
1 
 

O Centenário do movimento do Contestado – 1912/2012 – História, Memória e 

Historiografia. 

 Paulo Pinheiro Machado
1
  

 Ao longo deste ano assistiremos a uma série de eventos que marcam o 

Centenário do início da Guerra do Contestado, como se convencionou a considerar, a 

partir do combate do Banhado Grande do Irani, ocorrido na manhã do dia 22 de outubro 

de 1912. Trata-se de apenas uma data de referência, uma vez que um conjunto de 

processos que levaram ao conflito já estava presente anos antes: a tradição de São João 

Maria já havia criado um ambiente cultural favorável à criação do movimento; a 

atividade do monge José Maria já tinha provocado uma concentração em Campos 

Novos; a partir de agosto de 1912, a primeira reunião em torno do monge em Taquaruçu 

já acontecia; a ação de grilagem e violência por parte dos Coronéis fazendeiros e da 

Estrada de Ferro Brazil Railway foi intensa entre 1908 e 1910 no vale do Rio do Peixe e 

se preparava para estender-se aos vales do Iguaçu médio e do Rio Negro. Outros 

processos só foram desenvolver-se mais tarde – como a construção do primeiro “Quadro 

Santo” de Taquaruçu, em dezembro de 1913, a formação dos “Pares de França” ou 

“Pares de São Sebastião”. O projeto dos caboclos só foi se construindo de forma mais 

completa na virada de 1913 para 1914. 

 Desta maneira, como outras efemérides, mais importante que buscar a precisão 

de uma data de início ou de final a um complexo conflito, devemos aproveitar a ocasião 

para refletir sobre os significados políticos, sociais e culturais deste movimento que 

impactou fortemente Santa Catarina, Paraná e todo o sul do Brasil no início do século 

XX.  

 Por muito tempo o estudo sobre o conflito do Contestado refletiu todos os 

preconceitos que existem sobre as populações rurais em geral e, em especial, os 

caboclos. “Matutos”, “tabaréus” e outras denominações pejorativas aos habitantes 

nacionais indicavam uma mistura de preconceito racial (contra negros, indígenas e 

mestiços) associado ao preconceito urbano e de classe, contra os camponeses em geral. 

Esta população - desde as primeiras crônicas na imprensa, nos relatórios de militares, 

médicos e de autoridades políticas – era tratada como um povo ignorante, desprovido de 

civilidade, despreparado para qualquer política de modernização, preso à superstições e 

guiado por charlatães e exploradores de sua fé ingênua. O problema é que estas visões 

preconceituosas, que acabaram por considerar os seguidores de José Maria como 

“fanáticos”, não ficou restrita às fontes. Foi reproduzida pela literatura científica sobre o 

tema. Não foram poucos os historiadores a amplificar as expressões de “fanatismo” e 

“aberração”. Os sertanejos eram vistos por suas carências e pelo que não eram. 

 O conceito de “fanatismo”, por expressar uma condição mental irracional, um 

comportamento ligado à loucura, foi a principal saída encontrada por militares, 
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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.  

 Uma primeira investida significativa para derrubar esta barreira foi a obra do 

sociólogo Maurício Vinhas de Queiroz
2
. Este pesquisador fez um profundo e extenso 

trabalho de levantamento de fontes, viajando pela região do conflito, entrevistando e 

recolhendo depoimentos de sobreviventes da guerra, de ambos os lados. Vinhas de 

Queiroz faz uma importante reconstrução de diferentes fases do movimento, apesar de 

utilizar, vez por outra a palavra “fanático”, a colocava num contexto completamente 

diferente dos textos anteriores, apenas como uma reprodução da linguagem dos seus 

depoentes que, mesmo após viver nos redutos, chamavam o conflito de “Guerra dos 

Fanáticos” ou “Guerra dos Jagunços”. Vinhas faz uma crítica muito bem sustentada dos 

pontos de vista anteriores, que não entendiam a crise social da região, não a associavam 

ao conflito e, frequentemente, demonizavam e ridicularizavam as lideranças rebeldes. 

Vinhas de Queiroz reconstrói a trajetória de José Maria, sem dar crédito às histórias e 

crônicas que transformavam este indivíduo num mentiroso e aproveitador, em alguém 

que sabia explorar a ingenuidade dos “matutos”. Sem dúvida, a pesquisa direta 

empreendida pelo autor foi difícil de realizar nos anos 1950 e 1960, não apenas pela 

dificuldade de transportes e acesso à região, mas pelo silêncio e a tensão que ainda 

envolvia a memória do conflito. Não é acidental que um número significativo de fontes, 

depoimentos colhidos diretamente pelo autor, são anônimos ou identificados apenas por 

iniciais. Os nervos ainda estavam à flor da pele. 

 O único problema do texto de Vinhas de Queiroz aparece de forma expressa 

apenas na conclusão de sua obra. Ali o autor, revelando o espírito do seu tempo e o 

ambiente intelectual dominante no meio universitário, apresenta o conceito de 

messianismo, em sua vertente weberiana – baseada na anomia social – para explicar o 

comportamento político e social dos “pelados”. Semelhante à exposição de Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, Vinhas identifica que o planalto sofreu o resultado de um impacto 

“modernizador” sobre uma comunidade “tradicional”, os sertanejos passaram por um 

processo de perda de identidade (anomia) e passaram a reagir contra o mundo externo 

através de um “autismo”, um comportamento que o próprio autor chama de 

“patológico”. Neste contexto, o significado do conceito de “messianismo” apenas era 

uma forma mais acadêmica de continuar chamando os sertanejos de “fanáticos”, uma 

vez que se tratava de uma explicação de seus comportamentos “irracionais” e 

“patológicos”. Mas este problema não diminui a envergadura da obra de Vinhas de 
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Queiroz que continua sendo o mais importante pesquisador do movimento do 

Contestado. 

 Ao longo das últimas décadas, um conceito elaborado por Hobsbawm
3
 para 

outros contextos e com outro sentido, também foi muito empregado e utilizado para 

desqualificar o mundo rural, por estudos sobre o movimento do Contestado e outros 

movimentos sociais rurais. A ideia de que se tratavam de movimentos “pré-políticos”, 

ou seja, que não tinham um projeto para a sociedade, que estavam fadados à derrota e ao 

isolamento social por se circunscreverem num âmbito restrito e numa linguagem 

religiosa com fortes traços messiânicos. A generalização do uso do termo “pré-político” 

acabou por aproximar dos sentidos de “fanatismo” ou de “messianismo patológico”, 

principalmente pelo uso do prefixo “pré”, que pode ser entendido como algo primitivo 

que, numa escala evolutiva, viria antes do “político”. Hobsbawm reconhece que a 

utilização do termo foi muito negativa, mas que originalmente empregou a expressão 

para identificar movimentos que não se inscreviam nos critérios formais da política dos 

Estados Nacionais e reconheceu (num Congresso na UNICAMP, em 1977) que existe 

uma “política pré-política” por parte dos movimentos camponeses. 

 A produção cinematográfica tem a capacidade de figurar pontos importantes 

deste debate. O filme Guerra dos Pelados, de Sylvio Back, baseado no livro Geração 

do Deserto, de Guido Wilmar Sassi, foi a primeira e mais divulgada obra 

cinematográfica a tratar do tema. Seu ponto alto é quando aparece um grupo de 

sertanejos atacando um cartório, destruindo registros de terras e dando gritos de “Chega 

de miséria!” A associação do movimento social com a questão de terras é muito bem 

colocada em vários momentos do filme, mas o maior problema, dentro daquele 

ambiente de querer ver a “modernidade” se chocar com a “tradição” é o episódio onde 

um caboclo representado pelo ator Stênio Garcia, resolve lutar de espada contra o 

“dragão que solta fogo pelas ventas” (a locomotiva). Independente da liberdade que 

cabe a ficção e a uma obra cinematográfica, a imagem do caboclo lutando de espada 

contra uma locomotiva apenas reforça o estereótipo de que o movimento se desenvolveu 

numa sociedade marcada pelo isolamento e pelo desconhecimento do que vinha de fora. 

Ora, sabemos que boa parte dos homens do planalto, ricos e pobres, tinha uma 

experiência ampla de tropeirismo. Os serranos conheciam o Rio Grande do Sul, o 

Paraná e São Paulo, já tinham experiência com estradas de ferro. Muitos trabalharam 

como turmeiros nos trechos em construção no vale do rio do Peixe e nos vales do 

Iguaçu e Negro. A cena do filme é totalmente inverossímil.  Se é interessante, do ponto 

de vista cinematográfico, é uma cena problemática, do ponto de vista historiográfico, 

por criar uma imagem que reforça estereótipos muito distantes dos sujeitos sociais do 

período. 
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 A grande virada interpretativa sobre o movimento do Contestado aconteceu com 

a tese de Duglas Teixeira Monteiro
4
. Duglas afirmou que considera os sertanejos do 

Contestado pessoas normais, pelo menos tão normais como os que os combateram. O 

modelo sociológico weberiano ainda se mantinha para explicar o processo de 

“desencantamento” com o mundo da violência tradicional - dos Coronéis – e da 

violência inovadora – da Brazil Railway e da Lumber, e reencantamento do mundo, 

através da criação das “Cidades Santas” e do desenvolvimento do processo milenar. 

Duglas consegue, com os instrumentos teóricos disponíveis em sua época, entender o 

processo interno de reelaboração mística e de construção da linguagem e da visão de 

mundo rebelde. O trabalho deste autor teve grande impacto na historiografia seguinte, 

por ajudar a demolir o muro da intolerância e da arrogância urbanas, que só conseguia 

ver “ignorância”, “fanatismo” e “carências” no mundo sertanejo. A partir da obra de 

Duglas, o mundo sertanejo passa a ser visto pelo que efetivamente foi, pelo que 

construiu e pelo que acreditava. 

 Mesmo depois de Duglas, ainda aparecem autores que procuram explorar a 

“loucura” do mundo “fanático” e “Jagunço”. Alguns tentaram ser instrumento político 

do Estado, na definição – atemporal  – de um “Homem do Contestado”, uma 

generalização. Como abarcar num único “Homem do Contestado” distintos grupos de 

homens e mulheres que participaram do movimento? Como nivelar no mesmo grupo 

ervateiros do norte, posseiros do vale do rio do Peixe, peões de fazendas, devotos de 

José Maria, antigos maragatos, opositores políticos dos Coronéis Superintendentes de 

Curitibanos, Campos Novos, União da Vitória, Rio Negro, Lages e Canoinhas?  

 Mais do que entender que os sertanejos reagiram a uma agressão externa, é 

importante considerarmos que eles não podiam ter sido mais explícitos na formação de 

um projeto rebelde, de um novo modelo de sociedade. A resistência e a negação do 

mundo dos Coronéis e da empresa ferroviária norte-americana se desenvolveu na 

invenção de algo absolutamente novo – a “Cidade Santa”. O novo é inventado dentro de 

um espaço cultural, dentro de uma tradição.  

Ao longo do século XIX ocorre um processo de aproximação de duas tradições: 

a tradição cultural de São João Maria e a tradição política federalista. A tradição cultural 

de São João Maria começa a se formar desde as andanças do primeiro monge – João 

Maria de Agostinho – como um espaço cultural de autonomia da população cabocla em 

relação ao Estado e ao clero. A tradição federalista, que tem origem no enraizamento do 

antigo Partido Liberal do Império, está ligada a uma vertente popular do federalismo, a 

ideia – difundida por toda a bacia platina e pelo sul do Brasil - da luta contra a opressão 

que é exercita por políticos de fora, das capitais. A Guerra Federalista (1893-95), o 
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Canudinho de Lages (1897) e o movimento dos monges do Pinheirinho (Encantado, RS, 

1902) foram importantes episódios de aproximação destas duas tradições. 

A primeira concentração sertaneja em torno da figura de João Maria aconteceu 

em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1848/49, quando o monge italiano Giovanni 

Maria d’Agostini passou a recomendar curas na fonte de águas do Campestre. O monge 

andarilho tinha passado várias vezes pela região do Campestre, em Santa Maria, pelo 

monte Botucaraí, em Rio Pardo (hoje Candelária), pelas Missões e pelo planalto norte 

da província. Consta que com a autorização do Vigário Geral do Rio Grande do Sul, em 

Porto Alegre, João Maria conseguiu transportar uma estátua de Santo Antão das 

Missões para uma Capela que estava construindo no Campestre. Além da Capela, o 

Campestre era o local de uma vertente de águas que, segundo o Monge, tinha 

propriedades curativas. Logo João Maria organizou na Capela do Campestre com uma 

estrutura para atender doentes que chegavam de vários pontos do município e de muitas 

outras regiões da província e de outras partes.
5
 

 A concentração de pessoas que, em alguns meses, chegou a oito mil, assustou as 

autoridades. Principalmente porque naquela conjuntura algo muito sensível precisava 

ser realizado – o recrutamento militar. O aumento das tensões com os governos de 

Oribe, do Estado Oriental e com Rosas, de Buenos Aires, fazia com que o Império 

tomasse uma série de medidas para uma nova invasão no Prata. O Presidente da 

Província do Rio Grande do Sul, General Francisco Soares de Andrea, enviou força de 

linha para o interior. João Maria foi conduzido por soldados à capital e depois remetido 

para Santa Catarina. Para atacar a credibilidade das águas do Campestre, foi aprovada 

uma Lei Provincial autorizando o governo a realizar exame laboratorial nas águas
6
. Um 

médico foi enviado da Capital para examinar os pacientes tratados por João Maria e 

apresentar uma estatística e um relatório, que deveria ser publicado na imprensa. O 

Presidente Soares Andrea queria combater o “fanatismo” com a ciência.   

Soares de Andrea era um militar português que já tinha servido ao Império na 

repressão dos movimentos Farroupilha (RS), na Cabanagem (PA) e Juliana (SC) e, 

como estava preparando a invasão do Uruguai, afirmou que “não podia deixar o 
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fanatismo crescer sem controle”, mesmo sendo um movimento pacífico.
7

 A 

concentração em torno do Campestre prejudicava os preparativos de guerra. Neste 

momento o General estava interessado em formar Guardas Municipais, subordinadas à 

Guarda Nacional, onde deveria ser alistada toda a população masculina entre 12 e 60 

anos de idade, para daí tirar os efetivamente recrutáveis.
8
 

 Segundo Oswaldo Cabral, depois deste incidente do Campestre, nunca mais João 

Maria permitiu que pessoas se aglomerassem nos locais onde pousava
9
. O monge 

procurava locais ermos, seu contato com os moradores era sempre rápido, mas seu 

prestígio continuou crescendo entre toda a população do planalto meridional. Sua 

relação com o clero católico continuou amistosa. Grande quantidade de fontes de água 

em muitos municípios do planalto meridional são atualmente chamadas de “águas 

santas”, por atribuir sua descoberta ao monge, que o povo chama de “São João Maria”. 

O culto a Santo Antão ficou restrito ao Campestre, em Santa Maria. Em outros pontos 

do planalto João Maria é lembrado pelas “águas santas” e pelos pontos de parada e 

pouso do andarilho, que foram santificados com a ereção de grandes cruzes.
10

 

Entre os anos 1893 e 1895 o sul do Brasil passou por um conflito de grandes 

proporções, conhecido como Revolução Federalista. A luta colocou em lados diferentes 

facções da classe dominante em disputa pelo poder local. De um lado, os políticos 

republicanos com forte apoio do Exército, de outro lado os federalistas, herdeiros 

políticos do Partido Liberal, dominante no regime monárquico, tinham o apoio da 

oficialidade da Marinha e de políticos ligados ao Partido Blanco, no Uruguai, como 

Gumercindo Saraiva. A luta se prolongou por três anos, atingindo fortemente o planalto 

sul do Brasil, o que representou o recrutamento forçado, para ambos os lados, de muitos 

peões e agregados de fazendas e pequenos sitiantes do planalto. Os deslocamentos de 

tropas ocorreram da fronteira com o Uruguai até a cidade de Curitiba, último ponto 

dominado pelos rebeldes federalistas. A historiadora Zélia Lemos registra que a tragédia 
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desta guerra serviu para introduzir uma prática na população pobre do planalto, o 

“arrebanhamento de gado alheio e a degola dos adversários políticos” 
11

. 

Há indícios que apontam que a aproximação do federalismo à religiosidade 

popular no planalto ocorreu durante a própria Revolução Federalista. Frei Rogério 

Neuhaus, franciscano alemão que atuava em Lages desde 1891, afirma que João Maria 

passou a condenar a República e a divulgar um discurso apocalíptico com grande 

receptividade entre os sertanejos. Com freqüência a população identificava os 

federalistas com a monarquia (já que muitos eram antigos políticos do Partido Liberal). 

Quem relata uma aproximação de João Maria com os federalistas é o médico baiano 

Ângelo Dourado, que acompanhou a coluna do federalista e blanco Gumercindo 

Saraiva. Dourado afirma que, na região dos campos de Palmas - que era “território do 

monge” - João Maria acompanhou alguns combates, ajudou a tratar rebeldes feridos, 

mas dizia que não era federalista, porém era “a favor da justiça e dos que sofrem”. 
12

 

É importante considerar que o monarquismo sertanejo, presente nestes 

movimentos sociais rurais, como também no norte do Brasil, no grande movimento de 

Canudos, não significa uma contra revolução monárquica ao jovem regime republicano. 

Estes camponeses jamais se manifestaram pela restauração da família Bragança ao trono 

brasileiro. O monarquismo sertanejo precisa ser entendido como parte da experiência 

traumática da República que, no Brasil, significou para a população pobre do interior do 

país, maior tributação, guerras e aumento do poder político dos terratenentes. 

Os federalistas tinham uma plataforma política muito genérica, seus principais 

pontos eram a autonomia local para os Estados membros da Federação e o 

parlamentarismo como forma de governo. Porém, é possível localizar, em crônicas e 

relatos de soldados e outros adeptos, uma vertente popular do federalismo, uma 

apropriação muito peculiar que era realizada por pequenos sitiantes e combatentes “a 

pé”, que definiam o federalismo como uma bandeira contra a opressão e a tirania. Ser 

federalista significava lutar por autonomia local e opor-se a qualquer autoridade “de 

fora”. Esta noção popular do federalismo se enraizou na cultura política da bacia platina 

desde o início do século XIX.
13
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A aglomeração de camponeses no Canudinho de Lages começou a acontecer em 

julho de 1897, na chamada região de Entre Rios, fundos de Campo Belo, a oeste da 

cidade de Lages. Consta que um indivíduo chamado Miguel, ou Miguelito, apresentou-

se a um comerciante local, dono de um engenho de cana, Francelino Subtil de Oliveira, 

afirmando ser irmão do monge João Maria. Miguel estabeleceu-se no engenho de Subtil 

e passou a ministrar curas e penitências a todos os doentes que começaram a afluir em 

grande número para o local. As curas eram feitas com chás e as penitências eram 

realizadas carregando-se pedras nas cabeças e fazendo várias orações por dia para uma 

grande pedra que existia no rochedo da barranca do rio Pelotas. A rocha lembrava as 

feições de uma figura humana, que os devotos acreditavam tratar-se de uma santa 

“encantada”. As preces, penitências e procissões deveriam “desencantar” a santa, 

libertando-a da pedra. Entre os habitantes de Entre Rios criou-se a noção de que este 

desencantamento deveria acontecer antes da virada do século, em 1900, onde uma noite 

de três dias poderia acabar com a vida dos que não seguiam esta devoção. Em um mês 

de duração, o engenho já era circundado por 70 casas habitadas por mais de 400 

pessoas. O povoado de Entre - Rios  recebeu doentes e moradores de uma ampla região 

do planalto catarinense e do norte do Rio Grande do Sul, inclusive alguns veteranos da 

campanha federalista, encerrada há dois anos.
14

 

Como ao longo do ano de 1897 corria a guerra de Canudos, na Bahia, logo a 

imprensa de Florianópolis e de Lages deu o nome de “Canudinho” à concentração de 

sertanejos de Entre - Rios. O jornal Região Serrana, de Lages, assim explicava a 

formação do povoado do Canudinho e exigia providências do governo: 

Estamos atravessando uma quadra excepcional a respeito do FANATISMO 

RELIGIOSO. Qualquer indivíduo de cabelos e barbas longas e um tanto encanecidas 

embrenha-se pelos sertões, explora a ignorância dos pobres matutos e, eis que em pouco 

tempo, tem ao seu lado um exército, disposto a lutar até a morte em defesa de tal indivíduo, 

uma vez que apregoe-se enviado ou representante de Jesus Cristo, como meio mais fácil de 

iludir essas infelizes criaturas! Reclamamos do poder competente urgentes providências 

para que os fundos de Campo Belo não se transforme em um novo CANUDOS, pois já 

ninguém ignora que o célebre CONSELHEIRO da Bahia começou como Miguelito e, 

entretanto, por causa da inércia dos governos assistimos hoje...uma das mais cruentas lutas 

em que têm perecido os mais devotados soldados da República (grifos do original)
15

 

 

 A formação da concentração e a disposição de luta das pessoas em defesa do 

novo povoado são interpretadas pelo jornal apenas como manifestação de ignorância 
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dos “pobres matutos”. Nesta época, em meados de 1897, o exército organizava uma 

quarta expedição a Canudos, após o fracasso da terceira, em março do mesmo ano. 

Havia uma verdadeira histeria da imprensa de todo o país com os seguidores de Antônio 

Conselheiro. Para os governantes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul a concentração 

em si de devotos de João Maria não era a principal preocupação. O temor existia pelo 

fato deste povoado receber veteranos maragatos, federalistas do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina estavam em Entre - Rios. 

Em 17 de agosto de 1897 uma primeira volante policial, composta em sua 

maioria por guardas municipais de Lages, comandados pelo Alferes Inácio Casimiro de 

Góes, soldados do Regimento de Segurança de Santa Catarina, comandados pelo 

Alferes Firmino Rodrigues Neto e reforçada por capangas do Cel. Henrique Rupp 

(Superintendente Municipal de Campos Novos) e de Lucidoro Matos, tentou dispersar o 

ajuntamento sertanejo. Entretanto, parece que os caboclos já estavam informados da 

expedição oficial e receberam a força policial com fogo cerrado. Os sertanejos 

conseguiram abater quatro soldados (dois mortos e dois seriamente feridos) e fizeram 

recuar a força oficial. Para aumentar o pânico das autoridades locais, os caboclos 

perseguiram os policiais até a entrada da Vila de Campos Novos, a aproximadamente 40 

km de distância de Entre - Rios
16

. 

A partir deste primeiro confronto, a imprensa passou divulgar que a resistência 

armada dos camponeses foi atribuída a presença de federalistas e de um “castelhano” 

dentro da cidadela atacada.  Consta que o piquete armado dos camponeses de Entre Rios 

usavam uma fita branca, com 1,7 metros, amarrada aos chapéus. A cor branca 

significava a marca dos federalistas catarinenses e 1,7 m era a altura de João Maria. A 

presença de uruguaios e argentinos – denominados como “castelhanos” pela população 

local, significaria mais um indício da presença federalista em Entre Rios.  

O governador de Santa Catarina, Hercílio Luz, combinou com o Presidente do 

Rio Grande do Sul de realizarem um ataque conjunto ao Canudinho de Lages. Júlio de 

Castilhos temia um novo levante federalista, que poderia ser iniciado com uma invasão 

via fronteira uruguaia e, pior, com uma dupla invasão ao sul pelo Uruguai e ao norte, 

pelo planalto catarinense. A fronteira Brasil-Uruguai estava desguarnecida de várias 

unidades do exército brasileiro, que foram deslocadas para combater na Bahia. Não 

paravam de circular, em Porto Alegre, diferentes versões sobre o fim da guerra civil 
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uruguaia, que teria encerrado com um acordo entre os federalistas rio-grandenses 

exilados no Estado Oriental e o vencedor Partido Colorado. Retribuindo o apoio 

federalista, o novo governo uruguaio apoiaria uma nova ofensiva dos exilados 

federalistas no território rio-grandense
17

. O trágico destino do Canudinho de Lages foi 

definido por uma mudança política dentro do Uruguai, que precipitou o ataque do 

governo do Rio Grande a população de Entre Rios. 

 Na manhã do dia 29 de agosto de 1897 o povoado de Entre Rios foi atacado pela 

polícia rio-grandense. Quando a força catarinense chegou ao local o povoado já estava 

destruído. Nos dias seguintes os policiais dos dois estados passaram a caçar os 

sertanejos fugitivos pelas matas da região e pelas furnas então existentes ao longo dos 

rios Canoas e Pelotas.  Miguelito foi capturado no Rio Grande do Sul, na localidade de 

Barracão, município de Lagoa Vermelha, acompanhado da filha de Francelino Subtil de 

Oliveira, e identificado como um soldado desertor da guarnição de Curitiba. Francelino 

Subtil de Oliveira fugiu pelas matas do vale do rio Canoas com um grupo de 20 

homens, mas apareceu morto em outubro do mesmo ano. Os jornais de Lages e 

Florianópolis apontam para a existência de uma grande operação de extermínio dos 

sertanejos que participaram do povoado destruído. 

 As autoridades sonhavam que com a destruição do Canudinho colocariam fim às 

crenças dos sertanejos e assegurariam a paz aos proprietários. Uma mistura de 

sentimentos, que vão da intolerância religiosa ao preconceito de classe, estava presente 

no balanço final do massacre: 

 À louvável presteza desenvolvida pelos governos unidos do nosso Estado e do Rio 

Grande do Sul devemos a completa dispersão do bando fanático e perverso de Entre - Rios 

que como uma ameaça a tranqüilidade pública e um polvo à propriedade individual, se 

arregimentava e crescia à sombra mal velada de manifestações religiosas. O fato do 

contumaz fanatismo largamente propelido pelas práticas da vulgaridade forasteira de um 

João Maria de Agostini, mal pode distender as garras de uma terrível ignorância feroz e 

arrebatadora, perante a vigorosa providência oficial que em tempo realmente 

abreviadíssimo estancou com um vigoroso golpe definitivo os desenvolvimentos do núcleo 

de Entre - Rios, onde reinava a promiscuidade animal de envolta com a orgia das paixões
18

   

 

 O Bispo de Curitiba, Dom José de Camargo Barros, em visita a região do 

conflito um ano após a destruição de Entre Rios afirmava que ali vivia “um povo 

atrasado, cheio de vícios e muito fanático e seguidor do célebre João Maria” 
19

. O 
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crescimento e a consolidação da liderança mística de João Maria já era uma realidade 

entre vários habitantes da região. Havia um forte sentimento de crise no planalto no 

início do período republicano
20

. Os republicanos eram acusados de criar novos 

impostos, de atribuir maior poder aos Coronéis e por serem autores de atrocidades 

durante a guerra federalista. A população camponesa do planalto procurou intérpretes, 

como o profeta João Maria, para expressar seu descontentamento com o estado de 

coisas.
21

  

O culto a João Maria, independente da estrutura do clero oficial e por ele 

hostilizado, continuou vigente entre a população trabalhadora do planalto e ofereceu a 

base cultural para a formação dos redutos sertanejos do movimento do Contestado, 

quinze anos depois. No povoado de Entre-Rios já se estabelecia uma praça central onde 

todos se reunião em determinados momentos do dia. As relações comunitárias de 

auxílio mútuo são identificadas. Em grande medida, há uma confluência crescente de 

pontos de vista entre antigas lideranças federalistas avulsas e exiladas no planalto e os 

sertanejos que se dispunham a abandonar suas casas e pequenas lavouras para viver em 

torno de algum representante de João Maria. O episódio do Canudinho significou um 

momento importante desta confluência de duas tradições: o profetismo de João Maria e 

uma vertente popular do federalismo. 

No Rio Grande do Sul, veteranos da campanha federalista também estavam 

disponíveis a participar de levantes junto à população cabocla. Embora não seja possível 

fazer uma conexão direta com o “Canudinho de Lages”, na região de Encantado, então 

município de Lajeado, em 1902, também houve uma confluência entre o federalismo 

popular e a tradição de João Maria. Consta que os sertanejos de Encantado compunham 

uma curiosa síntese de uma segunda geração de Muckers, descendentes dos seguidores 

de Jacobina, imigrantes alemães empobrecidos que conviviam com caboclos e de alguns 

andarilhos que eram identificados como João Maria.  

A região vivia uma forte crise. A população cabocla era cada vez mais 

empurrada por especuladores e grileiros, que ocupavam suas terras para vendê-las a 

imigrantes europeus. Os caboclos atacaram alguns loteadores de terras e autoridades de 

Lajeado. Um bem armado Batalhão da Brigada Militar do Estado, em setembro de 
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1902, abriu fogo contra centenas de caboclos, dispersando-os pelas matas da subida de 

serra, no alto vale do rio Taquari .
22

  

O que se desenvolveu no Contestado já germinava há décadas na região. A 

invenção do “Quadro Santo”, com forte influência da experiência missioneira, com sua 

disposição física e urbanística e com as relações sociais novas, de corte estritamente 

comunitário e anticapitalista. Isto só foi possível elaborar após uma profunda ruptura 

com o mundo vigente, principalmente contra os Coronéis e seus prepostos, ruptura que 

se processou até contra o culto tradicional a João Maria (que também era praticado por 

grandes fazendeiros). 

 O centenário também provoca outras reflexões: O que foi feito daquele povo que 

participou dos redutos, guardas e “cidades santas”? Como vivem hoje seus 

descendentes? Se procurarmos os municípios com menor IDH de Santa Catarina, neles 

acharemos as populações caboclas remanescentes do Contestado, sobrevivendo com os 

piores índices de saúde, saneamento, educação e os mais baixos salários. Pensando bem, 

uma grande iniciativa neste momento do centenário, não seria a inauguração de estátuas 

ou placas, mas o atendimento das necessidades fundamentais – de terra, trabalho, saúde 

e educação - para a existência digna da população pobre, algo pelo qual seus ancestrais 

deram suas vidas. 
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