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O ataque às estações: um episódio do Contestado   

através da narrativa de Robert Helling. 

Márcia Janete Espig 

 

Robert Helling foi um imigrante alemão que viveu por cerca de quarenta anos na região 

sul do Brasil. Chegando ao país no final do século XIX,   

trabalhou principalmente em funções relacionadas a construção e  operação de Estradas 

de Ferro nos estados de Santa Catarina e Paraná.   

Helling deixou suas memórias registradas na obra “40 Jahre im Innern von Brasilien; 

Erlebnisse eines Eisenbahningenieurs, von Robert Helling”,   

(Robert Helling – 40 anos no interior do Brasil. Aventuras de um 

engenheiro ferroviário). Helling constituiu-se como um observador privilegiado da 

sociedade, cultura e hábitos regionais. Além disso, descreveu importantes   

acontecimentos referentes ao Movimento do Contestado (1912-1916). Um 

dos  episódios que se destaca em sua narrativa é o dos ataques às estações de   

São João e Calmon da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande, nos quais pereceram 

muitos trabalhadores ligados à ferrovia, além de militares e   

civis. Em minha comunicação irei abordar o personagem Helling e analisar sua 

narrativa sobre o ataque às estações, relacionando-a à sociedade local e à Guerra do 

Contestado. 

 

"Em prol das vítimas": legislação,   

profissionalismo militar e reivindicação familiar durante a Guerra do Contestado. 

 

Rogério Rosa Rodrigues 

 

A partir  de 1914 a revista portadora do discurso de profissionalização  militar no Brasil, 

A Defesa Nacional, abriu uma subscrição para arrecadar   

dinheiro para auxiliar as famílias de soldados mortos em combate na Guerra do 



Contestado. A iniciativa permite refletir sobre a legislação referente a   

pensões para familiares que perderam seus entes em serviço militar, além de nos colocar 

diante da ação das mulheres - esposas e mães - em luta por   

direitos que acreditavam possuir.  Para explorar esses dois campos de possibilidades 

será tomado como fonte os anúncio sobre o fundo de   

subscrição publicados na revista A Defesa Nacional, relatórios das operações militares 

realizados durante a Guerra do Contestado contendo   

saldo de mortos em combate, matérias de jornais da época com reivindicação das 

mulheres e a legislação militar do período. O conteúdo extraído dessas fontes será 

articulado com o contexto de modernização militar implementado pelo exército durante 

a Primeira República. 

 

A ocupação das terras do planalto em Santa   

Catarina antes da Guerra do Contestado. 

Paulo Pinheiro Machado 

 

Através da analise da documentação judiciária e administrativa, da segunda metade do 

séc. XIX e do início do séc. XX, a comunicação tem   

como finalidade explicar o processo de ocupação da fronteira agrícola, as estratégias 

levadas a efeito para a legitimação de posses, o processo de   

concentração das propriedades, as ambigüidades e problemas para a  aplicação da 

legislação de terras e, principalmente, as condições de   

existência e reprodução social da camada de lavradores pobres frente aos  diferentes 

impactos vividos na região durante a Primeira República. Uma   

pesquisa sistemática neste sentido é de fundamental importância para se  conhecer a 

dinâmica da sociedade do planalto no início da República e se  estabelecer o peso das 

questões agrárias no desencadeamento do movimento do   

Contestado. 

 

Trajetórias individuais  e (no) projeto coletivo: A   

construção do MST no Ceará (1989-1997). 

Rose Elke Debiazi 



 

O presente artigo têm por objetivo discutir a política de deslocamento de  militantes 

ligados ao Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), sobretudo,   

da região sul do país para o estado do Ceará, no período compreendido entre os anos de 

1989 à 1997. Nosso intuito é analisar as trajetórias individuais utilizando como recurso 

a memória dos "militantes-migrantes", buscando apreender o significado dessa 

experiência para os mesmos e os seus   

desdobramentos na estruturação do movimento sem terra na região e os  consequentes 

reflexos na estrutura agrária cearense. Nos anos abordados a  orientação do MST esteve 

em torno da construção de Cooperativas de   

Produção Agropecuárias (CPAs) e da nacionalização do próprio movimento.  A 

necessidade de reflexão e releituras sobre a historiografia regional e o   

crescimento da produção historiográfica social do campo nos desafiam a (re) discutir a 

importância das experiências organizativas anteriores a  chegada do MST na região e 

suas especificidades; o papel da Igreja e dos   

sindicatos rurais e a concepção e/ou existência de uma "militância padrão"- que deveria 

ser "exportada" para o nordeste. Enfim, compreender o   

quanto determinadas práticas aceleraram ou serviram de entraves para a  instalação do 

movimento no estado do Ceará, incluindo a presença de  militantes oriundos de outras 

regiões do país. 

 

Terra e Trabalho: Reforma Agrária e os Mundos do   

Trabalho no Estado de São Paulo. 

Clifford Andrew Welch 

 

Um dos aspectos menos comentados sobre reforma agrária é sua relação com os 

mundos do trabalho. Terra, trabalho e capital são os fatores básicos de   

produção. Observamos nas diversas versões das políticas de reforma agrária uma 

preocupação não só com terra e capital, mas também com o  trabalho. Já que o estado de 

São Paulo tem a história mais comprida de   

experimentação com reforma agrária, nosso paper vai analisar os argumentos utilizados 

para defender e justificar as políticas de reforma agrária   



estabelecidas desde a Revolução Cubana para os confrontar com as experiências dos 

assentados no estado, com ênfase nas regiões do Pontal do   

Paranapanema e do Grande São Paulo. O objetivo é de esclarecer a relação entre as 

políticas da reforma agrária e os mundos do trabalho. 


