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O Ruralismo em Santa Catarina e a Guerra do Contestado. 
 

TARCÍSIO MOTTA DE CARVALHO
1
. 

 

A construção das políticas estatais para a agricultura em Santa Catarina teve como eixo 

discursivo norteador a noção de atraso do meio rural. Neste sentido, assim como no 

nível nacional, o ruralismo em Santa Catarina se articulou em torno de representações e 

práticas que, se auto-proclamavam salvadoras da lavoura e promotoras do progresso 

moral e econômico do estado
2
. Contudo, uma das principais propostas formuladas pelos 

defensores do ruralismo - a diversificação da produção - entre os catarinenses não 

encontrou o mesmo peso. Isso se explica justamente porque na visão construída pelas 

frações dominantes, a imigração estrangeira ao longo do século XIX já possibilitara 

certo desenvolvimento de uma agricultura diversificada e voltada para o mercado 

interno. A crise em Santa Catarina, portanto, não decorreria da monocultura, mas sim 

dos “anacrônicos processos de cultura que a rotina mantém entre os nossos 

agricultores” (MENSAGEM, 1903, p. 28). Para superar tal crise, seria necessário 

superar o atraso através de uma série de intervenções “pedagógicas” junto ao homem 

do campo. Acontece que, para as classes dominantes não existia apenas um homem do 

campo em Santa Catarina, mas sim dois tipos sobre os quais pesariam políticas e 

práticas diferenciadas: o imigrante e o caboclo. 

Assim, o diagnóstico deste atraso e as propostas para superá-lo foram construídos a 

partir da articulação de três temáticas: o ensino agrícola, a imigração estrangeira e o 

caboclo/trabalhador nacional. Para cada um destes elementos, a classe dominante 

catarinense produziu um conjunto de valores e interpretações da realidade que 

nortearam as políticas públicas para a agricultura nas primeiras décadas do século XX. 

Através delas, as classes dominantes catarinenses visavam não só garantir a sua própria 

reprodução como também conquistar novos espaços no cenário político e econômico 

nacional. 

                                                 
1 Doutor em História pela UFF. Professor do Colégio Pedro II - Unidade Centro. 

2 Para discussão a respeito do conceito de Ruralismo e sua presença enquanto ideologia e ação política 

nacional ver MENDONÇA, 1997. 
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Neste trabalho, especificamente, abordaremos duas iniciativas vinculadas ao processo 

descrito acima: a instalação dos Serviços de Povoamento e o Serviço de Proteção aos 

Índios e Localização do Trabalhador Nacional. Em nosso entendimento, tais aparelhos 

da sociedade política representavam a materialidade de algumas das mais importantes 

concepções das frações dominantes em Santa Catarina e devem ser analisadas se 

queremos entender as razões para a eclosão de um dos maiores conflitos armados no 

Brasil, a Guerra do Contestado. 

O Serviço de Povoamento. 

 

Se o atraso do homem rural era um dos eixos norteadores das propostas e políticas 

agronômicas em Santa Catarina e legitimava uma determinada intervenção estatal sobre 

o campo, tal construção ideológica teve que se articular com outra: a que opunha o 

colono imigrante ao caboclo serrano. 

O Estado de Santa Catarina foi um dos espaços privilegiados pela política imigrantista 

empreendida na segunda metade do século XIX pelo governo imperial. Em regiões 

como o Vale do Itajaí, Blumenau e no entorno da capital, Florianópolis, floresceram 

colônias de imigrantes alemães, italianos ou oriundos do Leste Europeu
3
. 

Com o advento da República e com o federalismo da Constituição de 1891, a 

responsabilidade de atração, acolhimento e localização de imigrantes foi transferida 

para os governos estaduais, sobretudo porque estes passaram a controlar a grande 

maioria das terras devolutas. Se para São Paulo esta medida representava uma maior 

autonomia e controle sobre sua política de atração de mão-de-obra para as fazendas de 

café, para os demais estados da federação a descentralização aumentou 

consideravelmente as dificuldades para se empreender um efetivo processo de 

colonização através da imigração estrangeira (RAMOS, 2006, p. 79). 

Em Santa Catarina, no período entre 1895 e 1907, o discurso governamental foi 

marcado pela constante alegação da falta de recursos para o financiamento da imigração 

                                                 
3 A colonização com imigrantes alemães e italianos em Santa Catarina é até mesmo anterior. A Colônia 

de São Pedro de Alcântara, por exemplo, foi fundada em 1828, ainda no primeiro reinado. Contudo é 

a partir de 1850 com a fundação da colônia de Blumenau que há um efetivo processo de ocupação 

territorial através de núcleos coloniais. (PIAZZA E HUBENER, 2003, p. 79-83) 
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e a colonização ficou a cargo de empresas particulares, em especial da Companhia 

Colonizadora Hanseática
4
. 

Importante notar que, em Santa Catarina, o nexo entre imigração e colonização 

permaneceu forte mesmo neste período de pequena entrada de estrangeiros. O discurso 

formulado pela classe dominante associava o progresso do Estado à imigração e à 

ocupação territorial pelo braço estrangeiro. Em 1905, o governador Vidal Ramos 

associava diretamente o progresso atingido por Santa Catarina às ex-colônias 

implantadas no Estado: 

 
Só pelo povoamento rápido pode o Brasil conquistar o lugar a que tem 

direito no concerto das grandes Nações. Nem foi por outros processos que os 

Estados Unidos da América do Norte alcançaram a extraordinária 

prosperidade de que gozam. 

Aqui mesmo temos a prova das vantagens da introdução de braços para a 

exploração das riquezas das nossas terras. Sem isso, ainda hoje, muito 

pequeno seria o progresso do Estado. (MENSAGEM 1905, p. 14-15) 

 

“Se não fossem os imigrantes, o progresso do estado seria muito menor”: os argumentos 

a favor da retomada do esforço colonizador apelavam para uma maior produtividade 

agrícola, mas estavam sem dúvida atrelados à idéia de que o imigrante estrangeiro era 

superior ao nacional, ou, como era chamado em Santa Catarina, ao caboclo. Marcio 

Both percebeu o mesmo ao analisar o processo de colonização no Rio Grande do Sul: 

 
Nessa perspectiva, a possibilidade do desenvolvimento agrícola, somada ao 

interesse nos lucros que poderiam advir pela comercialização das terras e a 

idéia comum à época de que o imigrante era superior eram motivos 

constantemente lembrados pelos defensores da colonização (SILVA, 2009, 

p. 126) 

 

Aparentemente, as pressões para que a União voltasse a ter participação efetiva no 

processo de imigração surtiram efeito a partir de 1906. É certo que os representantes 

catarinenses no Congresso Nacional envolveram-se ativamente nas discussões em torno 

da retomada do serviço de povoamento pelo governo federal, a partir de 1906/1907
5
. 

                                                 
4 Em 1902, por exemplo, dos 872 imigrantes que entraram em Santa Catarina, 736 vieram por conta da 

Companhia e o restante era formado, praticamente pelos chamados espontâneos (MENSAGEM, 1903, 

p. 34). 

5 RAMOS descreve as discussões em torno do projeto enviado pelo Ministério Viação e Obras Públicas, 

então ocupado pelo baiano Miguel Calmon Du Pin e Almeida. Neste processo, o autor cita 

especificamente uma emenda assinada por dois deputados catarinenses e pelos três paranaenses. 

Curiosamente, nenhum deputado pelo Rio Grande do Sul assinou a proposta. (ver RAMOS, 2006, p. 

85) 
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Questões como o nível de autonomia que os estados teriam em termos de imigração e a 

necessidade ou não de um órgão federal para implementar e fiscalizar os núcleos 

coloniais estiveram no cerne do debate acerca do Povoamento (RAMOS, 2006, p. 84-

91). O modelo implantado a partir de abril de 1907 significou um aumento da 

interferência federal junto aos Estados na questão da imigração ao estabelecer as 

Inspetorias de Povoamento, mas manteve o nexo entre imigração e colonização, como 

queriam as frações dominadas da classe dominante.  

Assim, diferentemente de Jair Ramos, não entendemos a construção do serviço de 

Povoamento como o estabelecimento de uma relação de autoridade entre o governo 

central e os estados. Ao privilegiar o nexo imigração/colonização, em detrimento do 

projeto paulista que defendia a importação de mão-de-obra, a constituição do serviço de 

povoamento era uma vitória das frações dominadas da classe dominante e os grupos que 

controlavam o aparelho de Estado em Santa Catarina faziam parte destas frações. Nesse 

sentido, por mais que alguns setores almejassem uma maior autonomia para os estados, 

a garantia dos recursos necessários e a manutenção do nexo imigração/colonização eram 

os elementos fundamentais em disputa. 

Gostaríamos de tentar comprovar nossa hipótese a partir da própria nomeação dos 

inspetores de povoamento no Estado de Santa Catarina que, como veremos, passava 

pela classe dominante local. 

O primeiro inspetor nomeado em 1907 foi o engenheiro Francisco Oliveira, sobre o qual 

não dispomos de maiores informações. No ano seguinte foi nomeado Jacintho Mattos, 

engenheiro agrônomo que fora por pouco tempo diretor da Estação Agronômica e 

membro da diretoria da Sociedade Catarinense de Agricultura (diretor de culturas no 

biênio 1907-1908)
6
. Em 1911 assumiu a inspetoria o nosso já conhecido Gustavo Lebon 

Régis, substituído em 1912 por Samuel Gomes Pereira. Por fim, este último teve como 

“ajudante”, ao menos até 1915, Henrique Rupp que também ocuparia os cargos de 

superintendente municipal de Campos Novos em várias ocasiões, atuando ainda como 

agente de terras da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande. 

Assim, dos quatro inspetores do período, dois ocuparam cargos importantes no governo 

catarinense e passaram pela diretoria da SCA e outro teve como ajudante direto um 

conhecido membro da classe dominante catarinense. Não conseguimos estabelecer 

                                                 
6 Jacinto ocuparia também o posto de Inspetor Agrícola a partir de 1911 até pelo menos 1918. 
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relação entre a Inspetoria e o governo catarinense apenas em relação ao primeiro 

inspetor. Tal configuração, no nosso entendimento aponta para um caminho diverso 

daquele proposto por Jair Ramos: a Inspetoria de Povoamento tornou-se mais um 

espaço para a atuação da classe dominante catarinense, em consonância com os projetos 

defendidos nacionalmente pelas frações dominadas da classe dominante agrária. 

Encontramos, portanto, um processo de nacionalização do discurso, dos valores e das 

práticas políticas, que são compartilhados e até mesmo produzidos regionalmente. 

A constituição da Inspetoria de Povoamento teve como conseqüência concreta em Santa 

Catarina, a fundação de três núcleos coloniais federais: Anitápolis (1908 próximo à 

Palhoça), Esteves Júnior (1910 em Tijucas) e Barão do Rio Branco (1913 em Joinville) 

(MENSAGEM, 1915, p. 20). Neste período, o governo federal arcava com os custos de 

propaganda e transporte do imigrante até o Brasil e ainda com os recursos necessários 

para a medição dos lotes e o início do trabalho do imigrante. O governo do estado 

entrava com as terras devolutas e com a manutenção de uma hospedaria para os 

imigrantes recém-chegados. Por este último serviço, porém, o governo central pagava 

uma subvenção de 1$000 por imigrante/dia enquanto permanecesse na hospedaria. 

Do ponto de vista quantitativo, a criação do Serviço de Povoamento parece ter dado 

resultados: enquanto em 1908 (ano da fundação do primeiro núcleo colonial federal) 

entraram apenas 91 famílias de colonos europeus, o relatório de 1913 registra a entrada 

de 2002 imigrantes no período de 12 meses (MENSAGEM 1913, p. 50). Mesmo com 

esse incremento, a opinião do governador do estado ainda aponta para a falta de braços 

para a lavoura: 

 
Não tem sido grande o movimento imigratório para o nosso Estado, que é, 

entretanto, um dos que mais vantagens oferece à colonização em grande 

escala, já pela uberdade do seu solo e condições climáticas, já pela 

existência de grande núcleos de população de origem estrangeira que 

constituem poderosos centros de atração para o imigrante.” (MENSAGEM 

1912, p. 62) 

 

Para o governador, a razão para tal problema residiria na ausência de estradas de ferro 

que pudessem facilitar o escoamento da produção das colônias, tornando mais atraente o 

empreendimento para o estrangeiro. 

A referência à natureza maravilhosa e pronta a ser explorada pelo europeu é um tema 

recorrente nos discursos sobre imigração. Muitas vezes, a imigração era apresentada 

como único caminho para o aproveitamento destas riquezas naturais: 
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Na medida de nossos recursos, esforçar-me-ei pelo povoamento do solo, 

único meio de aproveitar as riquezas que encerra o nosso Estado, 

fomentando assim a sua grandeza e prosperidade (MENSAGEM 1908, 

p.28). 

 

Quando o governador de Santa Catarina apresenta em seu discurso a imigração como 

único caminho viável para o progresso do estado, ele está naturalizando a exclusão de 

um outro ator social presente no meio rural catarinense: o caboclo. Por sua vez, o 

aparelho estatal criado para instituir uma política frente a esse trabalhador não era o 

Serviço de Povoamento, mas o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN). 

O SPILTN e o caboclo em Santa Catarina. 

 

Em 1910, no interior do Ministério da Agricultura e Comércio foi criado o Serviço de 

Proteção aos Índios e Localização do Trabalhador Nacional. A nova agência estatal foi 

confiada ao Marechal Cândido Rondon e seus postos ocupados, principalmente, por 

membros do Apostolado Positivista e por militares. 

No próprio nome do órgão aparece a identificação de que se tratava de uma dupla tarefa 

a ser cumprida pelo Estado: proteger os índios e localizar os nacionais. O termo 

proteção foi utilizado conscientemente por aqueles que defendiam a criação do órgão, 

no sentido de diferenciá-los da catequese até então empreendida sobre os povos 

indígenas. Contudo, é na inclusão da idéia de localização de trabalhadores nacionais que 

podemos perceber elementos importantes para o nosso trabalho. 

Primeiramente, trata-se de identificar que a criação do serviço, mesmo com esta 

duplicidade, explicitava uma tentativa de aproximação do índio e do trabalhador 

nacional, como se percebe na fala dos próprios agentes do serviço: 

 
O Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais 

(tendo-lhe sido acrescida esta última parte, no momento da criação, em 

razão do engrenamento do problema indígena com o do trabalhador 

sertanejo, pela seriação do selvagem, do pacificado e do caboclo já fundido 

na população)...” (SPILTN, Relatório de Diretoria/1917, p. 1, apud LIMA, 

1995, p. 120 grifos do autor) 

 

Os termos são por demais elucidativos: engrenamento e seriação. A vinculação 

existente no aparelho governamental expressava a concepção de que o “ser índio” era 

um estado transitório, visto que ele, no futuro, seria incorporado à categoria de 
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trabalhador nacional depois de passar por um processo de pacificação. Tal processo era 

entendido como necessário não só do ponto de vista moral - resgatar os primeiros 

habitantes da terra - mas também por razões econômicas: 

 
(...) indígenas selvagens, isto é – brasileiros reduzidos à condição de brutos, 

inúteis a si e à coletividade e, o que é mais, entravando, em mais de um 

ponto, o aproveitamento da terra e das forças naturais, ele inclusive, e sendo 

exterminados barbaramente, como feras por pseudocivilizados sem 

consciência e sem alma, a quem o índio involuntariamente prejudicava na 

tranqüilidade e na cobiça (Idem) 

 

Importa reter desta citação a idéia de que o indígena selvagem era tratado como um 

obstáculo ao desenvolvimento econômico da coletividade e dele próprio. Proteger, nesse 

sentido significava provocar a transformação do selvagem em manso e, posteriormente, 

em trabalhador nacional tocado pela ciência e pela técnica, produzindo eficientemente 

enfim. Nota-se, portanto, que havia uma “grande solidariedade entre essas formas de 

construir imaginariamente o meio rural brasileiro e as usadas para pensar os índios 

como matéria para intervenção governamental.” (LIMA, 1995, p. 108) 

A questão econômica apareceria também quando o alvo das políticas do Serviço era o 

trabalhador nacional. Em relatório de 1911, encontramos uma interessante definição 

para trabalhador nacional: 

 
Estes [os trabalhadores nacionais] são, estou convencido, os descendentes 

dos mártires da escravidão africana e da espoliação indígena, agora, em 

parte argamassados com os herdeiros dos usurpadores. É uma obra de 

reparação e de fraternidade, abrangendo a um tempo o progresso moral pela 

tocante incorporação do, outrora, aviltado trabalhador, e o progresso 

material pela expansão econômica (LIMA, 1995 
 

Neste trecho aparece de forma evidente algo que temos apontado: a percepção de que o 

trabalhador nacional era herdeiro da escravidão. Tal concepção trazia consigo uma 

gama de representações negativas sobre este trabalhador, em tudo coerente com a idéia 

de atraso do homem do campo de que tratamos acima. Localizar o trabalhador nacional 

seria, portanto, incorporá-lo ao mercado de trabalho de forma subordinada e com viés 

nitidamente autoritário. 

Se a duplicidade de atuação do SPILTN era fruto de uma concepção que aproximava 

índio e trabalhador nacional, outra comparação aparece com força na documentação 

oficial: a entre o nacional e o imigrante. Numa exposição feita ao Ministro da 
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Agricultura em 1923, o então Diretor do SPILTN utiliza essa comparação para justificar 

o trabalho sobre o nacional: 

 
Nós víamos desenrolar-se sob nossos olhos o espetáculo do contraste 

profundo que havia entre o modo de serem tratados os trabalhadores rurais 

provenientes de outras terras e os nascidos na nossa. Enquanto aqueles eram 

acolhidos com afagos e amparo nas colônias agrícolas, onde o governo 

proporcionava-lhes meios e facilidades de angariarem terra, boa morada, 

instrução para os filhos, etc., estes jaziam no meio de sua imensa miséria, 

inteiramente esquecidos de toda e qualquer proteção oficial. (BARBOSA, 

Luis Bueno Horta. Pelo Índio e pela sua proteção oficial. Exposição 

apresentada ao SR. Miguel Calmon du Pin e Almeida, Ministro da 

Agricultura, Indústria e Comércio, em 1923. Apud LIMA, 1995, p. 27) 

 

Desta forma, percebemos que a ação estatal sobre o trabalhador nacional, ao menos do 

ponto de vista discursivo, tinha por objetivo último torná-lo um colono, dotado da 

mesma ética do trabalho que se esperava do imigrante: um pequeno e moderno 

proprietário agrícola. Acontece que, para que isso acontecesse, seria necessário coibir a 

autonomia e a liberdade vivida por estes trabalhadores. 

Em 27 de setembro de 1910 foi nomeado Inspetor do SPILTN para Santa Catarina, o 

Tenente-Coronel José Vieira da Rosa
7
. Como vimos, no contexto de formação do 

serviço, foi comum a nomeação de militares paras as inspetorias. Vieira da Rosa 

formou-se no colégio militar de Porto Alegre e combateu na Revolução Federalista de 

1893-1894. Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e 

publicou em 1905 o trabalho intitulado Corografia de Santa Catarina. Profundo 

conhecedor do interior do Estado, o “Coronel Rosinha”, como era conhecido, tinha 50 

anos quando foi nomeado Inspetor do SPILTN, cargo que acumulou ao de responsável 

pela elaboração da Carta Itinerária de Santa Catarina. Atuaria ainda, de forma 

decisiva, na repressão aos rebeldes do Contestado, tenho escrito uma obra sobre o 

conflito, até hoje não publicada
8
. 

Uma semana depois da sua nomeação, Vieira da Rosa enviou correspondência ao 

Marechal Rondon comunicando que já havia entrado em contato com o governador do 

                                                 
7 Carta de nomeação de José Vieira da Rosa para o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 

Trabalhadores Nacionais. Pasta Vieira da Rosa - APESC. 

8 Vieira da Rosa acompanhou as ações militares no Contestado desde seu início em 1912 até o 

encerramento dos combates, sendo nomeado comandante das operações finais na região (Cf. 

RODRIGUES, 2008, p. 137) 
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estado e feito algumas consultas e solicitações
9
. A resposta de Rondon pode ser 

considerada uma síntese de alguns aspectos gerais do Serviço que destacamos acima e 

apresentava informações importantes para a atuação do SPILTN em Santa Catarina 

(Carta do Marechal Candido Rondon à Vieira da Rosa datada do Rio de Janeiro 

20/10/1910. APESC - Pasta Vieira da Rosa). 

Logo de início, Rondon elogiava a iniciativa de Vieira da Rosa em ter procurado as 

autoridades estaduais para angariar apoios para o serviço e afirmava que fora justamente 

por isso que escolhera militares para as Inspetorias, pois entre os civis “seria difícil, 

senão impossível, acertar com pessoas isentas das parcialidades políticas”. Sobre a 

solicitação de terras devolutas ao governo estadual, Rondon afirmava que, no caso 

indígena, devia-se buscar sempre as terras já ocupadas por eles e não pequenas áreas 

para aldeamentos. Orientava então que o trabalho do inspetor deveria começar com uma 

visita de avaliação do “grau de adiantamento” dos núcleos de população indígena. Neste 

ponto, Rondon procurava definir o sentido do trabalho do órgão: 

 
A nossa missão sendo, não de catequese, mas sim de proteção, temos que 

respeitar escrupulosamente o gênero de vida e os hábitos de cada tribo. 

Tratando-as com amor procuramos captar-lhes a confiança e a amizade, por 

meio da qual elas virão a nós de modo próprio, até chegarem ao ponto de 

serem colocadas em Povoações Indígenas e estas transformadas, afinal em 

núcleos agrícolas de trabalhadores nacionais. Estas transformações se 

darão num espaço de tempo maior ou menos longo, conforme o estado dos 

espíritos em cada tribo e o tato com nos houvermos. (Carta do Marechal 

Candido Rondon à Vieira da Rosa datada do Rio de Janeiro 20/10/1910. 

APESC - Pasta Vieira da Rosa). 

 

Neste trecho aparecem de forma clara tanto a tentativa de diferenciar proteção e 

catequese, quanto a concepção de que o indígena deveria se transformar em trabalhador 

nacional. Sobre este último, porém, Rondon informava a Vieira da Rosa que o governo 

federal não pretendia, naquele momento, fundar núcleos para nacionais nos estados do 

sul, mas que as terras para tais estabelecimentos deveriam estar próximas aos centros 

populosos, para facilitar o escoamento da produção. O último tema tratado na carta foi a 

verba para brindes destinados ao trabalho de aproximação dos indígenas selvagens. 

Rondon informava que a verba estaria disponível em breve, inclusive para a compra do 

gramofone que Vieira da Rosa solicitara. A saudação que encerra a carta define o 

                                                 
9 Infelizmente esta carta não foi localizada. Sabemos da sua existência e conteúdo pela resposta do 

Marechal Rondo analisada a seguir. 
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trabalho dos dois militares como “obra de engrandecimento moral e material de nossa 

pátria”. 

A partir da carta descrita acima, podemos seguir algumas pistas para identificar a 

atuação do SPILTN em Santa Catarina. Em primeiro lugar, parece que Vieira da Rosa 

não desistiu da intenção de conseguir terras devolutas para trabalhadores nacionais. Em 

14 de outubro de 1910, o inspetor encaminhou um ofício consultando o governador se 

estaria disposto a ceder terras devolutas para a criação de núcleos nacionais, 

argumentando: 

 
Sabeis que o governo federal chamou a si o encargo de proteger o silvícola. 

Melhor do que ninguém o sabeis, pois vindes de representar o Estado numa 

das casas do Congresso e, além disso, sei que mantivestes relações com o 

cidadão Ministro da Agricultura, de quem tereis ouvido, sem dúvida, 

referências ao serviço de proteção. 

Para que eficazmente se possa fazer um serviço de proteção torna-se 

necessário que se conserve para o silvícola as terras que eles ainda habitam, 

com exceção, já se deixa ver, d’aquelas enormes áreas doadas as diversas 

companhias. 

O Estado que sabiamente governais, que é nosso, e pelo qual temos 

obrigação de sacrificar até a própria vida, só terá a lucrar com a criação 

dos núcleos coloniais de trabalhadores nacionais. Certo de que 

compreendeis isso melhor do que eu, ouso esperar que, o mais breve 

possível, ponhais a disposição desta Inspetoria as terras devolutas, a fim de 

que prontamente sejam demarcadas (Correspondência do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio com o governo do Estado de Santa 

Catarina - 14/101/1910 - APESC). 

 

Aparentemente, a solicitação de Vieira da Rosa teve uma resposta muito rápida. Em 04 

novembro de 1910, o governador Vidal Ramos assinou a lei número 868 que autorizava 

“o Poder Executivo a ceder gratuitamente ao governo federal, terras devolutas para 

fundação de Núcleos Nacionais” (Coletânea de Leis, Decretos-Leis e Decretos do 

Governo do Estado de Santa Catarina, referentes à Agricultura e Pecuária no período de 

1874-1963. APESC). Mesmo não tendo resultado na fundação de algum núcleo, a 

referida lei contou com o reconhecimento do próprio Ministério da Agricultura que 

destacou a sua importância (RELATÓRIO MAIC, 1910-1911, p. 54.). Mais uma vez, 

não se trata de medir a eficácia da atuação deste órgão estatal, mas de perceber como 

sua montagem e suas iniciativas revelam as concepções construídas ao longo do tempo 

sobre o trabalhador nacional, ou como chamado em Santa Catarina, o caboclo. Muito 

mais do que a violência física que poderia estar por trás da fundação de núcleos para 

trabalhadores nacionais, estava sendo configurada uma relação de violência simbólica 

que identificava o caboclo como alguém sobre o qual haveria de ser empreendida uma 
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ação pedagógica marcadamente autoritária, próxima àquela formulada para os 

indígenas. 

Outro aspecto que pode ser destacado sobre a ação do SPILTN em Santa Catarina é o 

fato de que as linhas de atuação de Vieira da Rosa não eram prontamente aceitas por 

todos. Em julho de 1911, o inspetor denunciou um colono alemão que estava incitando 

seus pares a se organizarem contra os índios da região. Vieira da Rosa encaminhou uma 

cópia da carta que estava sendo distribuída com esse fim. Num primeiro momento, o 

autor da carta propôs que os colonos se organizassem para afugentar os “silvícolas” tão 

logo soubessem que estavam próximos às colônias. Citando como exemplo um conflito 

ocorrido na colônia Hansa, o autor concluiu que caso os colonos se organizassem: 

 
Os bugres ficariam perfeitamente cercados e nós os faríamos dançar por 

outra música, que não é a melodia de gramofone do domador de bugres Snr. 

Tenente Rosa. Porém, o que é o principal, teríamos evitado os ataques na 

Hansa e no Jaraguá e teríamos mostrado que os colonos alemães também 

sabem brigar, quando é necessário. (Correspondência do SPILTN ao 

governador do Estado, 23/07/1911 - APESC) 

 

Ao terminar o manifesto, o colono alemão cita os casos do Marrocos e China para 

sugerir que os cônsules alemão, italiano e austríaco comunicassem aos governos na 

Europa os grandes perigos que os colonos corriam em terras brasileiras. Este documento 

corrobora a idéia de que a relação entre os colonos europeus e os indígenas passou por 

inúmeros conflitos ao longo da Primeira República. Mas, para além, disso, o documento 

apresenta uma crítica direta ao trabalho de Vieira da Rosa e a utilização que este fazia 

do gramofone para atrair os indígenas. 

Outra situação a ser destacada foi a descontinuidade do Serviço em Santa Catarina, o 

que gerou reclamações do próprio governador Vidal Ramos. Em ofício encaminhado ao 

Ministério da Agricultura em 18 janeiro de 1912, o governador denunciou a presença de 

“índios selvagens” no núcleo colonial federal Esteves Júnior e, a partir deste fato, 

avaliou a transferência da inspetoria do SPILTN para o Rio Grande do Sul: 

 
Suprimida como foi a Inspetoria e anexado o estado à Inspetoria do Rio 

Grande, onde, releve V.Exa. a ponderação, há muitos anos já não existem 

tribos de índios errantes, a bela e patriótica iniciativa desse Ministério de 

chamar ao grêmio da civilização os infelizes indígenas e ao exercício de 

mais profícuas atividades inúmeros nacionais que a falta de proteção e 

disciplina para o trabalho, atira para a ociosidade e para o vício, ficou neste 

Estado, sem a devida continuidade, porque a despeito de muito esforço e 

atividade que possa despender, ao inspetor, com sede no Rio Grande, muito 

difícil será atender as emergências do serviço em Santa Catarina, com a 
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prontidão e energia que se faz mister para a necessária eficácia da garantia 

ao índio e ao colono.  (Ofício do Governador Vidal Ramos ao Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, 18/01/1912 - APESC) 

 

Na reclamação de Vidal Ramos aparece mais uma vez a dupla tarefa do SPILTN: 

chamar ao grêmio da civilização os indígenas e disciplinar para o trabalho os nacionais. 

Mas, a reclamação fundamental era a da descontinuidade do serviço: em fins de 1911 a 

inspetoria foi incorporada à existente no Rio Grande do Sul e em 1916 foi transferida 

para o Paraná (MENSAGEM, 1916, p. 76). Neste este último ano, porém, a 

preocupação era principalmente com as ameaças aos colonos: 

 
Não deixa de relacionar-se com o desenvolvimento agrícola do Estado, o 

serviço de índios. É sabido que em Blumenau e outros pontos os silvícolas 

inquietam os colonos, destroem as suas propriedades, quando não os 

atacam, massacrando-os. Torna-se, pois, impossível a localização de colonos 

nas regiões freqüentadas pelos índios. O posto federal de atração do Rio 

Plate conseguiu os melhore resultados. (MENSAGEM, 1916, p. 76) 

 

Não era a primeira vez que a preocupação com os colonos ficava acima do trabalho de 

proteção indígena. Em 1911, a mensagem do governador trazia a seguinte proposta 

acerca dos ataques indígenas às colônias: 

 
Seria, portanto, uma acertada providência a prática nos aldeamentos de 

índios mansos, de um regime que não permitisse essas perigosas incursões, 

que põem em risco a vida dos lavradores e habituam ao crime e a vadiagem 

os índios que uma imperfeita civilização tornou mais perigosos, porque, sem 

dominar os seus maus instintos, lhes aperfeiçoou a astúcia e lhes deu meios 

de ação mais temíveis (MENSAGEM 1911, p. 38) 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que ação do SPILTN em Santa Catarina, malgrado sua 

descontinuidade institucional e a pouca “eficácia” da sua atuação no que tange aos 

caboclos, teve um duplo objetivo: proteger os colonos imigrantes das correrias 

indígenas e “expandir o controle governamental sobre o território e as populações nele 

dispersas” (LIMA, 1995, p. 113). Assim, se para as áreas de colonização européia havia 

uma variedade de iniciativas agronômicas, para os indígenas tratou-se de implementar 

uma política que visava proteger muito mais o colono do que o próprio índio. Para os 

caboclos, elas permaneceram no campo discursivo, não se desdobrando  em maiores 

intervenções materiais, mas, certamente, colaborando para a construção de uma 

concepção negativa e excludente a respeito do trabalhador nacional. 
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Agricultura e dominação de classe em Santa Catarina. 

A história das instituições agronômicas em Santa Catarina e das demais intervenções 

estatais no meio rural catarinense comprovam que o ruralismo, enquanto ideologia e 

prática política, encontrou em Santa Catarina um espaço mais do que propício para agir. 

A implantação das colônias de imigração européia, por exemplo, significava a 

concretização de alguns dos seus mais importantes pressupostos: pequenas propriedades 

privadas com produção diversificada e para o mercado interno. Ao mesmo tempo, servia 

para concretizar o projeto de substituição do trabalhador nacional – indolente, arcaico, 

herdeiro da escravidão – por outro tipo de trabalhador, capaz de absorver e implementar 

as modernas práticas agrícolas divulgadas e defendidas pelos próprios ruralistas. 

As frações dominantes em Santa Catarina passavam, no início do século XX, por um 

processo que envolvia a busca de novas formas de reprodução e mesmo a disputa por 

novos espaços no cenário político nacional. Vimos também que uma determinada 

concepção de modernização da agricultura parecia ser a saída para estes setores. As 

instituições difusoras desta agricultura moderna eram consideradas como importantes 

peças deste projeto político e econômico em conjunto com a instalação dos núcleos 

coloniais como imigrantes europeus. Assim, não se tratava apenas de modernizar a 

agricultura de uma perspectiva eminentemente neutra e técnica, mas como forma de 

garantir uma determinada dominação de classe e um determinado espaço político em 

nível nacional. 

Tal projeto de dominação/inserção passava pela diversificação da agricultura em 

pequenas propriedades nos núcleos coloniais; pela modernização da pecuária, através da 

importação de reprodutores de raça; pela difusão de métodos “modernos” de criação 

intensiva e, finalmente, pela construção de todo um arsenal discursivo que visava ao 

mesmo tempo legitimar a intervenção estatal junto ao campo e fortalecer a identidade de 

classe dos proprietários rurais catarinenses. As propostas construídas e divulgadas pela 

Sociedade Catarinense de Agricultura e por seu fundador, Gustavo Lebon Régis, são 

importantes exemplos de como tal processo se deu. 

Este discurso estava orientado em três direções: para “baixo”, no sentido de justificar os 

mecanismos de seleção e exclusão do que era o agricultor moderno; para “os lados”, no 

seio da própria classe dominante catarinense no sentido de garantir a coesão em torno de 

um projeto político para o estado; e para “cima”, no sentido de integrar-se junto a um 
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esforço “nacional” de salvação da lavoura, legitimando-se assim enquanto parcela desta 

fração de classe e buscando um melhor posicionamento frente às demais frações 

regionalmente organizadas. 

Contudo, no estado de Santa Catarina havia uma parte do território sobre o qual as 

classes dominantes consideravam necessário intervir cada vez mais: a região de 

fronteira disputada com o estado do Paraná. Com uma estrutura econômica marcada 

pela pecuária extensiva e latifundiária ao sul e por uma expressiva camada de lavradores 

autônomos mais ao norte, nesta região encontravam-se importantes ervais nativos, além 

de ser uma região com valorização evidente, pois, sobre ela passariam os trilhos de uma 

importante ferrovia. Exatamente aí sobrevivia o caboclo, lavrador de fronteira, o 

trabalhador nacional que a ideologia ruralista pretendia superar. Incorporar essa região 

ao Estado significava, assim, transformar o caboclo em colono, fazê-lo enredar-se nas 

malhas do mercado de produtos agrícolas e de terras, subordiná-lo enfim à dominação 

de classe. O Serviço de Proteção aos Índios e Localização do Trabalhador Nacional foi 

uma das iniciativas que visavam esse objetivo, mas, como vimos, não logrou alcançar 

resultados efetivos. Por sua vez, a questão da indefinição dos limites territoriais entre 

Santa Catarina e Paraná tornou praticamente impossível a demarcação das propriedades 

e das terras devolutas na região, adiando até o momento da passagem da ferrovia, o 

processo de constituição da propriedade privada naquela região. 

Nossa hipótese é que os caboclos (especialmente no Planalto Norte) resistiram à 

incorporação do latifúndio procurando manter sua autonomia relativa, especialmente na 

produção da sua própria sobrevivência na roça ou na extração do mate. Este aspecto era 

profundamente incompatível com a proposta de modernização da agricultura que 

envolvia um forte aspecto disciplinador através da imposição de formas e lógicas 

produtivas bastante distintas daquelas utilizadas tradicionalmente pelos caboclos. 

Ao construir uma imagem do caboclo carregada de aspectos negativos e ao aproximá-lo 

da situação do indígena as classes dominantes catarinenses exigiam uma completa 

transformação no seu modo de viver que significava a “eliminação da possibilidade de 

sobrevivência individual fora do mercado” (FONTES, 2005, p. 25) 

Desta forma, o projeto político para a agricultura catarinense incluía a construção de 

entidades e experiências pedagógicas voltadas para modernizar/disciplinar o imigrante 

europeu que, na prática, excluíam o modo de vida do caboclo. O Campo de 
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Demonstração/Posto Zootécnico de Lages, única instituição na região serrana, destinou 

esforços mais evidentes para a modernização da pecuária, favorecendo diretamente os 

grupos dominantes da região e pouco interferindo na questão da produção agrícola dos 

caboclos. A existência desse conjunto de trabalhadores rurais completamente fora dos 

padrões desejados para a moderna agricultura ainda era vista como um problema a ser 

resolvido no início da segunda década do século XX. 

Neste contexto, o agente modernizador para a região serrana, capaz incorporar 

definitivamente aquele território ao Estado, seria a ferrovia São Paulo – Rio Grande e 

sua proposta colonizadora. Porém, no lugar de subordinar/disciplinar o caboclo, a 

exclusão continuou sendo a tônica do processo histórico vivido nesta região. A 

modernidade e o progresso representados pelo trem de ferro tornariam ainda mais 

dramáticos os conflitos no Planalto Catarinense, pois como o caboclo resistiu 

decisivamente também a esta nova modalidade de intervenção, só restaria ao Estado a 

violência explícita da Guerra. 

Fontes. 

 Correspondência do Major Vieira da Rosa - Pasta Vieira da Rosa - Arquivo Público 

do Estado de Santa Catarina. 

 Correspondência entre diversos e o Governo do Estado de Santa Catarina e 

Secretaria Geral dos Negócios do Estado (1890 - 1917) - Arquivo Público do Estado de 

Santa Catarina. 

 Mensagens do Poder Executivo ao Congresso Nacional (1903, 1905, 1908, 1911, 

1912, 1913, 1915, 1916). - Center for Research Libraries (www.crl.edu) 
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