






não aceito quando dizem que o fim é cinza
se eu vejo o cinza como um início em cor
 
quando tudo finda, dizem, virou cinza 
equívoco, pois cinza cura, poesia eu sou

Mateus Aleluia



Esta publicação que você lê agora tem sua versão impres-
sa embalada num pacote cinza antichamas. Antichamas 
como alegoria para afastar o fogo — esse artifício que em 
inúmeros momentos foi usado para consumir testemunhos 
da história. 
 Corpos, livros e muito do que virou cinza entre 
1950 - 1954, em Chapecó, Santa Catarina, são retomados em 
fragmentos nestas páginas, com imagens de quem regis-
trou na época, com palavras de quem recolheu informações 
mais tarde, nas vozes do filme “O poeta de cordel”, nas 
palavras impressas em tipografia escritas há tanto tempo 
por Vicente Morelatto.
  Retomar a figura de Vicente é retomar a história 
do linchamento, mas também é retomar a força e a 
resistência de figuras como ele, de escritas que andam na 
terceira margem da literatura.
 Em 2018, durante a pesquisa, conseguimos um 
original do livro História do incêndio da igreja de Chapecó e 
o linchamento dos quatro presos escrito por Vicente entre 
1953/1954 e impresso com uma tiragem original de 400 
exemplares. Naquele período não havia editoras e a ati-
vidade literária era quase inexistente em Santa Catarina. 
Tendo este original que restou da queima e do recolhimen-
to feito em 1954, logo após a morte de Vicente decidimos, 
então, reproduzi-lo em fac-símile com o máximo de fideli-
dade: utilizando o mesmo formato, a mesma tipografia e 
acabamento. 
  Todo o processo de edição, da composição tipo-
gráfica ao corte e grampo, foi registrado, tornando-se parte 
narrativa do filme. Foram produzidos 1400 fac-similares: 
parte deles exposta e distribuída em um varal imenso na 
mesma praça onde os quatro corpos foram linchados (uma 
das cenas finais do filme) e a parte que foi guardada, de 200 
exemplares, compõe a tiragem numerada desta publicação. 
Além da versão impressa, também foram constituídas 
as versões sonora e a digital, como cópias para serem 
multiplicadas, disseminadas aos olhos e ouvidos da maior 
quantidade de pessoas e tempo possíveis.
  O que pode um livro? Esta edição se apresenta 
como essa pergunta, como todas as perguntas que ainda 
não foram respondidas e por aquelas a serem feitas.



























O LINCHAMENTO QUE 
MUITOS QUEREM 
ESQUECER
UMA CIDADE EM CHAMAS

MONICA HASS



A pequena cidade madeireira de Chapecó foi 
palco, em outubro de 1950, de um linchamen-
to de quatro pessoas após o incêndio da igreja 
católica do lugar. O crime teve ampla reper-
cussão, tanto no âmbito estadual como nacio-
nal e até mesmo internacional. Num período 
em que o mandonismo local, com resquícios 
do sistema coronelista, utilizava-se, basica-
mente, da violência e da fé religiosa no seu 
processo de dominação, verifica-se a partici-
pação ou conivência dos principais poderes 
da cidade no crime: o policial, o judicial, o 
político e o religioso. 
 A violência física e o conflito político 
predominam no exercício do mando desde a 
formação do município de Chapecó, no ano 
de 1917. Inicialmente o coronel Manoel dos 
Santos Marinho, de Passo Bormann, o coronel 
Fidêncio Mello e o major João Simões Cava-
lheiro, de Xanxerê/SC, digladiavam-se em tor-
no da sede e da comarca do novo município. 
A violência em termos políticos se expressava 
na intimidação a lideranças oposicionistas e 
aos eleitores, sobretudo em época eleitoral. 
A referida coação ocorria por meio da legi-
timação da violência via exercício de cargos 
públicos, destacando-se o papel do delegado e 
também pelo serviço prestado pelos capangas 
contratados pelos coronéis. 
 Coube ao coronel Manoel dos Passos 
Maia, sócio da Colonizadora Bertaso, Maia 
e Cia., a qual se instala na região a partir 
de 1919 com o apoio do governo estadual, o 
compromisso de cuidar de ordem pública e 
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de legitimar a ocupação do estado no oeste 
de Santa Catarina ao ser nomeado delegado 
de polícia de Chapecó. A aliança entre os 
coronéis colonizadores e o governo estadual, 
reforçada pelos compromissos resultantes do 
sistema coronelista, gerou modificações im-
portantes na correlação das forças políticas 
existentes, com os novos coronéis ascenden-
do ao poder. A despeito disso, as mesmas 
estratégias de dominação predominaram ao 
longo do tempo e a violência política persis-
tiu de forma semelhante quando o filho do 
coronel Ernesto Francisco Bertaso, Serafim 
Enoss Bertaso, assumiu a administração mu-
nicipal em 1944 e passou a liderar o Partido 
Social Democrático (PSD) a partir de 1945.  
 Tempos sombrios viveu esta comu-
nidade que teve o seu povoamento patroci-
nado pela Empresa Colonizadora e Indus-
trial Ernesto Francisco Bertaso, que trouxe 
migrantes, principalmente do Rio Grande do 
Sul, em busca de sonhos de melhoria de vida 
no oeste catarinense. Desde os anos 1940, 
o município, conhecido pela exploração da 
erva-mate e da madeira, passava por trans-
formações profundas devido ao seu cresci-
mento populacional e ao desenvolvimento 
do comércio, da indústria e da agricultura. 
Alterações também ocorrem no cenário 
político, com os colonizadores e madeirei-
ros perdendo o controle absoluto dos seus 
eleitores. Eles passam a disputar o poder 
com os profissionais liberais — advogados, 
médicos, comerciantes — que chegaram na 



região junto com os ventos das promessas 
de ordem e progresso de uma colonização 
planejada e se organizaram no contexto da 
redemocratização dos anos 1940, em torno 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
da União Democrática Nacional (UDN) e 
demais agremiações políticas.
 Diante de tantas mudanças que im-
pactavam esta comunidade conservadora, 
os olhos do delegado, do padre e dos habi-
tantes da cidade vigiavam atentamente os 
“estranhos” indesejáveis que estavam em 
desacordo com as condutas estabelecidas 
pelos donos do poder local e pela popula-
ção. E não foi diferente com os “forastei-
ros” que sangraram nas ruas do povoado 
naquele mês de outubro pelas mãos dos 
próprios moradores, os quais entendiam 
estar eliminando a ameaça que representa-
vam a esta comunidade produtiva e cristã. 
Seus nomes: Romano Ruani, Ivo de Oliveira 
Paim e os irmãos Orlando e Armando Lima, 
procedentes de Iraí e de Frederico Wes-
tphalen, no Rio Grande do Sul. 
 Numa época em que os incêndios 
eram frequentes, e as casas de madeira dos 
moradores se transformavam em casas de 
tijolos após o pagamento do seguro, os “fo-
rasteiros” foram acusados de pertencer a 
uma quadrilha de incendiários que pratica-
va roubos após colocar fogo em estabeleci-
mentos da cidade. Eles teriam incendiado o 
Clube Recreativo Chapecoense, uma serra-
ria da família Baldissera e a Igreja Matriz.  







As confissões foram obtidas pelo delegado 
local e seus auxiliares e capangas por meio 
de torturas com surras severas, torniquete 
no escroto e pedaços de taquara debaixo das 
unhas. 
 O incêndio da igreja comoveu pro-
fundamente a população predominantemen-
te católica, que correu com seus baldes de 
água para apagar o fogo. Foi em vão. Restou 
apenas a torre do sino e a cruz de metal 
retorcida. Desesperados, coletaram relíquias 
não destruídas pelas chamas, como casti-
çais, pedaços de imagens de santos, cruzes 
que guardaram como recordação. Por sua 
vez, o padre da cidade, nos dias seguintes ao 
incêndio, teria pregado um sermão dizendo: 
“Quem queimou a igreja tem que ser queima-
do que nem as imagens dos santos da igreja 
foram”. Aliado aos donos do poder local e 
num tempo em que “a voz do padre era lei”, 
sua fala contribuiu para que italianos cató-
licos se sentissem “autorizados” a participar 
do ato de violência.
 Além disso, o justiçamento coletivo 
ocorre num contexto em que as eleições de 
03 de outubro de 1950 alteraram o cenário 
político local. Venceu a oposição — o PTB 
coligado com a UDN e demais partidos — 
que derrotou os colonizadores e madeireiros 
congregados em torno do PSD. Os conflitos 
políticos aumentaram após a eleição, já 
que os organizadores do linchamento e as 
vítimas estavam em lados opostos. O delega-
do, acusado de ser um dos responsáveis pelo 



linchamento, com o objetivo de esconder as 
arbitrariedades e torturas cometidas contra 
os prisioneiros, era do PSD. Os presos, Or-
lando e Armando Lima, do PTB. A persegui-
ção aos adversários políticos e a proteção 
aos amigos, características do mandonismo 
local, resultaram na grande tragédia treze 
dias após o pleito eleitoral e estiveram pre-
sentes no processo criminal e judicial, tanto 
assim que, muitos afirmam ter havido, na 
realidade, um “processo político”.
 Os familiares e advogados dos 
irmãos Lima solicitaram a preservação 
das suas vidas, ao delegado e ao juiz. Em 
vão. Os quatro presos foram linchados nas 
noites de 17 e 18 de outubro por aproxima-
damente duzentos homens, da cidade e do 
interior, que invadiram a cadeia pública do 
povoado. Depois de trucidados por tiros, fa-
cadas, golpes de facão e pauladas, os corpos 
das vítimas da fúria coletiva, foram arrasta-
dos para o pátio, empilhados e queimados.
 A organização dos agressores, que 
se deslocaram do interior do município e 
de diferentes lugares da cidade, demonstra 
a articulação e o planejamento do crime. O 
grupo se concentrou no pavilhão da igreja 
católica, onde recebeu instruções de como 
deveria aproximar-se e cercar a cadeia. 
Empunhando facões, facas e armas de 
fogo, intimidaram os poucos policiais que 
faziam a guarda dos presos e que, pressio-
nados pela multidão enfurecida, se retira-
ram do local.



 No dia seguinte, moradores curiosos 
desfilaram em silêncio para olhar os quatro 
cadáveres e um clima de terror se instalou 
na cidade. O delegado de Joaçaba, responsá-
vel por presidir o inquérito policial, chegou 
com uma escolta de 15 homens para garantir 
a normalidade da situação e, mais tarde, 
também veio a polícia de choque de Florianó-
polis. Em seguida, iniciaram-se as prisões de 
respeitáveis cidadãos da sociedade, influentes 
membros do catolicismo local e de homens 
que trabalhavam duramente na lavoura para 
sustento dos seus filhos. 
 Por um longo período, amedronta-
das, poucas pessoas andavam nas ruas, até 
porque o policiamento não permitia mais 
de três indivíduos juntos. Muitos morado-
res mudaram-se e outros ausentaram-se 
por algum tempo; alguns deles ameaçados 
pelos organizadores do crime para que não 
fossem denunciados. Acabaram-se as festas, 
os bailes. O cinema fechou. Os viajantes, as-
sustados, deixaram de vir comercializar os 
seus produtos. Os migrantes, receosos com 
a violência, deixaram de comprar terras, 
estagnando assim o projeto colonizador da 
Empresa Bertaso por cerca de dois anos.
 A vida de dezenas de famílias e 
a economia local, ainda essencialmente 
rural, se desestruturaram com a prisão de 
71 pessoas. Do total de envolvidos, apenas 
48 foram julgados, a partir de 1952, e sete 
pessoas condenadas, dentre elas o delegado, 



absolvido em 1956 quando o PSD retorna a 
comandar o poder político local. 
 Após 70 anos o linchamento ain-
da é tratado como tabu. É proibido falar 
no assunto porque amigos, conhecidos ou 
familiares estiveram envolvidos. Mas o que 
a memória local tenta ocultar é que hou-
ve predisposição em fazer justiça com as 
“próprias mãos” por parte dos participantes. 
Respaldados nos valores da fé católica e do 
trabalho e insuflados por membros da elite 
política local, do poder religioso e pelo dele-
gado que pretendia esconder as provas das 
arbitrariedades cometidas contra os presos, 
moradores fizeram justiça por si mesmos. 
Eliminaram, por um ato de extrema violên-
cia, os forasteiros que na sua visão represen-
tavam uma ameaça à comunidade produtiva 
e cristã chapecoense, que se uniu em defesa 
dos seus valores e do seu patrimônio no qual 
investiram anos de trabalho e sacrifício. Os 
linchadores protegeram a comunidade a que 
pertenciam, a qual passava por uma fase de 
transição, convivendo com o antigo e moder-
no, mas que era, na sua essência, predomi-
nantemente conservadora. 











O POETA DE CORDEL
NARRATIVAS E COMENTÁRIOS  
DO FILME À PUBLICAÇÃO

CASSEMIRO VITORINO  
ILKA GOLDSCHMIDT



“É hora dessa história vir à tona”. Entre 
tantas palavras (não) ditas, essa frase que 
saiu da boca de Seu Getúlio, o filho do poeta 
Vicente Morelatto, revela a vida que poderia 
ter sido outra. Passados 65 anos, trazer à tona 
essa história que foi reprimida e reprimiu 
sentimentos, relações e o desejo de justiça, 
desafiou o projeto de documentário a ser 
mais do que um filme. A proposta que com 
essa publicação se concretiza é resultado do 
desdobramento de uma narrativa fílmica em 
outras linguagens artísticas, o “vir à tona” 
trouxe mais do que a história e registro da 
existência e obra do poeta, trouxe a obra em 
si, a poesia de cordel de Vicente Morelatto, as 
palavras que tentaram apagar, a existência 
que resiste às chamas do apagamento coleti-
vo das memórias.
 “Se alguém quiser publicar deve 
constar o nome do AUTOR Vicente Morelatto”. 
Assim está impresso na última página do 
livreto História do incêndio da igreja de Chapecó 
e o linchamento dos quatro presos, escrito entre 
1950 e 1953. Utilizando um gênero literário 
popular, praticamente inexistente no oes-
te de Santa Catarina, o homem que ousou 
destrinchar essa história em versos de cordel 
morreu em 1954, em situações suspeitas, no 
mesmo ano em que os exemplares da obra 
começaram a circular. Nem autor nem obra 
tornaram-se conhecidos, pelo contrário, am-
bos foram apagados da história oficial, assim 
como o fato narrado. Vicente morreu ainda 
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bem jovem, tinha 26 anos, deixou três filhos, 
sendo Getúlio o mais velho com três anos de 
idade.
 Em 2006, quando partimos para a pes-
quisa de campo por conta de um projeto an-
terior ao Poeta de Cordel, queríamos produzir 
um filme sobre o linchamento e nos reunimos 
com Dona Beatriz, a esposa de Vicente, mãe 
dos seus três filhos. A encontramos em Linha 
Bento, interior que antes pertencia a Chape-
có, mesma localidade em que morara com o 
professor. Ao falar do primeiro marido, aquela 
senhora de olhos vibrantes e voz embargada 
nos comoveu. Passado tanto tempo ela não es-
quecia do medo. Recordava que recebiam em 
casa envelopes que chegavam lacrados com 
um crucifixo preto. Ela nunca soube o que ha-
via dentro dos envelopes, mas presenciava os 
momentos em que o marido as recebia, mãos e 
rosto suados, a pele transparente. 
 A versão sobre a morte do professor, 
que acabou sendo assumida como a “histó-
ria oficial”, era a de que ele teria tirado sua 
própria vida. Beatriz, de verdade, duvidava, 
assim como sua neta Luciane Morelatto, a 
quem conhecemos passados mais de 10 anos, 
quando Beatriz já havia falecido. A história de 
Vicente Morelatto nos motivou a escrever um 
roteiro para um curta-metragem de ficção e 
depois o documentário que aqui se apresenta. 
Para tanto, em 2018 retornamos à Linha Bento, 
desta vez em busca do filho Getúlio.  
 À sombra de uma árvore próxima a 
sua casa, Getúlio, então com 64 anos, pouco 



sabia sobre a morte do pai e sentia uma sau-
dade enorme daquilo que não viveu. Isolado 
e afastado da verdade, a imagem daquele 
senhor de semblante doce e triste, sentado à 
beira da estrada, marcou nosso primeiro en-
contro e não saiu da cabeça. Ao conhecermos 
a neta de Vicente, Luciane, reconhecemos a 
mesma dor. Até hoje Luciane sente muito a 
falta do avô (o nono) que não conheceu em 
corpo, mas cujo espírito a acompanhou na 
infância e parte da juventude.
 Na sua breve passagem pela vida, 
Vicente Morelatto foi daquelas pessoas que 
marcam a história de outras e dos lugares 
por onde passam. Um homem que se des-
tacava pelo perfil de liderança. “Resolvia 
os problemas de todo mundo”, assim é 
lembrado pelos mais antigos moradores de 
Linha Bento Gonçalves, hoje pertencente ao 
município de Cordilheira Alta. Foi funda-
dor e diretor da escola local. Por tudo que 
representava para essa comunidade, a neta 
Luciane, quando ainda adolescente, iniciou 
um movimento para dar à escola o nome de 
Vicente Morelatto. Fez um dossiê e conse-
guiu maioria na Câmara de vereadores, mas 
o prefeito não acatou.
 Vicente era inquieto e estava sempre 
em busca de novos aprendizados, fazia cur-
sos por correspondência e buscava ampliar 
os conhecimentos. Gostava de política, era 
filiado ao PTB (Partido Trabalhista Brasilei-
ro), o mesmo partido dos irmãos Lima, mor-
tos no linchamento, injustamente acusados 



de incendiar a igreja. Os fantasmas, mais 
vivos do que mortos, não deixavam Morelat-
to seguir em frente. No início de 1954, após 
o término e publicação do livreto sobre a 
queima da igreja e o linchamento dos quatro 
presos, ele é transferido da escola de Linha 
Bento para uma escola bem distante, na 
Linha Tigre, hoje pertencente ao município 
de Xaxim/SC. E foi em março daquele ano 
que ele morreu. A história contada era de um 
menino caboclo que o acompanhava de casa 
à escola e testemunhara o professor indo 
de bar em bar misturando um pó branco à 
cachaça que bebia. Esta versão levou à tese 
de suicídio.
 Ao pesquisarmos lugares e per-
sonagens para o filme, encontramos na 
Linha Tigre os irmãos cuja família acolhia o 
professor Morelatto no período em que dava 
aula na escola da comunidade. Foi na casa 
da família Oliveira que o professor morrera. 
Em 60 anos nunca ninguém havia buscado 
saber como ocorrera a morte do professor. 
Os filhos e netos de Vicente sempre foram 
desestimulados a saber mais do que se falava 
na comunidade, só diziam para ficarem quie-
tos, que não valeria a pena. O ponto é que 
esse tal menino-testemunha nunca existiu. 
O professor vinha sempre sozinho, a pé. Na-
quele dia, parou para comer melancia com 
alguns conhecidos e passou mal no caminho. 
Chegou à casa da família Oliveira com sinto-
mas de envenenamento, embora até hoje os 
irmãos acreditam que o professor tenha sido 
vítima de uma congestão.



 O incêndio da igreja de Chapecó e 
o linchamento dos quatro presos durante 
muitos anos ficaram ocultos na história de 
Chapecó. Tratados como tabu, poucas pes-
soas ousavam comentar. Com a publicação 
de duas obras no final da década de 1990: 
O Poeta da Chacina, de Jovani Santos, e O 
Linchamento, de Monica Hass, o fato passou 
a ser contado e analisado com um pouco 
mais de tranquilidade. O medo que calou 
os moradores contribuiu para que Vicente 
Morelatto permanecesse desconhecido. Até 
a publicação de Jovani, em 1999, o nome do 
poeta praticamente havia sido apagado da 
memória e da história local.
 Nos 120 versos impressos o poeta 
deixa registrada a história que ninguém 
queria ouvir, pois denunciava a injustiça 
que fora acobertada. E continuaria sendo. 
Dos 400 exemplares impressos do livreto de 
Morelatto, apenas 100 foram distribuídos, os 
demais acabaram sendo confiscados pelas 
autoridades locais e, segundo alguns mora-
dores, queimados.
 A proposta narrativa do curta-me-
tragem O Poeta de Cordel foi sendo consti-
tuída de maneira muito peculiar, foram 
convergindo para essa história pessoas 
muito especiais, artistas de diferentes áreas 
que pareciam atraídos como um imã para 
contribuir a seu modo. Com 30 minutos de 
duração, o filme foi construído alternando 
os modos narrativos. São três momentos, 
três “atos”: a busca, a gráfica, a praça.



 Quando Getúlio e Luciane vão desco-
brindo o Vicente que fora deles tirado duran-
te tanto tempo, há uma verdadeira comoção 
em toda a equipe do filme. As gravações 
foram de encontros que nunca antes haviam 
acontecido. A descoberta da letra de Vicen-
te, a semelhança com a escrita do filho. O 
encontro com as últimas pessoas a estarem 
com ele antes de morrer, o relato de como foi 
sua morte, o sussurro por Beatriz. A palavra 
injustiça presa na garganta por mais de 60 
anos e que ao final do filme, continuará.
 Há um dispositivo na narrativa que 
torna-se fundamental no sentido de trazer 
literalmente à tona a obra de Vicente More-
latto. O livreto é reimpresso, em tipografia, 
tal qual o poeta imprimiu. Os mesmos tipos, 
os 120 versos iguais ao original, com os 
erros de impressão e gramática da época. O 
trabalho de pesquisa e edição foi realizado 
pela artista e editora Gabi Bresola em uma 
gráfica de Chapecó. Esse processo foi intenso 
e raro. A procura pelos tipos, pelo papel, pelo 
tipógrafo, o tempo da montagem e impres-
são, cada etapa foi vivida como um ritual de 
renascimento, sendo possível acompanhar 
parte dessa vivência no vídeo de making of 
“Gráfica” que acompanha esse material.
 No terceiro ato, o cordel vai à Praça 
de Chapecó, em frente à Igreja matriz, ponto 
central da história narrada — ali a igreja 
fora queimada e os corpos dos quatro acusa-
dos foram incendiados. Neste lugar, o grupo 
Vertigem de Ações Poéticas faz a leitura dos 



versos e ecoa a história que por tanto tempo 
se quis apagar. E a performance inicia com o 
acender de quatro velas, as chamas da justiça 
que vem em forma de versos. Nas vozes e cor-
pos de Fabiane Biazus (Fabi), Herman Silvani 
(Nico) e Valdemir Oliveira (Mano), ao som do 
baixo de Liza Bueno a praça estremeceu. Os 
símbolos do positivismo, do coronelismo, 
os responsáveis pela morte de inocentes, 
representados pelo busto do Coronel Bertaso 
e pelo monumento ao Desbravador testemu-
nharam a insurreição em forma de arte. 
 Sinal Fechado é a música que fecha 
e abre a narrativa, cedida para o filme pela 
Banda Sopro Difuso. E assim como tudo no 
processo de produção de O Poeta de Cordel
 foi conduzida magicamente. O fogo outrora 
usado para destruir a vida, agora reacende 
a esperança. Foi numa roda em torno de um 
fogo de chão que a trilha sonora do filme nos 
veio. Na voz e no violão de Jacir Antunes, 
Sinal Fechado deu sentido à vida e morte do 
Poeta. Foi Vicente nos soprando difusamente. 
 Entre o processo de produção, a 
montagem e finalização do filme veio a 
esse mundo o bisneto de Vicente. Nicolas, 
filho de Luciane, neto de Getúlio, esteve na 
estreia de O Poeta de Cordel em duas sessões 
lotadas no cine-teatro do SESC, em Chapecó, 
em dezembro de 2019. Na tela grande essa 
história veio à tona. Aplaudidos por uma 
plateia de pé, emocionada, Vicente e sua fa-
mília são a parte da história que pra sempre 
queremos lembrar.



 Por fim, essa história não poderia 
ficar no filme apenas, precisávamos fazer 
circular amplamente e por isso estamos aqui. 
Uma publicação idealizada em parceria com 
a amiga, artista e editora Gabi Bresola, sem a 
qual o filme seria apenas filme, o livro seria 
apenas livro. Convidamos para compor esse 
documento a professora e pesquisadora Dra. 
Monica Hass, autora do livro O Linchamento 
que todos querem esquecer publicado inicial-
mente em 1999 e que já conta com três edi-
ções. O texto de Monica Hass nos apresenta 
o contexto político em que se deu a Queima 
da Igreja e o Linchamento. Thiago Cinti e 
Fernando Vojniak contribuem com um estudo 
sobre a literatura de cordel manifestada por 
Morelatto no Oeste catarinense. 
 O combo está envolto de uma capa 
protetora, resistente ao fogo por meio de um 
líquido antichamas. Nele, está disponível o 
filme e o making of da Gráfica, em pen card, 
assim como o livreto contendo os 120 versos 
escritos por Vicente Morelatto impresso em 
tipografia numa versão fac-símile. Na publi-
cação digital, incluímos para a acessibilidade 
todos os versos de História do incêndio da igreja 
de Chapecó o linchamento dos quatro presos em 
áudio, na voz de Nico e Mano, do Grupo Ver-
tigem de Ações Poéticas. Tudo isso para que, 
definitivamente, essa história venha à tona e 
nunca mais seja queimada.
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Poema, autor e reedições

 O primeiro gesto no sentido de uma 
reprodução do poema História do incêndio da 
igreja de Chapecó e o linchamento dos quatro 
presos, de Vicente Morelatto (1928-1954), foi 
realizado por Jovani Santos, em 1999, com a 
publicação integral do poema em seu livro O 
poeta da chacina. Além de recolocar em circu-
lação o poema de Morelatto, já que os exem-
plares da impressão original são raríssimos, 
Santos incluiu um estudo introdutório sobre 
o poema e notas sobre a vida breve do autor.
 O poema de Vicente Morelatto foi 
publicado, na forma de um livreto impresso 
em tipografia, entre o final de 1953 e o início 
de 1954. Consta da folha de rosto que foi 
composto entre 15 de novembro de 1950 e 10 
de janeiro de 1953. O poema, tal como veio a 
público na forma impressa, é formado por 120 
sextilhas.
 Jovani Santos classifica o poema de 
Morelatto nos modos da literatura de cordel 
brasileira, assinalando os meios pelos quais 
essa forma literária se disseminava e como 
decaiu com a ascensão da prática jornalísti-
ca. Além disso, relaciona os atos poéticos que 
se assemelham ao cordel — manifestação 
poética visualizada em diversas regiões do 
mundo europeu e americano —, especialmen-
te ao cordel brasileiro, às práticas orais afro-
-brasileiras e às culturas escritas lusitanas. 
Concordamos com Jovani Santos no senti-
do de que o poema do linchamento guarda 
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relação com o cordel. Acrescentamos, entretanto, 
que a sextilha, composta em diferentes combina-
ções rimáticas, marca tanto o cordel do ocidente 
latino e do nordeste do Brasil, como também o 
cancioneiro popular e as culturas poéticas orais e 
escritas sul-americanas.
 Assim, o poema de Morelatto dialoga 
com os movimentos literários e poéticos repre-
sentados por obras como El Gaucho Martín Fierro 
(1872), do argentino José Hernandez (1834-1886), 
mas também com uma vasta produção poética 
sulamericana, presente no cancioneiro popular 
— tributário da poesia oral e da pajada —, propa-
gada pela escrita, pela música ou oralmente em 
performances de declamação, tendo ou não o 
acompanhamento de um instrumento musical.
 Essas práticas poéticas podem ser ilus-
tradas, no contexto sul brasileiro, pelo caso de 
João da Cunha Vargas (1900-1980). Compostos 
oralmente, seus poemas foram publicados nas 
versões escrita e musicada. Em 1980, poemas de 
Vargas foram publicados na forma escrita, no 
livro Deixando o pago (1980), a partir de grava-
ções em áudio e de poemas ditados pelo autor e 
transcritos por familiares, e, mais recentemente, 
em 2010, parte de sua poesia foi musicada pelo 
cantor e compositor Vitor Ramil, no álbum de 
milongas Delibab. Deste modo, sua poesia oral 
e os investimentos direcionados sintetizam as 
diversas faces da poesia sulamericana.
 Versos do poema de Morelatto foram 
epigrafados pela professora Monica Hass, em 
seus primeiros estudos sobre o objeto do poema 
de Morelatto, isto é, os episódios trágicos das 



ações incendiárias e dos atos violentos que 
assolaram Chapecó, em 1950. Posteriormente, 
esses estudos resultaram na publicação do 
livro O linchamento que muitos querem esquecer, 
atualmente em sua terceira edição. A presen-
te reedição do poema do professor primário, 
diplomado em pilotagem de aviões e poeta, 
Vicente Morelatto, é uma oportunidade única 
para atualizar o esforço permanente em 
direção ao conhecimento da história e da arte 
regionais.

Entre o oral e o escrito

 O parentesco, de fundo e de forma, 
com os cordéis, com o pajadorismo, com as 
práticas poéticas oralizadas, pode levar o 
“poema do linchamento” a ser considerado, 
assim como se considerou essas últimas, ma-
nifestações de uma “cultura popular”, ou de 
um universo folclórico, terminologias negadas 
por importantes estudiosos da cultura escri-
ta e da oralidade, entre eles, Paul Zumthor, 
para quem “cultura popular”, infelizmente, 
serviu para designar uma leva de produções 
literárias consideradas supostamente inferio-
res às práticas eruditas. Em seu livro A letra 
e a voz escreve: “Na maioria das sociedades 
(atingindo o estágio de evolução em que se 
constitui um Estado), constata-se a existência 
de uma bipolaridade que engendra tensões 
entre cultura hegemônica e culturas subalter-
nas.” Para Zumthor, “estas últimas exercem 
uma forte função histórica: a de um sonho de 



desalienação, de reconciliação do homem com 
o homem e com o mundo; elas dão sentido e 
valor a vida cotidiana, o que não implica em 
sua identificação com as ‘tradições populares’, 
transformadas, atualmente, em objeto museo-
lógico” (p.20).
 Assim, nas apropriações das culturas 
sulamericanas, é comum considerar como 
sendo “folclórico” tudo que advém das práti-
cas orais. Essa visão, para o autor, acaba por 
suprimir a figura do poeta e sua importância 
como intelectual. Em outro importante texto, 
Permanencia de la voz (1985) Zumthor, apresen-
tou o que denominou “tipologia geral dos índi-
ces de oralidade”, no intuito de categorizar as 
formas pelas quais as culturas orais se relacio-
nam com as letras e vice-versa, definindo, para 
tanto, quatro categorias textuais: 1. oralidade 
primária: a voz impera sem contato com a 
escrita; 2. oralidade mista: a escrita coexisten-
te com a voz no texto; 3. oralidade secundária: 
predomina a escritura sobre a voz; 4. oralidade 
midiática: predominância dos fenômenos de 
comunicação como as rádios e a música.
 Morelatto e seu poema estão situados 
entre culturas orais e escritas. Desse modo, 
todo um universo teórico e metodológico exi-
gente de análise se abre, como parece notável 
até aqui. Contudo, é preciso alertar sobre o 
paradoxo de que todas as manifestações orais 
anteriores à tecnologia de gravação em áudio, 
quando já não são mais encontradas nas prá-
ticas orais, estão fadadas a serem acessadas 
pelo próprio texto manuscrito ou impresso, 
caso existente, que, em um determinado mo-



mento, estabilizou na forma escrita uma cria-
ção poética oral cambiante. Para enfrentar 
problemas como esse, foi também Zumthor, 
no mesmo A letra e a voz, citado anteriormen-
te, quem propôs uma alternativa analítica ao 
conceber os “índices de oralidade” presentes 
nos textos, isto é, tudo aquilo que “no interior 
de um texto, informa-nos sobre a intervenção 
da voz humana em sua publicação — quer 
dizer, na mutação pela qual o texto passou, 
uma ou mais vezes, de um estado virtual à 
atualidade e existiu na atenção e na memória 
de um certo número de indivíduos” (p. 35).
 Compostos oralmente ou não, os ver-
sos de História do incêndio da igreja de Chapecó 
e o linchamento dos quatro presos foram publi-
cados na forma escrita. Existiu aí, pois, uma 
vontade de fazer o poema circular na forma 
escrita/impressa para ser lido no espaço 
privado ou no espaço público, silenciosamen-
te ou em voz alta. De qualquer forma, um 
primeiro conjunto de elementos a ser anali-
sado se encontra no conteúdo do poema. Na 
página 28, o segundo e o terceiro versos da 
estrofe 105 oferecem indícios da presença da 
oralidade na composição:

Sou autor desta poesia
Não preciso de arquivo
Eu trago na memória
E para o povo eu digo
Vicente Morelatto
É meu nome por extensivo



 Vemos aí uma referência à composi-
ção feita oralmente, arquivada na memória, 
que pode ser, doravante, declamada, antes 
que lida, sem a necessidade de um manuscri-
to ou um impresso, a depender da capacidade 
performática e de memorização do orador/
declamador. Encontraremos estes rastros da 
cultura oral presente na composição poética 
de Hugo Ramirez (1922-2007), especialmente 
em seu livro de poemas Gauchescas: décimas. 
Publicados em 1957, em sua maioria poemas 
em sextilhas, os poemas de Ramirez também 
refletem, como em Morelatto, os índices de 
oralidade mista, pelos quais as influências 
culturais da performance poética oral podem 
ser observados na estrutura semântica da 
oração, quando o autor deixa entrever as 
práticas da poesia falada em sua escritura, 
tal como no poema Chimarrão, especialmente 
no quarto verso:

Droga mística do pago
De misterioso sabor,
Num rude canto de amor,
Minha voz aqui recita
A gratidão infinita
Do gauchesco louvor! 

 Um rude canto de amor, uma voz que 
recita, uma memória que dispensa arquivo — 
logo, registro escrito —, são remissões tanto 
à cultura cordelista brasileira — visto a for-
ma de sua métrica poética, quanto às práticas 
da imprensa pajadora — visto a ordenação 
das sextilhas em estrofes enumeradas. 



 Aqui entra um segundo conjunto 
de elementos a ser considerado na análise 
de poemas situados entre a performance 
oral e a publicação escrita. Este conjunto diz 
respeito à chamada “sociologia dos textos”, 
atribuída a Donald F. McKenzie, que inspi-
rou a história cultural do livro e das práticas 
de escrita e leitura das últimas décadas. 
Importante teórico desta linha sociocultu-
ral de análise, o historiador francês Roger 
Chartier, em diversos textos, mas especial-
mente no prefácio do livro Do palco à página 
(2002), resumiu os postulados de McKenzie 
ao assinalar que o exame das “modalidades 
de inscrição dos textos” não pode estar se-
parado das análises das obras e da história 
dos leitores. 
 Desta maneira, as significações das 
obras são encontradas antes nos objetos e 
práticas, isto é, nas “categorias estéticas que 
regem a composição, a publicação e os usos 
dos textos”, do que na soberania do autor, 
opção da história literária tradicional, ou 
no funcionamento impessoal e automático 
da linguagem, posição da crítica semiótica. 
Assim, passa a ter importância fundamental 
o “estudo morfológico dos suportes do escri-
to”, pois ele permite observar as diferenças 
e desigualdades das práticas de escrita e 
leitura ao longo da história (p.12).
 No plano das marcas periféricas ao 
conteúdo, elementos a serem considerados 
na ótica dessa visada cultural e social na 
análise dos textos, incluindo sua morfologia, 



práticas e usos, como gesto de ordenamento 
do texto no sentido de estabelecer parâme-
tros de identificação do compasso e do ritmo 
da poética [oral], a inscrição numérica está 
geralmente voltada a facilitar a memorização. 
Presente em práticas poéticas como a de Mo-
relatto, a numeração das estrofes se configura 
como uma tentativa de transposição da per-
formance oral para o escrito. Importa assina-
lar que a análise dos elementos externos ao 
“discurso” é fundamental para essa observa-
ção. Esses elementos se localizam também à 
margem da mancha do texto impresso. Eles se 
encontram nestes índices internos ou exter-
nos ao discurso que apontam para a relação 
que tem a poesia e outras criações artísticas 
convertidas em texto/impresso — no presente 
caso a poesia de Morelatto e seus similares — 
com as culturas orais, anteriores à apresenta-
ção na forma escrita/impressa.
 Visualiza-se aí, portanto, a participa-
ção da métrica poética nordestina das sexti-
lhas e da prática tipográfica de enumeração 
das “décimas”, visíveis quer no Nordeste, quer 
no Sul do Brasil. Tanto uma quanto outra 
expõe o caráter múltiplo e estratificado que o 
contato entre oralidade e escritura causa num 
determinado espaço-tempo.
 Há uma última reflexão que pode 
ser feita sobre o livreto de Morelatto no que 
diz respeito a materialidade que caracteriza 
texto e suporte. Ela permite entrever indícios 
da história de sua composição pelo estudo 
morfológico e das modalidades em que o 



texto se inscreve. Esta reflexão está relacio-
nada também ao modelo visual que se aderiu 
na composição gráfica e tipográfica da obra. 
A capa do livro possui elementos estruturais 
similares ao modelo aderido pelos cordelistas 
nordestinos, porém não consta a ilustração 
xilogravada do conto, elementar nos folhetos 
do nordeste brasileiro da época. Todavia, sua 
capa tem grande semelhança com o modelo 
geralmente tipografado nos folhetos pajadores 
como os de José Hernandez, podendo-se então 
levantar a questão das influências das culturas 
tipográficas fronteiriças que circularam pela 
região Sul, ou, em última instância, ajoelhar-se 
ao fato de que tudo se deve ao baixo orçamento 
para impressão do livreto.

Um intelectual entre a letra e a voz

 O poema de Vicente Morelatto também 
pode ser abordado como representação de uma 
cultura intelectual subalterna, vivenciada em 
diversos espaços da Chapecó de meados do 
século XX, constituída pelas práticas tanto do 
cordel brasileiro, quanto do pajadorismo e en-
gendrada por indivíduos inquietos diante dos 
acontecimentos que permeavam suas vidas. 
Indivíduos que propagavam em verso sua voz 
e sua memória, atuando de forma criativa e 
política por meio da ação social de produção, 
reprodução e transmissão de narrativas poten-
cialmente destinadas a serem performadas na 
declamação ou disseminadas pela leitura. Já na 
primeira estrofe, Morelatto se dirige ao leitor:



Eu quero fazer ciente
A todo bom cidadão
Vou reproduzir em versos
E peço ler com atenção
O caso de Chapecó
Que se acha em narração

 A cultura poética da imprensa local, que 
circulava de mão em mão pelo folhear dos jornais 
regionais entre os citadinos letrados, ainda era 
demasiadamente marcada pela tradição acadêmi-
ca. O simbolismo, que já havia estabelecido seu 
espaço no meio acadêmico sulista após o movi-
mento poético paranaense tomar grandes propor-
ções no início do século, se tornara grande e sua 
bandeira foi hasteada pelos intelectuais do meio 
literário durante boa parte de século passado. Um 
poema publicado no Jornal d”Oeste, em 24 julho 
de 1948, ilustra bem como a tradição simbolista 
ainda se encontrava viva na imprensa chapecoen-
se da época. Segue trecho do poema A Calúnia, de 
autoria de Altamiro Pereira da Cruz, impresso na 
terceira página do periódico:

Com a sentida fétida, inclemente,
Ó calúnia, riácho ímpio e daninho,
Com fúria imensa feres o inocente,
Lanças ao justo a lama do caminho. 

 Embora a produção desses citadinos liga-
dos aos meios acadêmicos e jornalísticos compu-
nha grande parte dos acervos e arquivos do que 
restou desta calorosa época de produção poética 
regional, não podemos desconsiderar que figuras 
como Vicente Morelatto transitavam entre uma 



elite intelectual letrada e um cotidiano oral, 
circulando, portanto, nos meios rurais não-
-letrados ou de oralidade mista e nos meios 
urbanos letrados. Na página 27, na estrofe 
104, percebe-se uma mistura de suportes e 
meios de circulação da palavra entre os quais 
os “versos falados” de Morelatto agora se 
situavam:

O que a Revista e a gente conta
Ésta meus versos falados
Eu não condeno ninguém
Nem quero ser condenado
Para que todos me conheçam
Deixo meu nome assinado

 Dessa forma, vemos que em uma 
dada sociedade, ao se observar aqueles que 
tiveram contato com as letras e com a cul-
tura oral, é possível visualizar as múltiplas 
práticas que misturam diversidade e singula-
ridade e oferecem novas possibilidades para 
a história de intelectuais e da arte regionais. 
Estes que narram determinados aconteci-
mentos ou mitos, como diria Edward Shils, 
“dotadas de sensibilidade incomum”, atuam 
em diversos espaços, questionando as normas 
vigentes e pleiteando seus ideais.
 Compreender que na Chapecó dos 
anos 1950 circulavam diversas criações 
artísticas e intelectuais nos meios urbanos e 
rurais, por meio de jornais, revistas e pan-
fletos, pela escrita e pela voz, é vislumbrar 
que, na mesma região em que indivíduos 
afetos aos movimentos literários simbolistas 



reproduziam sua poética, principalmente na 
imprensa e nos meios letrados, também se 
faziam presentes indivíduos como Vicente Mo-
relatto, que se demonstravam questionadores 
dessas formas poéticas e seus meios tradi-
cionais, que teciam seus próprios espaços de 
atuação intelectual na sociedade, inventando 
e reinventando a fala, a palavra e os lugares 
de sua circulação. Na página 31 do livreto, os 
dois primeiros versos da penúltima estrofe do 
poema, resumem bem o que estamos a dizer:

Invensão é prá falar
Nas mesas dos cafés
Qem tem boa idéia
Não arrasta os pé
Não se maravilhas
A não ser o que é

  O estudo da obra e da trajetória de 
intelectuais que, como Vicente Morelatto, são 
agentes de uma cultura de oralidade mista e 
se propõem a inventar e falar nas mesas dos 
cafés, abre caminho para novas indagações, 
como aquelas voltadas às redes de relações 
desses indivíduos, suas aspirações e trajetó-
rias. Vicente Morelatto é umas dessas exis-
tências que deixa intrigado o conhecedor de 
parte dela. Aqui nos coube destacar especial-
mente o seu papel como intelectual e a força 
de sua poesia para a compreensão histórica 
dos diferentes modos de apresentação das  
práticas orais, escritas e artísticas da região.
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VICENTE MORELATTO
APRESENTANDO O POETA 
DE CORDEL



Vicente Morelatto foi um professor, escritor e 
poeta no interior de Santa Catarina naqueles 
idos de 1950. Como quase todos os moradores 
do oeste catarinense, veio do Rio Grande do 
Sul com a família para cultivar as terras e 
fazer comércio nas colônias. Porém, diferente 
de seus amigos e parentes, Vicente escolheu 
os livros. Queria estudar, aprender e ensinar. 
E assim foi.
 
No pouco tempo de vida ele foi professor, 
diretor e fundador da Escola Mista Munici-
pal Desdobrada de Linha Bento Gonçalves, 
comunidade rural que pertencia ao município 
de Chapecó. À noite ensinava os adultos. Por 
correspondência concluiu dois cursos: o de 
Contabilidade e o básico de Piloto de Avião. 
Também pelo correio conversava com pesso-
as de outras cidades, recebia cartas de São 
Paulo.

O professor participava de discussões políti-
cas, era do PTB (Partido Trabalhista Brasilei-
ro) e admirador de Getúlio Vargas e Ademar 
de Barros, tanto que os homenageou dando 
seus nomes aos dois filhos homens que teve. 
Vicente casou com Beatriz no dia 30 de setem-
bro de 1950, poucos dias antes da queima da 
Igreja de Chapecó, fato que determinou sua 
vida e sua morte.

Com Beatriz Morelatto viveu os primeiros 
anos de Getúlio e Ademar na Linha Bento. 
Quando mudou para o centro de Chapecó, 
Beatriz estava grávida de Odete, a filha que 
não chegou a conhecer.







Contam os mais antigos que foi um grande 
líder comunitário. Era atuante na Igreja local 
e auxiliava os moradores em relação à diferen-
tes assuntos. De conselhos sobre negócios à 
abertura de estradas. Participava da Via Sacra. 
E não perdia uma trova. Vicente tinha o gosto 
pela vida, pela arte, pelo conhecimento, pela 
justiça.

Vicente Morelatto morreu aos 26 anos de idade 
logo depois de publicar em versos de cordel os 
fatos que ainda hoje assombram moradores da 
cidade de Chapecó: História do incêndio da igreja 
de Chapecó e o linchamento dos quatro presos. Sua 
morte foi poucos dias após de ter sido transfe-
rido para dar aulas em uma escola distante da 
sua comunidade. Uma transferência explicada 
pelo amigo em poucas e meias palavras: “ele 
era uma pimenta e o prefeito…”

Ele nasceu no dia 19 de maio de 1928, em 
Estrela, no Rio Grande do Sul. Era um homem 
vistoso, alto. Tinha 1m72cm, os olhos eram 
esverdeados, os cabelos castanhos. Vicente 
morreu no dia 09 de março de 1954, na comu-
nidade de Linha Tigre, interior de Xaxim/SC. 
Foi enterrado e seu túmulo se encontra no 
cemitério de Linha Bento Gonçalves, lugar que 
escolheu pra viver e construir. Seu nome ainda 
espera a homenagem merecida, ser escrito em 
letras garrafais no portal de entrada da escola 
de Linha Bento, apesar dos prefeitos.
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