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O  conhecimento  da  história  local  e  o  resgate  da  memória  da  Guerra  do
Contestado  dialogam  com  o  mundo  vivido  no  território  onde  se  insere  o
Núcleo de Estudos do Contestado. Para dialogar com outras instituições que
tem se dedicado à analisar o movimento com outras concepções e em outra
perspectiva,  propõe-se  a  realização  de  reuniões  de  estudo,  montagem  de
acervo bibliográfico e multimídia,  visitas de campo a alguns municípios em
que se desencadearam os principais acontecimentos relacionados à Guerra do
Contestado, bem como realizar eventos, palestras e atividades que tragam o
tema à discussão, e a participação em eventos que abordam o tema. Além da
participação  de  membros  do  corpo  discente  e  docente,  conta  ainda  com
colaboradores externos  residentes na cidade de Videira.  O grupo se reúne
quinzenalmente para estudar assuntos ligados à temática e programar suas
ações. 
Tendo em vista a necessidade da criação de materiais didático-pedagógicos 
para revisitar os conteúdos, métodos e estratégias metodológicas que 
valorizem a identidade regional, a cultura cabocla e o patrimônio histórico-
cultural, buscou-se em 2018 tocar o cotidiano dos moradores do Bairro Doce, 
de Lebon Régis/SC, bem como do IFC Câmpus Videira e sua comunidade 
interna através de uma ação capaz de incidir na formação de uma nova 
percepção acerca do conflito. Através do Jogo de Tabuleiro Guerra do 
Contestado é possível descobrir, redescobrir, conhecer e interagir com a 
história da Guerra do Contestado, desmistificando ideias sacralizadas sobre a 
índole e modo de vida caboclos. Assim, revela-se à partir do lúdico uma nova 
possibilidade de apreensão da história e cultura que forma os habitantes da 
região do Contestado, seja em qualquer município que receber a ação.
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