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O Movimento do Contestado demarcou as fronteiras do Estado do Paraná e 
do Estado de Santa Catarina e definiu seus territórios, tendo como vítimas milhares 
de camponeses pobres, sendo uma das maiores guerras civis do continente 
americano. Neste contexto, o projeto tem como finalidade produzir estudos e 
pesquisas sobre o tema para que sejam socializados com a comunidade acadêmica 
interna e externa, ampliando o debate e desenvolvendo ações de sensibilização e 
resgate da história local. Entende-se que o Núcleo de Estudos do Contestado – 
NEC, assume relevância para o desenvolvimento regional por auxiliar a construir 
uma nova ótica para a história local, para a valorização do patrimônio histórico 
(material e imaterial), e por apresentar possibilidades para que, num futuro um 
pouco longínquo, seja desenvolvido o turismo histórico na região. O NEC tem 
desenvolvido encontros periódicos para estudos; atividades de campo, incluindo 
visitas a museus, a locais em que ocorreram conflitos e fatos relativos à guerra e 
encontros com pesquisadores do tema, bem como a constituição de acervo 
bibliográfico e multimídia acerca da temática. Com o interesse de envolver a 
comunidade acadêmica interna e externa, serão realizados eventos, palestras e 
atividades que tragam o tema à discussão. Espera-se ampliar as ações do núcleo, 
buscando abrangência regional de suas atividades. Tem-se como indicadores de 
avaliação a participação do público nas atividades realizadas – instrumento para a 
avaliação: formulário de avaliação do evento para o público que venha a participar; 
bem como o envolvimento dos integrantes do grupo na consolidação do Núcleo de 
Estudos do Contestado. 
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