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PORQUE ROMARIA CENTENÁRIA 
DO CONTESTADO?

Convocação:

Romeiros e Romeiras da Terra,  Irmãos e Irmãs de caminhada!

A CPT nos seus 40 anos de presença e profecia nos campos do 
Brasil, encantada com a rebeldia e a esperança que contagiaram 
e moveram os caboclos e caboclas há 100 anos, na luta do 
Contestado.  Com alegria vem  convocar e convidar a todas as 
comunidades, as pastorais, os movimentos, as organizações e 
a sociedade, em especial a quem sempre se fez presentes nas 
Romarias, para se abastecer na fonte encantada da resistência 
em um dos Redutos, com significado especial, que permanece 
acolhendo  seus filhos e filhas.  A Mãe Terra em Timbó Grande, 
Santa Catarina.

Nós das  CPTs  da Grande Região Sul e os Regionais da 
CNBB do  Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo, neste  Reduto  sagrado, queremos reviver  a luta desses 
caboclos e caboclas encantado e encantadas. Com a mística 
e a coragem desses brasileiros e brasileiras, camponeses e 
camponesas,  celebraremos a  luta na defesa da vida e do 
direito de viver   segundo seu modo de ser  camponês. Será 
um momento privilegiado de celebrarmos o compromisso, de 
continuar fortalecendo os diferentes modos de viver e preservar  
a terra para  a atual  e as futuras gerações. Partilharemos dos 
frutos e dos sonhos de implantarmos o modelo agroecológico 
como princípio de ser e viver nos campos encantados. Dia 13 
de setembro de 2015, às sombras da Santa Cruz, no Município 
de Timbó Grande em Santa Catarina, nos encontraremos para 
celebrar a Ressurreição dos sonhos daqueles e daquelas que 
foram tombados e tombadas, na defesa do direito ao seu território 
e do modo de ser  viver diferentemente.
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CONVOCAÇÃO PARA ROMARIA DO 
CENTENÁRIO DO CONTESTADO

“Que floresça em seus dias a justiça, e muita paz até o fim das 
luas. 

Que ele domine de mar a mar, do Grande Rio até os confins da 
terra” (Sl 72,7-8).

A Diocese de Caçador e o Regional Sul 4 tem a grande satisfação 
de acolher a Romaria da Terra do Sulão em setembro de 2015.

A proclamação do Ano da Paz e Ano da Vida Consagrada, 
queremos louvar o dom da vida, celebrando a luta dos pequenos 
em defesa da vida. 

Na compreensão de São Francisco de Assis a Terra é irmã e 
mãe. Deve ser compreendida como espaço sagrado que pertence 
à obra criacional de nosso Deus misericordioso e cheio de bondade 
e não é para especulação e para o enriquecimento ilícito. Diz o livro 
Sagrado: Deus disse: “Eis que vos dou, sobre toda a terra, todas 
as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu 
fruto com sua semente, para vos servirem de alimento” (Gn 1,20).

A Romaria da Terra tem a grande missão de despertar em todo o 
povo a sensibilidade humana, o respeito pela vida, o cumprimento 
do mandato do Senhor para que a justiça floresça sobre a terra. 
Novamente o salmista reza em seu coração: “Faze-me justiça, ò 
Deus, defende minha causa contra gente infiel; livra-me de quem é 
mentiroso e enganador” (Sl 43,1).

Queremos uma terra limpa onde os filhos de Deus possam 
conviver em harmonia junto a toda criação e se faça a justiça 
conforme ainda lembra o salmista: “As montanhas tragam a paz ao 
povo e as colinas lhe tragam justiça” (Sl 72,3).

Romaria entendemos por caminhada, busca, encontro, reflexão, 
grito pela libertação, repudio aos opressores.

A CNBB propõe uma séria reflexão sobre a Igreja e a questão 
agrária brasileira no início do século XXI: “A terra é dom de Deus 
Pai para todos os seus filhos e filhas, sem exclusão. A ela 
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devemos carinho, cuidado e respeito. O uso irracional da criação 
pode provocar danos graves e irreversíveis ao meio ambiente. 
Reafirmamos a necessidade ética de preservar o meio ambiente 
nos seus biomas, protegendo e restaurando a diversidade, a 
integridade e a beleza dos ecossistemas do nosso País” (Doc. da 
CNBB,101, n. 146-147).

As terras do Contestado,  ainda aprisionadas,  pelo conflito 
ocorrido a cem anos que assassinou milhares de caboclos e 
camponeses. O estigma causado por essa luta ainda reflete na 
vida de muita  gente que vive nessa região. A romaria quer elevar 
o estímulo dessa gente. Quer erguer a cabeça e dizer que a busca 
pela justiça continua e juntos construiremos um mundo melhor 
com sustentabilidade equilibrada junto à natureza, justiça  que 
valoriza o pequeno, o simples e o humilde vivendo  com alegria e 
abundância.

Para tanto convocamos as Igrejas, as CEBs, os Grupos de 
Reflexão, os movimentos, as associações, os organismos laicais, 
as pastorais de todas as dioceses de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul para se fazer presentes nessa 
Romaria. Devemos mostrar que podemos fazer a diferença 
quando estamos juntos e unidos para implantar em nossas terras 
a justiça e a paz.

O Regional Sul 4, e a Diocese de Caçador,  como anfitriã,  
desde já se alegram com   vossa  presença. Juntos faremos   
corações transbordarem de felicidade ao nos encontrarmos,  
cantarmos e celebrarmos juntos,  no dia 13 de setembro de 2015 
em Timbó Grande, SC, na Romaria da Terra no Sul,  do nosso 
imenso e gigantesco Brasil, que clama por justiça e busca a paz 
incondicional.

Deus ilumine, proteja e encoraje a todas e todos romeiros e 
romeiras  para buscarmos  juntos a paz que nos pertence.

Com carinho e ternura,

Dom Frei Severino Clasen, OFM
Bispo Diocesano de Caçador
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RESISTÊNCIA, ESPERANÇA E 
ENCANTAMENTO NO CONTESTADO

Pe. Dr. Gilberto Tomazi
Introdução

A guerra do Contestado aconteceu durante os anos 1912 a 1916 
e abrangeu uma região que equivale hoje a aproximadamente 
1/3 do território catarinense. Esta região é, hoje, conhecida como 
“região do Contestado”, também será assim denominada nesta 
obra. Além de parte do sul e sudoeste do Paraná, ela abrange, em 
Santa Catarina, o meio oeste, o planalto norte e a região serrana. 
Ao observar a mensagem de João Maria e os lugares por onde 
passou, a região amplia-se para quase todo o sul do Brasil e São 
Paulo. 

O termo “Contestado” remonta a meados do século XIX quando 
teve início a disputa dos limites territoriais entre os Estados de 
Santa Catarina e Paraná. Tal disputa só foi concluída em 1916, 
ano em que foi assinado o acordo definitivo sobre os limites entre 
os dois Estados. Foram 48 mil quilômetros quadrados de terras 
disputados, que compunham o “chão Contestado”. 

Foram cerca de 20 a 30 mil pessoas que, acreditando obedecer 
a “ordens superiores”, que vinham “do além”, se juntaram em 
diversos redutos e lutaram numa guerra que durou mais de 
quatro anos. Falavam, agiam, viviam, matavam e morriam 
em nome de Deus, da virgem Maria, dos santos de devoção e 
dos santos monges que por ali passaram recentemente e que, 
conforme a crença de muitos, logo voltariam. Movidos por esta 
força “transcendente”, querendo ou não, enfrentaram, armados 
com facão de madeira e “o peito e a coragem”, grande parte 
do exército brasileiro, munido com as mais sofisticadas armas 
da época. Foi um dos conflitos mais sangrentos da história do 
Brasil. Calcula-se que em 1910 havia nesta região cerca de 50 mil 
habitantes, sendo que destes, cerca de 8 mil foram mortos. 
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O Contestado é considerado um dos maiores movimentos 
populares da história do Brasil e, até o momento, poucos espaços 
foram abertos para uma leitura autêntica dos seus aspectos 
culturais e religiosos. Sabe-se que o mundo moderno é ágil na 
construção de “mitos e imagens enlatadas” que negam, falseiam 
ou destroem a memória popular; em parte, também as ciências 
têm mostrado desprezo ao popular e ao religioso. Assim, essa obra 
visa resgatar o valor da religiosidade e da mística do Contestado, 
procurando apreendê-la cientificamente.

Diversos fatores contribuíram para o desfecho da guerra: a 
disputa por território, o problema das terras com as questões 
relacionadas à desapropriação e a exploração feita pelas empresas 
de colonização, o da regularização, o das terras concedidas, 
pelo governo, à Construtora da Estrada de Ferro sem indenizar 
os antigos moradores da área. Soma-se a isso, o problema dos 
quase 10 mil homens que ficaram desempregados após concluída 
a estrada, sem direitos e sem poderem retornar aos seus locais 
de origem. E, vale lembrar ainda, o acúmulo histórico de violência 
contra os indígenas, a exploração dos peões das fazendas, feita 
por parte dos fazendeiros; a falta de estradas, o coronelismo, 
entre outros. Todos esses fatores e outros mais, se confluíram 
numa espécie de estopim da guerra. 

O Contestado continua, hoje, muito presente na vida de 
sofrimento e na memória dos descendentes dos que viveram a 
sua luta. Ele produziu uma mística própria que se traduz numa 
espécie de identidade cultural do povo da região. Esta mística 
tem em João Maria uma referência central; ela sobrevive nos 
mitos, nos rituais religiosos e na tradição oral dos descendentes 
do Contestado. A partir da guerra e, mais ainda, da mensagem de 
João Maria, foram surgindo símbolos, mitos e rituais. Foi sendo 
construída uma nova concepção ou imagem do sagrado que aos 
poucos passou a habitar o imaginário, a cultura e a religiosidade 
dos seus descendentes. 
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1. Contestado: das violências à insurreição 

Os indígenas eram os senhores absolutos da região, até 
meados do século XIX, quando em 1838, caravanas paulistas 
saídas de Curitiba, ocuparam os campos de Palmas e depois 
Campo Erê e se estabeleceram com 37 fazendas de criação de 
gado. Antes disso havia, além dos indígenas, negros fugitivos da 
escravidão e mulatos desprezados pelos senhores (muitas vezes 
seus próprios pais) que saiam a procura de novos lugares para 
habitar e viver. Escravos, índios, cafuzos, mulatos, eram forçados 
a andar à frente dos bandeirantes pra abrir caminhos e enfrentar, 
capturar ou caçar os “inimigos” ou os “bugres” que habitavam a 
região. Muitos destes se tornaram peões e jagunços nas fazendas. 

Até o final do século XIX poucas cidades haviam se 
desenvolvido. O primeiro processo de “invasão” das terras da 
região se deu com o estabelecimento dessas grandes fazendas, 
que contavam com algumas famílias de caboclos, denominados 
de peões, por serem responsáveis pela fazenda. Além de cuidar 
do gado do fazendeiro ou do coronel, conforme o caso, os peões 
tinham o encargo de impedir a entrada de possíveis intrusos 
ou invasores na área ocupada, assim como expulsar antigos 
posseiros ou moradores da área e colher erva-mate. Foi à custa de 
muita violência contra os antigos habitantes da região que estas 
fazendas se instalaram. Elas se estruturavam sob um sistema de 
extermínio dos antigos moradores ou de servidão e compadrio. 

Nos primeiros 15 anos do século XX, num clima de negociatas, 
beneficiando chefes políticos situacionistas e coronéis locais 
e estaduais, surgem algumas companhias com projetos de 
colonização, exploração florestal e de construção ferroviária. 
Entre outras, destacam-se a Brazil Railway Company, ligada ao 
Grupo Farquhar, dos Estados Unidos da América que, em 1908, 
recebeu, do então presidente Afonso Pena, a concessão da 
construção da Estrada de Ferro São Paulo–Rio Grande, no trecho 
que liga União da Vitória a Marcelino Ramos. Como pagamento 
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para a construção ele ganhou e poderia colonizar e explorar 15 
quilômetros de cada lado da estrada de ferro. Esta começou logo 
a desalojar todos os moradores que estavam em sua faixa de 
concessão. Eles não tinham a quem recorrer nem com quem 
reclamar qualquer indenização, o governo “desconhecia” a sua 
existência.

Subsidiária desta empresa, em 1911 surge a Lumber 
(madeireira que em Três Barras serrava 300m3 de madeira 
diariamente, somando 1050 dúzias de tábuas, de elevado valor 
comercial), que compra 180 mil hectares de terra em área de 
jurisdição contestada (para explorar e colonizar). A expulsão 
dos ocupantes, tidos como intrusos, é executada e a moderna 
exploração madeireira instalada, arruína os pequenos produtores 
locais e leva à falência as pequenas serrarias locais. Esta, 
além de não trazer qualquer vantagem para os habitantes do 
Contestado, ainda procurou iludi-los de que traria o progresso e o 
bem-estar para todos. Só o corpo de segurança da Lumber era de 
300 guardas armados para proteger-se e executar essa missão. 
Afirmou-se que estes empregados da Lumber chegavam à casa 
das pessoas e botavam todos a correr dizendo que o governo 
tinha dado aquela terra para eles. 

As terras na região só começaram a ter valor comercial 
a partir da Lei de Terras de 1854 que exigia a legitimação de 
posses. As pessoas que dispunham de uma posição privilegiada 
nos diversos escalões do Estado republicano, principalmente 
tabeliães, agrimensores, advogados e os próprios grandes 
fazendeiros, passaram a legitimar como suas, regiões inteiras 
que sequer conheciam. Assim grandes latifúndios foram 
formados, mediante invasões, apropriação irregular, artifícios 
fraudulentos e criminosos. A república favorecera isso, na medida 
em que os coronéis controlavam o poder nos estados e com isso 
apropriavam-se das terras públicas ou “devolutas”, isto é, das 
“terras de ninguém”.
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Conforme ocorriam as expropriações de terras, os antigos 
posseiros acorriam aos ajuntamentos nos redutos. E, com eles 
também se juntaram milhares de desempregados da construção 
da estrada de ferro, após concluída, violentados de muitas 
maneiras, inclusive com parte dos seus salários não pagos. Isso 
tudo os levou à insurreição.

2. Contestado: do grito de desespero à busca de encantamento 
do mundo

Nos primeiros tempos da guerra, a primeira atitude dos caboclos 
e caboclas era fugir mata adentro e formar novos agrupamentos 
humanos que também foram chamados de redutos, quando os 
anteriores eram atacados. E durante quase cinco anos de guerra, 
os caboclos se resumiram praticamente em contra-atacar e 
refugiar-se cada vez para mais longe das vilas ou das estradas. 
Assim mesmo, pode-se dizer que, a contra gosto, a comunidade 
cabocla do Contestado entrou na guerra e foi protagonista de uma 
luta por dias melhores. Os redutos se constituíram em “sujeito 
histórico” de um processo que visava não somente a defesa de 
costumes, interesses e objetivos pontuais e locais, mas também 
a transformação social. Mesmo considerando os aspectos sócio-
econômicos e políticos, pode-se afirmar que, durante a guerra 
do Contestado, mais do que se mover na direção da negação do 
mundo que os oprimia, a comunidade cabocla foi dando um novo 
significado e inventando alternativas para o seu cotidiano.

No Contestado, para além da busca de satisfação das 
necessidades materiais, como a alimentação e a defesa da terra e 
das propriedades; os caboclos e caboclas defendiam tradições e 
valores culturais, éticos e espirituais. Mais do que bens materiais 
eles buscavam reconhecimento; mais do que um plano de ação 
com estratégias e táticas, elevavam preces, súplicas e gritos aos 
santos, e se deixavam conduzir pelo coração e pela intuição; 
mais do que no poder dos humanos e nas armas de guerra, 
confiavam na força do “exército encantado” e no poder misterioso 
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de Deus; mais do que uma experiência feita de fatos, passíveis de 
mensuração e verificação, tratou-se de uma experiência mística, 
vivida em atitude de encantamento, humildade, veneração, temor 
e tremor, diante do misterioso e sagrado.

O batismo tradicional da Igreja não foi desprezado, todavia 
os redutos assumiram o batismo de João Maria. Ao invés de 
aceitarem passivamente o espírito liberal-capitalista e as leis 
da república, organizaram-se em redutos, cujo sistema era 
comunista-cristão, e, defenderam a lei de Deus. Sem desprezar 
as leis da ciência, que lhes parecia servir apenas aos donos do 
poder econômico e político, optaram por seguir os “comandos do 
além”, oferecidos pelos meninos e meninas virgens-videntes. E, 
mesmo quando procuravam consolo diante da realidade vigente, 
não deixaram de levantar a bandeira do divino, de uma “cidade 
santa” e preferiram seguir as intuições e visões conectadas aos 
seus ancestrais, aos santos e monges, aprendendo com eles a 
encantar o mundo e depositando neles a sua esperança. Assim, 
pode-se afirmar que, também no Contestado, os indivíduos não 
absorveram passivamente as formas simbólicas, mas ativa e 
criativamente.

Diante da crueldade promovida por estes agentes de violência 
e especialmente pelo governo republicano que os defendia e 
promovia, isso somado ao processo de exploração, expropriação 
comandado pelas empresas de colonização instaladas na região, 
assim como por sentirem-se violentados de tantas outras formas 
nos seus direitos e na sua dignidade, os caboclos e caboclas do 
Contestado procurando formas de resistir a tudo isso, agarraram-
se às mensagens de São José Maria e de São João Maria e, 
aos poucos, aos milhares partiram para os redutos. Buscavam, 
não a guerra, mas fundamentalmente: garantir direitos, defender 
a justiça, resistir, implantar uma monarquia “divina”, defender a 
paz, buscar reconhecimento e vingar-se, partindo para a violência 
armada. 
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Para Duglas T. Monteiro (1974), o Contestado poderia ser 
considerado um movimento de protesto religioso. Ele percebeu 
que quando um movimento tem na economia a base de toda 
a explicação e de toda a ação, como no caso de “movimentos 
de rebeldia com um teor religioso”, a sua “dimensão religiosa 
pode então ser facilmente alijada como um epifenômeno, uma 
capa que apenas esconde o que seria essencial.” Porém, para 
ele, a religião não é apenas um componente fundamental das 
sociedades rústicas, ela acompanha também todo o processo de 
urbanização e modernização. E a cultura sertaneja, impregnada 
de conteúdos religiosos, representaria não uma “alienação”, 
mas uma resposta capaz de questionar as estruturas sócio-
econômicas e coronelistas e, ao mesmo tempo, oferecer uma 
alternativa na busca do “reencantamento do mundo” que se fazia 
necessário e vital, pois é impossível uma comunidade humana 
viver num mundo totalmente desencantado.

3. Redutos do Contestado: da santa religião à cidade santa

Sabe-se que o movimento do Contestado tem muitas 
imbricações, tanto de ordem econômica, como política e 
social, entre outras. Vale assinalar que a “explosão” popular 
do Contestado teve também um caráter religioso. O universo 
religioso caboclo era o seu universo de sentido e não havia outro, 
ao menos não havia outro que lhes interessasse. A religião era o 
que dava sentido à sua vida, nela estavam o consolo diante do 
sofrimento e a esperança de dias melhores. Nela se visualizavam 
sinais de que a realidade presente não haveria de ter a última 
palavra, pois há outra a ser buscada e possível, a ser construída.

Os caboclos e caboclas do Contestado, só aderiram à luta, por 
acreditarem que o comando vinha do além; que Deus, os santos 
e os monges os convocavam à luta, estavam com eles e não os 
abandonariam jamais. E sendo assim eles podiam ter a certeza da 
vitória. A religiosidade cabocla assumiu uma identidade diferente 
da tradicionalmente conhecida, pacífica e espiritualista; e passou 
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a guerreira, profética, comunitária, de resistência e até vingativa. 

Segundo Monteiro, “o valor mais alto dos rebeldes era a defesa 
dos ideais da Santa Religião”, era ocuparem-se com a sua devoção. 
A “Santa Religião”, segundo Vinhas de Queiróz, teria sido instituída 
no período do apogeu da jagunçaria. Segundo ele, neste período 
aconteciam cerimônias que significavam verdadeiros rebatismos, 
inclusive com a troca de nomes. Era preciso ter nome de santo 
para se tornar irmão. Havia inclusive pessoas “ordenadas” para 
executar os ofícios religiosos, como casamentos, batizados e 
outras cerimônias. Estes eram chamados de padres. 

Ao lado das tensões humanas e da violência, sempre pronta a 
se desenrolar e explodir, sofria-se com os temores do sobrenatural, 
legado de uma tradição indígena, portuguesa e africana. Uma 
côrte de santos, dentre eles São Sebastião, que ocupava um lugar 
privilegiado, os protegia e defendia. A cruz é um escudo mágico 
contra todo e qualquer perigo, por isso era difícil um lugar, uma 
casa, um cabo de arma, uma porta de casa, próximo ou dentro 
de um templo, onde não pudesse ser encontrada. Havia também 
diversas orações “fortes”, milagrosas que, especialmente quando 
carregadas por escrito, eram fontes de proteção e bênçãos. 

Ao contrário do que propunham os padres da época, a 
dimensão festiva era uma característica da reza do caboclo. Reza 
sem festa não era reza completa. Assim as rezas comunitárias, 
como novenas, terços, procissões, eram normalmente celebradas 
em contextos festivos, o que incluía música, desafios, bailes, 
foguetórios, tiros para o ar, carreiradas, etc. 

Nos redutos, durante a guerra, os bailes foram proibidos 
porque entendiam que era preciso prezar por uma moral mais 
rigorosa. O religioso-festivo porém continuou. Nos redutos não 
se dançava, só cantava-se e ouviam-se os outros cantarem. O 
próprio Adeodato, principal líder da revolta cabocla, era um cantor 
famoso. O canto religioso, a festa e a mística participavam de 



13

um mesmo ritmo, o ritmo da vida nos redutos, capaz de reunir e 
igualar os homens e as mulheres num mesmo espírito, o espírito 
da solidariedade e da gratuidade. Mesmo em meio à opressão, a 
violência e ao empobrecimento, o povo encontrava na festa e na 
mística um meio de resistência e de unificação das forças na luta 
por um mesmo ideal, o ideal de um mundo melhor. 

Esse lado festivo convivia de forma harmônica e integrada 
com outro aspecto considerado “sacrificial”, muito presente nos 
redutos. Fazia-se necessário obedecer muitas normas e regras, 
muitas leis e conselhos. Era preciso fazer sacrifícios, jejuns, 
carregar grandes pedras na cabeça, levantar a qualquer hora da 
noite para estar de prontidão contra possíveis ataques do inimigo, 
permanecer durante muitas horas diárias rezando, renunciar 
bebidas e outros prazeres do mundo. Havia leis e normas que 
todos eram obrigados a obedecer; quando tocava a corneta 
todos eram obrigados ir para a forma, exceto os que estivessem 
doentes; quando alguém saia do reduto, devia marcar o dia do 
retorno, etc.

A religiosidade do Contestado funda-se fundamentalmente na 
mensagem de João Maria. Pode-se perceber nela ao menos cinco 
fases ou momentos: a dos monges, a do espírito de irmandade nos 
redutos, a da religião guerreira, a da violência e repressão interna 
nos redutos com sua respectiva dissolução (Ribeiro, 1989), e a 
do pós-Contestado, isto é, aquela que foi sendo ressignificada 
com o passar dos anos. Estas fases revelaram uma mística que 
foi apresentando várias dimensões. Estas foram desde a busca 
de consolo diante do sofrimento e da violência, até a rebeldia, 
a guerra e a construção de um outro mundo possível. Durante 
a guerra, a mística revelou o seu lado subversivo e mesmo 
revolucionário, quando já preferiam morrer na luta pela defesa da 
“santa religião” e da construção das “cidades santas”, que ceder 
às garras ou deixar-se seduzir pela besta e seus servidores, “os 
peludos”.
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Segundo o Padre Helcion Ribeiro (1989), pode-se dizer que 
“a religiosidade do Contestado foi uma forma cultural, válida e 
legítima, de viver a fé católica romana, em toda a sua extensão. 
Teve ela seus limites, nos condicionamentos culturais próprios 
daquele povo, assim como os tem a religiosidade oficial ao se fixar 
na cultura centro-européia, de fundo machista, branca, elitista 
e hegemônica.” Os caboclos foram forjando um novo universo 
religioso, constituído de um tempo e um espaço sagrados e 
fundamentado em uma fé profunda, capaz de resistir até a 
morte, em nome de Deus, às violências e maus-tratos advindos 
das forças adversas, seja dos militares, dos colonizadores, dos 
coronéis e outros mais. 

4. João Maria – profeta e santo - continua vivo

João Maria, reconhecido como profeta e santo junto à 
cultura popular do Contestado, talvez seja não apenas um único 
personagem histórico, mas dois ou mais. De qualquer forma, 
é apenas um personagem com este nome que, aos poucos, 
passou a ser uma figura lendária, um mito, uma “síntese”. É 
como um ícone ou um mosaico construído por muitas mãos, 
sonhos e a partir de diferentes materiais. Quanto ao período da 
presença histórica de João Maria na região do Contestado, não 
há consenso; a data varia desde meados do século XIX até o final 
da primeira década do século XX. Sua presença, porém, vai além 
dos registros históricos. Segundo a crença popular ele continua 
encantado; ele vive!

Muitos mitos, ritos, símbolos, sacrifícios e rezas, existentes 
em torno de João Maria, foram preservados e, em parte, 
reinterpretados e reelaborados pela cultura ou pela religiosidade 
do Contestado, como forma de afirmação de uma identidade 
cultural e busca de controle da violência. E, para isso, os 
descendentes do Contestado procuram manter viva a memória 
de João Maria como um modelo de vida, um santo. Depois de 
quase um século, a memória, a cultura e a religiosidade popular 
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já ressignificaram o próprio acontecimento Contestado, de forma 
tal que seus descendentes encontram nele uma direção, uma 
inspiração e uma mística que lhes permite viver no presente de 
maneira razoavelmente pacífica e com estima e reconhecimento 
mútuo, enfrentando a dura realidade presente, confiante em dias 
melhores. Assim, tendo como referência o Contestado, assumem 
uma postura ou uma atitude mística, não de derrota nem de 
vingança, mas de resistência, esperança e luta por dias melhores. 

Diversos pesquisadores do Contestado fizeram merecer 
destaque na mensagem de João Maria, os conceitos de 
milenarismo, messianismo, apocalipse e escatologismo. Estas 
palavras são estranhas no vocabulário popular do Contestado, 
porém podem servir de chave de leitura especialmente no que 
tange à sua dimensão mística ou religiosa. Milenarismo não 
representa somente uma cronologia, onde aparece o número 
1000 ou o 2000, mas especialmente a aflição da humanidade 
em relação à realidade presente e a expectativa da iminência do 
fim desta mesma realidade. Radica-se nos medos e esperanças 
profundas presentes em todas as épocas e culturas da 
humanidade. O milenarismo aparece especialmente em épocas 
onde ocorrem mudanças profundas nas estruturas sociais e 
simbólicas dos povos. Intimamente ligados aos milenarismos 
temos os messianismos e o escatologismo.

Ao analisar a mensagem de João Maria, percebe-se que 
aparecem elementos de teor profético, messiânico, milenarista 
e apocalíptico. (Valle, 2001) Estes elementos formam uma teia 
de significados que ao mesmo tempo se referem a coisas do 
além e escatológicas e a aspectos relacionadas ao devir histórico 
(Monteiro, 1974). 

Essas palavras não se opõem, mas se complementam. Formam 
uma espécie de imaginário que pode ser percebido na concretude 
histórica e na utopia do Contestado. Ao procurar organizar essa 
teia de significados adquire-se a compreensão de que tudo 
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começou porque havia uma realidade histórica insuportável para 
muitos que, por sua vez, alimentavam a crença num outro mundo.  
Esta crença, provada e aprovada pelos monges, servia como 
uma espécie de julgamento do tempo presente. Este julgamento 
propôs, em primeiro lugar, a adaptação ao mundo vigente, porém, 
não demorou e ela passou a manifestar o seu desencanto, que 
culminou na negação radical do mesmo. Conectada à denúncia 
da realidade opressora em que se encontravam, aparece a 
profecia. Esta se volta mais para o anúncio de um novo mundo ou 
do paraíso perdido. Centrada em João Maria, como o interprete 
da realidade presente, esta profecia fortalece a crença de um 
novo tempo onde aconteceria a vitória definitiva do bem sobre 
o mal. Porém, esta vitória passaria por provações, sofrimentos e 
outras mediações. Entre estas, ter-se-ia a vinda de um mediador 
entre Deus e os humanos, um enviado de Deus, alguém que 
viria para orientar o povo sobre como proceder no desenrolar do 
“Apocalipse”, do confronto definitivo, seguido do Julgamento Final. 
Este confronto, seria a “guerra santa” que culminaria na vitória de 
São Sebastião com seu exército encantado. Consequentemente, 
a besta perderia o seu domínio e todas as pessoas que não se 
deixassem seduzir ou subordinar por ela e por seus servidores, 
herdariam os mil anos de felicidade.

5. O messianismo e o milenarismo do Contestado 

Maria Isaura Pereira de Queiroz (1957) afirmou que o 
Contestado foi uma guerra religiosa liderada por um messias 
que proclamava a certeza da realização do Céu aqui na Terra. 
Maurício Vinha de Queiroz (1977) constatou, também, que os 
sertanejos chegaram a acreditar que o monge João Maria era o 
próprio Deus na terra e que o drama vivido pelos sertanejos, no 
Contestado, podia ser comparado ao drama da Paixão de Cristo. 
Também Ivone Cecília D’Avila Gallo (1999) defendeu a ideia 
de que “o messianismo é um aspecto indissociável da cultura 
popular e um fenômeno que se repete na história, quando o povo 
clama por justiça.”  Para ela, na gênese do Contestado estariam 
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o milenarismo e o messianismo, aspectos estes que vão sendo 
gestados durante anos e que no seu seio vão sendo reproduzidas 
as figuras dos taumaturgos, a reunião de gente, as profecias, as 
promessas de futuro. 

A impressão que se tem, ao falar disso, é que se poderia estar 
voltando aos tempos medievais ou pré-modernos, endossando 
o seu imaginário. Porém, se dissermos que esta mesma crença, 
ressignificada, porém, se repete nas crenças do porvir histórico, 
do futuro reino da liberdade ou da sociedade perfeita, do fim das 
neuroses e alienações, do super-homem, da gaia ciência ou do 
progresso, então poderíamos dizer que o imaginário do Contestado 
não se difere substancialmente do imaginário moderno; mesmo 
que este tenha passado por um processo de elaboração racional 
e cientifico. Ambos partem de uma aposta ou de uma certeza: a da 
vitória do bem sobre o mal. E, indo um pouco além, ao afirmar que 
a questão da subjetividade e da experiência religiosa ou mística 
foram desprezadas pela modernidade, poder-se-ia estar dizendo 
que resta ao menos uma lacuna em relação ao Contestado, que 
a modernidade foi incapaz de compreender. 

De qualquer forma, vale dizer que, como qualquer outro povo 
que vive em uma realidade semelhante à do Contestado, sonha 
com um mundo sem violência e sofrimentos, assim também foi e 
ainda hoje é o sonho do Contestado. No seu primeiro estágio, que 
culminou na guerra, o Movimento do Contestado foi aniquilado e 
com o uso das mais sofisticadas tecnologias de guerra da época. 
Porém, ele não foi totalmente destruído, passado por um processo 
de ressignificação (Geertz, 1989), ele continua presente na 
cultura popular, na religiosidade, nas lutas e esperanças dos seus 
descendentes. Há, porém, uma ambiguidade no imaginário atual. 
Alguns descendentes do Contestado revelam o orgulho pelo fato 
de seus pais terem participado do mesmo; mas a maioria lembra 
dele apenas nos seus aspectos de brutalidade e violência. Logo, 
se outrora esta utopia de um mundo sem violência contemplava a 
guerra como mediação deste porvir, ao que foi possível constatar, 
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na atualidade há outros caminhos considerados mais significativos 
nesta direção. Se outrora a mística se fez guerreira, hoje ela volta-
se mais para a busca de alternativas possíveis.

É sabido que o messianismo não é algo exclusivo do mundo 
dos empobrecidos, também a classe dominante produz e propaga 
o seu messias e as suas utopias. A necessidade de intervenção 
e de superação da realidade vigente não é algo exclusivo de 
uma classe social. Porém, deixando de lado os messianismos 
da classe dominante e observando o Contestado, percebe-
se que a experiência de miséria, de violência e exploração 
da grande maioria do povo, gerou, no passado, e continua a 
gerar, no presente, um desejo profundo de libertação e dada a 
compreensão dos grandes limites humanos e especialmente do 
povo sofrido naquela conjuntura, passou-se a crer que somente 
um messias ou um enviado de Deus seria capaz de os conduzir 
no caminho da libertação. E, assim, a espera desse messias, aos 
poucos, fez com que um simples homem, chamado João Maria, 
fosse elevado a messias, a líder ‘religioso’ capaz de os conduzir 
à vitória e de legitimar as soluções que propõe para as crises que 
o preocupam. 

Porém, é possível perceber na mensagem mais original de 
João Maria, que este personagem místico não ofereceu nenhuma 
certeza de vitória futura. Apenas deixou um exemplo de vida 
baseado no amor, na solidariedade, na ética e na justiça e deixou 
também uma palavra de esperança, de alerta, de conselho e de 
resposta aos diversos questionamentos e angústias que lhes 
eram apresentadas. Com os pés firmes no chão João Maria via-
se obrigado a profetizar...

Inúmeros movimentos sociais e filosofias, inspirados em torno 
do messianismo e milenarismo, despontaram nos mais diversos 
lugares e épocas. É possível que muitos pesquisadores tenham 
ficado intrigados com o fato de que, em pleno século das luzes, 
uma multidão de pessoas tenha se insurgido contra um regime 
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que os oprimia, numa luta tenaz, que durou não menos de quatro 
anos, inspirada, não no pensamento racionalista ou no assim 
chamado pensamento moderno, mas sim em temas religiosos, 
bíblicos, em profecias e discursos de teor místico, escatológico e 
apocalíptico, dirigidos sobretudo pela pregação de leigos, sendo 
que, não poucos deles, eram também iletrados, pobres, mulheres, 
adolescentes, velhos, além de sua condição racial constituída, na 
sua grande maioria, de caboclos, indígenas e negros.

6. A religiosidade do Contestado: interpretações antigas e 
atuais

A participação do exército brasileiro na guerra, com a freqüente 
substituição de seus chefes, levou os seus comandantes a escrever, 
muitas vezes, longos relatos sobre a guerra. Suas publicações 
normalmente defendem a ideia de terem procurado cumprir um 
dever patriótico. Elas justificam os seus “necessários” ataques, 
contra os rebeldes, os fanáticos, supersticiosos, desordeiros, 
jagunços ou bandidos, bem como apontam para necessidade do 
aniquilamento destes “inimigos da Lei” e da nação.

Vários freis franciscanos escreveram sobre o Contestado. 
Os primeiros escritos, seguindo a mesma linha de compreensão 
das elites intelectuais e dos militares da época, se referiam aos 
homens simples, bondosos e com profundo sentimento religioso, 
que foram levados à guerra e se tornaram “fanáticos”, aventureiros 
e “supersticiosos”, dados a misticismos ou a crendices religiosas 
lideradas por lobos vestidos de cordeiros (falsos profetas). Por 
homens de pouca reputação como José Maria que chegou 
na região “com reclames de médico e remédios infallíveis”, 
chamando assim, “a attenção do povo ignorante”, levando-os à 
revolta e destruindo a autoridade dos verdadeiros representantes 
da Igreja”. 

Ávila da Luz (1952) bateu pesado contra os crimes e aberrações 
cometidos pelos caboclos fanáticos, assim como contra os seus 
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líderes João Maria e José Maria. Quanto a João Maria, ele 
percebe que a devoção do povo para com ele é grande, ao ponto 
de levá-lo aos altares da canonização, porém, também afirma que 
este monge, de constituição misticopática e ascética, e sendo um 
messias brando, manso e pacífico, levou à excitação, à exaltação 
e ao fanatismo do caboclo em sua religiosidade e isso permitiu que 
José Maria pudesse ser o “incubo da tragédia dos fanáticos nos 
sertões catarinenses”. Também critica as “crendices absurdas”, 
as “praticas religiosas extravagantes,” as “superstições pueris”, 
etc., próprias do homem primitivo e que estão muito presentes 
na vida do caboclo do Contestado. Assim o Contestado teria sido 
uma luta religiosa desprovida de racionalidade e sentido.

Outra interpretação mais recente, mas que está na mesma linha 
daquelas anteriores é a de Paulo Ramos Derengoski (1986). Ele 
afirmou que “para os jagunços fanatizados do Contestado, a vinda 
próxima do ‘reino milenarista’ não apenas coincidiria com o fim dos 
tempos, mas também significaria o restabelecimento do paraíso 
perdido sobre a face cruel de uma terra varrida pelo inverno eterno 
da pobreza, do atraso, da ignorância e do desprezo.” Ele afirma 
também que, como os jagunços “não conseguem transformar a 
realidade, enlouquecem à beira dos precipícios e das grotas do 
delírio místico”. “Seus pesadelos, dos quais nunca acordaram, 
estavam repletos de imagens fantasmagóricas, ao mesmo tempo 
ingênuas e cruéis, obsessivas e difusas (...)” onde “confundiram a 
realidade do mundo com suas horrorosas fantasias psíquicas...” 
Pasmem!

Creio que foi Oswaldo Rodrigues Cabral (1960), que abriu 
os caminhos para uma interpretação mais interessante sobre o 
Contestado. Ele procurou valorizar a luta dos “jagunços” em defesa 
de seu pedaço de terra, de sua linguagem, de seus costumes, dos 
seus hábitos e da sua própria existência. Ele avaliza a memória 
popular, defendendo o monge João Maria como um “impostor”, 
um “espertalhão” ou um pseudo-asceta, mas, que é recebido pela 
comunidade cabocla do Contestado com um “continuador” da 
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obra dos monges anteriores e que aglutinou muitas pessoas em 
torno de si. Esse autor julga ser esdrúxula a tese que considera 
o Contestado como luta religiosa (que questões religiosas não 
teriam um potencial mobilizador e guerreiro). Para ele o perigo 
para a ordem pública não poderia residir nas práticas religiosas, 
por mais absurdas que pudessem parecer, e sim no ajuntamento 
de pessoas, devido aos vários problemas sociais que estavam 
enfrentando. Nessa visão, o Contestado foi assim um coisa do 
passado e que hoje não faria mais sentido porque as condições 
sociais mudaram.  

As interpretações do Contestado mais valorizadas na 
atualidade começaram emergir a partir da década de 1960, com 
Maria Isaura Pereira de Queiroz e Maurício Vinhas de Queiroz, 
a Guerra do Contestado torna-se mais conhecida nacional 
e internacionalmente, pelo seu caráter místico e messiânico 
e também porque levou cerca de 20 a 30 mil sertanejos a se 
organizarem em um movimento de luta pelo acesso à terra e 
contra a exploração e a dominação em que estavam submetidos. 
Eles realçaram a importância política dos movimentos rústicos 
e místicos (reivindicativos) a sua capacidade ou luta por 
adaptação ao mundo moderno. Eles sustentaram a tese de que 
estes movimentos são normais nas sociedades tradicionais, são 
tentativas de adaptação (ou reconhecimento e reordenação) ao 
mundo moderno e de transformação, de progresso e economia 
capitalista.

Segundo Maria Isaura, o Contestado foi uma guerra religiosa 
liderada por um messias que proclamava a certeza da realização 
do Céu aqui na Terra. E Vinhas de Queiroz apontou para o 
Contestado como uma “revolta alienada”, devido ao seu caráter 
messiânico e devido às limitações inerentes ao seu discurso 
religioso, enquanto “falsa consciência dos problemas” e que, 
consequentemente, ele seria incapaz de interpretar as “condições 
objetivas” e não conseguiria ultrapassar o nível da negação do 
mundo circundante e da mera crítica, isto é, estaria fadado ao 
fracasso.
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Duglas T. Monteiro (1974) falou que a expressão assumida 
pela guerra não podia ser outra, senão a que lhes era dada pelas 
imagens religiosas. E não foi a presença deste modo de expressão, 
mas as condições sociais e culturais gerais que levaram os 
rebeldes à derrota. Para ele, a eclosão do movimento teria origem 
em uma crise resultante de toda uma estrutura social, como foi o 
caso, na época, a entrada do capitalismo e da modernização na 
região. O homem do Contestado, de repente se dá conta estar 
diante de um mundo “desencantado”. Logo, a opção ou a adesão 
deste catolicismo ao Contestado não se dá devido à sua vontade 
ou necessidade de adaptação ao mundo que se moderniza, mas, 
ao contrário, devido ao seu desencantamento ou insatisfação 
para com este mundo e pela busca de tempos mais felizes, de mil 
anos de felicidade. 

Para ele, a religião teve um papel importante no Contestado, 
ao ponto de este ser considerado um movimento de protesto 
religioso. A cultura sertaneja, impregnada de conteúdos religiosos, 
representaria não uma “alienação”, mas uma resposta capaz 
de questionar as estruturas sócio-econômicas e coronelistas 
e, ao mesmo tempo, oferecer uma alternativa na busca do 
“reencantamento do mundo” que se fazia necessário e vital, pois 
o mundo vigente estava insuportável e desesperador. 

O padre Helcion Ribeiro (inicio da década de 80), compreendeu 
que a religiosidade cabocla é e foi uma ferramenta indispensável 
dos caboclos na sua luta pela terra e por mais vida e dignidade. 
Segundo ele, a religiosidade, fundamentada nos evangelhos, 
que lhes ofereceu meios e motivações para resistirem contra a 
opressão e a violência em que estavam submetidos. Também 
Pedro Assis Ribeiro de Oliveira (final da década de 80) aponta 
para o Contestado no seu caráter de protesto social e religioso e 
de resistência contra uma ordem capitalista que vinha sendo-lhes 
imposta. 
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Marli Auras (1984) e Paulo Pinheiro Machado (2001) também 
procuraram, por um lado, desfazer a ideia de que os caboclos 
rebelados nos sertões contestados eram um bando de fanáticos 
a perturbar, criminosamente, a serenidade da ordem pública e, 
por outro, afirmaram que eles eram pessoas que se rebelaram 
contra uma situação de sofrimento, violências e injustiças e, 
motivadas por uma mística e aos poucos foram se constituindo 
num movimento social e político, donde a consciência de classes 
os levou a lutar contra um sistema que os oprimia e dominava 
e assim ergueram as “cidades santas” e nelas fundaram 
irmandades, baseadas no espírito solidário e comunista. Sendo 
assim, estavam dando início a uma nova ordem. Uma ordem, onde 
“quem tem mói; quem não tem mói também e no fim todos ficam 
iguais.” Os caboclos combateram o avanço da ordem capitalista 
(e imperialista) e foram sujeitos na edificação de uma alternativa 
de vida, ou de uma sociedade mais igualitária que se iniciava a 
partir da organização e vida nos redutos. Paulo Pinheiro Machado 
(2004), percebe que na luta do Contestado vai acontecendo uma 
progressiva “passagem” (das lideranças e da consciência política) 
de diminuição do poder político das ‘virgens’ e demais lideranças 
exclusivamente religiosas, para uma “emergência das ‘lideranças 
de briga’ no comando geral das ‘cidades santas’ (os devotos vão 
se tornando rebeldes ou sendo substituídos por estes no comando 
na guerra). Machado percebeu no Contestado a existência de 
duas faces: uma que passa pelo discurso religioso de “guerra 
santa”, “monarquia celeste”, etc., e outra que, subsequente ou 
paralela a esta, é aquela na qual os sertanejos desenvolveram 
uma nítida consciência das condições sociais e políticas de sua 
marginalização, de que se tratava de uma guerra entre ricos e 
pobres, e que lutavam contra o governo, pois este defendia os 
interesses dos “endinheirados”, coronéis e estrangeiros.

Ivone Cecília D’Avila Gallo (1999) retoma os temas bíblicos 
do milenarismo, Apocalipse, messianismo, profecias, (o poder 
de líderes carismáticos). Ela desvendou a utopia, buscada pelos 
rebeldes sertanejos do Contestado, como o que de mais precioso 
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conseguiu extrair da história dos rebeldes combatentes do 
Contestado. Utopia esta que os fazia “imaginar uma vida em um 
lugar distante, pitoresco, iluminado, onde as pessoas se deleitam 
e, sobretudo, imaginar que os homens sejam originalmente bons, 
ou pelo menos bons o suficiente para a dedicação fraterna entre 
si.” E essa utopia é também uma leitura do mundo presente, e 
daquilo que ele pode ser, elaborada como crítica, perante aquilo 
que é. Para ela, o Contestado consiste “naquela ideia obsessiva 
de querer conquistar a liberdade a qualquer preço” e de buscar 
um “reatamento entre a consciência e a imaginação”. 

Não se tem como negar que no seio desta mística e da 
mensagem ressignificadas pelos descendentes do Contestado 
sobressai primeiro o protesto, a resistência e depois também 
o sonho de uma sociedade igualitária, fraterna, justa, pacífica, 
ecologicamente saudável e sustentável, enfim “divinizada”, e 
este sonho e esta mística estão profundamente enraizados na 
religiosidade católica e cabocla. Isso é um fator importante, que dá 
sustentação e motivação a muitas pessoas permanecerem firmes 
nas pastorais, nas lutas, organizações e movimentos populares e 
sociais da atualidade.

7. Contestado: pacificação, colonização, desenvolvimento 
edificados sobre a violência

No Contestado diversas formas de valentia eram honradas 
e prestigiadas. Certas formas de violência, especialmente em 
relação à lida com gado, mas também nas relações sociais entre 
as pessoas, eram sinônimo de heroísmo, virilidade, honradez, 
superioridade, fortaleza, determinação, coragem e destreza. O 
chefe de uma grande família, que comandava uma vasta clientela, 
era honrado mesmo que suas posses fossem adquiridas por meio 
da violência expropriadora contra chefes rivais; a violência contra 
adversários políticos estava nos costumes da classe dominante. 
Para ser líder não bastava ter ou depender de muitos súditos, era 
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preciso também ser temido e até venerado. Mesmo que fossem 
extremamente violentos, os coronéis, os vaqueanos e outros 
grandes proprietários ou chefes políticos, apresentavam-se como 
“gente de Deus” e assim queriam ser respeitados. 

Muitas foram as interpretações sobre as causas do conflito. O 
primeiro debate público da época em torno das ideias do Capitão 
Matos Costa, puxado pelo deputado Maurício de Lacerda, na 
Câmara dos Deputados, dizia que devido às condições de 
ignorância, penúria e miséria, o povo do chão Contestado era 
propenso a se revoltar animalmente, contra qualquer opressão, 
qualquer injustiça! Além disso ele questionava o extermínio que 
estava sendo executado no Contestado, à base da metralha. 

Também houve quem afirmasse que foi o próprio governo da 
república que entrincheirou o povo. Colocou armas em suas mãos 
nos primeiros combates e antes disso nas disputas pelas divisas 
entre Paraná e Santa Catarina. Partindo dessa hipótese, pode-se 
afirmar que foi na medida em que este mesmo povo se armava 
para lutar contra os seus opressores externos, que aqueles, 
mediante a força militar, “legitimamente” os massacravam, pois o 
seu poder bélico era muito maior. 

Em princípio, não foi o povo que pegou em armas para defender 
seus direitos ou para pôr fim aos seus opressores. Conforme é 
possível confirmar, através da memória popular, os caboclos e 
caboclas constituíam um movimento pacífico e de solidariedade, 
porém ao serem atacados pela Força, a primeira alternativa foi 
esconder-se mata adentro, foi fugir. Aos poucos, porém, por 
estarem cercados de todos os lados e por não terem mais para 
onde fugir, em resposta à violência sofrida obrigaram-se a lutar. 
Esta hipótese também pode ser verificada com o fato de que não 
houve combates nas cidades ou nas vilas, mas somente nos 
lugares mais afastados e difíceis de se chegar. 
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Movidos por uma mística rebelde ou por uma força espiritual, 
armados com facão de madeira e “o peito e a coragem”, o povo do 
chão Contestado, enfrentou cerca de 80% do exército brasileiro, 
munido com as mais sofisticadas armas da época e inclusive pelo 
auxílio da aviação, usado pela primeira vez na América Latina, 
para esta finalidade. 

Esses caboclos e caboclas, crianças, jovens, adultos e velhos, 
que lutaram na guerra do Contestado, foram apelidados de 
jagunços, termo pejorativo e discriminatório que significa o mesmo 
que “pelados-violentos” ou “bandidos-capangas” a serviço dos 
coronéis e fazendeiros. Eles, mesmo sendo pacíficos, herdaram 
a fama de possuírem uma “índole guerreira” e de serem violentos. 
É verdade que eles tem certa herança vinda dos bandeirantes-
portugueses-paulistas; daqueles que, na busca desesperada pelo 
ouro, pedras preciosas e escravos índios, não tinham nenhum 
escrúpulo em promover conflitos, guerras e mortes. 

Com isso, não se pode cair na ingenuidade de apontar para 
a guerra do Contestado como resultado de uma “índole violenta” 
do povo. É verdade que esse termo foi tomando, aos poucos, 
uma conotação mais positiva. Todavia, logo que encerrada a 
guerra, certos pesquisadores, seguindo a rota dos coronéis, 
vaqueanos e militares, o usaram, ou por ignorância ou com o real 
intuito de violentar a identidade cabocla do Contestado. Diriam 
certos psicólogos: “a violência própria dos coronéis, militares, 
governantes, colonizadores e outros mais, era projetada para 
dentro do mundo caboclo”. 

A denominação de jagunço era, antes do Contestado, atribuída 
aos “pistoleiros”, pessoas contratadas pelos donos das fazendas 
para matar aqueles que ousassem ocupar ou reocupar as terras 
de que estes se haviam apropriado. Portanto chamar de jagunço 
ao caboclo que lutou na guerra do Contestado, era chamá-lo de 
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assassino ou de bandido. Foi uma forma de rebaixá-lo a uma 
condição de “não-gente” ou de “gente da pior espécie”. 

Isso se confirma com o fato de que após concluída a guerra, 
pelo menos por mais alguns anos, fôra “permitido” matar, sem 
nenhuma punição, quem quer que fosse tido por jagunço, isto é, 
quem quer que tivesse lutado na guerra do Contestado ou fosse 
seu familiar. Então o jagunço passou também a ser todo aquele 
que se posicionasse contra a república, o governo, o exército ou os 
coronéis e os colonizadores da região, sendo assim persegui-los, 
vigiá-los, desprezá-los ou mesmo matá-los, eram consideradas 
ações modernas e ideias avançadas. 

Sendo assim, a morte de milhares de caboclos e caboclas 
rebelados, durante e depois da guerra, resultou numa “pacificação” 
da região e num desdobramento do tamanho das grandes 
fazendas, num campo aberto para a irrestrita exploração da 
madeira e de outras riquezas existentes na região, por empresas 
nacionais e norte-americanas, na concessão de grandes faixas 
de terra para pagar dívidas ou promover novos fazendeiros e 
colonizadores na região, bem como para vender por melhor preço 
as terras para os colonos de origem europeia que buscavam se 
instalar na região. 

8. Descendentes do Contestado em movimento

O movimento do Contestado não acabou e também não é 
coisa do passado. Naquele seu primeiro estágio, que culminou 
na guerra, ele foi aniquilado e com o uso das mais sofisticadas 
tecnologias de guerra da época. Porém ele continua vivo na 
cultura popular, na religiosidade, nas lutas e esperanças dos 
seus descendentes que, na sua grande maioria, constituem o 
povo sofrido e empobrecido da região. Aos poucos ele ressurge 
das cinzas, sob a qual a brasa continua acesa, nos desejos e 
a buscas de dignidade, reconhecimento e libertação. O próprio 
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São João Maria, segundo a versão popular, continua vivo, 
está encantado no morro do Taió. E sua mensagem continua 
sendo seguida, contada de geração em geração, resgatada por 
muitos pesquisadores, entidades, pastorais, grupos culturais, 
organizações e movimentos sociais. 

A mística do Contestado que, em muito, tem como referência 
o “São” João Maria, pode ser compreendida como uma “forma” 
encontrada pela população cabocla, possivelmente a que julgaram 
a mais significativa, de se afirmar em sua identidade cultural e 
de procurar sobreviver neste mundo complexo e excludente. 
Por meio desta mística, há todo um empenho dos “sem poder”, 
dos “sem-terra” e dos “sem-direitos” para explicar, justificar e, de 
algum modo, controlar uma realidade social violenta, que parece 
perigosa demais para ser enfrentada por outros meios, além do 
simbólico. Por ter valorizado, oferecido um significado e indicado 
um caminho às pessoas e comunidades por onde passava, João 
Maria tornou-se um mito, um modelo de vida, um modelo de 
conduta, alguém que ofereceu uma nova visão de mundo e, com 
isso, abriu “as picadas” para um novo modo de vida. 

João Maria foi interpretado, inicialmente, como homem 
pacífico, conselheiro, benzedor, alguém que dava sermões 
nas igrejas, e se parecia com um frei ou um padre católico, um 
monge ou alguém que procurava se afastar do mundo para estar 
com Deus...; quando aconteceu a guerra, ele, mesmo “ausente” 
fisicamente, já era alguém para o qual se atribuíam os comandos 
da guerra. Nesse período ele foi confundido com José Maria que, 
além de fazer curas, instituiu os “doze pares de frança” e partiu 
para a luta. Os redutos ou as “cidades santas” foram organizados 
segundo o seu comando. Muitos entenderam que era ele quem 
mobilizava a muitos, na defesa da lei de Deus, contra “os peludos”, 
a república, os coronéis e o capitalismo. 

Depois de quase um século, João Maria é lembrado como um 
profeta, um curandeiro, milagroso, benzedor, monge, peregrino, 
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pai, paizinho, João de Deus ou João Maria de d’Agostini, de 
Jesus, de Santo Agostinho, ou simplesmente João Maria. Ele é 
lembrado, também, como um apóstolo, um enviado de Deus, um 
santo, como alguém que não morreu, continua vivo, encantado. 
Como quem tinha e tem poderes sobrenaturais, que faz milagres, 
que intercede em prol dos mais pobres e sofredores.

Além de uma identidade “divina” de João Maria, fala-se de uma 
identidade profundamente humana e que em muito se equipara 
à dos caboclos do Contestado. Ele é lembrado ou identificado, 
ainda hoje, entre homens do bem, pessoas simples, humildes, 
de pouca fala, que sabem ouvir, que falam com poder e a todos 
convencem, que não são homens de duas palavras, que se 
compadecem com os que estão doentes ou sofrendo, que tem 
poder sobre maus espíritos, detestam a falsidade, o orgulho, o 
acúmulo de riquezas, que são pacíficos, buscam o governo de 
Deus e não o dos homens, alertam para o fim do mundo e chamam 
à conversão. Ele é lembrado naqueles que ensinam, aos demais, 
aquilo que sabem sobre plantações, remédios, rezas ou religião, 
moralidade, ecologia, êxodo rural e sobre os problemas das 
grandes cidades, entre outros. A sua mensagem e o seu poder, 
de uma forma misteriosa, ele continua a comunica-los, a oferecê-
lo aos que o procuram e merecem recebê-lo. Hoje, muitos(as) 
benzedores(as), rezadores(as), lideranças populares e pastorais 
dão continuidade à sua missão, colocando-se como seus/suas 
“enviados(as)”.

9. Jovens do Contestado na busca de encantamento do 
mundo

Existe uma vasta herança bibliográfica, cultural e religiosa do 
Contestado. Há muitos escritos, monumentos, símbolos, ritos, 
fotografias, filmes, peças de teatro, poesias e orações espalhados 
pelo Sul do Brasil. A participação da juventude na guerra do 
Contestado não se deu de forma organizada, enquanto categoria 
social, mas pela presença de indivíduos jovens nos mais variados 
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espaços, tanto do lado dos caboclos, como do lado do exército, 
do governo e dos “ruralistas” da época. É difícil estabelecer 
um conceito capaz de abarcar com precisão a parcela juvenil 
presente na guerra. Todavia, os censos da época apontavam para 
75% das pessoas como tendo menos de 30 anos de idade. Isso 
significa que grande parte dos participantes da guerra podem ser 
considerados jovens.

Sobre o protagonismo juvenil, pode-se dizer que ele aparece 
quando os jovens, individualmente ou em grupos, participam de 
diferentes formas e em espaços diversos, em torno ou no objetivo 
de promover mudanças significativas na sociedade, que venham 
a proporcionar não somente um acesso a direitos sociais ou a 
serviços deles derivados, mas também à constituição de novos 
direitos e políticas públicas de/para/com juventudes e demais 
pessoas. Desta forma, esse protagonismo aparece como resultado 
da intervenção social dos jovens e das suas novas formas de 
integração, participação, negociação, acesso, reivindicação, 
representação, educação e comunicação sociais.

Na história das sociedades humanas, costumes, tradições, 
culturas, localizações e religiosidades de jovens se juntam numa 
complexa dinâmica de construção histórica. Por mais que alguns 
insistam mais no protagonismo juvenil, não se pode negar que os 
jovens são, além de sujeitos da história, também resultado de todo 
um processo de desenvolvimento sociocultural e histórico, no qual 
eles interagem, modificando-o e sendo modificados por ele. Desta 
forma, ao falar de protagonismo juvenil, eu parto do pressuposto 
de que, semelhante à época da Guerra do Contestado, sempre 
houve uma insatisfação ampla das pessoas e, especialmente, 
dos mais pobres e de uma parcela significativa da juventude, em 
relação à realidade do mundo vigente. Esse fato só não seria 
possível de comprovar em sociedades onde não houvesse 
pobreza. Na atualidade, essa insatisfação vem acompanhada de 
uma descrença nas formas de política e no sistema econômico 
estabelecidos como solução para os problemas sociais, bem 
como de uma crença de que os jovens não são apáticos e 
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alienados mas, sim, capazes de procurar não apenas contribuir 
nos processos de solução dos problemas sociais, como também 
de “combater/lutar na primeira fila, ocupando o primeiro/principal 
lugar” como sugere o termo grego (prṒtagṒnistḗs) em sua 
etimologia. O protagonismo sugere que há um espaço ou um 
cenário público onde acontecem disputas ou jogos, semelhantes 
a uma guerra e, também, uma nova forma de fazer política, que 
aglutina um número relativamente significativo de jovens tidos por 
novos atores sociais. 

Quanto à dimensão religiosa e juvenil, pode-se afirmar que 
a participação de jovens místico no Contestado foi significativa. 
Foi a partir e por meio de uma profunda experiência religiosa que 
milhares de jovens caboclos, aderiram aos redutos e entraram na 
irmandade do Contestado. Eles não “fugiram do mundo”, mas a 
partir de dentro do seu próprio mundo, um mundo real e mítico, 
um mundo de sofrimentos e de sonhos, tornaram-se “militantes”, 
e essa militância não foi tão somente uma militância política. Foi 
mais do que isso; foi uma mística-militante. E, para usar palavras 
de Leonardo Boff, a mística foi, para eles, o “motor secreto”, o 
“entusiasmo” que os animou, o “fogo interior” que os alentou na 
monotonia das tarefas cotidianas e permitiu que mantivessem “a 
soberania e a serenidade nos equívocos e nos fracassos”, que os 
fez “aceitar a derrota com honra, antes que buscar a vitória com 
vergonha.” 

Um aspecto marcante do Contestado foi a compreensão de que 
meninos e meninas virgens tinham um poder espiritual maior do 
que os adultos e idosos. Somente eles (alguns dentre eles) eram 
capazes de receber mensagens do além, dos santos venerados 
pela irmandade cabocla. Alguns, dentre eles, foram aceitos como 
seres “sagrados”, “meninos-deus”, “virgens”, videntes e profetas, 
ganhando legitimidade, aprovação e, até mesmo, obediência 
e submissão por parte dos mais velhos. Alguns destes jovens 
comandaram fases importantes da guerra, atuando como líderes 
de piquetes e de redutos, influenciando decisivamente no dia-a-
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dia da irmandade em guerra. Eles não eram apenas rapazes, mas, 
também, moças que “davam as ordens” no cotidiano da guerra.

Pode-se afirmar que os jovens do Contestado não assimilaram 
passivamente a dominação imperialista que se instalava no Sul 
do Brasil; pelo contrário, apresentaram-se como parte importante 
das forças latentes da sociedade. Eles desenvolveram uma atitude 
rebelde, crítica e de resistência contra o processo de instalação da 
sociedade capitalista na região. A partir da experiência dos redutos, 
sonharam com um outro mundo possível também denominado 
de “milênio igualitário” ou de “cidade santa” e assumiram uma 
postura profética, guerreira e de busca de alternativas de vida.

10. Romarias, cruzeiros e outras memórias do Contestado

O povo brasileiro conserva e promove uma rica tradição de 
romarias. As romarias fazem parte de uma tradição de origem 
medieval e, até hoje, constituem parte da tradição religiosa do povo. 
Ao Brasil elas chegaram por meio da cultura lusitana. Uma das 
finalidades principais das romarias é exprimir a fé e homenagear 
um santo cultuado. O que leva um devoto a caminhar em romaria 
é o fato de ele estar pedindo uma graça, um favor, agradecendo 
por favores recebidos ou pagando uma promessa. Ao observar as 
romarias que acontecem pelo Brasil afora, Riolando Azzi  comenta 
que “a romaria é ao mesmo tempo ato religioso, festa popular e 
não poucas vezes, feira livre.” Ele afirma ainda que, “é provável 
que essas manifestações de fé tenham muitas vezes o valor de 
um diamante que ainda não foi lapidado.” Não se trata de rejeitá-
lo ou lançá-lo fora, mas simplesmente tirar os obstáculos para 
que possa luzir em todo o seu esplendor.

Na região do Contestado, diversas pequenas romarias foram 
acontecendo com o passar dos anos, desde que João Maria 
passou pela região. Normalmente são romarias de nível local, 
que estão diretamente vinculadas a uma festa comunitária e que 
de alguma forma resgatam a mística e a mensagem de João 
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Maria e do Contestado. Apenas para citar alguns exemplos: 
Na paróquia de Papanduva-SC, uma vez por ano, centenas de 
pessoas participam de uma romaria em homenagem à Santa 
Cruz, caminham até um poço de São João Maria que fica a 
aproximadamente um quilômetro da cidade. Em Canoinhas-SC, 
ano após ano, acontecem pelo menos quatro festas também em 
homenagem à Santa Cruz, sendo que em algumas se faz uma 
caminhada com cantos e orações até um poço de “São” João 
Maria. Na Comunidade Paciência das Neves, existe uma Igrejinha 
de “São” João Maria, para a qual muitas pessoas se dirigem e 
manifestam sua devoção, elevam preces e agradecimentos ao 
santo. No município de Santa Terezinha-SC, próximo do Morro 
do Taió, acontece uma romaria anual, no dia 12 de outubro, neste 
morro. No topo do morro existe uma pequena capela, e entre as 
diversas imagens presentes no seu interior, há um quadro com 
a foto de João Maria. Distante uns três quilômetros da Cidade 
da Lapa-PR, está uma das mais famosas grutas de João Maria, 
conhecida como Gruta do Monge. Em torno dela, no início da 
década de 1960, foi criado um parque, que possui uma área de 
55 hectares. Esta gruta teria sido abrigo do ermitão João Maria 
D’Agostini. Consta que a cada mês, cerca de 3 mil pessoas 
visitam a Gruta. Na gruta, colocadas no chão ou fixadas sobre o 
paredão de rocha, existem muitas manifestações simbólicas, de 
agradecimentos por milagres e graças alcançadas. 

Além destas romarias de caráter comunitário, desde o ano 
de 1986 acontece, em diferentes municípios do Estado de Santa 
Catarina, em nível estadual, a Romaria da Terra. Até o ano de 
2001 as romarias da terra aconteceram anualmente. A partir de 
então passaram a acontecer de dois em dois anos, reunindo 
em média 15 mil romeiros. É uma das atividades religiosas 
coordenada pela Comissão Pastoral da Terra de Santa Catarina 
– CPT. É no segundo domingo de setembro, próximo ou na 
data em que a liturgia católica celebra o dia da Santa Cruz, que 
sempre acontecem as romarias. Geralmente se faz alguma 
menção ao Contestado e a João Maria. Um grande estandarte 
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com a imagem de João Maria não falta, a cruz de cedro que, 
além de lembrar a cruz de Cristo, também lembra o Contestado, 
é o grande símbolo de todas as romarias. Além disso, em 
diversas romarias, são apresentadas poesias, cantos, desafios, 
teatros, etc., que lembram a resistência, a esperança e a busca 
de encantamento da vida dos empobrecidos, do passado e do 
presente. É uma celebração religiosa que procura criar uma 
identidade camponesa, caracterizada por uma valorização da 
mística e dirigida numa perspectiva profética e de libertação. Elas 
se caracterizam por ser um espaço privilegiado em que fé e vida 
se mesclam profundamente e onde o clamor do povo sofrido do 
campo, por terra, água, trabalho, justiça e reconhecimento, se faz 
ouvir.

Taquaruçu (Fraiburgo-SC), outrora considerada “cidade santa”, 
por José Maria e seus seguidores, e atualmente também chamado 
de “Primeiro reduto da irmandade cabocla”, em 1986, foi o palco 
da primeira Romaria da Terra.  Nela se deu o primeiro grande 
resgate de caráter popular do Contestado. Agora, em setembro 
de 2015, em Timbó Grande, no local aonde foi o maior reduto 
de resistência, esperança e encantamento da vida, massacrado 
pelas formas demoníacas da violência, da opressão e da morte, 
acontecerá a grande Romaria do Centenário do Contestado. 

Dentre as memórias populares do Contestado tem-se 
especialmente a figura de João Maria, sendo que com frequência, 
descendentes do Contestado lembram de suas preocupações com 
o meio ambiente, com as florestas, os animais e especialmente 
com a água. Em um dos textos atribuídos a João Maria, estão 
relatados 29 “Mandamentos da lei da natureza”.  Era uma 
espécie de manual do santo. Vejamos aqui apenas três dos seus 
ensinamentos: “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; Quem não sabe ler o livro da Natureza é 
analfabeto de Deus; As horas de chuva são as horas de Deus. 
É quando a Mãe-Natureza vem trazer água para seus filhos na 
Terra”
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João Maria, além de insistir no cuidado para com as matas e 
animais, atribuía um valor especial para as fontes e nascentes 
de água. Um dos símbolos preferidos e mais usados, deste 
santo popular, é sem dúvida nenhuma a água da fonte, a água 
das nascentes, a água que nasce na rocha, a água fresca, limpa 
e cristalina. Esta água não era, para ele, apenas um símbolo 
sagrado, era também um remédio usado para curar muitas 
pessoas das mais diferentes enfermidades. Era através da água 
pura, ou, quando muito, misturada e fervida com algumas ervas 
caseiras e medicinais, que o Cristo sofredor se voltava para o 
enfermo e o curava. Tomar da água abençoada pelo santo ou 
saciar a sede na mesma fonte onde o santo saciou ou ainda 
batizar as crianças nas águas do santo é ainda hoje para muitos 
descendentes do Contestado uma fonte de proteção, graças e 
bênçãos divinas. 

João Maria já dizia que quando a água fosse comprada e 
vendida, então estaríamos perto do fim. Com isso ele não estava 
necessariamente falando do fim dos tempos, mas sim condenado 
uma prática e uma concepção que, com a entrada do capitalismo, 
cada vez mais contagiavam os seres humanos. A de tratar tudo 
como mercadoria, como meios de produção e lucro ou como 
bens de consumo. Privatizar a água é transformá-la num objeto 
ou numa coisa qualquer; é destruir o seu sentido mais sagrado 
e universal, o de ser dom de Deus. Transformar a água em 
mercadoria é roubar dela a sua dimensão poética, paisagística 
e mística, que encantam, dão prazer, animam e vivificam a vida 
humana e a de todas as espécies vivas. 

João Maria e a história do Contestado são lembrados tendo 
com um dos seus símbolos sagrados a cruz.  Muitos cruzeiros 
e cruzes erigidos na região do Contestado e mesmo no Sul do 
Brasil e São Paulo, desde meados do século XIX até a primeira 
década do século XX, são a ele atribuídos. 



36

Chegou-se ao cúmulo de afirmar que os símbolos religiosos 
presentes no movimento do Contestado, e entre eles estaria 
a cruz, constituíam somente uma forma de “encobrir” ou de 
“mascarar” o banditismo que os caboclos praticavam. Foi assim 
que afirmou o general Setembrino de Carvalho: “o exército bateu-
se pela extinção do mascarado banditismo que campeia em 
todo o território do Contestado, hipocritamente abrigado à meiga 
sombra da cruz, por eles tão cinicamente injuriada.”

Ao contrário disso, é sabido que a cruz, desde as origens do 
cristianismo, passou a ser um símbolo muito significativo para os 
cristãos de todas as etnias, nações, idades e de todas as classes, 
mas especialmente dos mais pobres e sofredores. No caso do 
Contestado, e mais particularmente em João Maria, pode-se 
afirmar que, desde o início de suas peregrinações, ele tinha o 
hábito de plantar cruzes por onde passava. Inúmeras cruzes e 
cruzeiros foram erigidos por ele. 

Em todos os lugares onde passava, João Maria plantara ou 
pedia que plantassem cruzes, sendo que, em diversas cidades 
da região, estas se conservam praticamente intactas e são 
preservadas, cercadas de cuidados e, diversas delas, rodeadas 
de velas a queimar, até hoje. As cruzes erigidas por João Maria, 
nos lugares onde pousava, normalmente eram de cedro. Essas 
cruzes brotavam, tornando-se árvores, e isso era considerado 
um milagre. Essas cruzes e a regiãoos locais aonde elas eram 
plantadas passaram a ser respeitados como espaços sagrados. 
Então, eram cercados e cuidados e o povo passava a se reunir 
para aí rezar. Muitas cruzes eram plantadas no alto dos montes 
entendendo-se que, assim, toda a região se tornava protegida, 
especialmente da peste, das guerras e das tormentas. Ela era 
erigida no alto dos montes, para que o seu alcance fosse maior. 
Todo o território, donde ela pudesse ser vista, estaria sob a sua 
proteção. 

Além das cruzes ou cruzeiros plantados no alto dos montes 
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ou no centro das vilas e cidades e nas proximidades das casas, 
inúmeras outras cruzes são plantadas, feitas ou desenhadas, 
invocando a proteção de Deus e a intercessão de “São” João Maria. 
A devoção à cruz foi muito incentivada por João Maria e pelas 
lideranças do Contestado. Assim como Jesus Cristo crucificado se 
identificou com os sofredores, também estes, aos poucos, foram 
se identificando com a cruz, com os crucificados deste mundo. 
É possível que hoje, muitos descendentes do Contestado, ao 
adorarem a cruz ou o Cristo crucificado, lembrem seus pais que 
foram mortos ou que carregaram pesadas cruzes no Contestado. 
E essa identificação com o Cristo morto na cruz e com João Maria 
que muito incentivou a devoção à cruz, simboliza, no Contestado, 
tanto quanto na tradição cristã, resistência, esperança, redenção, 
libertação e símbolo na luta pelo encantamento do mundo.

Conclusão

A partir desta rápida explanação sobre a mística do Contestado, 
foi possível constatar que há um rico universo simbólico em torno 
do qual vive o homem do Contestado. E esse universo inclui, 
além de uma linguagem de imaginação poética, uma variedade 
de ritos, mitos, artes e religião que tecem o emaranhado de 
sua experiência humana. Há uma verdadeira rede de símbolos 
e significados que, além de situar o homem do Contestado na 
história, lhe oferece um sentido para a existência. Entre os muitos 
símbolos do Contestado, destacam-se e são considerados de 
maior importância as águas, as cruzes, os batismos, as orações 
e benzimentos e as romarias.

Múltiplos atores, de diferentes dimensões, com interesses 
comuns, interagem em função desse resgate do Contestado. É 
neste quadro que emerge um imaginário de conexões, nas quais a 
noção de rede é fundamental. As conexões se forjam no cotidiano 
e somente assumem visibilidade nos momentos de mobilização 
mais ampla como é o caso das romarias. Recentemente, porém, 
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surgiram diversas iniciativas, tais como Associações Culturais, 
universidade, museus, festivais, ONGs, Assentamentos, peças 
de teatro, programas de rádios, colunas de jornais, livros, nomes 
de gráficas, empreendimentos de turismo, entre outros, que 
incluíram o Contestado nos seus nomes e em seus projetos. 
Existem algumas interpretações em disputa, em conflito. A busca 
de uma sociedade democrática e de inclusão social defende 
a versão popular e autêntica do Contestado; todavia existem 
muitos projetos e iniciativas que visam tornar o Contestado um 
objeto de turismo e de lucros, dando-lhe uma versão distorcida e 
manipulada politicamente. De qualquer forma, nos últimos anos 
mereceu maior reconhecimento e visibilidade a memória e a 
mística do Contestado como força mobilizadora e animadora de 
novos movimentos e organizações juvenis, caboclas, populares, 
sociais e pastorais na região.

Assim como qualquer outro ser humano, também este do 
Contestado, vive não em um mundo de fatos nus e crus, mas 
antes, em meio a emoções reais e imaginárias, esperanças e 
temores, ilusões e desilusões, fantasias, dores e alegrias. Grande 
parte dos descendentes do Contestado vive, também, numa 
situação de miséria, violência, desemprego e analfabetismo. 
Porém, mesmo vivendo nesta situação e sendo herdeiros de uma 
luta inglória, há algo que os move, que faz com que continuem 
confiando na vida, que oferece um sentido à sua história e não 
os deixa desesperar. E isso pode ser chamado de mística ou 
de espiritualidade. Esta mística se expressa, não somente nas 
vivências ou experiências de caráter religioso, no sentido estrito, 
mas também na arte, na poesia, na música, nos “contos” e 
“causos”, nas lutas e movimentos populares, enfim, numa gama 
enorme de manifestações e experiências, que expressam a 
criatividade e a sabedoria dos filhos e filhas do Contestado.
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CELEBRAÇÃO PARA OS 
GRUPOS E COMUNIDADES

Preparação do ambiente (Cruz Vela, Um Jarro D’Água e Bacia, 
Bíblia, Ramos Verde...)

ACOLHIDA:(Alguém em nome da comunidade ou da família 
acolhe o grupo com essas ou outras palavras) Sejam todos e 
todas bem vindos e bem vindas para esse encontro de animação, 
preparação e sintonia com todos os romeiros e romeiras, da 
Romaria Centenária do Contestado e mais especial, com as 
famílias descendentes e herdeiras dessa luta secular em defesa 
do direito à vida, seu pedaço de chão para viver segundo seu 
modo de ser.

ANIMADOR I: Quem já participou de uma ou mais Romaria da 
Terra? Onde foi e o que mais marcou dessa celebração? ( deixa 
o grupo se manifestar)

CANTO: Bendita e louvada seja, esta santa romaria...

ANIMADOR II: Todos os anos, Paraná, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e a cada dois anos Santa Catarina celebram a Romaria da 
Terra ou Romaria da Terra e das Águas. Esse ano de 2015, os 
quatro (04) Estados, juntos, celebrarão a Romaria da Terra no 
Centenário da Guerra do Contestado em Timbó Grande, Santa 
Catarina.

ANIMADOR I: Essa Romaria Conjunta terá com Lema: 
Resistência, Esperança e Encantamento pela Vida. Será um 
momento muito importante para as comunidades camponesas, 
as comunidades eclesiais de base, movimentos populares 
do campo, sindicatos, Igrejas, juventude e todos e todas que 
acreditam no Deus que caminha com o povo sofrido.  Pois em 
Timbó Grande faremos a experiência do encontro com o Deus da 
Vida, que sempre esteve e estará presente em nossa caminhada, 
animando e combatendo junto, com todos e todas que buscam 
seu lugar para viver e ser  feliz.
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 I - A GUERRA               
ANIMADOR II: O Contestado foi uma guerra travada entre 
caboclos e caboclas do Norte de Santa Catarina e Sudoeste do 
Paraná contra os coronéis, grandes empresas e o governo federal,  
que m nome do desenvolvimento, implantavam de São Paulo ao 
Rio Grande do Sul, uma Estrada de Ferro , que ocupou uma faixa 
de terra de 30 Km de largura, como parte do pagamento. Tudo 
com o financiamento e tutela dos Governos Estadual e Federal. 
Financiadas, pelo mesmo projeto, foram implantadas grandes 
madeireiras a, que exploravam e expulsavam  as famílias de 
suas posses, com violência. Esses empreendimentos ignoravam 
a presença de famílias e comunidades que há século ocupavam 
aquelas terras.

ANIMADOR I: Somente os grandes fazendeiros e coronéis 
foram indenizados de suas posses ou demarcado  e titulado seus 
grandes latifúndios. 

ANIMADOR II: A guerra durou mais de quatro (04) anos e estima-
se que aproximadamente  20 mil foram mortos. Foi usada a mais 
sofisticada tecnologia de guerra da época, onde pela primeira vez, 
na América Latina, foi usado avião e 80% do exercito brasileiro 
foi envolvido no embate contra os pobres caboclos, caboclas e 
os que ficaram desempregados com o término da construção da 
estrada de ferro.

II - RESISTÊNCIA- CRUZ

ANIMADOR I: Sendo expulsas de suas terras, os caboclos e 
caboclas fugiam mato adentro e formavam os agrupamentos que 
chamavam de redutos, onde defendiam seus territórios, valores 
culturais, éticos e espirituais. Os Redutos eram espaços de 
esperança  e encantamento.

ANIMADOR II:  Mais do que bens materiais,

TODOS: Buscavam reconhecimento.

ANIMADOR I: Mais do que um plano de ação com estratégias e 
táticas,



41

TODOS: Elevavam preces, suplicas e gritos aos santos e se 
deixavam conduzir pelo coração e pela intuição.

ANIMADOR II: Mais do que no poder dos humanos e nas armas 
da guerra,

TODOS: Confiavam na força do “exercito encantado” e no poder 
misterioso de Deus.

ANIMADOR I: Mais do que uma experiência passível de 
mensuração e verificação,

TODOS: Os redutos foram uma experiência mística vivida em 
atitude de encantamento, humildade, veneração, temor e tremor,  
diante do misterioso e sagrado.

ANIMADOR II: Toda a luta dos caboclos e caboclas, foi sustentada 
por uma mística própria tendo em João Maria uma referência 
central. Homem que deixou um exemplo de vida baseado no 
amor, na solidariedade, na ética e na justiça.

ANIMADOR I: Por onde ele passava, ensinava, curava, acolhia 
o povo sofrido, rezava e na beira de uma bica, uma nascente, 
plantava uma cruz de cedro  e fazia sua morada.

ANIMADOR II: A cruz, símbolo sagrado, que João Maria plantava 
em todos os lugares onde passava e esses lugares passavam a 
ser respeitados como espaço sagrado.

ANIMADOR I:  Acreditava-se que onde eram plantadas essas 
cruzes; toda a região se tornava protegida, especialmente 
da peste, das guerras e das tormentas. Plantadas no alto dos 
montes, todo território, donde ela pudesse ser vista estaria sob 
sua proteção.

Canto - Vitória Tu Reinarás
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 III - ESPERANÇA - LUZ

ANIMADOR II: Os caboclos e caboclas do contestado só 
aderiram a luta, por que acreditavam que o comando vindo do 
além, que Deus, os santos e os monges os convocavam à luta, 
estavam com eles e não os abandonariam jamais. Sendo assim, 
eles poderiam ter a certeza da vitória.

ANIMADOR I: A religião era o que dava sentido à vida, nela 
estava o consolo diante do sofrimento e a esperança em dias 
melhores.

ANIMADOR II: A religiosidade cabocla, assumiu uma identidade 
diferente da tradicionalmente conhecida, que era pacífica e 
espiritualista e passou a guerreira, profética, comunitária e de 
resistência.

ANIMADOR I: Vamos ouvir a Palavra  que sempre animou nossa 
caminhada e lutas e  nos revela o Deus que quis e quer fazer no 
meio de nós sua morada.

CANTO...

LEITURA DA PALAVRA, AP 21, 1-8.

PARA REFLETIR:

-Diante das dificuldades e sofrimentos em que as pessoas mais 
se apegam?

-Nos redutos, os caboclos e caboclas acreditavam que Deus 
estava com eles durante os embates. Nas lutas do dia a dia, como 
percebemos a presença de Deus em nossas vidas?

-Como nosso grupo ou comunidade pode se comprometer, 
solidariamente, com as comunidades tradicionais e indígenas, 
que ainda hoje, sofrem ataques e são expulsas de seus territórios 
pela ganância do agronegócio ou pela implantação de grandes 
projetos ( como hidrovias, hidrelétricas, rodovias, portos, estradas 
de ferro...) ?
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IV - ENCANTAMENTO PELA VIDA - ÀGUA 

ANIMADOR II: João Maria, além de insistir no cuidado para com 
as matas e animais, atribuía um valor especial para as fontes e 
nascentes de água. Um dos símbolos preferidos e mais usados, 
deste santo popular, é sem dúvida nenhuma a água da fonte, a 
água das nascentes, a água que nasce da rocha, a água fresca, 
limpa e cristalina.

ANIMADOR I: Esta água não era, para ele, apenas um símbolo 
sagrado. Era também um remédio usado para curar muitas 
pessoas das mais diferentes enfermidades. Era através da água 
pura, ou, quanto muito, misturada e fervida, com algumas ervas 
caseiras e medicinais, que o Cristo sofredor se voltava para o 
enfermo e curava.

ANIMADOR II: Tomar da água abençoada pelo santo ou saciar 
a sede na mesma fonte onde o santo saciou ou ainda batizar 
as crianças, nas águas do santo é ainda hoje para muitos 
descendentes do Contestado uma fonte de proteção, graça e 
bênçãos divinas.

ANIMADOR I: João Maria já dizia que quando a água fosse 
comprada e vendida, então estaríamos perto do fim. Com isso ele 
não estava necessariamente falando do fim dos tempos, mas sim 
condenando uma prática e uma concepção que, com a entrada 
do capitalismo, cada vez mais contaminavam os seres humanos. 

ANIMADOR II: Privatizar a água é transformá-la num objeto 
ou numa coisa qualquer; é destruir seu sentido mais sagrado 
e universal, o de ser dom de Deus. Transformar a água em 
mercadoria é roubar dela a sua dimensão poética, paisagística 
e mística, que encantam, dão prazer, animam e vivificam a vida 
humana e a de todas as espécies vivas.

ANIMADOR I: Em um dos textos atribuídos a João Maria, estão 
relatados 29 “ Mandamentos da lei da Natureza”.  Hoje queremos 
fazer nosso batismo de compromisso com as causas da  natureza 
e na defesa de todas as vidas .A cada Lei que vamos citar, vamos 
derramar na bacia um pouco d’água.( enquanto vai fazendo a 
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leitura dos mandamentos, vai derramando um pouco da água na 
bacia).

TODOS: Resistência, esperança e encantamento pela vida

1) Não se deve queimar folhas, casacas 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 o coxo. A terra  se ofende.
3)  Ao cortar um árvore ou é de mato,não se deixa mamando. Se 
corta por inteiro. Enquanto as plantas agonizam, os negócios da 
gente também vão abaixo.
4) Quem descasa a cintura das árvores para seca-las, também vai 
encurtando sua ida. Arvore  é quase bicho e bicho é quase gente.
5)  As casas e as propriedades de quem incendeia as matas, um dia 
também hão de virar  em cinzas.
6)  A terra  é nossa mãe. A água e o sangue da mãe terra. Cuspir 
e urinar na água, é o mesmo que escarrar e urinar na boca de sua 
mãe.
7) O  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.
8) Quem não sabe ler o Livro da Natureza, é “ analfabeto de Deus”.
9) As horas da chuva, são as horas de Deus. É quando a Mãe- 
Natureza vem trazer água para seus filhos na Terra.
10)  O cavaleiro que passar perto da lagoa ou cruzar uma corrente 
de água e não der de beber ao animal, morrera 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  á  Mãe 
Natureza. Quem caça por divertimento, caça o alheio. É criminoso. 
será punido.
13) Não permita que seus filhos matem passarinhos. É malvadez.
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14) Não se chama nomes feios á 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 pragas é chamar o diabo para si.    
19) Quer morrer de 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) O vehaco (caloteiro) deve a Deus, mas paga ao diabo. Te livres 
de tal devedor.
22) Do vadio, até o rastro é feio.
23)  O ladrão é sócio do tinhoso. O roubo é repartido no inferno.
24) Da baba do capeta, é cheia a boca do mentiroso.
25) A pobreza não é defeito; a sujeira, sim !
26) Trata bem do teu hóspede para seres 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.
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V BENÇÃO DA ÁGUA

Todos de mãos estendidas fazem rezam: Deus Fonte de vida 
e de amor, que pairastes com seu Espírito sobre as águas, desde 
a criação do universo. Dela fez nascer vidas e por ela libertastes 
o seu povo, quando ainda era escravo no Egito. Sustentou por 
ela, a caminhada do povo rumo à terra prometida fazendo-a 
jorrar, pelo cajado de Moisés, da rocha no deserto. Nas águas do 
Jordão, Seu Filho Jesus foi batizado, por João, para liderar a nova 
libertação de seu povo. Te bendizemos e te louvamos, por sua 
presença constante e por nunca ter desistido de libertar seu povo. 
Hoje te pedimos: que envie sobre esta água O Mesmo Espirito, 
para que, por quem  por ela for aspergido, desça sobre ele e 
ela a sua graça e proteção. Assim, ó Pai querido, como batizaste 
tantos filhos e filhas suas, nos olhos d’aguas de São João Maria, 
conceda a nós, filhos e filhas suas, o vigor de sua força,  para 
assumirmos o compromisso, de solidariamente, mantermos 
em caminhada, na defesa da vida, em especial as ameaçadas 
pelo projeto do agronegócio e dos grandes projetos, que em 
nome do desenvolvimento, continua, expulsando  ou eliminando 
comunidades indígenas e camponesas, que simplesmente 
querem garantir o direito de continuar sendo diferente, no seu 
modos  de ser, produzir e viver. Desça   sobre nós sua benção, 
sua graça e proteção, agora e sempre, amém. 
(enquanto asperge o povo, canta: eu te peço dessa água que tu 
tem és água viva meu Senhor... ou outro canto batismal) 

ANIMADOR I: Juntos rezamos a oração que nos torna cada vez 
mais irmãos e irmãs e que  Jesus mesmo nos ensinou...  Pai 
Nosso

Avisos e informações sobre o dia, local e o que tem que levar 
para a Romaria.

Alguém em nome da comunidade ou da família invoca a benção 
de Deus.

Canto final Romaria da Terra ou outro de animação.
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ORIENTAÇÕES AOS ROMEIROS E ROMEIRAS
Caros irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, com alegria e mui-

ta expectativa estamos organizando a Romaria Centenária do 
Contestado, que para nós será também a Romaria  da Terra e da 
Água. Estamos esperando por vocês e contando com vossa pre-
sença fundamental para esta celebração seja um momento forte 
de reencontros, oração, reflexão e alegria. Que sua paróquia/co-
munidade/pastoral/organização /movimento ou grupo venha ani-
mado para a cidade de Timbó Grande –SC.

SEGUE UM MAPA ORIENTATIVO, A FIM DE FACILITAR A 
LOCALIZAÇÃO.

FAZEMOS ALGUNS LEMBRETES IMPORTANTES:

- a recepção será feita nas entradas da cidade, fiquem atentos 
á sinalização e as orientações que facilitam no dia;

- não esqueçam de fazer e devolver a  folha  de avaliação;

- tragam sua caneca, chapéu, agasalho, guarda chuva, etc...

- tragam seu lanche/ merenda para partilha- teremos como 
sempre complementos no local  para vender (água, refrigeran-
te,algum tipo de lanche);

- tragam bandeiras, faixas, cartazes que possam contribuir na 
ambientação e  na reflexão;

- tragam sementes nativas/crioulas que possam ser partilha-
das/trocadas entre os romeiros/as;

- Busquem sair das vossas localidades com horário que possi-
bilite realizar a viagem sem pressa e tranqüila.

AS CARAVANAS QUE POR PROGRAMAÇÃO FOR 
CHEGAR ANTES EM SANTA CATARINA PARA OUTRAS 

ATIVIDADES POR FAVOR COMUNICAR. 
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Rua Dom Romeu Alberti , 150 - Vila Nova - CEP 86811-360  - Apucarana - Paraná
Fone/Fax: (43) 3423-7033

E-mail: orcamentos@grafi cadiocesana.net - artes@grafi cadiocesana.net
2015

DÚVIDAS ENTREM EM CONTATO

CPT PR - cptparana@gmail.com 
fone (43)3347-1175 ou (43)9927-3730

CPT SC - cptregionalsc@gmail.com 
(49)9913-1324 ou (49)3326-0122

CPT SP - peseverino.leite@hotmail.com 
ou andrelinavieira@ig.com.br

CPT RS – cptrs@portoweb.com.br 
(51)3344-4415

Paróquia de Timbó Grande 
(49)3252-1169 – Pe. Moacir. 

“ SALVE, SALVE  A CAMINHADA! 
SALVE , SALVE A ROMARIA.........”

BOA VIAGEM!


