cruz de cedro está ligado ao renascimento da vida: o local escolhido pelo 

Monge foi um “cemitério de anjos”, onde enterravam as crianças que morriam 

sem serem batizadas pela Igreja Católica, mas segundo os ensinamentos dos 

peregrinos, elas eram dignas de serem enterradas e consideradas “anjos”. 

Podemos observar na Foto 5, a cruz de cedro dos tempos do Monge, dentro do 

cercado; o cercado branco foi construído pelos moradores para preservar a 

cruz mais antiga e logo abaixo da cruz branca, vemos uma imagem de São 

João Maria.  
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Foto 5: Cruz de Cedro de São João Maria no Cemitério de Anjos. Faxinal do Emboque – 
São Mateus do Sul (PR). Autora: Larissa Urquiza. 
 

 Toda essa região catarinense e paranaense presenciou a Guerra, 

principalmente em seu período inicial: em Três Barras, por exemplo, 

encontramos a sede da madeireira Lumber, símbolo da entrada do capital 

estrangeiro no interior do Brasil, que expulsou milhares de caboclos posseiros 

do sertão catarinenses, em virtude da exploração do pinheiro, da imbuia e do 

cedro. A madeira que a Lumber extraía era imediatamente exportada para a 

Europa e Estados Unidos.  

A cidade de Três Barras fica na fronteira dos estados de Paraná e Santa 

Catarina, distante apenas 15 minutos de carro da cidade de São Matheus do 

Sul. Exatamente nessa localidade se encontrava a sede da madeireira da 

Lumber Company, a companhia estrangeira que ganhou a concessão de 

exploração da madeira na região, para fins importadores. O museu mantido 

pelo município fica de frente para a antiga madeireira, hoje sede do Exército 

Brasileiro 107. O chão de madeira do museu mostra os horrores e a brutalidade 

da Guerra: encontram-se “preservadas” manchas de sangue da guarda 

particular da madeireira, contratada entre os estrangeiros que vieram com a 

107 Como já mencionado no Capítulo 1, essa mesma sede do Exército Brasileiro possui uma 
placa de frente para a rodovia, com os seguintes dizeres: “Nessas terras um dia contestadas, o 
seu exército adestra-se para defendê-las”.  
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Madeireira – cerca de 200 homens compunham esse grupo. Observamos 

essas manchas de sangue na Foto 6.  

 

 
Foto 6: Manchas de Sangue do período da Guerra do Contestado no Museu de Três 
Barras (antiga Estação de Trem). Três Barras (SC). Out./2014. Autora: Larissa Urquiza. 

 

União da Vitória e Porto União foram à próxima e última parada do 

primeiro dia de viagem. A origem dos municípios está ligada com o final da 

questão de limites de Paraná e Santa Catarina que também foi o “marco” final 

da Guerra do Contestado. Apenas a linha do trem separa hoje os territórios 

paranaenses e catarinenses, mas as cidades são praticamente uma só. A 

antiga estação do trem (parte paranaense e parte catarinense), onde passava o 

trem da ferrovia São Paulo-Rio Grande, é um dos símbolos dessa divisão, 

como podemos acompanhar pela Foto 7. Cada parte da Estação de trem 

pertence à um Estado e consequentemente, sua conservação e preservação 

não pode ser feita separadamente – nota-se que uma parte está pintada e a 

outra não. 
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Foto 7: Estação de Trem de União da Vitória (PR) e Porto União (SC). Out./2014. Autor: 
Angelo Menegatti. 

 

 O foco da passagem por Porto União são os lugares de memória da 

cidade: a praça do Monge João Maria e o Parque Municipal com o mesmo 

nome. Em virtude das celebrações do centenário da Guerra, começando em 

2012, foi construída uma praça que possui uma estátua do monge João Maria, 

em sua “pose” clássica (Foto 8). O Parque Municipal de São João Maria foi 

construído dentro da cidade, porém remete ao lugar onde o Monge dormia: 

dentro de pequenas aberturas nos morros, antigamente utilizadas pelos índios 

Kainguangues. No parque, encontramos diversas demonstrações de devoção 

ao Monge e ao poder como intermediário de Deus. Em momentos de agonia se 

recorre ao misticismo que envolve a figura de João Maria. Dentro do local 

encontramos mais uma vez: um poçinho de água nascente abençoada, ao lado 

de um cruzeiro de cedro e um altar de pedra com uma escultura talhada na 

madeira do Monge João Maria. Embaixo dessa escultura encontramos diversas 

imagens de santos e representações relacionadas a outras religiões (Fotos 9 e 

10). 
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Foto 8: Estátua em bronze de São João Maria na Praça do Contestado. Porto União (SC). 
Out./2014. Autora: Larissa Urquiza.  
 

 
Foto 9: Altar ao ar livre no Parque Monge João Maria. Além de velas e santos da Igreja 
Católica, são depositadas outras imagens referentes ao candomblé, à umbanda, ao 
espiritismo, bem como fotos das pessoas que possivelmente alcançaram alguma graça 
com a interseção de João Maria. Porto União (SC). Out./2014. Autora: Larissa Urquiza. 
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Foto 10: Índia colocada no altar de São João Maria. Como mencionamos, o sincretismo 
religioso é característica marcante desses lugares sagrados relacionados à religião 
cabocla. Porto União (SC). Out./2014. Autora: Larissa Urquiza. 
 

Talvez por sorte ou acaso do destino, independente do que seja, assim 

que demos por encerrada a viagem de campo desse dia, passeando pela praça 

do Monge João Maria, pudemos contemplar um teatro de rua produzido, 

dirigido e atuado por moradores da cidade de Porto União sobre o combate 

inicial do Contestado, onde morreu o terceiro monge José Maria (ver foto 11). 
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Foto 11: Teatro de Rua “O Contestado”. Praça do Contestado – Porto União (SC). 
Out./2014. Autora: Larissa Urquiza. 
 

O próximo destino foi a cidade de Matos Costa, um dia chamada de São 

João dos Pobres, que tem esse nome devido à morte de um sargento do 

Exército durante a Campanha Militar do Contestado, que foi responsável pelas 

operações na região durante um período e chegou até a se envolver mais 

intensamente nas questões dos caboclos. É importante ressaltar que fomos 

guiados na visita à Matos Costa, pelo jornalista João Batista, conhecido como 

“JB”, responsável pela rádio de Matos Costa e descendente de caboclo. 

 O Capitão Matos Costa já havia participado da Campanha de Canudos 

quando ainda era apenas oficial. Segundo Marli Auras, o capitão Costa não 

tinha medo de acusar os poderes locais de serem os responsáveis pela 

situação de conflito na região. Segundo Demerval Peixoto, oficial do exército 

que também participou da Campanha do Contestado, citado por Auras, Matos 

Costa teria escrito que 

 
“A revolta do Contestado é apenas uma insurreição de 
sertanejos espoliados nas suas terras, nos seus direitos 
e na sua segurança. A questão do Contestado se desfaz 
com um pouco de instrução e o suficiente de justiça, 
como um duplo produto que ela é da violência que 
revolta e da ignorância que não sabe outro meio de 
defender o seu direito” 108. 

 

Juízos de valores empregados pelo Capitão Matos Costa à parte – como 

falar que aquilo que acontecia era fruto da “ignorância” – parecia estar claro 

para ele que o conflito não se resolveria pela Guerra, pela violência e pela 

repressão. Talvez uma conversa entre os dois lados da Guerra ou um cessar 

fogo: nunca saberemos o que de fato Matos Costa pensou como solução, visto 

que logo após a declaração citada acima, o capitão foi morto no trecho da 

estrada de ferro que cortava a cidadezinha de São João dos Pobres (ver Foto 

12). A origem dos ataques é motivo de contradições entre a historiografia e 

também entre os moradores da cidade – hoje, Matos Costa: muitos dizem ter 

sido os caboclos que empreenderam uma emboscada ao capitão, sabendo que 

108 AURAS, Marli. Guerra do Contestado: A Organização da Irmandade Cabocla. 2ª Edição. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1995, p. 106. 

 77 

                                                 



ele se encontrava no trem; outra versão é a de que o próprio exército teria 

conspirado contra as posições de Matos Costas referentes ao conflito e então, 

também empreendido uma emboscada fatal.  

 

 
Foto 12: Angelo Menegatti. Trecho desativado da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande 
onde morreu o capitão Matos Costa. Out/2014 

 

Nos arredores de Matos Costa, visitamos terras quilombolas que hoje 

são terras de grileiros. O antigo Quilombo do Rossio estava entre o fogo 

cruzado das forças oficiais do exército e os rebeldes caboclos. Segundo 

Leôncio Nossa 109, até a época da Guerra, o quilombo mantinha pouquíssimas 

ligações com o distrito de São João dos Pobres. Segundo o jornalista João 

Batista, antes da Guerra estourar, ainda no período das andanças dos Monges, 

João Maria passou por aquele local, rezando missas na antiga Igreja de São 

João. Da referida Igreja só cobraram os destroços da antiga cruz, como 

podemos ver na Foto 13. 

109 Sequência de reportagens feitas por Leôncio Nossa para o Estadão. Disponível em: 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,um-quilombo-no-fogo-cruzado,834570. Acesso: 
Novembro/2014.  

 78 

                                                 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,um-quilombo-no-fogo-cruzado,834570


 
Foto 13: Restos da Cruz da Igreja do Quilombo do Rossio com a Bandeira do 
Contestado. Matos Costa (SC). Out./2014. Autora: Larissa Urquiza. 
 

Dentro do antigo quilombo também é possível visitar um cemitério 

caboclo, que segundo a história local – o imaginário da população de Matos 

Costa – tem mais de 180 anos, devido à sua ocupação antiga por escravos 

fugidos e escravos livres, durante o Império. Pudemos observar a invisibilidade 

dos cemitérios caboclos se compararmos aos cemitérios dos soldados do 

exército, espalhados por todo Vale do Contestado. No Quilombo do Rossio, a 

mata praticamente tomou conta do local, inclusive uma árvore cresceu “dentro” 

de uma sepultura. Mesmo assim, é possível identificar nas lápides os nomes e 

datas da morte das pessoas ali enterradas (ver Foto 14). De qualquer forma, é 

importante ressaltar, mais uma vez, a questão da preservação dos lugares de 

memória – aqueles conceituados por Pierre Nora – que, mesmo sendo “restos” 

de um passado.  
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Foto 14: Cemitério Caboclo do Quilombo do Rossio. Matos Costa (SC). Out./2014. 
Autora: Larissa Urquiza. 
 

Nos entornos de Calmon, cidade vizinha de Matos Costa, estão 

localizados os crematórios do período da Guerra. Esses crematórios eram 

buracos de profundidade em torno de três ou quatro metros, cercados de 

pedras empilhadas uma na outra, utilizados para queimar os corpos, tanto de 

caboclos quanto do exército, que pereciam nas batalhas. Não havia como 

enterrar com dignidade os mortos da Guerra e, por isso, a “solução” foi a 

construção de diversos crematórios, locais sagrados para os descendentes da 

Guerra. Contam-se hoje mais de 40, em diversos pontos do Vale da Morte – 

principalmente próximos à cidade de Calmon e Lebon Régis – sem mencionar 

os que já foram consumidos pelo tempo e destruídos pelo homem. Podemos 

observar um exemplo de como eram construídos esses crematórios comuns na 

Foto 15. O crematório da referida foto está hoje dentro de uma propriedade 

privada, mesmo que tombado como patrimônio durante a gestão do governador 

Esperidão Amin. 
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Foto 15: Crematório na área rural da cidade de Calmon (SC). Out./2014. Autora: Larissa 
Urquiza. 

 

O segundo dia de viagem finalizou-se em Caçador, no Alto do Vale do 

Rio do Peixe, integrando a chamada “microregião” do Contestado 110. O foco 

da passagem no município foi visitar o Museu Antropológico do Contestado, 

talvez o maior e mais completo de todos os outros existentes na região 

relacionados com a história da Guerra. Vale a pena, nesta parte da pesquisa, 

exemplificar qual seria a função contemporânea de um museu ou ainda, como 

se desenvolvem as atividades de um museu e suas relações com a sociedade 

que o cerca. De acordo com o artigo “O museu como instrumento de reflexão 

social”, de Genoveva Oliveira, hoje  

 
“os museus passaram também a reconhecer que, além 
das funções de preservar, conservar, expor e pesquisar 
são instituições ao serviço da sociedade e procuram 
através das ações educativas tornarem-se elementos 
vivos dentro da dinâmica cultural das cidades” 111 
 

110 Disponível em: http://www.cacador.sc.gov.br/portalhome/index.php/cidade. Acesso em 
Outubro/2015. 
111 OLIVEIRA, Genoveva. O Museu Como Instrumento de Reflexão Social. Midas [online], n. 2 
de 2013, abril/2013. Disponível em: http://midas.revues.org/222. Acesso em: setembro/2015. 
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 Portanto, consideraremos por esse trabalho o Museu do Contestado 

como uma instituição que, ao prestar um serviço à comunidade na região, 

principalmente – no sentido de fazer a história no tempo presente por meio do 

que ali aconteceu no passado – ele está mantendo “viva” a memória da Guerra, 

dos caboclos e da mensagem dos Monges. Mantendo projetos como o Teatro 

de Bonecos, por exemplo, que é apresentado nas escolas e em eventos 

relacionados a esse momento tão doloroso da história dos moradores do 

planalto. Esses bonecos fazem parte do acervo do Museu do Contestado, 

confeccionados e posteriormente doados por Renato Perré, do grupo de teatro 

“Filhos da Lua”. 

Finalizando três dias de campo, o grupo chegou até a cidade de Irani, 

600 quilômetros de distância de Curitiba, por volta das dez horas da manhã. 

Talvez uma das mais importantes cidades da região, quando se trata da 

preservação da memória da Guerra do Contestado, sob o viés do caboclo e de 

seus descendentes, Irani foi o local do primeiro combate armado efetivo entre 

forças do Estado e caboclos. Foi nessa localidade que morreram o terceiro e 

último Monge – José Maria – e o comandante João Gualberto, responsável 

pelas operações repressoras aos caboclos que ali se ajuntaram. Porém, 

segundo Marli Auras:  
 
“José Maria, aliás, não morrera. Um de seus fiéis, que 
participou da luta, disse que viu quando estava ‘fugindo 
pelas nuvens num cavalo’. Ele não havia morrido, 
apenas ‘desaparecera’. Para não atrapalhar o seu 
reaparecimento, a cova em que o corpo do monge foi 
‘deitado’ não foi coberta por uma camada de terra, como 
costumeiramente se faz, mas sim por umas tábuas” 112 
 

Foi possível conhecer a cova do terceiro Monge, preservada dentro do 

Parque do Irani: ela tem em torno de três metros de diâmetro, uma cruz de 

madeira – possivelmente cedro – e rodeada por grandes pedras que indicam 

que não se deve caminhar por cima do túmulo de José Maria. (ver Figura) 

112 AURAS, Marli. Guerra do Contestado: A Organização da Irmandade Cabocla. 2ª Edição. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1995. pp. 69-70. 
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Foto 16: Cova Rasa do Monge José Maria no Sítio Histórico e Arqueológico do 
Contestado. Irani (SC). Out./2014. Autora: Larissa Urquiza. 

 

3.3 LEBON RÉGIS: CONTESTANDO A CIDADE 
 

Em julho desde ano (2015) foi organizado um evento na cidade 

interiorirana catarinense de Lebon Régis, 30 minutos de carro da cidade de 

Caçador, para relembrar os horrores da Guerra do Contestado e seus impactos 

na região até o momento. A Organização Cabocla de Lebon Régis organizou 

em parceria com a Paróquia de Santo Antônio – os locais de encontro durante 

essa semana foram todos no salão paroquial. Entre as manifestações culturais, 

se apresentaram crianças das escolas municipais, que produziram junto com 

suas professoras, teatros com a temática cabocla na Guerra do Contestado. 

Outro ponto importante foi a apresentação das professoras das escolas que se 

organizaram enquanto grupo teatral da cidade e se apresentam em outros 

eventos na região do Contestado – como foi o caso da participação das 

mesmas na Romaria da Terra (ver Foto 17). 
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Foto 17: Grupo Teatral das Professoras Municipais de Lebon Régis (SC) apresentando-
se na Semana do Contestado – Santo Antonio do Trombudo, com a música “Chica 
Pelega”, composição de Vicente Telles. Jul./2015. Autora: Larissa Urquiza. 

 

No penúltimo dia de evento as lideranças locais religiosas e políticas, a 

comunidade e os organizadores do evento se reuniram para discutir os rumos 

que a cidade pode tomar para possivelmente mudar o nome da cidade para 

algo ligado à cultura cabocla e não à memória oficial do Exército Brasileiro. 

Gustavo Lebon Régis foi um dos comandantes de Guerra que esteve à frente 

do exército e que massacrou o povo caboclo das irmandades 113. Para muitos 

moradores, que tem plena consciência de sua história, essa questão do “nome” 

da cidade deveria estar ligada à resistência de seus antepassados e não ao 

poder opressor. 

 

3.3.1 A IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO 
 

No último dia da Semana do Contestado em Santo Antônio do Trombudo 

– Lebon Régis (18 de julho) foi organizada uma missa na Paróquia de Santo 

Antônio especialmente para celebrar a vivência religiosa cabocla, com o tema 

113 MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2004, p. 217 
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O Massacre dos Pobres, a boa esperança não pode ser perdida. Aos moldes 

das “formas” que eram realizadas dentro dos redutos, o momento era de 

oração e penitência, que reunia todos os moradores das cidades santas, três 

vezes ao dia, durante uma hora cada uma 114. Eram dados vivas a São 

Sebastião, vivas ao Santo João Maria, vivas à Monarquia Celeste, vivas ao 

Exército Encantado que corria pelos céus em todos os combates, auxiliando, 

protegendo e recolhendo os caboclos tombados nas batalhas. A mística da 

missa se organizou e foi dividida em três momentos: chegada da imagem 

centenária de São Sebastião; missa seguindo a liturgia comum ao dia 

correspondente e a fala do pároco Valmir Paza sobre a Guerra do Contestado 

e a contemporaneidade da luta cabocla.  

A referida imagem de São Sebastião, segundo o imaginário da 

população local, é de tempos antes do início da Guerra. Localizava-se em uma 

capela próxima da cidade de Lebon Régis, no Vale da Esperança – que leva 

esse nome, inclusive, por conta da crença cabocla de que em um determinado 

morro desse Vale, veriam chegar o Monge João Maria ressuscitado, 

cavalgando à frente do Exército Encantado de São Sebastião, salvando a 

população dos redutos e quem quer que tivesse fé na mensagem dos Monges 

e na luta cabocla. A estátua do santo tem em torno de um metro de altura e 

incrivelmente conservada apesar da ação do tempo e do que ela “presenciou” e 

“viveu”. De acordo com os caboclos de Lebon Régis, o Padre Valmir Paza e os 

organizadores do referido evento, a imagem de São Sebastião estava em uma 

igreja bombardeada pelos militares nos períodos finais da Guerra. A memória 

coletiva local ainda ressalta que o próprio Exército trancou dentro da Igreja 

algumas dezenas de famílias, principalmente mulheres, crianças e velhos, 

antes de bombardear o local. Todos morreram, porém a imagem do santo 

protetor dos caboclos permaneceu de pé, com poucos sinais de destruição, 

quer pelo incêndio posterior ao bombardeio, quer pelo desabamento da 

estrutura física da Igrejinha. 

 

114 TOMAZI, Gilberto. TOMAZI, Gilberto. Mística do Contestado: Mensagem de João Maria na 
Experiência Religiosa do Contestado. Xanxerê: News Print, 2010, P. 60. 
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3.4 CANTANDO A LUTA POR TERRA: ANÁLISE DA SEGUNDA FONTE 
 

Como já explicitado na introdução e contextualizado nos capítulos 

anteriores, a mensagem religiosa e espiritual dos Monges chegou até o 

Contestado do tempo presente através da memória das orações, da palavra 

levada aos camponeses por uma linguagem próxima à sua cotidianidade, pelas 

práticas de cura com ervas e chás. Além das nascentes de águas abençoadas 

e dos cruzeiros de cedro plantados em todas as cidades visitadas, se pode 

encontrar esses locais considerados sagrados pela passagem de algum dos 

três Monges fora do Estado de Santa Catarina: Ventania (PR), Lapa (PR), 

Londrina (PR), Sorocaba (SP) são alguns exemplos de municípios que 

recebem romeiros e devotos do Monge João Maria, devido à tradição de 

peregrinar até esses lugares dotados de sentido espiritual e milagroso para os 

fiéis.  

Essa parte de análise de fontes já contou com a experiência vivida e 

sentida em momentos distintos, no período de um ano, no próprio Vale do 

Contestado. A segunda parte de trabalho com as fontes históricas que se 

seguirá consiste em utilizar, além da oralidade, da parte escrita e documentada 

da Romaria da Terra. Esses dois elementos estão presentes no Caderno de 

Cantos distribuído no evento realizado dia 13 de setembro de 2015. Em uma 

das entradas da cidade de Timbó Grande, onde os integrantes da Pastoral da 

Juventude estavam acampados, os ônibus que chegavam com os romeiros 

desde as quatro horas da manhã eram parados para realizar a contagem dos 

participantes da Romaria e a distribuição do Caderno de Cantos e orações.  

Foram identificados no conjunto de músicas que estão no Caderno de 

Cantos três temas distintos, porém interligados entre si pelo propósito da 

Romaria, que aparecem recorrentemente ao longo da fonte. Essas três 

questões importantíssimas serão analisadas com mais atenção, juntamente 

com a historiografia pertinente de cada tema. São elas: o significado da terra e 

a questão da luta por terra; a aproximação da história bíblica dos hebreus com 

o povo que caminha e luta por “libertação” na contemporaneidade; e por fim, a 

crença e a memória da mensagem de João Maria. 

A oração oficial da Romaria da Terra de 2015 foi escrita pelos dois 

clérigos responsáveis pela organização do evento: Padre Gilberto Tomazi e 
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Padre Hélcion Ribeiro. É importante ressaltar que ambos os clérigos tem seus 

estudos acadêmicos direcionados ao tema da Guerra do Contestado, sendo 

duas grandes referências para a presente pesquisa. Na primeira página do 

Caderno de Cantos, como um convite a “sentir” a região do Contestado como 

os moradores da região sentem, está a breve, porém intensa oração cheia de 

significados para a luta no campo. Segundo os autores, Deus esteve no chão 

contestado durante e depois da Guerra, lutando ao lado dos caboclos. Invocar 

a presença espiritual de Deus nos campos de batalha significa identificar cada 

sertanejo que lutou, que morreu ou sobreviveu com a figura de guerreiros 

espirituais, lembrando que na verdade não havia a morte “verdadeira” de 

nenhum guerreiro. Havia sim a “passagem” para o outro lado: o lado do 

Exército Encantado de São Sebastião, com o Monge João Maria. Jesus, o filho 

de Deus, fala por meio de João Maria.  

Este é um elemento muito importante para a presente análise, afinal de 

contas aproxima a figura “central” do catolicismo institucional  com o semeador 

da palavra nos campos catarinenses, paranaenses, gaúchos, paulistas. O fato 

de Jesus “falar” por intermédio de João Maria também levanta a questão de 

legitimidade da palavra dos Monges. Condenados anteriormente por “estarem 

espalhando o fanatismo religioso”, esses homens são considerados santos 

desde um período muito anterior à Guerra, justamente por estarem em contato 

com o povo batizando as crianças e adolescentes, realizando curas por meios 

de ervas, chás e orações e ressaltando em suas pregações de ordem moral 

como era importante a honestidade, o temor de Deus, o trabalho e o respeito à 

terra. 

Márcia Janet Espig explica sobre essa “condenação” tanto da conduta 

dos Monges quanto da crença cabocla no que eles diziam, de maneira que 

seria necessária uma ação mais efetiva por parte da Igreja Católica da Região, 

já que segundos seus representantes. Para os representantes da igreja católica 

no planalto, os moradores do interior do Estado estavam desrespeitando as 

normas da Igreja. Espig escreve que 

 
“as crenças milenaristas e messiânicas eram vistas 
como deturpações da verdadeira fé, demonstrações 
de ignorância que conduziam ao crime. A luta contra 
os chamados ‘fanáticos’ ultrapassava, enfim, os 
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combates à baioneta e os cercos com os canhões: 
era luta que adentrava o campo das representações 
e da simbologia, e tal combate era tão ou mais 
importante que os ataques mortais aos ‘redutos’, 
nome pelo qual eram conhecidos as cidadelas dos 
rebeldes. Seu saldo deveria ser a demonstração da 
correção e superioridade da cultura de determinada 
parcela da sociedade, em contraposição a outras 
visões de mundo não subscritas pelos setores 
dominantes” 115 
 

A oração ainda clama aos céus por uma vida melhor, para que a vida 

seja boa com a população, cuja maioria ainda está abaixo da linha de pobreza 

e possuí o menor IDH do sul do Brasil, mesmo cem anos depois do fim da 

Guerra 116. Essa questão vai muito além da luta cotidiana dos moradores das 

cidades catarinenses um dia contestadas. Passa pela análise dos indicadores 

sociais e a implementação de políticas públicas, quase inexistentes na maioria 

dos municípios, principalmente os que possuem menor população.  

As quatorze músicas que finalizam o Caderno de Cantos são canções 

compostas por autores que dedicaram ou dedicam sua vida à preservação da 

memória do Contestado. Romário Borelli, perseguido durante a ditadura militar 

no Brasil por sua atuação no teatro e na música, passou a se interessar pela 

temática do Contestado, na década de 1970, quando esteve exilado em 

Paris117. O autor é natural de Porto União, cidade que já mencionamos no 

corpo de fontes anteriormente. As músicas de Borelli foram incorporadas ao 

Caderno de Cantos justamente por tratar da luta pela terra no Contestado e 

dos Monges, principalmente José Maria. Uma de suas canções está presente 

em várias manifestações culturais, além da própria Romaria: “Não Conteste o 

Contestado” é uma crítica à invisibilidade da Guerra do Contestado se 

compararmos a outras Guerras Civis que presenciamos no Brasil. O refrão 

“não conteste o contestado sem saber sua razão” 118 é cantado sertão afora 

115 ESPIG, Márcia Janet. As Orações no Movimento do Contestado. In: A Guerra Santa 
Revisitada: novos estudos sobre o movimento do Contestado. ESPIG, Márcia Janet. 
MACHADO, Paulo Pinheiro. (Orgs.) Florianópolis: Editora da UFSC, 2008, p. 95. 
116 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,esquecida-regiao-ainda-vive-na-
miseria-imp-,834757. Acesso em Outubro de 2015. 
117 Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/do-teatro-de-arena-ao-
contestado-blrcpxm73ux0esmwgq8t78dvy. Acesso em Novembro de 2015. 
118 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Não Conteste o 
Contestado” (Romário Borelli), 2015 p. 38-39. 
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para afirmar e re-afirmar a importância que teve a luta  dos caboclos cem anos 

atrás.  

Borelli canta a luta de todos que se “atreveram” contestar a ordem: “todo 

o povo sertanejo/ trabaiando nos carijo, nas fazenda, nos roçado/ corpo magro, 

braço rijo/ pé no chão, facão do lado” 119. Além de caracterizar quem fez parte, 

do lado caboclo da Guerra, o autor se refere a João Maria como aquele que 

“batiza, benze e consola” 120 e afasta toda a agonia de um povo sofrido.  

 

3.4.1 A PRESENÇA DAS MULHERES NA ROMARIA DA TERRA: 
CANTANDO O PROTAGONISMO FEMININO 

 

Participando da Romaria da Terra foi possível observar a presença 

maciça e predominante das mulheres tanto como romeiras quanto como líderes 

dos movimentos religiosos e sociais que integravam a celebração: agentes 

históricas da história do tempo presente. As canções que integram o corpo de 

fontes que se analisa nesse trabalho também mostram a representatividade 

das mulheres caboclas, da mulher brasileira, da mulher indígena, da mulher 

negra. As moradoras da região do Contestado eram descendentes de índias e 

ex-escravas e formaram a identidade cabocla justamente do encontro de 

culturas e etnias. Juntando-se a estas, muitas mulheres que se concentraram 

em várias cidades santas durante a Guerra – nos redutos – também eram 

imigrantes ou descendentes. Sobre todas essas guerreiras do cotidiano, as 

líderes de Guerra, líderes religiosas e espirituais da Guerra Sertaneja exercem 

influência na construção da identidade contemporânea. Citando e exaltando as 

figuras de Teodora, Chica Pelega, Maria Rosa e Nega Jacinta 121, todas 

participantes conhecidas pela história e memória coletiva local como bravas 

mulheres que simbolizam a luta por terra e pela vida naquele sertão esquecido 

do Estado de Santa Catarina, na Romaria elas continuam como parte crucial e 

representativa dos rumos que a Guerra tomou.  

119 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “O Sor Quente” 
(Romário Borelli), 2015, p. 39 
120 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Lá vem João 
Maria” (Romário Borelli), 2015, p. 40  
121 TRENTO, A. E.; LUDKA, V. M.; FRAGA, N.; C. Guerreiras Imortais do Contestado: as que 
tudo viam e faziam durante a guerra de extermínio. Geographia Opportuno Tempore, Londrina, 
v. 1, número especial, p. 272-292, jul./dez. 2014. 
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Há ainda outra mulher que não é citada nas músicas e pouco elucidada 

quando se trata da memória das participantes da Guerra. É Querubina dos 

Santos, Dona Quéqué, como aparece nas Reminiscências do Frei Rogério. 

Quando da formação do primeiro reduto dos caboclos, o de Taquaruçu, 

Querubina era responsável pela mediação entre os homens mais velhos e 

líderes do povo e a questão espiritual. De acordo com a crença, o Monge 

apareceria em sonhos ou em visões para pessoas de coração puro. Segundo 

Rivanildo da Silva Lino 

 
 “Querubina de França, amiga e seguidora de José 

Maria, era uma das autoridades na Irmandade de 
Taquaruçu. Com a morte do monge, coube-lhe a tarefa 
de escolher as videntes que conversariam com o 
falecido e trariam suas predições para os devotos” 122. 

 

 Essa afirmação nos leva diretamente à outra figura feminina, líder 

espiritual dos fiéis do monge, ainda no início dos ajuntamentos caboclos. É a 

“virgem Teodora”, na época com 11 anos, que “conversava” com o Monge José 

Maria, geralmente se afastando do reduto – em algum campo dentro da mata –

, e depois passava suas ordens e missões aos líderes caboclos, que por sua 

vez, condicionavam as ações do povo na formação da Irmandade Cabocla 123. 

Posteriormente, no ano de 1968 – Teodora sobreviveu à Guerra – a menina do 

Contestado 

 
“Em depoimento a Maurício Vinhas de Queiroz, Teodora 
afirmou que as “visões” que tinha com José Maria não 
passavam de invenções de seu avô Eusébio e de outras 
lideranças, como forma de dirigir o grupo e legitimar suas 
decisões. Independentemente disso, as “visões” de 
Teodora, traziam uma ligação com o sagrado, estas 
“visões”, juntamente com as relações de compadrio e 
amizade, foram responsáveis pelo aumento do reduto de 
Taquaruçu, suas “visões” foram importantes para 

122 LINO, Rivanildo da Silva. Cem Anos de Massacre e Progresso. Centro Universitário 
Leonardo da Vinci – UNIASSELVI, 2012. Disponível em: 
https://www.webartigos.com/artigos/a-guerra-do-contestado-cem-anos-de-massacre-e-
progresso/99085/. Acesso em: setembro/2015. 
123 AURAS, Marli. Guerra do Contestado: A Organização da Irmandade Cabocla. 2ª Edição. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1995 
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aglutinar pessoas em torno de uma mesma esperança. 
124 
 

Foram identificadas no Caderno de Cantos, duas músicas específicas 

que tratam da história de vida de Chica Pelega e Maria Rosa e mais três 

canções religiosas que tratam do papel da mulher na Igreja e na luta pela terra 

contemporânea. São essas referências a serem tratadas nesta parte do 

trabalho, levando em consideração o protagonismo histórico das guerreiras da 

época dos combates e seu paralelo com as guerreiras do Contestado no 

presente. A memória coletiva exalta, por meio das músicas, que o papel da 

mulher não era essencialmente aquele ligado à família, ao serviço doméstico e 

proteção das crianças, ao auxílio dos homens feridos durante batalhas: muito 

pelo contrário, essas mulheres estavam no campo de batalha empunhando 

facão e revólver ao lado de outras tantas companheiras. Elas estavam na 

liderança da “briga”, pensando táticas de Guerra ao lado dos homens, 

geralmente levando consigo as suas crianças, demonstrando o poder de todos 

os braços unidos na luta. 

De Maria Rosa, líder espiritual e militar do reduto de Caraguatá e de 

alguns redutos formados posteriormente, a Romaria da Terra exalta sua 

memória. Em composição de Vicente Telles, folclorista, cantor, poeta, guardião 

da memória do Contestado na cidade do Irani, a música “Maria Rosa” traz a 

resistência e o protagonismo feminino durante os conflitos. Podemos observar 

a letra que se segue, exaltando Rosa como “guerrilheira juvenil” e fazendo um 

paralelo com Anita Garibaldi, uma das líderes da Revolução Farroupilha, ainda 

durante o período imperial brasileiro: 

 
“Maria Rosa entrou na Guerra/ Na terra do Contestado/ 
Levando Flores no Cabelo/ Comandou o povo armado/ 
Levando flores no cabelo/  no vestido e no fuzil/ Maria 
Rosa foi mistério da bravura juvenil/ Salve a virgem dessa 
guerra Santa/ Em sua História o passado se levanta/ 
Caraguatá é o seu reduto/ Arma o povo de facão/ Pra 
vingar Taquaruçu/ Em nome de São Sebastião/ A 

124 SILVA, Nathalia Ferronato. As “Virgens Messiânicas”: participação e influência das 
“Virgens” Teodora e Maria Rosa no Contestado (1912-1916). Revista Santa Catarina em 
História – Florianópolis – UFSC, v.1, n.1, 2010, pp. 52-62, p. 57. 
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guerrilheira adolescente/ Transformou-se em heroína/ Tal 
como Anita Garibaldi/ Honrou Santa Catarina” 125 
 

Mais uma guerreira cabocla é lembrada no Caderno de Cantos da 

Romaria da Terra. Ela é Chica Pelega, que lutou no combate em que as forças 

do Exército Brasileiro destruíram o reduto de Taquaruçu, matando em sua 

grande maioria mulheres, crianças e idosos, que haviam ficado na localidade 

enquanto o outro reduto era construído, visto que as lideranças caboclas já 

haviam “descoberto” que seriam atacados 126. O teatro de mulheres que foi 

apresentado na segunda parte da Romaria de setembro teve como tema a 

música de Vicente Telles, também presente no Caderno de Cantos: 

 
“Quem viu Chica Pelega, viu Chispa de raio clareando no 
sertão/ Crente na fala do monge, Chica Pelega bradou, 
monte comadre/ Traga o afilhado que o tempo de briga é 
chegado/ Na cidade santa de Taquaruçu/ Quem viu Chica 
Pelega, viu fogo no céu e sangue no chão,/ Crente na 
fala do monge, Chica Pelega bradou, monte comadre/ 
Traga o facão, que é pra defender nosso chão/ Na cidade 
santa de Taquaruçu/ Quem viu Chica Pelega, viu rasga 
mortalha piar no sertão,/ Crente na fala do monge, Chica 
pelega gemeu, monte comadre/ Que importa a morte se o 
amor que vier for mais forte/ Se o amor que vier for mais 
forte/ Na cidade santa de Taquaruçu/ Lá vem Chica 
Pelega, vem feito visage ao luar do sertão,/ Vem a cavalo 
no tempo, na voz do vento a bradar, monte comadre/ São 
Sebastião vem vindo salvar o sertão/ Vem vindo salvar o 
sertão/ Na cidade santa de Taquaruçu” 127 

 

“Baião da nova mulher” 128 Composição de Zé Martins, filósofo e teólogo, 

morava em Pouso Alegre (MG) e se destacava por suas composições 

especialmente voltadas para o público jovem. Além disso, era professor de 

ensino religioso e agente da pastoral da juventude, atuante nas CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base), que são definidas 

 

125 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Maria Rosa” 
(Vicente Telles), 2015, p. 45. 
126 MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2007, p. 224. 
127 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Chica Pelega” 
(Vicente Telles), 2015, p. 46. 
128 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Baião da Nova 
Mulher” (Zé Martins), 2015, p. 10. 
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“[...] numa experiência pastoral que nasceu da 
possibilidade de participação, aberta aos leigos, dentro 
da estrutura tradicionalmente rígida da Igreja. Essa 
abertura à participação dos leigos é ponto crucial para 
entendermos o que aconteceu na Igreja do Brasil nas 
décadas de 1970 e de 1980, quando as CEB’s 
estavam trabalhando com todo o seu potencial 
mobilizador.” 129 
 

A sertaneja, mulher do povo humilhado, mulher do povo ambulante, a 

companheira nordestina, a operária da cidade: elas são exaltadas na música 

de Zé Martins, celebradas na Romaria da Terra, afinal, a representatividade 

que a canção implica, chega exatamente nas mulheres que fazem parte como 

romeiras, no evento de Timbó Grande. 

 

3.4.2 OS HEBREUS DO EGITO E OS CABOCLOS DO CONTESTADO: 
DUAS HISTÓRIAS QUE SE CRUZAM. 

 

Não há como deixar de lado uma questão muito presente no Caderno de 

Cantos que estamos analisando: o paralelo feito por diversas canções entre a 

história bíblica dos hebreus na saída do Egito e a história dos romeiros. Muito 

dessa comparação vem da caminhada árdua e difícil que ambos trilham em 

suas vidas, pois a Romaria não é algo considerado apenas como momento 

isolado, que acontece esporadicamente. A Romaria representa o caminho da 

vida, o trabalho cotidiano, as dificuldades que se apresentam, as 

desigualdades nítidas de uma sociedade produtora de opressões. 

Tal qual “o povo de Israel” que fugiu da escravidão em busca da 

liberdade, o povo romeiro da terra se reúne para contestar essas opressões e 

desigualdades. Seja do campo ou da cidade, a população clama por justiça. 

Observamos na música 31, “Bentida e Louvada Romaria”, no trecho  

 
“No Egito Antigo, no meio da escravidão, Deus libertou o 
seu povo. Hoje ele passa de novo, gritando libertação. 
Para a terra prometida o povo de Deus marchou, Moisés 
andava na frente, hoje Moisés é a gente quando enfrenta 
a opressão. Caminheiros na estrada muita cerca prende 

129 BARBOSA, Fabiane Machado. Comunidades Eclesiais de Base na História Social da 
Igreja (Cariaca 1973-1989). 2007. 207 f. Tese de Doutorado. UFES. Centro de Ciências 
Humanas e Naturais. Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas. 
Vitória, 2007, p. 14. 
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o chão, todo arame e porteira merece corte e fogueira, 
são frutos da maldição” 130. 
 

Em “Javé Libertador”, encontramos mais uma vez o paralelo dos povos 

hebreus e os romeiros. Nessa música, exaltam-se as qualidades de um Deus 

misericordioso, compassivo e o dono de tudo: no tempo e da vida. Ela diz: “Eu 

sou o Deus que deu tempo, Pra nascer e dou tempo pra morrer, E dou tempo 

pra plantar, E dou tempo para chorar e pra sorrir, E tempo pra construir, E 

tempo pra guerrear” 131. O destino dos povos está nas mãos dessa força 

sobrenatural que é Deus: o povo que crê, há de ser paciente no julgamento de 

Deus. Tudo tem um propósito: o sofrimento dos romeiros da Terra é aliviado 

pela crença em um Deus da liberdade. 

 

3.4.3 JOÃO MARIA DEIXOU PALAVRA: ENSINAMENTOS DO MONGE NA 
ROMARIA 

 

Os ensinamentos de São João Maria 132, presentes na tese de 

doutorado de Paulo Pinheiro Machado, para a qual ele entrevistou diversos 

herdeiros e sobreviventes da Guerra, podem nos servir de comparação para os 

ensinamentos do Monge que estão presentes no Caderno de Cantos da 

Romaria da Terra de 2015. Segundo Machado, ao entrevistar João Maria 

Linhares, da cidade de Palmas (PR), este declamou as seguintes estrofes : 

 
“1) Nunca manche, meu amigo,/ Ca mentira os lábios 
teus:/ A mentira é farsidade/ É contrária as Leis de Deus.  
2) Quem odeia argúem no mundo/ Ta ca alma 
enegrecida;/ Todo ódio traz doença/ E azar pra toda vida. 
3) A inveja abate a gente/ Invejoso é detestado/ Quem 
cobiça o aiêio/ A sofrê ta condenado. 
4) Não se logra, nem se roba/ São Dois crime sem 
perdão/ Os veiaco vão pro inferno/ Pro diabo os ladrão. 
5) Não se deve caluniá/ A calúnia é pecado;/ O aleive é 
um crime/ Quem comete tá ralado 
6) Avarento é réu de curpa/ Já ta preso e condenado;/ 
Avareza é loucura/ Custa muito sê curado. 

130 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Bendita e Louvada 
Romaria”, 2015, p. 26-27. 
131 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Javé Libertador”, 
2015, p. 6. 
132 MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2007, p. 96-98. 
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7) Não se perca o respeito/ Às famía de quem tem/ 
Quem não quer que mar lê faça/ Nunca faça pra 
ninguém; 
8) Nem sonhando tire a vida/ Por mau impre assassino;/ 
Quem tirá o que não deu/ Arraso co seu destino 
9) Se arguém matá com raiva/ Ave, bicho ou alimá/ Faz 
um crime, é réu de curpa/ Lá no Grande Tribuna. 
10) Tenha sempre tua famía/ Como Santos do teu lar/ 
Pro seu bem trabaie sempre/Que Deus há de te pagar. 
11) Ninguém força tu tê fíio,/ Mas se um dia fíios tive/ 
Eles são o resurtado/ Do que deles tu fizé 
12) Premiado ou reprovado/ Pela sua inducação/ O que 
deles tu fizé/ Cedo ou tarde pagarão. 
13 )Se tu for um camarada/ Zele tudo do patrão./ 
Trabaiando com respeito/ Cuide bem da obrigação. 
14) Sendo dono ou encarregado/ Da fazenda ou de 
empreitada:/ Operário é como fíio/ Cuida bem dos 
camarada!”. 

 

No Caderno de Cantos, para finalizar a compilação de músicas, foram 

transcritos os ensinamentos do Monge João Maria, adaptados como salmos 

para a missa que se realizou no final da Romaria, marcando o encerramento 

oficial do dia de peregrinação. Não observamos nenhuma diferença no que 

está presente na entrevista feita por Paulo Pinheiro Machado e a adaptação 

dos ensinamentos ao salmo, portanto, podemos concluir que corre pelos 

campos e vales do Contestado as mesmas lições; os mesmos preceitos morais 

que João Maria deixou em sua passagem pela terra. Hoje, mesmo tendo 

desaparecido materialmente há mais de 100 anos, o Monge continua fazendo 

parte do cotidiano caboclo. Grande maioria das casas da região, segundo 

Tomazi 133, possuem altares com a imagem do Monge: uma foto, uma imagem 

em gesso ou algo que o represente, como por exemplo, a “vassourinha”, planta 

utilizada pelo mesmo para fazer um chá que curava a maioria das 

enfermidades.  

 Assim como os lugares de memória relacionados à Guerra do 

Contestado e à religião cabocla dos Monges que por ali passaram, o caderno 

de cantos da Romaria da Terra de Timbó Grande nos trazem outras reflexões 

sobre as permanências e resignificações de acontecimentos passados. As 

músicas analisadas aqui, como parte integrante de todo corpo de fontes, nos 

levam a pensar a atuação das Romarias da Terra como determinantes e 

133 TOMAZI, Gilberto. Mística do Contestado: Mensagem de João Maria na Experiência 
Religiosa do Contestado. Xanxerê: News Print, 2010, p. 172 
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legitimadoras da luta por terra contemporânea, além de mesclar os 

ensinamentos dos peregrinos que naquela região deixaram seus 

ensinamentos, no que se refere ao respeito à terra e ao próximo; também 

condenando a propriedade privada e enaltecendo o trabalho do camponês.  

 Grande parte das canções traz em suas letras a esperança do 

trabalhador do campo frente às desigualdades sofridas, além de denominar a 

Romaria como um momento de celebrar a vida dos indivíduos do campo e 

também da cidade, como veremos adiante. Em composição de Zé Vicente, 

“Quem disse que não somos nada”, traz a perspectiva trabalhada 

principalmente nas CEBs e a luta do milenar dos pobres oprimidos. Como já 

mencionado anteriormente, as temáticas das Romarias da Terra não focam 

exclusivamente no homem do campo: elas trabalham os operários da cidade, 

as mulheres excluídas da história, os indígenas espoliados da terra, os negros, 

os nordestinos. Essa música de Martins trata especificamente da coragem, da 

luta e da fé de todo esse povo, “operários em libertação”, como podemos 

observar: 

 
“Repare as nossas mãos abertas/ trazendo as ofertas do 
nosso viver/ A fé do homem nordestino/ que busca um 
destino e um pedaço de chão/ A luta do povo oprimido” 
que abre caminho e transforma a nação [...] Retalhos de 
nossa história, bonitas vitórias que/ meu povo tem/ 
Palmares, Canudos, Cabanas/ são lutas de hoje e de 
ontem também” 134. 

 

A música que se segue é um agradecimento ao homem do campo, um 

enaltecimento do seu trabalho e da sua cultura. Tudo que se produz no campo 

é de grande valia e essencial para a vida na cidade: o leite, o café, o pão, a 

carne, o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as frutas e as ervas135. Os 

monges do Contestado traziam em seus ensinamentos essas questões: como 

tratar a terra, a natureza, a plantação. Além dessas questões, os ensinamentos 

dos Monges e as músicas da Romaria deixam bem claro o propósito de lutar 

contra os que usam da terra para essencialmente retirar o lucro; para a 

134 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Quem Disse Que 
Não Somos Nada” (Zé Vicente), 2015, p. 16-17. 
135Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Obrigada ao 
Homem do Campo” (Dom e Ravel), 2015, p. 17-19. 
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exploração indevida tanto da própria terra, quanto dos trabalhadores do campo. 

Diversas vezes, durante a caminhada da Romaria de Timbó Grande, para 

chegar ao ponto final de celebração – um antigo reduto – os responsáveis pela 

condução do caminhão de som, gritavam que “o capitalismo é um projeto de 

morte”. Morte da terra, morte do caboclo, camponês, trabalhador.  

 João Maria dizia que quando você trata a terra com descaso, nenhum 

respeito, é como se estivesse “cuspindo” na própria mãe. Dessa maneira, 

podemos entender porque as músicas que fazem parte da mística da Romaria 

da Terra de Timbó Grande trazem, em sua maioria, a temática da terra. Seja 

ela como fonte de vida pelo trabalho, ou fonte de vida  

 
“A terra é a acolhida que Deus / proporciona para essa 
vida sofrida/ que leva o trabalhador no campo. / Tudo 
vem da terra/ a terra é vida, luz e pão./ Eu não vou mais 
permitir/ Que usurentos venham aqui/ Com ela [a terra] 
querer ficar/ E não vou andar errante/ Neste mundo tão 
distante/ Sem lugar pra trabalhar/ Aqui vou fincar meu 
pé/ Eu não vou dar marcha-a-ré/ Pra estes que querem 
mais/ Vou juntar-me aos meus irmão/ Vamos formar 
mutirão/ Nossa terra é nossa paz” 136 
 

 Não há como negar que a Guerra do Contestado tinha em seu 

âmago a luta por terra da grande parcela da população dos sertões 

catarinenses espoliados do campo. Em questão de poucos anos, desde a 

chegada das empresas americanas da Estrada de Ferro e da Madeireira 

Lumber, a maioria dos posseiros caboclos que utilizavam da terra para seu 

autossustento, se viu sem lugar para morar. Os que não morreram no processo 

de entrada dessas empresas, foram formando as já referidas irmandades 

caboclas para defender seu pedaço de chão e lutar contra a modernização. 

Crentes na fala do Monge, “os caboclos maltratados” foram retratados nas 

músicas da Romaria da Terra, lembrando que todas as cidades da região são 

herdeiras do massacre do Contestado.  

A música “A Classe Roceira e a Classe Operária” clama pela reforma 

agrária, único meio pelo qual as desigualdades do campo serão solucionadas, 

dizendo que “na miséria ninguém viveria/ e a produção já aumentaria/ 

136 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Nova Esperança” 
(Zé Martins), 2015, p. 9 
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quinhentos por cento até na pecuária” 137. Há ainda, nessa mesma canção, a 

menção ao “projeto” que é o capitalismo: “[...] porque o ricaço que vive folgado/ 

acha que o projeto/ se for assassinado/ estará ferindo a constituição” 138. Essa 

música ainda faz a prece de que o capitalismo não leve ao abismo a nossa 

nação, indicando ser o maior mal da sociedade, pois produz desigualdades que 

levam o pobre a viver na miséria.  

Não é apenas na música anteriormente citada que o capitalismo é tido 

como o produtor de desigualdades e misérias. A música “Assim Ninguém 

Chora Mais”, de Zé Pinto, trata do tão caro projeto da Reforma Agrária e de 

como a exploração dos meios de produção no campo mata pessoas todos os 

dias: “sabemos que o capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária/ seu 

projeto traz miséria, milhões de sem-terra/ jogados na estrada/ com medo de ir 

para a cidade enfrentar/ favela, fome, desemprego” 139.  

As quatorze últimas músicas que fecham o caderno de cantos tem, 

exclusivamente, a temática da Guerra do Contestado e da passagem dos 

Monges pela região. Uma das mais novas composições sobre o tema é “Chão 

Contestado”, do Padre Ederson Iarochevski e Regis Marques, que remete à 

luta e a mística da mensagem de João Maria, além da crença da vida após a 

morte dos caboclos no período dos combates. Refere-se também aos Monges 

– ou, ao Monge – como “profeta” e aqui podemos fazer um paralelo com a 

questão da (re)significação dos Monges pela Igreja Católica. Lembrando 

rapidamente, pois já expusemos o embate entre catolicismo institucional e 

catolicismo caboclo do Contestado, que anteriormente à Guerra, os clérigos 

franciscanos condenaram João Maria pela sua atuação no sertão catarinenses, 

fazendo chegar a palavra de Deus onde a Igreja não estava. Cem anos depois 

estamos observando exatamente o contrário: primeiramente, porque a 

composição da música que enaltece a palavra do monge é de um Padre da 

região; segundo que, a maioria das igrejas do Vale do Contestado possuem 

alguma ligação com a memória de São João Maria – como é o caso da 

Paróquia de Lebon Régis que, recentemente, inaugurou uma placa 

137 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “A Classe Roceira e 
a Classe Trabalhadora”, 2015, p. 23. 
138 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina, “A Classe Roceira e 
a Classe Trabalhadora”, 2015, p. 23. 
139 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Assim Ninguém 
Chora Mais” (Zé Pinto), 2015, p. 37. 
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comemorativa em homenagem a José Maria. E por último: é inevitável separar 

a mensagem dos monges e a mensagem da Igreja no sertão catarinense. Ela 

se torna cada vez mais contemporânea, mesmo que centenária:  

 
“Caminhos trilhados me trazem a este reduto/ Onde o 
sangue, o luto e o clamor, não viraram pó/ A prece 
cabocla, a cana, a veia campesina/ Rezam que a vida 
nunca termina pra quem lutou/ A voz do profeta ecoa 
pinheirais adentro/ Conteste todo ódio e dor, miséria e 
sofrimento/ ‘Me chame que lutar eu vou’/ Chão 
contestado, broto sagrado, fonte de vida/ Povo encantado 
que não esmurece, dá o tom da lida/ Reza, clama e grita/ 
Mais encanto pra nossa vida/ Na cidade santa, entre se 
for companheiro/ Serás guerreiro se a justiça e a paz for 
o teu lutar/ O sangue que encharcou a terra, hoje é 
semente/ De um povo romeiro que replanta a vida que 
Deus mesmo dá” 140 

 

Mencionamos anteriormente um conjunto de ensinamentos que são 

atribuídos a João Maria, como formas de conduta e moral, que correram os 

sertões catarinenses e foram possíveis chegar até nós por meio da história 

oral. Outro “tratado” é atribuído ao Monge, mas possui ensinamentos e 

preceitos referentes à natureza. Segundo Euclides Felippe, seriam 29 “leis” 

sagradas, como um manual de vivência dos caboclos:  

 
“1. Não se deve queimar folhas, cascas e nem palhas das 
plantações que dão mantimentos. O que a terra dá 
emprestado, quer de volta.  
2. É errado jogar palhas de feijão nas encruzilhadas. É o 
mesmo que comer e virar coxo. A terra se ofende. 
3. Ao cortar uma árvore ou pé de mato, não se deixa 
mamando. Se corta por inteiro. Enquanto as plantas 
agonizam, os negócios da gente também vão abaixo. 
4. Quem descasca a cintura das ávores para secá-las, 
também vai encurtando a sua vida. Árvore é quase bicho 
e bicho é quase gente.  
5. As casas e as propriedades de quem encendeia as 
matas, um dia também hão de virar cinzas. 6. A terra é 
nossa mãe. A água é o sangue da terra-mãe. Cuspir e 
urinar na água, é o mesmo que escarrar e urinar na boca 
de sua mãe. 
7. Pai da Vida é Deus. A mãe da vida é a terra. Quem 
judia da terra é o mesmo que estar judiando da própria 
mãe que o amamentou.  

140 Caderno de Cantos: Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina. “Chão Contestado” 
(Pe. Éderson Iarochevski e Regis Marques), 2015 p. 37-38. 
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8. Quem não sabe ler o livro da Natureza, é analfabeto de 
Deus. 
9. As horas de chuva, são as horas de Deus. É quando a 
mãe natureza vem trazer água para seus filhos na terra. 
10. Cavaleiro que passar perto de uma lagoa ou cruzar 
uma corrente de água e não der de beber ao animal, 
morrerá com a garganta seca. 
11. Bicho do mato é filho da terra. Só se matam os 
danosos.  
12. Bicho do mato não traz marca de gente. Pertence à 
Mãe-Natureza.Quem caça por divertimento caça o alheio. 
É criminoso. Será Punido. 
13. Não permita que seus filhos matem passarinhos. É 
malvadez. 
14. Não se chama nomes feios à criação. Ela obedece ao 
instinto que é a linguagem da Mãe-Natureza.  
15. Quem encilha animal com ‘mata’ no lombo ... Cuidado 
com as costas. 
16. Não se tira leite sem deixar um teto cheio ao terneiro.  
17. Não se tira mel sem deixar alguns favos para as 
abelhas. 
18. Rogar praga é chamar o diabo para si. 
19. Quer morrer novo – não respeite os velhos! 
20. Desempenha o que prometer. A palavra dada é 
sagrada. Quem não a cumpre, trocado por m... é caro. 
21. Velhaco deve a Deus, mas paga ao diabo. Te livres 
de tal credor.  
22. Do vadio, até o rasto é feio.  
23. Ladrão é sócio do tinhoso. O roubo é repartido no 
inferno. 
24. Da baba do capeta é cheia da boca do mentiroso.  
25. A pobreza não é defeito; a sujeira, sim! 
26. Trata bem teu hóspede para que seja bem tratado. 
27. Quem usa a arma da boa conduta, ama e obedece a 
Deus. 
28. Respeita a família dos outros, para que respeitem a 
tua. 
29. Não é preciso ser santo; mas é preciso ser 
respeitado.” 141 

 
 Todos esses itens são contemplados nas músicas do Caderno de 

Cantos da Romaria da Terra em Timbó Grande, atentando para o cuidado com 

a natureza, acima de qualquer coisa e o respeito ao próximo. Não é à toa que 

diversas canções se referem aos Monges como profetas de Jesus Cristo, 

lembrando que ambos pregavam o amor e o respeito acima de qualquer coisa, 

bem como o desapego das coisas materiais. Em um lugar aonde, 100 anos 

atrás, a Igreja Católica mal chegava ou, quando chegava, impunha seus ritos 

141 FELIPPE, Euclides J. O último jagunço: Folclore na História do Contestado. Curitibanos: 
Editora da Universidade do Contestado, 1995, p. 36-37. 
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oficiais utilizando uma linguagem difícil para o caboclo, nos faz compreender 

facilmente os motivos pelos quais os ensinamentos dos Monges do Contestado 

se tornaram tão mais importantes e seguidos dentro dos redutos caboclos 

durante a Guerra. 

 O Vale do Contestado contemporâneo reproduz algumas das práticas 

religiosas dos redutos, bem como re-significa outras, afim de contemplar a 

realidade através do sagrado. Podemos observar na Foto 18, para finalizar 

esse capítulo, a memória de todas as cidades santas do período da Guerra, 

representadas por bandeiras muito parecidas com as que se utilizavam nas 

formações militares dos caboclos. Com fitas coloridas e com as cores da 

bandeira do Contestado – verde e branco – a entrada das bandeiras na 

Romaria da Terra representou uma “forma” – momento de reza em que todos 

os moradores dos redutos se reuniam na parte central da localidade para 

louvar São João Maria, José Maria, São Sebastião e a Monarquia Celeste. São 

representações e permanências de uma memória cabocla. 

 

 
Foto 18: Mística da Romaria da Terra de Timbó Grande (SC). Entrada das Bandeiras dos 
Redutos Caboclos do Período da Guerra do Contestado. Set./2015. Autora: Larissa 
Urquiza. 
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CONCLUSÃO 
 

A Guerra do Contestado não acabou. Mencionamos diversas vezes ao 

longo do trabalho que a maior parte da região do conflito está entre as áreas 

mais pobres do Estado de Santa Catarina e do sul do Brasil. No campo, as 

lutas por terra são cada vez mais intensas. As cidades apontam índices de 

desenvolvimento baixos, esquecidas pelo governo estadual. E nós não 

precisamos apenas dos números: basta visitar qualquer um dos pequenos 

municípios para visualizar a situação em que se encontra a população do 

Contestado. Ao mesmo tempo, esse povo tem plena consciência de seu 

passado, orgulhando-se hoje de cada parte da luta cabocla dos períodos da 

Guerra.  

A grande maioria dos lugares de memória visitados durante um ano, em 

Santa Catarina, estava bem conservada e aparentando receber cuidados dos 

responsáveis, em geral as prefeituras e o próprio Estado. Mas, como o território 

um dia Contestado é maior do que três dias de viagem podem dar conta, 

muitas coisas estão se perdendo no tempo. Seja pelo descaso do poder 

público, seja pelo desconhecimento das coisas que remetem à Guerra, muitos 

locais sequer são devidamente localizados.  

Nosso objeto de estudo focou na relação entre religião e memória e as 

re-significações que a prática religiosa cabocla teve ao longo de mais de cem 

anos, chegando até nós na forma da Romaria da Terra. Essa Romaria, em 

Santa Catarina, é dotada de um significado simbólico diferenciado por conta da 

Guerra Sertaneja e da presença dos Monges do Contestado. Mas vale lembrar 

ainda, que não só pela Romaria estão impressas as crenças nos Monges e a 

religião que se constituiu naqueles campos. Nas capelinhas, pocinhos de água 

abençoada pelos Monges, cemitérios entendemos a fé de um povo guerreiro. O 

Contestado é hoje, o Contestado está vivo todos os dias. 
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