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referentes às áreas de História.
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e figuras); letra Times New Roman, tamanho 12; os parágrafos devem iniciar a 1,0
cm da margem; a formatação de 21,0 cm x 29,7 cm (A4), deve ter margem superior
de 5,2 cm, inferior 5,2 cm, esquerda 3,5 cm e direita 3,5 cm.

3. O artigo de divulgação científica deverá conter os seguintes tópicos: Título (em
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que se encontrava “dentro de uma delimitação estrutural que é produto da história
anterior”.70

Fica explícito que o modelo sul-catarinense estruturado a partir de pequenas
propriedades se incompatibilizava com o modelo oligárquico tradicionalmente exercido
pelas famílias da região. Quando então “[v]ieram os Nunes, tiraram ele, e empossaram
o Evaristo Nunes. Isto sem eleição sem nada. Aí os colonos se revoltaram. Ainda
mais que eles tinham pegado todos os cargos”.71

As abordagens culturalistas da região de imigração sul catarinense parecem
perceber os fenômenos simbólicos dos grupos que interagiam, apenas como possibi-
lidades de se conhecer visões de mundo diferentes. Há uma certa ingenuidade nas
abordagens do encontro cultural. Com isso, a cultura e os sistemas simbólicos em
geral ficam relegados à condição de instrumentos de poder, isto é, de legitimação de
uma certa ordem social.72  É importante abordar esses universos simbólicos sociolo-
gicamente, de tal forma a percebê-los também a partir de suas funções ideológicas.
De qualquer forma, “Orleans já teve um tempo perigoso”.73

70 CARDOSO, Ciro Flamarion. Uma introdução à história. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 37.
71 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 226.
72 Cf. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 11.
73 Entrevista concedida por CACHOEIRA, Ezequiel. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e
mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 230.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 117-139, 2004
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67 SACHET, Celestino; SACHET, Sérgio. Santa Catarina – 100 anos de história: da consolidação do
território ao Estado Novo. Vol. 2. Florianópolis: Século Catarinense, 1998, p. 273.
68 Cf. HARNECKER, Marta. Os conceitos elementares do materialismo histórico. São Paulo: Editora
Global, 1983, p. 119-131.
69 Entrevista concedida por CACHOEIRA, Ezequiel. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e
mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 228.

libelo contra o regime de opressão e de tirania, contra a ignomínia do chicote e da
palmatória, contra o aviltamento das funções públicas, da Constituição e das Leis”.67

Mesmo optando por uma interpretação que sobrevalorize o confronto de dois
paradigmas políticos como geratriz da revolta civil em Orleans, a análise ficaria
fragilizada se não a situássemos, ao menos de forma sumária, dentro de uma estrutura
econômica. Sociologicamente há uma vinculação umbilical entre o sistema econômico
e o modelo político que o mantém e ao mesmo tempo é mantido por ele. As estruturas
políticas de uma determinada sociedade estão estreitamente ligadas ao modo com que
essa mesma sociedade organiza suas forças produtivas.68  Ora, a política oligárquica é
fruto, em última instância, de um modelo econômico baseado em grandes propriedades
agrárias, cuja produção está essencialmente voltada para o mercado externo, modelo
gestado desde o período colonial.

Nesse sentido, a revolta civil estava atacando localmente apenas a expressão
política de algo mais profundo e com uma longa história: a estrutura econômica pro-
dutiva a partir de grandes propriedades. Em Orleans, em nível de estrutura econômica,
estava-se gerando um excedente produtivo com mão de obra familiar e fundamen-
talmente a partir de pequenas propriedades. Havia, portanto, em nível regional, uma
estrutura econômica que não era comum às demais regiões do país. Se a política oli-
gárquica tinha coerência nacional pelo fato de a base produtiva brasileira ser pre-
dominantemente construída a partir de um modelo latifundiário agro-exportador, o
sul catarinense estava gerando uma contradição interna, pois, se por um lado, ali che-
gava o modelo de política predominante no país, por outro lado, em nível local, o sis-
tema fundiário não seguia o padrão nacional.

A revolta dos pequenos produtores de Orleans revela que a política local não
passava de uma ficção social, existia sem uma infra-estrutura econômica condizente.
A política local era fruto de uma certa inércia das estruturas políticas predominantes
no país, ou seja, refletia as condições econômicas e políticas da maior parte do território
brasileiro, mas não possuía base econômica que a justificasse localmente. Por isso,
por mais bem intencionados que fossem os revoltosos em seu afã de recolocar o
prefeito anterior em sua função – “Tudo na calma. O povo ocupando todas as ruas”69

– não seria um movimento de vontade coletiva local que iria desestruturar um modelo

Tempos Acadêmicos, n.2, p. 117-139, 2004
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que estará perdendo, segundo a reflexão de Norberto Bobbio. A revolta revela que há
grupos sociais em que já está presente uma diferenciação clara entre aquilo que faz
parte da comunidade coletiva e aquilo que é propriedade de alguém ou de um grupo.
“Nosso partido tinha botado um prefeito em Orleans, o Galdino Guedes. Vieram os
Nunes, tiraram ele, e empossaram o Evaristo Nunes. Isto sem eleição, sem nada. Aí
os colonos se revoltaram. Ainda mais que eles tinham pegado todos os cargos.”64

Lembremos que, na Velha República, a intervenção direta em governos
estaduais e municipais não era uma novidade. Quando um governo local não pertencia
mais ao mesmo partido que comandava o poder regional, ou quando o regional não
pertencia mais ao mesmo grupo que comandava em nível nacional, havia muitas
intervenções. Eufemisticamente, a política da época chamava essas intervenções de
“salvações”, ou seja, o poder federal substituía à força uma oligarquia por outra que
estivesse mais sintonizada com os interesses da oligarquia que comandava o poder
federal naquele momento.65

Portanto, a intervenção de Hercílio Luz em Orleans tinha sua tradição. Não
foi apenas um ato pessoal autoritário. Refletia uma estrutura, uma lógica política do
sistema oligárquico. Se atentarmos para o fato de que Orleans tornou-se município
em 1913 por força de um decreto da oligarquia Ramos, que na época estava sendo
preterida em Tubarão, perceberemos que a ação de Hercílio Luz tem sua lógica política
impecável dentro desse mecanismo. Hercílio Luz, que pertencia ao coronelismo urbano-
mercantil, era oponente da família Ramos, que pertencia ao coronelismo urbano-
pecuário.66  Orleans, que havia sido elevada à condição de município pelos Ramos,
por não se alinhar com os novos detentores do poder em nível estadual, sofreu a
intervenção direta do grupo capitaneado por Hercílio Luz. Nem Tubarão nem o governo
estadual de Hercílio Luz viam com bons olhos um superintendente que estivesse do
lado da ala do Partido Republicano Catarinense ligada à oligarquia da família Ramos,
que, desde a ereção de Orleans à condição de município, encontrava na localidade um
ponto de apoio político. O objetivo de Hercílio Luz era homogenizar as bases municipais
ao seu projeto político. O processo iniciado por Hercílio Luz foi tão truculento no sul
catarinense que, logo após sua morte em 1924, dois anos antes do término de seu
mandado, o jornalista João de Oliveira lança a obra O ditador catarinense, “um forte

64 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 226.
65 Cf. PEREGALLI, Enrique. O civilismo e as salvações. In: MENDES JR., Antônio; MARANHÃO,
Ricardo. Brasil história: texto e contexto – República Velha. São Paulo: Hucitec, 1989, p. 245.
66 Cf. CORRÊA, Humberto Carlos. Um Estado entre duas repúblicas: a Revolução de 30 e a política
em Santa Catarina até 35. Florianópolis: Editora da UFSC, 1984. Dessa obra de fácil leitura e de
cunho político, construímos a maior parte de nossas reflexões para a compreensão dos conflitos da
política oligárquica regional.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 117-139, 2004
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61 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 226.
62 Idem, ibidem, p. 228.
63 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 14.

Na revolta em Orleans, não há uma simples exteriorização de descontentamento
emotivo, uma raiva coletiva circunstancial. A maioria dos testemunhos se refere ao
desmando político iniciado pela renúncia forçada do prefeito anterior, legitimamente
eleito. O descontentamento é articulado na compreensão dos atores do evento como
um novo modo de conceber a prática política: “fizemos tanta dificuldade para nos
qualificar eleitores”,61  concepção que entra em choque direto com o modo de praticar
a política da Velha República. Os revoltosos manifestam um novo sistema de represen-
tação simbólica contraposto ao modelo luso-brasileiro de tradição colonial, onde a
lealdade e a identidade é dada pela família, ou por uma parentela estendida:

Mas sair de lá e vir tomar conta do município? Pegaram tudo: um
era prefeito, um era fiscal, um era delegado, um era isto, um era
aquilo. Empregaram todo mundo! Mandaram vir toda a família e
empregaram todos. Talvez, nem eram prepotentes. O pior de
tudo é o diz-que-diz-que. Como é? Vamos ficar embaixo dessa
gente. Eles são isto, são aquilo! São gente que vem corrida de
Curitibanos porque fizeram bandalheira por lá.62

A oligarquia, enquanto força política fundamentada no poder econômico de
um grupo, naturalmente possui tendência a interpretar o poder público como um
poder privado. A referência de que “o Cazuza não deixou fazer eleição livre”, mas
eleição a “bico-de-pena”, bem como a colocação de todos os parentes da “família
Nunes” para os cargos públicos municipais é a expressão mais tradicional do poder
oligárquico. Portanto, o fato que deu origem à revolta em Orleans é um exemplar
clássico do momento da República Velha. Não há uma separação clara entre a esfera
do poder público e do poder privado. “Um dos lugares comuns do secular debate
sobre a relação entre a esfera do público e do privado é que, aumentando a esfera do
público, diminui a do privado, e aumentando a esfera do privado diminui a do público;
uma constatação que é geralmente acompanhada e complicada por juízos de valor
contrapostos.”63

A revolta em Orleans deflagra uma crítica acirrada à mistura de esferas. O
Estado não é patrimônio de algumas famílias. Mesmo porque, se for permitido que as
funções públicas adquiram uma característica patrimonialista, é a esfera do público
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contradição entre a concepção da oligarquia e o modelo político das comunidades de
imigrantes. Em nível político, e é esse viés que nos interessa, percebemos nos colonos
de Orleans que um novo paradigma estava presente como estofo não tematizado da
prática dos revoltosos, ou seja, a idéia de que é o sujeito individual coletivamente
organizado que vai definir os rumos do encaminhamento político das comunidades.

Meu mano estava mais influído na política. Mas o primeiro a ser
preso fui eu. Meu irmão era o João Ghisoni. Éramos do lado do
Governo, republicanos. Mas só meu pai era eleitor. A nós, ele
não deixou votar. Depois é que veio o Vidal Ramos e estabeleceu
que só podia ser eleitor quem tivesse talão de imposto territorial.
Aí, sim. Orientados pelo padre, fomos a Tubarão, em quatro
irmãos, qualificar-nos. Meus irmãos João e Antônio tinham
estudado um pouco nos colégios de Brusque e Blumenau. Nós
outros, o Pedro, o Ângelo, o José, éramos mais burros. Fizemos
tanta dificuldade para nos qualificar eleitores e na hora da campa-
nha vieram até na colônia, recolhendo até os empregados. Aí
bastou um talão de fogão. Antes mesmo da eleição estragaram
tudo.57

Como podemos perceber, o esforço de toda a família “Ghisoni” para se
“qualificar” conforme as exigências da lei eleitoral da época, que exigia um “talão de
imposto territorial”, mostra que, para essas comunidades, o poder político tinha seu
fundamento na decisão do sujeito fonte da soberania. A comunidade se sentia traída,
pois, além de o presidente do estado ter forçado a renúncia do prefeito legitimamente
eleito para colocar outro de seu partido, “na hora da campanha vieram até a colônia,
recolhendo até os empregados. Aí bastou um talão de fogão. Antes mesmo da eleição
estragaram tudo”.58  Percebe-se claramente na revolta que as vontades, as necessidades
e os desejos da comunidade foram arbitrariamente negados, principalmente depois
que “fizemos tanta dificuldades para nos qualificar eleitores”.59  Além disso, depois da
fraudulenta eleição entrou toda a família na composição dos cargos públicos do
município. Assim se expressa um revoltoso: “A gente não gostou que fosse tudo
entre eles, os Nunes: prefeito, delegado, fiscal...”60

57 Idem, ibidem, p. 226.
58 Idem, ibidem, p. 226.
59 Idem, ibidem, p. 226.
60 Entrevista concedida por CACHOEIRA, Ezequiel. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e
mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 230.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 117-139, 2004



134

É exatamente dentro de todo esse complexo contexto, de uma região mantida
economicamente por uns e coordenada politicamente por outros que, além disso,
também se digladiavam entre si, que vai acontecer a revolta civil. Depois que Hercílio
Luz chegou à presidência do estado, projetos de interesses dos colonos foram
impedidos de ser realizados, principalmente projetos que se referem à criação de vias
para o escoamento da produção rural: “... em seguida fizeram as eleições. O governo
foi derrotado. O novo, Hercílio Luz, protegeu Tubarão e mandou abrir a estrada da
Barra do Norte a Aiurê”.52

Diferente de Lauro Müller, “que exercia a política como uma arte, através da
diplomacia dos conchavos”,53  Hercílio Luz, por sua vez, “com mais destemor usava
da luta aberta e decisiva para alcançar seus objetivos e garantir sua posição”.54  Uma
dessas demonstrações de “luta aberta e decisiva para alcançar seus objetivos” vai ser
deflagrada em Orleans, forçando a renúncia do superintendente e desencadeando
todo um processo que irá levar à revolta da população civil do município.

É interessante ressaltar que muitas testemunhas em nenhum momento
colocaram motivos pessoais para não aceitar as pessoas impostas pelo governador.
“Um dos Nunes era o Sebastião. Era fiscal. Até me parece melhorzinho que os outros.
Os outros também não eram ruins, mas vieram mandados”.55  O ponto central estava
no fato de que “vieram mandados”. A revolta revela que essa imposição não se
coadunava mais com o ethos político que foi gerado dentro do sul catarinense a partir
da mistura cultural e da forma organizativa dessas comunidades rurais. A comunidade
se colocava na situação de construtora do espaço político. Sentiram-se humilhados e
infantilizados politicamente diante de uma situação em que os mais interessados nas
funções não foram de forma alguma consultados. “Mas sair de lá e vir aqui tomar
conta do município! Pegaram tudo: um era prefeito, um era fiscal, um era delegado,
um era isto, um era aquilo. Empregaram todo o mundo! Mandaram vir toda a família
e empregaram todos.”56

A decisão do governador, executada sem nenhum tipo de consulta à comu-
nidade e desconhecendo totalmente o ethos político das mesmas, veio revelar a

52 Entrevista concedida por VOLPATO, Cipriano. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 274.
53 CORRÊA, Humberto Carlos. Um Estado entre duas repúblicas: a Revolução de 30 e a política em
Santa Catarina até 35. Florianópolis: Editora da UFSC, 1984, p. 19.
54 Idem, ibidem, p. 19.
55 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 241.
56 Idem, ibidem, p. 241.
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autonomia administrativa, poderiam definir melhor os rumos da região e fornecer-lhe
bases políticas significativas. E isso não era interessante politicamente para Tubarão,
pois enfraquecia seu poder político na região. “Tubarão foi muito contra o desmembra-
mento em município, mas Orleans venceu. Na implantação do município estiveram
presentes o Governador Vidal Ramos, o Major Jones Pinho, presidente da Câmara e o
Deputado Acácio Moreira. Houve uma grande festa. Na ocasião já havia banda, e
abrilhantou a festa.”49

O que podemos constatar é que a autonomia administrativa de Orleans
significou a posse do poder político de uma região dominada predominantemente por
populações imigrantes. Contudo, isso não mudou o fato de que durante décadas os
imigrantes, maior contingente populacional do município, não tivessem acesso algum
a funções político-administrativas da máquina municipal orleanense. Todos os prefeitos
das primeiras décadas são luso-brasileiros. Pode-se constatar isso pela lista dos nomes
do primeiros prefeitos.

Contudo, a admissão de que o poder executivo estava na mão dos luso-
brasileiros não significa que não houvesse conflitos pela posse do mesmo dentro
desse grupo. Os grupos oligárquicos luso-brasileiros, donos do comércio e da política
local, lutavam pelo poder em Orleans desde que se tornou município em 1913,
digladiando-se em confrontos que levavam até à morte, principalmente em períodos
de eleições, como se pode perceber no término do mandato do primeiro prefeito: “No
fim do seu mandato, o Cazuza não deixou fazer eleição livre, mas fez eleição a bico-
de-pena e soltou capangas para garantir. Foi morta uma pessoa na frente da Igreja”.50

Durante a Velha República, em Tubarão, principal cidade do sul catarinense,
as facções políticas, que representavam mais os interesses de grupos de famílias que
projetos políticos ideológicos, se digladiavam entre si:

O “partido de cima” e o “partido de baixo”, cujos apelidos foram
gerados pelo ponto de moradia dos seus principais dirigentes,
eram, na verdade, brasileiros a retemperar o convite à discórdia
e à bravata. O primeiro gerando em torno à tradicional família
Collaço (...) Na facção contrária, despontava com prestígio e
combatividade, entre outros, a figura respeitável de Patrício Pinto
de Magalhães. Ambos os blocos políticos eram acolitados por
inúmeros partidários, surgindo neste, muitas vezes, os extrema-
dos, capazes de enveredar pelas mais inesperadas cartadas.51

49 Entrevista concedida por NUNES, Sebastião. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 240-241.
50 Idem, ibidem, p. 225.
51 ZUMBLICK, Walter. Este meu Tubarão... 2 vol. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado de
Santa Catarina, 1974, p. 107.
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revelam que os grupos rurais da sociedade sul catarinense, apesar de toda precariedade
econômica, e principalmente apesar de toda dispersão espacial, articulavam politica-
mente suas comunidades de forma a garantir seu patrimônio e a segurança de suas
famílias. No meio de todo esse processo, geraram um modo peculiar de compreensão
política que entrava em conflito com o modelo oligárquico regional.

Neste contexto, a revolta civil em Orleans não é uma expressão totalmente
nova de reação da comunidade. Pelo contrário, insere-se no processo histórico de
formação de um ethos político criado de forma paralela a um Estado sem nação,
como também reflete a necessidade de essas comunidades estarem identitariamente
ligadas, como mecanismo de defesa e de sobrevivência diante da instabilidade política
e do mandonismo das famílias oligárquicas em nível local e regional.

A revolta civil: Uma compreensão dos fatosA revolta civil: Uma compreensão dos fatosA revolta civil: Uma compreensão dos fatosA revolta civil: Uma compreensão dos fatosA revolta civil: Uma compreensão dos fatos

Não há fontes escritas sobre o processo de desmembramento de Orleans do município
de Tubarão por ocasião de sua emancipação municipal no ano de 1913. Segundo
fontes orais, “quem fundou o município foi o Coronel Vidal Ramos”.47  Em viagem a
Tubarão, o então governador Vidal Ramos foi mal recebido. Mais tarde, quando o
distrito de Orleans elaborou pedido de ascender à condição de município, foi pronta-
mente atendido. Provavelmente, a demasiada importância política de Tubarão no
cenário sul-catarinense foi motivo de preocupação para a política estadual, que dependia
das bases para seus votos.

Além disso, a decisão fazia parte de um jogo de interesses políticos. A partir
da cidade de Tubarão, que por ser a maior cidade do sul de Santa Catarina à época
dominava política e economicamente a região, a família Collaço, principal oligarquia
da cidade, mantinha as rédeas do jogo político em suas mãos.48  Ao mesmo tempo,
estava ligada à oligarquia representada por Hercílio Luz porque a filha deste era casada
com José Collaço.

Nesse contexto, Vidal Ramos, ao permitir a emancipação política do Distrito
de Orleans, elevando-o à categoria de município, estava atacando a oligarquia dos
Collaço, de Tubarão, e indiretamente Hercílio Luz. Além disso, alçando Orleans à
condição de município, Vidal Ramos conseguia um centro de apoio encravado dentro
de uma região importante, marcada pela presença de muitos imigrantes que, adquirindo

47 Entrevista concedida por BÚSSOLO, Artur. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 240.
48 Cf. ZUMBLICK, Walter.  Este meu Tubarão... 2. vol. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado
de Santa Catarina, 1974, p. 140.
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Historicamente, a região sul do estado de Santa Catarina participava indiretamente das
conseqüências dos movimentos políticos gaúchos. Pequenos caudilhos com forças
paramilitares próprias, espécie de Lampiões dos pampas, arregimentados pelos grupos
oponentes nas refregas políticas típicas do Rio Grande do Sul, desciam dos planaltos
gaúchos para a região sul catarinense aumentando a desconfiança para com os
elementos que viessem do Rio Grande do Sul.

Novo Horizonte, ou Km 12, tremeu com a passagem do ladravaz
caudilho Leonel Rocha. Esse, perseguido na serra, desceu, com
um traidor, e reabasteceu sua companhia de setenta homens
saqueando todas as casas de negócio. Logo foram organizados
civis para a defesa, em caso de novo ataque. Foram postos
homens de guarda nos pontos estratégicos. Na serra do Rio do
Rasto, 14 homens. Na serra do Imaruí, 15 homens. Na serra da
Forcadinha 15 homens. Na serra do Campo dos Padres 5 homens.
Na vila de Orleans 11 homens. Total 60 homens civis, armados.
Mas Leonel Rocha não mais apareceu. Fugiu para o Rio Grande
com 50 homens a cavalo e 20 a pé.44

Segundo testemunhos orais, o modo como os federalistas e republicanos
tratavam os prisioneiros, como a terrível “degola” ou “gravata encarnada”, chegava à
região sul catarinense e criava uma mística toda particular dos gaúchos. Das revoluções
de 1922, 1924, nas quais o Rio Grande do Sul participou internamente devido ao
grupo tenentista que se associou a elas, havia chegado ao conhecimento de muitos de
que no interior a “degola” tinha sido usada.45  Portanto, na compreensão dos primeiros
colonos, visão que com certeza foi transmitida aos filhos, os problemas políticos
nacionais e do Rio Grande do Sul refletiam-se no sul catarinense de forma negativa
em relação às suas propriedades e à segurança de suas famílias: “No 1893 veio uma
turma de soldados para roubar. O povo escondia animais e gado, porque eles toma-
vam”.46

Portanto, a “manifestação orgânica” de organização das comunidades para
fins religiosos, a vinculação entre fé e pátria, a escolha de líderes de comunidade para
articular a coordenação religiosa e litúrgica, bem como o processo de reação aos
movimentos políticos revolucionários que ecoavam diretamente em suas comunidades

44 Jornal O Direito. Ano 1, n. 31, 14 de novembro de 1926, apud DALL’ALBA, João Leonir. Colonos
e mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 403.
45 Cf. DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto
São José, 1986, p. 232ss.
46 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In: DALL’ALBA, João Leonir. O tesouro do morro
da Igreja. Florianópolis: Seminário São José de Orleans; Fundação Catarinense de Cultura, 1994, p.
176.
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Outro ponto de partida importante para compreender a visão política das
populações rurais no período da revolta civil em Orleans se encontra no contato que
aos poucos os imigrantes foram tendo com os movimentos políticos que marcaram a
história do Brasil e que reverberaram na zona fisiográfica sul catarinense. O primeiro
envolvimento direto com a realidade política nacional se dá por ocasião da Revolução
de 1893, movimento desencadeado pela Marinha de Guerra no Rio de Janeiro, contra
o presidente Floriano Peixoto. Em Santa Catarina o movimento adquiriu enorme
repercussão e violência devido a acertos de conta entre famílias ligadas ao poder
político, bem como por estar vinculado aos problemas políticos do estado do Rio
Grande do Sul.41

As primeiras impressões políticas dos colonos sugerem que revoluções civis
no Rio Grande do Sul chegam até eles por causa das vias de acesso para o norte
através do litoral, da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, bem como pelo interesse
dos revolucionários em se apropriar de bens de consumo para a manutenção das
tropas. “A Guerra Civil fez muito mal ao nosso Estado. Porém a nossa colônia, pela
sua situação feliz, afastada do movimento geral de ambas as forças, evitou muita
desgraça. Só Orleans, Rio Oratório e Laranjeiras sofreram um pouco. A primeira por
ser estrada de ferro, e as outras por serem passagem para a Serra.”42  Quando em
1923 é deflagrada a revolta civil armada em Orleans contra o mandonismo político
local e regional, essas comunidades já tinham certa experiência contra ataques provindos
de fora da região contra os quais muitas vezes reagiram violentamente. “No Rio
Laranjeiras um soldado da revolução, por querer levar os animais de um colono, foi
morto por ele. A força da Revolução, já agonizando, e, pouco tempo antes, sofrendo
uma pequena derrota dos colonos alemães do Braço do Norte, pelo mesmo motivo,
não se resignou dar saída a este fato, temendo um levantamento dos colonos”.43

Como os grupos mais violentos vinham do Rio Grande do Sul, percebe-se o
sul de Santa Catarina como um apêndice desse estado. Para muitas cidades da região,
principalmente para a maioria do povo que não contava com rádio ou jornais, o Rio
Grande do Sul representava uma região belicosa e violenta. A raiz fundamental dessa
experiência do senso comum, às vezes exagerada em sua perspectiva, além do envolvi-
mento nos eventos descritos acima, nasceu também das migrações de muitas famílias
que, fugindo das constantes revoluções trazidas pelo complicado jogo político gaúcho,
se fixavam na região.

41 CABRAL, Oswaldo R. História de Santa Catarina. 2. ed. Rio de Janeiro: Laudes, 1970, p. 260-
277.
42 STAWIARSKI, Etienne apud DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros no Grande Orleans.
Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 33.
43 Idem, ibidem, p. 33.
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O comentário do cônsul revela que entre os imigrantes há também numa
forte relação entre religião e pátria, ou fé e nacionalidade, confirmando a análise anterior
de que, na organização da expressão social da religiosidade das comunidades, há um
latente potencial político. Percebem-se duas cosmovisões políticas bem diferentes e
delineadas. De um lado, a visão de política pautada para o confronto de interesses
domésticos e familiares representado pelas famílias luso-brasileiras que dominam politi-
camente, a partir dos núcleos urbanos, a região sul catarinense. De outro, uma visão
política modelada sociologicamente em chave religiosa, mas profundamente carregada
de nacionalismo, unindo fé e pátria, cosmovisão vivida no espaço rural. Não será
surpresa, portanto, que a corrida eleitoral entre Júlio Prestes, representando o governo
de Washington Luís, e Getúlio Vargas, representando a Aliança Liberal, tenha tido
uma forte aceitação nessas comunidades rurais: “No tempo de Getúlio entrou o lenço
encarnado, para distinguir dos Prestes, que tinham verde. Aqui em São Ludgero era
quase tudo lenço encarnado. Tudo Vargas, Liberais”.38  Como disse um sacerdote
católico numa celebração dominical na localidade de Nova Veneza em 1900, “o amor
da pátria e da religião, fundem-se no coração do homem”.39

Podemos perceber, portanto, que Santa Catarina se encontra na peculiar
condição de estar construindo sua identidade regional concomitante à construção da
identidade nacional. Outras regiões do país já tinham uma certa identidade regional
quando o Estado brasileiro decidiu construir de forma autoritária uma concepção de
nacionalidade. Todas as manifestações políticas dos imigrantes aparecem no sul
catarinense como uma força geradora de identidade. Nesse sentido, a revolta civil em
Orleans representa, além de uma reação contra a política de cunho oligárquico, a
demonstração de força identitária de uma comunidade que não aceita qualquer imposição
sem ser consultada: “Queria sim, dar uma demonstração de força. Fora instigado,
acirram-lhe os ânimos. (...) Mas fora, para demonstrar que sabia defender seus
interesses”.40  Se o Estado que os recebe não fornece esse substrato simbólico identitário,
se o Estado não lhes propicia a garantias típicas de um cidadão, como educação,
estradas, saúde, as manifestações políticas tentarão construir uma identidade local,
fruto dessa orfandade simbólica e social gerada pela omissão do Estado.

38 Entrevista concedida por NIEHUES, Carlos. In: DALL’ALBA, João Leonir. O vale do Braço do
Norte. Orleans: edição do autor, 1973, p. 135.
39 SAVÓIA, Cav. Príncipe Gherardo Pio de. Relatório do Cônsul Régio em Florianópolis – Fevereiro
de 1900. In: DALL’ALBA, João Leonir, Imigração italiana em Santa Catarina. Florianópolis:
Editora da UCS; EDUCS; Lunardelli, 1983, p. 69.
40 DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto
São José, 1986, p. 229.
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Inseridos numa sociedade cuja valoração da pessoa se dava por relação de dependência
para com o “coronel”, o capitão, ou uma família tradicional, cujo conceito histórico
que expressa todo esse tipo de relação é conhecido como “patriarcalismo”, os
imigrantes, em suas comunidades, ao contrário, estabeleciam relações pautadas a
partir do conceito de “manifestação orgânica”, modalidade de relação que nasce entre
iguais, cujos papéis sociais serão determinados pela comunidade como um todo, a
partir de suas necessidades e a partir de certas especificidades pessoais, ou seja, a
partir de certas características que seriam úteis para o bom funcionamento “orgânico”
da comunidade: “nas localidades em que não há sacerdotes, um colono menos inculto
que os demais é geralmente encarregado de ministrar instrução religiosa”.34

A prática social se constrói negando radicalmente qualquer paternalismo,
afirmando, outrossim, o papel de liderança como delegação orgânica da comunidade.
Há uma clara manifestação política mediada pela arquitetura religiosa externa, que são
as únicas possíveis nas atuais circunstâncias do momento histórico daqueles sujeitos.
O campo de aplicação do poder, naquelas circunstâncias, eram as organizações das
comunidades religiosas.35

Entretanto, nas metrópoles políticas do sul catarinense – Laguna, Tubarão e
Araranguá – a atividade política era um confronto de interesses entre famílias de luso-
brasileiros. “O advogado João de Oliveira, genro do velho Collaço, (...) através de seu
jornal, (...) a cada sete dias, como um fermento a azedar e obstruir qualquer tentativa
de trégua na família tubaronense, o advogado vergastava a oposição num linguajar
contundente e ferino.”36

Outro aspecto importante para a compreensão do ethos político das populações
imigrantes se dá na relação entre as categorias, fé e nacionalidade, ou pátria e religião.
Quando o cônsul italiano, portanto, um legítimo representante político no Brasil do
Estado Italiano, esteve visitando as colônias italianas no sul do estado de Santa Catarina
na primeira década de 1900, ele observou que “em todas as localidades que visitei
foram os sinos que saudaram a chegada do Cônsul; o primeiro lugar em que fui
recebido foi na igreja, que, no sentimento de nossos colonos, representa a pátria”.37

34 Idem, ibidem, p. 69.
35 Foucault é claro quando afirma: “estudar o poder em sua face externa, onde ele se relaciona direta
e imediatamente com aquilo que podemos chamar provisoriamente de seu objeto, seu alvo ou campo
de aplicação, quer dizer, onde ele se implanta e produz efeitos reais” (Microfísica do poder, Rio de
Janeiro: Editora Graal, 1979, p. 182).
36 ZUMBLICK, Walter.  Este meu Tubarão... 2. vol. Florianópolis: Editora Oficinas; Gráficas da
Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, 1974, p. 140.
37 SAVÓIA, Cav. Príncipe Gherardo Pio de. Relatório do Cônsul Régio em Florianópolis – Fevereiro
de 1900. In: DALL’ALBA, João Leonir, Imigração italiana em Santa Catarina. Florianópolis:
Editora da UCS; EDUCS; Lunardelli, 1983, p. 70.
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universo simbólico construído a partir de novos parâmetros de valores. Como diz
Bourdieu, “os símbolos são os instrumentos por excelência de ‘integração social’”.29

Uma nova “integração social” estava sendo construída a partir de um sistema
educacional, a partir de relações de trabalho livres e a partir de pequenas propriedades
num povoamento marcadamente rural. Uma atitude despótica do presidente do estado,
dentro desse contexto, trouxe como reação um levante popular: “nosso partido tinha
botado um prefeito em Orleans, o Galdino Guedes. Vieram os Nunes, tiraram ele, e
empossaram o Evaristo Nunes. Isto sem eleição, sem nada. Aí os colonos se revoltaram.
Ainda mais que eles tinham pegado todos os cargos”.30

Se olharmos mais diretamente para as relações constituídas ad intra nessas
comunidades, a primeira constatação que se pode fazer da cosmovisão política dessas
massas populacionais rurais é o extremo vínculo entre a organização comunitária e a
religiosidade. Se por um lado a ruralização potencializou a dispersão, por outro, a
religiosidade deu origem às primeiras formas de organização comunitária para enfrentar
esse dispersão. As celebrações eram momentos fortes de socialização das famílias
dispersas.“Depois da missa era novamente aquela movimentação. Grupos alegres da
mocidade, as comadres andando devagar, colonos aproveitando a viagem para uma
conversa de negócios, velhos de longas barbas deixando as montarias pastarem cada
macega apetitosa que aparecesse na estrada. Era um povo que se movimentava. E era
solene”.31  Em relatório enviado pelo Consulado Italiano em Florianópolis, datado de
fevereiro de 1900, consta que

O colono italiano é religioso. Atestam-no: 48 edifícios, entre
igrejas e capelas, que os italianos estabelecidos no sul deste
estado erigiram em menos de dez anos, com seus braços e às
suas expensas; o sacrifício que sustiveram ao fazer vir do Reino,
também à expensas próprias, quatro sacerdotes, assegurando-
lhes uma cômoda existência e os meios necessários ao culto.32

Esse esforço organizacional com a finalidade religiosa não escapou do próprio
relator, que em outra parte vai afirmar: “a organização dos fabriqueiros das capelas
que são a única manifestação orgânica de que se mostram capazes até aqui”.33

29 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 10.
30 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In: DALL’ALBA, Pe. João Leonir. Colonos e
mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 226.
31 Entrevista concedida por LOCKS, José. In: DALL’ALBA, João Leonir. O vale do Braço do Norte.
Orleans: edição do autor, 1973, p. 148.
32 SAVÓIA, Cav. Príncipe Gherardo Pio de. Relatório do Cônsul Régio em Florianópolis – Fevereiro
de 1900. In: DALL’ALBA, João Leonir, Imigração italiana em Santa Catarina. Florianópolis:
Editora da UCS; EDUCS; Lunardelli, 1983, p. 69.
33 Idem, ibidem, p. 69.
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Além da ruralização, que impedia a reprodução do universo simbólico e seus
padrões de cultura oligárquica entre as comunidades imigrantes, também a educação
formal no seio dessas mesmas comunidades agiu como um mecanismo de produção
de identidade e de proteção contra as ideologias da oligarquia regional que veiculava
valores particulares como se fossem universais.

No início do século XX, houve uma verdadeira revolução da educação escolar
nas colônias italianas no sul do estado. A mudança radical deu-se a partir de um
projeto orientado pelo estado italiano e por organizações afins. Em um “Relatório do
Sr. G. Caruso Macdonald, Regente do Real Consulado em Florianópolis – Outubro de
1906”,27  enviado à Itália pelo Consulado Italiano em Florianópolis, podemos encontrar
a única fonte primária que faz uma síntese histórica sobre o movimento de escolarização
nas colônias italianas no início do século passado. Há tempo a sociologia percebe a
escola como criadora de valores do pensamento dominante. Se entre as comunidades
luso-brasileira e açorianas “o universo simbólico mantém-se por si mesmo, isto é,
legitima-se a si mesmo pela pura faticidade de sua existência objetiva na sociedade em
questão”,28  entre as populações imigrantes esse processo se rompe porque a produção
do mundo simbólico luso-brasileiro terá como concorrente, além da ruralização, a
educação formal na própria língua do imigrante, e isso pelo menos até a Revolução de
1930, com o início de um processo de nacionalização forçada. Assim, a escola, que é
vista tradicionalmente como um elo de ideologização das massas, funcionará na
comunidade dos imigrantes como um motor de produção e de manutenção do mundo
simbólico dos imigrantes.

O programa possibilitou uma educação que reforçou o senso de unidade e
permitiu adquirir uma maior consciência de identidade cultural. O universo simbólico
foi reforçado e adquiriu mecanismo de reprodução institucional. O fato de esse processo
educacional ter criado arquipélagos onde se defendeu a língua e os costumes foi um
efeito colateral provocado pelos agentes financiadores desse processo e também pela
ausência do Estado brasileiro.

Constata-se, portanto, que a revolta civil em Orleans nasce em um ambiente
marcado pelo fortalecimento da identidade étnica do imigrante mediante mecanismos
de educação escolar formal. Nesse contexto, torna-se a expressão beligerante de um

27 Cf. “Relatório do Sr. G. Caruso Macdonald, Regente do Real Consulado em Florianópolis –
Outubro de 1906”. In: DALL’ALBA, João Leonir, Imigração Italiana em Santa Catarina.
Florianópolis: Editora da UCS; EDUCS e Editora Lunardelli, 1983, p. 145.
28 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes,
1987, p. 144.

Tempos Acadêmicos, n.2, p. 117-139, 2004



125

determinadas pelo espaço de tempo em que os colonos, aos poucos, criarão seus
próprios estabelecimentos para fazer eles mesmos esse mesmo processo comercial.
É esse processo que fez com que hoje a maioria dos centros coloniais e muitas
cidades metrópoles da região sul catarinense fossem vistas como italianas ou alemãs.
Mas ressaltemos que, até a década de 1920, eram ainda em grande parte dominadas
politicamente e comercialmente por luso-brasileiros. Esse processo, que segundo
Dall’Alba começa a partir da década de 1930, é descrito desta forma:

O colono que progride e quer se promover, almeja vir para a
cidade. E aos poucos a cidade troca de aspecto e de lideranças.
Os ex-colonos tomam as rédeas da indústria e do comércio, da
política, das atividades culturais. Gente de belas qualidades, de
capacidade excepcional, mas de pouco estudo, de pouca cultura.
O nível cultural da cidade decresce. Desaparecem quase antigas
manifestações culturais.25

Por tudo isso, o espaço geoeconômico sul catarinense é muito mais do que
as limitações de fronteiras geográficas com grupos sociais que o compõem. A região
é um verdadeiro local de produção e reprodução de mundos simbólicos diferentes: o
mundo urbano das oligarquias luso-brasileiras e o mundo rural das populações imigran-
tes. A experiência humana do imigrante, ao trabalhar na terra, ao rezar, ao construir
seus engenhos e moinhos, ao festejar, ao celebrar seus mortos, possui uma identidade
própria. A experiência humana dessas comunidades, ao ser expressão exteriorizada
dos que vieram da Europa, possibilita a construção de um mundo novo, que invo-
luntariamente será contraposto ao mundo luso-brasileiro com essas mesmas expressões,
mas com conteúdos diferentes. De fato, “o homem, ao se exteriorizar, constrói o
mundo no qual se exterioriza a si mesmo. No processo de exteriorização projeta na
realidade seus próprios significados”.26  São esses significados, principalmente os da
dimensão política, que serão o fundamento dos conflitos na revolta civil em Orleans.
Por isso, a revolta civil em Orleans revela que os instrumentos de produção de uma
representação do mundo social, como o mantido pela política oligárquica na região
sul catarinense, não conseguem mais reproduzir e socializar suas idéias dentro dessas
novas comunidades.

25 DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto
São José, 1986, p. 399.
26 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Petrópolis: Editora
Vozes, 1987, p. 142.
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concreto que brota de todo esse processo é que há na área urbana o grupo luso-
brasileiro, que domina a intermediação comercial do excedente produtivo, bem como
possui o poder político dentro do modelo conhecido como poder oligárquico: “no fim
do seu mandato o Cazuza (primeiro prefeito de Orleans) não deixou fazer eleição
livre, mas fez eleição a bico-de-pena e soltou os capangas para garantir”.23

A contraposição não é simplesmente explicada e justificada pelo fato de que
a aquisição de terras na área rural, por parte dos imigrantes, determinou esse antagonis-
mo. Pelos testemunhos obtidos na análise da revolta civil em Orleans e por tantas
outras testemunhas citadas, o que se percebe é uma oposição que nasce do viés
simbólico, ou seja, do conjunto de diferenças que brotam da língua, fé, organização
comunitária, visão política, etc., que funcionam como estruturas estruturantes no
processo de construção da realidade e do modo de perceber o mundo de cada um dos
grupos. Não há necessariamente um esforço intencional e maquiavélico para que
assim aconteça. O que há é a dinâmica sociológica subjacente à prática dos agentes
sociais dentro de um grupo, onde “o poder simbólico é um poder de construção da
realidade que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato do
mundo (e, em particular, do mundo social)”.24

Muitas das cidades do sul catarinense que hoje são consideradas italianas ou
alemãs, em suas origens e por muitas décadas foram marcadas profundamente pela
cultura luso-brasileira e açoriana. O fato de hoje nos encontrarmos diante de uma
região eminentemente marcada pela cultura das etnias que entraram a partir da segunda
metade do século XIX deve ser diferenciado das influências políticas e culturais que
elas começaram a ter neste mesmo cenário. Há muito de anacronismo em leituras
históricas feitas atualmente, principalmente não levando em conta que houve um
espaço de tempo onde essa imigração passou pelo processo de capitalização que lhe
permitiu se dirigir para a cidade-núcleo da colônia, e a partir daí se inserirem na
política local. Assim, o capital necessário para abrir negócios nos pequenos núcleos
que se formavam nos entroncamentos coloniais nos primórdios do povoamento do
território sul-catarinense provinha dos “brasileiros”. Não eram grandes empresários
nem possuidores de fortunas, mas comparados aos imigrantes que chegavam eram
vistos como mais bem situados economicamente.

Temos, portanto, nas primeiras décadas de colonização sul catarinense, um
processo onde os “brasileiros” serão os intermediários de uma capitalização primária
dos colonos. Como atravessadores do excedente produtivo da região, ao mesmo
tempo que facilitam a exportação dos produtos dos colonos, suas atividades serão

23 Entrevista concedida por NUNES, Sebastião. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 225.
24 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 9.
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Apesar do grande contingente de imigrantes que chega à região sul catarinense
e do lento processo de miscigenação, a antiguidade das metrópoles econômicas e
políticas da região, Laguna, Tubarão e Araranguá, ditou a organização do lento processo
de urbanização da região e manipulou durante décadas o poder político regional. O
estudo de tantas entrevistas nos leva a crer que o fato de, desde o início, os brasileiros
estarem envolvidos com o comércio do excedente produtivo dos colonos criou uma
maior influência do elemento brasileiro na organização das vilas constituídas para
serem os núcleos coloniais.

É interessante observar que, embora a zona tenha comportado
grande número de colonos estrangeiros, italianos, alemães e
mesmo outros em menor escala, como os poloneses, não se
observou a evolução de uma colônia para um centro urbano
típico, com formas arquitetônicas prevalentemente européias,
como ocorreu na bacia do Itajaí e no Litoral Norte. Tubarão e
Laguna já exerceram, desde o início as funções de centros con-
vergentes.21

A cidade de Orleans, por sua vez,

nasceu com nítida predominância do elemento nativo, de origem
portuguesa ou açoriana. Comerciantes de Laguna e Tubarão é
que compuseram a estrutura social do centro administrativo da
colônia. De lá também vieram os caixeiros, os empregados, os
operários das fábricas de banha, os funcionários da estrada de
ferro. Não admira que as manifestações culturais do centro urbano
tenham sido típicas do folclore açoriano-português: danças,
retretas de banda, carnaval, boi-de-mamão, bandeira do Divino,
cantorias de Reis, desafios de trovas, barraquinhas das festas.22

A importância em ressaltar esses dois mundos simbólicos não é uma mera
abstração teórica. A análise da formação do espaço geoeconômico sul catarinense, na
tentativa de compreender melhor a revolta civil em Orleans, principalmente por meio
de fontes orais, nos permite inferir que a contraposição básica entre o urbano e o
rural, representada respectivamente pelos grupos brasileiros e imigrantes, revela a
incompatibilidade básica de mundos de valores sociais e políticos diferentes. O fato

21 LAGO, Paulo Fernando. Santa Catarina: dimensões e perspectivas. Florianópolis: Editora da
UFSC, 1978, p. 106-107.
22 DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto
São José, 1986, p. 403.
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Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Se de um lado esse modelo permitiu uma
capitalização primária que criou as pré-condições para a industrialização catarinense,
de outro marcou o estado catarinense com um longo período de regionalização interna.

O sul catarinense, por sua vez, era formado por cinco municípios: Laguna,
Tubarão, Araranguá, Urussanga e Orleans, com as sedes municipais escassamente
povoadas. “Nasci em 1910 e me criei em Grão Pará. No meu tempo de criança havia
moradores por aqui, mas só espalhados, cada um em suas terras. Não havia grupinho
de casas unidas. Não havia. Isso é coisa de pouco tempo para cá”.19  Outro testemunho
afirma: “Conheci Orleans, com poucas casas. A colônia estava toda extraviada, né!”.20

A política de criar “colônias extraviadas”, ou seja, espalhadas espacialmente,
estava ligada a uma estratégia de valorização dos lotes urbanos, que, com outros
fatores de ordem moral, veio a influenciar, durante muitas décadas, o modelo de ur-
banização sul catarinense: uma região formada por pequenas propriedades, marcada
por uma filosofia de capitalização baseada no trabalho familiar, extremamente ruralizada
e nucleada por uma sede urbana escassamente povoada. É esse espaço econômico,
marcado por uma autonomia e falta de comunicação com o resto do Estado catarinense,
extremamente ruralizado e dependente politicamente de três centros urbanos, Laguna,
Tubarão e Araranguá, e ainda mais, marcado por um processo de grupos sociais
etnicamente fechados, caracterizados por uma colonização descontínua e com pouca
influência do Estado em sua socialização, que vai ser o cenário da revolta civil em
Orleans.

Para os luso-brasileiros que intermediavam o excedente produtivo das comuni-
dades imigrantes e dominavam o poder político com base no domínio urbano da
região, a política oligárquica era a expressão natural de um modo de compreensão da
ação política; um elemento natural ao mundo simbólico desses grupos, cujas raízes
foram construídas desde o início do processo de colonização da América portuguesa.

Ora, a dispersão rural dos imigrantes permitiu uma certa neutralização da
comunicação da política oligárquica e todo o poder simbólico a ela agregado. Dessa
forma, os colonos se tornavam potencialmente abertos a recusar o domínio político
das famílias oligárquicas locais. A organização de um espaço diferenciado tornou-se
princípio de diferenciação da compreensão das estruturas que regiam a vida social
nessa região.

19 Entrevista concedida por HEIDEMANN, José Matias e ROLLING, Joaquim. In: DALL’ALBA,
João Leonir. O tesouro do Morro da Igreja. Florianópolis: Seminário São José de Orleans; Fundação
Catarinense de Cultura, 1994, p. 101.
20 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In: DALL’ALBA, João Leonir. O tesouro do Morro
da Igreja, Florianópolis: Seminário São José de Orleans; Fundação Catarinense de Cultura, 1994, p.
176.
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revoltosos, no vale do Rio Belo, perceberam que os soldados se deitaram e se colocaram
em posição de tiro, houve uma debandada geral. “Aí a turma esmoreceu. Ninguém
quis enfrentar. Debandada geral. Mas fugiram pelos matos! Outros agarraram a estrada
de volta. Ninguém queria ser preso com armas e jogavam as armas no rio, ao atravessá-
lo na corrida”.14

No pequeno vale do Rio Belo, onde se daria o campo de batalha caso ambos
os lados decidissem usar as armas, uma moradora antiga, D. Xiquinha Cachoeira
afirma que

Muitos agarram os matos para os nossos lados. Ninguém sabia
se os que vinham atrás eram companheiros fugindo ou se eram
soldados, perseguindo. Olha, ficaram muitos pedaços de roupas
por esses matos. E tem aquela daquele revolucionário fugindo e
se engalha num espinheiro. Pensando ter sido agarrado, logo
ficou gritando: “Me largue! Me largue, sou inocente!”. Houve
muita gente atravessando os matos todos e descer no Noventa
e Dois.15

Os que não conseguiram fugir foram levados presos: “foram presos em massa mais
de cem colonos, cercados num quadrado de policiais com carabinas embaladas. Um
a um passaram pela palmatória”,16  “espécie de madeira em forma de batedeira de
carne”.17  De fato, “Orleans já teve um tempo perigoso”.18

A construção de um A construção de um A construção de um A construção de um A construção de um ethosethosethosethosethos político político político político político

Santa Catarina, até o final da década de 1930, era formada por regiões autônomas
com pouquíssimo contato entre si, devido à peculiaridade de seu revelo, processo de
povoamento, falta de vias de comunicação terrestre interligando essas mesmas zonas,
e principalmente pelo modelo econômico que, na ausência de um comércio interno
catarinense, comercializava o excedente produtivo para os mercados de São Paulo,

14 Entrevista concedida por CACHOEIRA, Ezequiel. In DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e
mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 230.
15 Idem, ibidem, p. 229.
16 Entrevista concedida por BISTRIEK, Antônio. In DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 230.
17 Entrevista concedida por BÚSSOLO, Pompílio. In DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 224.
18 Entrevista concedida por CACHOEIRA, Ezequiel. In DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e
mineiros no Grande Orleans, Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 230.
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A revolta começou em Grão Pará, chefiada pelo Galdino Guedes.
De manhã cedo chega o Bernardo Gesing, da Taipa. E me convida,
quase me força, a participar do movimento de toda a colônia.
Fui. Ao amanhecer do dia, do Otávio Ceolim até o Morro da
Fazenda era tudo homem, a pé e a cavalo. Ali fora programado o
encontro de toda a colônia. Assim unido, todo o grupo foi se
encaminhando para a prefeitura. O prefeito ainda estava em casa.
Foram e trouxeram o prefeito e o delegado. Tudo na calma. O
povo ocupando todas as ruas. As duas autoridades não tinham
como resistir. Foi-lhes dado pedido que renunciassem, e eles
disseram que entregavam os cargos. Foi empossado pelo povo
o Galdino Guedes. Aí o povo se alegrou. Foi um festão. Um
tiroteio como nunca se viu em Orleans. Do grupo para baixo, até
a prefeitura, foi um tiroteio só, atirando para o ar. Logo todos
foram se dispersando, e o Galdino Guedes voltou para Rio das
Furnas.10

No mesmo dia, o prefeito deposto pelo levante popular dos colonos telegrafou
ao governador e pediu reforço militar para voltar ao cargo. No domingo, dia em que
toda a comunidade urbana se reunia na igreja matriz para a missa, começaram-se a
efetuar as primeiras prisões: “Domingo, às dez horas chega um destacamento da
polícia, de trem. Era hora da missa. Já prenderam algum. Tentaram me prender também,
mas dormi duas noites no mato.”11  Segundo uma testemunha importante do evento,
“Eu tinha ido à missa ao domingo para ver o movimento. Porque nós tínhamos feito
o movimento no sábado. Tínhamos reempossado o Galdino e botamos o Evaristo
para a rua. Na hora da missa veio a polícia. Cercaram as estradas. Aí naquele dia me
pagaram, só eu. Depois botaram mais gente lá”.12

Contudo, um grupo maior, já mais informado do que estava acontecendo,
cujo número congregava uma verdadeira milícia civil, estava se organizando para
entrar na cidade no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira. Dessa vez os colonos
vinham devidamente armados. “No dia da revolta eles tinham combinado com toda a
colônia. Todo mundo levava pistola, revólveres, facão, coisarada... Todos vinham.
Era uma cavalaria bonita. Penso que passavam de cem pessoas entre um lado e outro.
Porque um vinha daqui, outro de lá...”.13  Os testemunhos contam que quando os

10 Entrevista concedida por CACHOEIRA, Ezequiel. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e
mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 229.
11 Idem, ibidem, p. 230.
12 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 228.
13 Idem, ibidem, p. 228.
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Em 1918 é eleito governador do estado de Santa Catarina o Sr. Lauro
Severiano Muller. Tendo que assumir funções em nível nacional, Lauro Müller renuncia
em favor de seu vice, Hercílio Pedro da Luz, que irá governar o estado até 1922. Será
reeleito em 1922 para um mandato até 1926, vindo, contudo, a falecer em 1924.
Desde sua posse, o governador passou a dar apoio a um grupo dissidente na cidade
de Orleans capitaneado por Evaristo de Souza Nunes. No mesmo ano foi eleito como
superintendente6  do município de Orleans o capitão Galdino Guedes, que toma posse
no dia 1° de janeiro de 1919. Algum tempo após a posse, Galdino Guedes recebe do
presidente do estado, Hercílio Luz, a intimação para renunciar. Apoiado pelas forças
políticas e econômicas locais, o superintendente de Orleans se recusa a renunciar.
Diante disso, Hercílio Luz envia a Orleans um oficial da Força Pública, tenente João
Batista Paiva, reforçando, pela coação militar, a intimação para renunciar. Tentando
forçar a decisão do superintendente a renunciar, tenente Paiva prende o pároco Pe.
Afonso Vergnano, que apoiava Galdino Guedes, e o envia para a cadeia em Tubarão.
“Foi nessa época que quiseram matar o Pe. Afonso com um tiro no peito. Foi no
trem. Naquela vez fomos na cadeia também eu e o João. Isto porque fomos fazer um
abaixo-assinado para o cônsul. Porque o padre era italiano e não podia estar preso...
Ele tinha se salvado milagrosamente: atirado, a bala pegou numa medalha, fez um
dedal e correu para dentro da carteira do dinheiro”.7

Não conseguindo a renúncia do capitão Galdino Guedes, Hercílio Luz envia
finalmente a Orleans o seu genro, José Collaço, cuja família controla politicamente o
município de Tubarão. Diante da constante pressão, o superintendente Galdino Guedes
renuncia em 1° de setembro de 1920, depois de ter resistido à pressão do governo do
estado por mais de um ano. Durante os três anos seguintes, os ânimos dos colonos e
o grupo alijado do poder foram aos poucos sentindo o peso das decisões dos novos
donos do poder local. “A superintendência passou, após eleições fraudulentas, para
Evaristo Nunes. Arbitrariedades, impostos e contribuições exagerados.”8  É nesse
contexto que em 1923 vai eclodir em Orleans a revolta armada dos colonos.

No dia 17 de fevereiro de 1923, durante um dia de sábado, “os lavradores
dirigiram-se a Orleans a fim de apresentar ao superintendente suas reclamações”.9

Uma grande multidão de colonos exigiu a deposição de Evaristo Nunes.

6 Na República Velha, superintendente é o equivalente hoje à função de prefeito.
7 Entrevista concedida por GHISONI, Celeste. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 226.
8 OLIVEIRA, João. “O ditador catarinense”. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 223.
9 Entrevista concedida por NUNES, Sebastião. In: DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e mineiros
no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 223.
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lamentava a confusão que se fez entre a história tradicional e a história política: “A
história política não é forçosamente événementielle nem está condicionada a sê-lo”.2

Um dos caminhos possíveis para nos aproximarmos da visão política nessas
comunidades de imigração é partir de uma abordagem da micro-história, procurando
compreender “não mais apenas a política em seu sentido tradicional, mas, em nível das
representações sociais ou coletivas, os imaginários sociais, a memória ou memórias
coletivas, as mentalidades, bem como as diversas práticas discursivas associadas ao poder”.3

Dessa forma podemos problematizar um evento local para tentar entender a dinâmica da
formação da consciência política que desencadeou a revolta civil em Orleans, pois “hoje,
os pesquisadores estão mais interessados em documentar experiências sociais que ainda
não foram incluídas na historiografia. Existe uma preocupação grande com a documentação
de processos sociais desconhecidos. Estamos cansados de generalidades.”4

Nesse viés reflexivo, que razões levariam toda a população, em sua maioria
imigrantes e seus descendentes, principalmente do município de Orleans, no período
da República Velha, a iniciar uma revolta civil armada com o fim de destituir o superin-
tendente (prefeito) do município, chegando a sofrer, como conseqüência da revolta,
a intervenção do próprio presidente do estado?

O eventoO eventoO eventoO eventoO evento5

Tendo em vista que a revolta civil armada em Orleans no ano de 1923 não é conhecida
pela historiografia local, didaticamente preferimos primeiramente situar o evento,
descrevendo-o em linhas gerais, para em seguida elaborar uma possível gênese
explicativa que lhe permitiu a conflagração.

2 BRAUDEL, F. apud CARDOSO, Ciro Flamarion.; Vainfas, Ronaldo. Domínios da História:
ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997, p. 74.
3 FALCON, Francisco. História e poder. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo.
Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997, p. 76.
Foi fundamentalmente esse o caminho escolhido por este trabalho ao tentar construir o ethos político
das comunidades imigrantes na região de colonização em Orleans e arredores. Por sinal, a intuição do
uso de certos autores como referencial teórico de reflexão surgiu da leitura do artigo do professor
Falcon.
4 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. In: MORAES, José Geraldo Vinci; REGO, José Márcio. Conversas
com historiadores brasileiros. São Paulo: Editora 34, 2002, p. 208.
5 A reconstrução dos fatos da revolta nos é oferecida pelos diversos testemunhos e comentários de
João Leonir Dall’Alba em um texto onde compila a experiência traumática dos cidadãos orleanenses
sobre o evento que ficou conhecido como “a palmatória”. Cf. DALL’ALBA, João Leonir. Colonos e
mineiros no Grande Orleans. Edição do autor, Instituto São José, 1986, p. 222-231.
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Orleans já teve um tempo perigoso:Orleans já teve um tempo perigoso:Orleans já teve um tempo perigoso:Orleans já teve um tempo perigoso:Orleans já teve um tempo perigoso:
ethos ethos ethos ethos ethos político em área de imigração no sulpolítico em área de imigração no sulpolítico em área de imigração no sulpolítico em área de imigração no sulpolítico em área de imigração no sul
de Santa Catarina na Vde Santa Catarina na Vde Santa Catarina na Vde Santa Catarina na Vde Santa Catarina na Velha Relha Relha Relha Relha Repúblicaepúblicaepúblicaepúblicaepública*****

Elias Manoel da SilvaElias Manoel da SilvaElias Manoel da SilvaElias Manoel da SilvaElias Manoel da Silva

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Pouco se tem estudado, dentro do contexto da imigração, o desenvolvimento da
consciência política e dos conflitos que a cosmovisão política dos imigrantes tinha
que enfrentar no confronto com a política de modelo oligárquico da República Velha.
As abordagens quase sempre se dão em chave cultural, ou seja, estudos historiográficos
que problematizam ou descrevem a adaptação em relação ao espaço geográfico e aos
costumes das populações que aqui já estavam. Compreende-se a restrição ao estudo
da consciência política dessas comunidades dentro da própria historiografia que muito
ultimamente começa a resgatar a categoria do político como objeto de estudo, entretanto
“nunca houve razão lógica ou epistemológica para afirmar que o conhecimento histórico
dos fenômenos econômico-sociais apresenta um caráter mais científico do que o dos
regimes políticos, das guerras e das revoluções”.1  Na verdade, já em 1958, Braudel

* O presente artigo é uma versão condensadíssima, empobrecida de elementos importantes e, acima
de tudo, despojada do aparato de provas (documentos, entrevistas) da monografia de final do curso
de História. Por isso, muito do que for afirmado poderá parecer um generalização indevida e arbitrária.
Sugerimos, para maior aprofundamento, o trabalho Orleans já teve um tempo perigoso: ethos político
em área de imigração no sul de Santa Catarina na Velha República, que se encontra na Biblioteca da
UNESC.
1 JULLIARD, Jacques. A política. In: LE GOFF, J.; NORA, P. (orgs.). História: novas abordagens.
Rio de Janeiro: Francisco Alves, p. 182, nota 6.
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uma cultura sobre as demais. Foi um processo lento que passou pela construção de
um novo imaginário, conceitos foram remodelados aos interesses nacionais.

Os confrontos sociais fundados sobre os afrontamentos diretos,
brutais, sangrentos, cedam cada vez mais o lugar a lutas que
têm por armas e por fundamentos as representações. De outro
lado, é do crédito concedido (ou recusado) às representações
que propõem de si mesmos que depende a autoridade de um
poder ou poderio de um grupo. (...) com Bronislaw Geremek e
Carlo Ginzburg, definiu-se assim uma história das modalidades
do fazer-crer e das formas de crenças, que é antes de tudo uma
história das relações simbólicas de força, uma história da
aceitação ou da rejeição pelos dominados dos princípios inculca-
dos, das identidades impostas que visam a assegurar e perpetuar
seu assujeitamento.25

Chartier argumenta que a violência simbólica só tem êxito quando o sujeito
que a sofre está predisposto a internalizá-la. A imposição do dominador pode resultar
em resistência. Representações forjadas para a conquistar a submissão do dominado
podem ser transformadas por ele mesmo em instrumento de luta. Perceber “os
mecanismos, os limites e, sobretudo, os usos do consentimento é uma boa estratégia
para corrigir o privilégio longamente concedido pela história às ‘vítimas ou rebeldes’”.26

A relação de dominação pela violência simbólica é culturalmente construída. Nessa
relação podemos observar um luta de representações, uma luta de identidades e
símbolos. Nesse sentido, percebo que no processo nacionalizador não encontramos
receptores passivos das representações simbólicas impostas pelo dominador. Não
podemos vislumbrar vencedores, apenas uma luta de representações onde o universo
simbólico de uma cultura tenta prevalecer em detrimento das outras. Dessa batalha
podemos reconhecer trocas culturais, nas quais as identidades se confundem. O
ecletismo que perpassa a cultura indígena, a cultura afro e a cultura européia, entre
outras, ora aparece claramente, ora é camuflada em busca da tão sonhada identidade
regional ou nacional.

25 CHARTIER, 2002, p. 95.
26 Idem. p. 96.
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Desde de Imbituba até Cresciuma, o ilustre governante catarinen-
se foi alvo de demostrações de apreço por parte das autoridades
e do povo, que nos pontos de parada do trem, se apinhavam
para cumprimentá-lo.

Ao pisar no sólo cresciumense, o Sr. Dr. Nereu Ramos foi alvo
da mais espontânea demonstração de simpatia que já recebera
naquela cidade, por parte de uma massa compacta que se com-
primia na larga praça e até o fim da rua para acenar a sua exce-
lência.

Cresciuma encontra-se toda embandeirada e rejubilante de satis-
fação em poder homenagear a tão ilustre visitante que ali se diri-
gia para inaugurar o prédio da Prefeitura Municipal e o Posto de
Puericultura.22

Além da inauguração do Posto de Puericultura, Nereu Ramos presenciou a
inauguração do edifício da Prefeitura Municipal. O interventor, “do varandão do palacete
do prefeito Elias Angeloni”,23  continua descrevendo o jornal, observou os desfiles das
escolas “que lhe renderam tocante e expressiva homenagem cobrindo-o de flores”.24

Assim fala o jornal legitimando o ato. Sabemos que tanto Criciúma como Blumenau,
como podemos perceber pela argumentação de Jamundá e tantos outros autores,
apresentaram uma grande resistência ao processo nacionalizador. Essa visita de Nereu
Ramos a então Cresciuma evidencia a necessidade dos atos oficiais, da participação
das escolas e dos discursos proferidos. Os símbolos nacionais, o Hino Nacional,
nesses momentos, se tornam essenciais para unificar a população em torno de um
ideal e sufocar as resistências.

As maiores lutas contra as medidas nacionalizadoras se estabeleciam no
cotidiano, nas relações aluno-professor, professor-inspetor de ensino, nas colônias
inteiras que sabotavam a legislação, pais que não matriculavam seus filhos nas escolas
públicas mesmo com o fechamento das escolas particulares, entre tantas outras
alternativas encontradas pelos descendentes de imigrantes. Senão, como poderíamos
explicar tão enfadonha propaganda, toda a legislação específica criada e utilizada pelo
então interventor Nereu Ramos? Cada lei legislava sobre determinadas resistências
visando ao seu fim. A nacionalização foi uma árdua batalha cujo objetivo era assegurar

22 Jornal A Imprensa, de Tubarão, 30/10/1943, p. 1.
23 Idem, p. 1.
24 Idem, p. 1.
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(...) e por meio dessas palavras do mais alto magistrado da nação
que hoje encarna a alma da própria nacionalidade, respondeu o
Brasil, com aquela firmesa de fortes, com aquela firmesa dos que
sabem o que querem e para onde se dirigem, as investidas trai-
çoeiras desses mesmos inimigos internos e externos...20

Ao lado de Getúlio sempre estava o então interventor de Santa Catarina,
Nereu Ramos:

Não se dirá sem as razões mais poderosas e concretas que se
dirá ter sido a gestão governamental do Sr. Nereu Ramos a que
assinalou, na história Político-Administrativa de nosso Estado,
a mais fecunda e progressista fase da evolução catarinense. As
realizações de imenso alcance prático e de imediatas compen-
sações morais e econômicas, com que o atual Interventor tem
ido ao encontro das aspirações e necessidades públicas se con-
tam em número extraordinário de obras de vulto considerável
abrange a complexidade e variedade de todos os problemas que
disputam a atenção dos estadistas.

Não há um só setor de atividades oficiais em Santa Catarina que
não apresente, nestes oito anos decorridos até agora, as profun-
das reformas, tendentes a modernizar-lhe e nacionalizar-lhe os
processos, tornando-lhe eficientes os serviços (...).21

Enquanto folhas inteiras do jornal A Imprensa eram dedicadas à exaltação das
figuras, símbolos e discursos do nacionalismo, destacando seus eventos como o I
Congresso de Brasilidade, outras notícias degradavam a imagem de Hitler e seus
seguidores, como, por exemplo: “Nenhum milagre salvará Hitler”, “Noticiário da Guerra
na Rússia”, “Vaticano sitiado por nazistas”, “O mundo permanece num clima de
Guerra”.

Criciúma não ficou à margem do contexto nacionalista; pelo contrário, foi
invadida por representações que se disseminavam também aqui por meio da escola,
dos meios de comunicação de massa e dos festejos oficias. Assim registrou o Jornal
A Imprensa, dia 30 de outubro de 1943, sobre a visita de Nereu Ramos a Cresciuma:

Constituiu mais um acontecimento de suma importância, a visita
que o Sr. Dr. Interventor Nereu Ramos, fez a  Cresciuma, sábado
último.

20 Jornal A Imprensa, de Tubarão, 13/11/1943, p. 1.
21 Idem, p. 1.
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O Vale do Itajaí, caracterizado pela colonização alemã, alvo da discussão de
Jamundá, foi um território muito visado na Campanha de nacionalização, pela grande
aproximação e admiração da população pela terra natal, chegando a se mencionar a
então sonhada Nova Alemanha.

A Campanha de Nacionalização teve a finalidade de romper a
estrutrura de apôio preparada pelos praticantes do Pan-
Germanismo e por fim utilizada pelos agentes do Nacional-
Socialismo-Alemão, visando o planejamento da Nova Alemanha.18

A nacionalização foi entendida como uma questão de defesa nacional, defesa
que perpassava questões de patriotismo, unidade, identidade até territoriais. Com o
advento da Segunda Guerra Mundial, o Brasil cortou relações diplomáticas com a
Alemanha, fato crucial para as populações de origem germânica. Gerações brasileiras
com sentimento nacional estrangeiro responderiam a que interesses em uma guerra?
Ao país onde viviam ou ao que amavam?

Acaso aqueles patrícios tivessem norteados para uma decisão
política, só  entenderiam os líderes da mesma cultura brasileira.
Lamentavelmente como brasileiros estavam divorciados da
unidade cultural brasileira. Estivessem ou não ao lado do Presi-
dente Vargas (...) não entendiam nem sentiam a nacionalidade
brasileira.19

Vislumbrando tantas diversidades, nunca na história brasileira se presenciou
tamanha disseminação de propaganda nacional. A divulgação de vultos de nossa história,
heróis nacionais, datas comemorativas, símbolos, assim como a imagem dos executores
da Campanha de Nacionalização. Jornais da região sul de Santa Catarina, como A
Imprensa, de Tubarão, no ano de 1943, aparecem repletos de títulos como: “Brasil,
país formidável!”, “O progresso do ensino no Brasil”, “Como o Brasil se difere dos
inimigos da civilização”, “O aniversário do Sr. Dr. Getúlio Vargas”, “O 8º aniversário
do Governo Nerêu Ramos”, “Como formar um Brasil forte e culto: o sentido humano
da medida tomada pelo Presidente Vargas”. Esses títulos apoiavam inúmeros discursos
do Presidente Getúlio Vargas, como:

(...) o Presidente Vargas proferiu, na última quarta-feira, dia do
Estado Novo, o seu tão esperado discurso e sua oração: é uma
peça que caracteriza uma situação e define uma nacionalidade.

18 JAMUNDÁ, 1968, p. 40.
19 Idem, p. 13.
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A história, memorizando o passado como identidade da nação,
preencheu o antigo lugar ocupado pela memória coletiva nas
sociedades pré-industriais, tornando-se o discurso legitimador
dos símbolos trazidos de um passado longínquo e que serviram
de suportes para a afirmação de um povo-nação.14

Dessa forma, “a memória nacional e identitária consegue preservar os últimos
gestos de ritualização”,15  ao passo que a história, por meio da crítica, desconstrói o
que por muito tempo permaneceu sacralizado.

Surgem no contexto nacional, a partir de 1930, alguns personagens que
permaneceram e permanecem na memória. Getúlio Vargas, com seu interventor em
Santa Catarina, Nereu Ramos, assumiram “com unhas e dentes” o papel de unificar a
nação. O Brasil, nesse período, passava por um intenso processo de luta contra os
sentimentos nacionalistas dos descendentes de imigrantes herdados de seus anteces-
sores, cuja finalidade era alcançar o cidadão nacionalizado brasileiro. Para tanto, os
executores da Campanha de Nacionalização utilizaram alguns mecanismos cujo foco
principal foi a escola.

Nacionalizar o ensino, tocava de perto a própria defesa nacional,
no seu sentido mais elevado, pois tinha por objeto resguardar
as novas gerações brasileiras de tôda a qualquer tutela hostil
ou estranha aos sentimentos de brasilidade (...) estava em jôgo
a própria construção moral da Nação, no assistir e educar as
novas gerações.16

As escolas particulares, que a princípio poderiam ser entendidas como uma
certa comodidade ao governo brasileiro, que não necessitava investir nesta área, agora
tornavam-se uma indigesta ameaça.

O alerta para o descaso na educação (...) foi naquele alerta que se
pensou uma escola brasileira para educar os que nasciam brasileiros
porém através de uma escola estrangeira, funcionando abertamente,
e em pleno dia, iam sendo preparados a entender, serem unidade da
nação brasileira, porém nacionais pela raça do país dos avós (...) os
teóricos daquêle partido político afirmavam (...) oferecer ao professor
preparado para ensinar ao alemão do estrangeiro, subsídios para a
didática conveniente a uma conscientização a favor dos ideais
sustentados pela Nova Alemanha.17

14 Idem, p. 135.
15 Idem, p. 131.
16 JAMUNDÁ, 1968, p. 47.
17 Idem, p. 40.
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Essa realidade exaltou de tal forma as autoridades brasileiras como se estas
se deparassem assombradas com algo nunca antes imaginado. Todo o processo que
solidificou a situação multicultural sem maiores problemas vinha à tona como um
iceberg muito próximo, pronto para a colisão. Ali estava um problema alarmante, e
não restava nenhuma dúvida da providência a ser tomada: combatê-lo. Esse momento
parece-me muito significativo, pois podemos perceber a construção e a solidificação
do ideal de nacionalidade brasileira.

Imaginário, heróis e símbolosImaginário, heróis e símbolosImaginário, heróis e símbolosImaginário, heróis e símbolosImaginário, heróis e símbolos

Edgar Salvadori de Deca9  fala da preocupação de alguns historiadores franceses que
pesquisaram os elementos constitutivos da memória nacional francesa e os elementos
fundantes dessa Nação. Esses historiadores analisaram esse período como o período
da construção do sentimento nacionalista, perpassando por muitos espaços, como os
símbolos republicanos, hinos, monumentos erigidos, comemorações, a pedagogia
aplicada nas escolas e fora delas, elementos importantes para a formação do cidadão.

O esforço destes historiadores representou, em uma certa me-
dida, uma tentativa de resgate da memória coletiva espontânea
produzida por meio de símbolos, comemorações, livros e monu-
mentos e que conservou lugares apropriados, não por um inves-
timento particular e voluntário, mas por meio de vivências (...) a
memória coletiva foi sequestrada pela irreversibilidade do tempo
histórico, resta redescobrir os lugares onde esta memória coletiva
se preservou espontaneamente, em gestos, posturas, hábitos, e
na “sabedoria de nossos silêncios”.10

Edgar Salvadori de Deca observa que, historicamente, a memória histórica
está ligada à construção do Estado nacional, “sob o signo da identidade e sustentada
pelas crenças da unidade do povo”.11  Segundo o mesmo autor, “o espírito de identidade
nacional”12  ainda persiste, predominando na historiografia brasileira por meio da história
oficial, “reforçando marcos instituídos pela memória histórica, como também os legitima
por meio de um imenso esforço de teorização”.13

9 DE DECCA, 1992, p. 129.
10 Idem, p. 130.
11 Idem, p. 134.
12 Idem, p. 134.
13 Idem, p. 134.
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cultural. Seguindo esse raciocínio, foram disseminadas propagandas sobre o Brasil
por toda a Europa. Quando os imigrantes chegaram ao Brasil, fugindo de péssimas
condições de vida para “fazer a América”, depararam-se com o desamparo por parte
das autoridades, nenhuma infra-estrutura, confrontos com os então donos das terras,
os índios, e todas as questões vastamente mencionadas pelos inúmeros memoralistas
e historiadores que contam a “saga dos imigrantes”. A alternativa mais plausível foi a
busca de ajuda dos países de origem, para uma possível estruturação. Assim, desde o
fim o século XIX até o advento da Era Vargas, principalmente no Estado Novo, o
Brasil era um Estado com várias nações que cultivavam culturas européias, de tal
modo que alguns grupos até mesmo desconheciam a língua nacional brasileira.

Analisando o governo monárquico, percebe-se, entre outras questões, o
grande descaso para com a educação, restando ao imigrante, na maioria das vezes
consciente da importância da instrução, a alternativa da criação de escolas particulares.
Já no período republicano, a atenção à educação foi crescendo gradativamente e,
paralelamente, a percepção de certa ameaça que passariam a representar as escolas
étnicas.

Quando o General Meira de Vasconcellos (...) inspecionava o
território da Região de seu comando tomou contato com o natural
de brasileiros – muitos e muitos – não falarem a língua pátria,
como também cultuarem outra história e outra nacionalidade,
embora nascido como nós em solo brasileiro. Eram educados
numa escola estrangeira por professor especializado na peda-
gogia conveniente a quem custeava a educação.7

Quando Vargas assumiu o desafio de nacionalizar o país, contou com o apoio
das forças armadas. Assim, o General Meira, coordenador da Campanha da
Nacionalização, inspecionava sua região militar, como outros generais em todo o
país, e descrevia sua impressão:

O General Meira viu naquele 1937 o que vemos ainda hoje, o
problema da criatura humana desnacionalizada, era um estran-
gulamento de proporções avantajadas na interpretação da Uni-
dade Patriótica. Não era um simples deixar que os netos falassem
a língua dos avós. Alegação que ouvi muitas vêzes. Porque não
era só falar a língua, era também cultuar a Pátria que era dos
avós. Nem era permitir que falassem duas línguas, porque na
realidade só falavam uma.8

7 JAMUNDÁ, 1968, p. 12.
8 Idem, p. 14.
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Jamundá descreve a luta de representações entre um país que desejava se
solidificar enquanto nação culturalmente homogênea, em contrapartida, e sua compo-
sição multiétnica, baseada em imigrantes europeus tutelados e apaixonados por seu
país de origem.

Pode-se entender como conceito de representação “toda a tradução e
interpretação mental de uma realidade exterior percebida”.2  Segundo Chartier, as
representações coletivas constroem o próprio mundo social.

A realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes
grupos que compõe uma sociedade; em seguida, as práticas
que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma
maneira própria de estar no mundo, a significar simbolicamente
um estatuto e uma posição; enfim, as formas institucionalizadas
e objetivadas graças às quais “representantes” (instâncias cole-
tivas ou indivíduos singulares) marcam de modo visível e perpe-
tuado a existência do grupo, da comunidade, ou da classe.3

Segundo o mesmo autor, as lutas de representações têm a finalidade de ordenar
a estrutura social. “As estratégias simbólicas determinam posições e relações que
constróem, para cada classe, grupo ou meio, um ‘ser-percebido’ constitutivo de sua
identidade”.4  Chartier enfatiza que “mesmo as representações coletivas mais elevadas
não tem existência (...) senão na medida que comandam atos”.5

Um estado-nação multiétnicoUm estado-nação multiétnicoUm estado-nação multiétnicoUm estado-nação multiétnicoUm estado-nação multiétnico

Quando o Brasil abriu suas portas aos imigrantes europeus, predominava, segundo
Lúcio Kreutz,6  o objetivo de modernizar a economia, branquear a população e garantir
fronteiras. Pensava-se na marginalização dos negros e dos povos autóctones para a
construção de uma nação inspirada nos padrões europeus, já que, segundo o mesmo
autor, o fundamento econômico alegado pelas elites era questionável na medida em
que havia muita mão-de-obra disponível no nordeste brasileiro. O imigrante, nesse
período, era compreendido como superior em vários aspectos: físico, intelectual e

2 TRINDADE, 1997, p. 12.
3 CHARTIER, 2002, p. 73.
4 Idem, p. 73.
5 Idem, p. 72.
6 KREUTZ, 2000, p. 325.
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evidenciados em um jornal da região sul de Santa Catarina, chamado A Imprensa, que
circulava na cidade de Tubarão (SC). Por meio dessa documentação e de outras
pesquisas bibliográficas, pretendo levantar algumas indagações sobre algumas repre-
sentações que marcaram o período.

PPPPPalavras-chave: alavras-chave: alavras-chave: alavras-chave: alavras-chave: nacionalização, representações, heróis nacionais.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The present article intends to analyze, problematize, or contrast some discourses
built and crystallized during the Nationalization Campaign. This campaign of national
inclusion had a great repercussion in Santa Catarina, and in Criciúma also. Personages
of our the Brazilian national history like Getúlio Vargas and Nereu Ramos (who had a
great visibility in Santa Catarina in from 1930 to 1945) left tracks that show the
influence of these in the moment of contruction of the Brazilian nationalist feeling.
The analysis is referred to the writings of Theobaldo Costa Jamundá, a co-participant
of the process, who wrote in 1968 legitimating some episodes and apologizing for
others. The research is also based on fragments of discourses in a local newspaper
called A Imprensa, which circulated in the city of Tubarão. Using this documentation
and a bibliography, I intend to raise some questions about the representations that
marked the period.

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: nationalization, representations, national heroes.

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Theobaldo Costa Jamundá, da Academia Catarinense de Letras, participante da
Campanha de Nacionalização e membro do 32º Batalhão de Caçadores, escreveu o
livro Nereu Ramos: o da hora da reconstrução nacional, em 1968. Jamundá se insere
a si mesmo na Campanha de Nacionalização como um participante não muito importan-
te, um “João Ninguém” à procura de respostas, descrevendo assim a Campanha: “foi
um movimento nacional imposto pela evolução política. Nascida na década 1930/
1940 foi uma conseqüência da política internacional européia”.1

1 JAMUNDÁ, 1968, p. 11.
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Representações da política nacionalistaRepresentações da política nacionalistaRepresentações da política nacionalistaRepresentações da política nacionalistaRepresentações da política nacionalista
em Santa Catarinaem Santa Catarinaem Santa Catarinaem Santa Catarinaem Santa Catarina(1930-1945)*

Tatiane dos Santos Virtuoso* *

ResumoResumoResumoResumoResumo

O presente artigo pretende analisar, problematizar ou até contrapor alguns discursos
construídos e cristalizados no período da Campanha de Nacionalização do Brasil.
Essa Campanha de abrangência nacional teve muita repercussão em Santa Catarina,
assim como em Criciúma. Personagens da história nacional brasileira, como Getúlio
Vargas e, principalmente, Nereu Ramos, figura de bastante visibilidade em Santa Catarina
no período de 1930-1945, deixaram vestígios que mostram sua influência no momento
de construção do sentimento nacionalista. A análise desse processo é desenvolvida a
partir de escritos de um co-participador deste processo, Theobaldo Costa Jamundá,
que veio a escrever sobre o assunto em 1968, legitimando alguns episódios assim
como desculpando-se por outros. A pesquisa também utiliza recortes de discursos

* Artigo desenvolvido para a disciplina de Português II, ministrada pela professora Leila Lourenço,
e articulado no Grupo de Pesquisadores da História da Educação, cadastrado no CNPq, uma parceria
entre a Universidade do Extremo Sul Catarinense e a Prefeitura Municipal de Criciúma, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, orientado pelas professoras-pesquisadoras: M.Sc. Giane Rabelo
(Sectretária da Educação), M.Sc. Leila Lourenço (Secretária Adjunta) e M.Sc. Marli de Oliveira
Costa, diretora do Departamento do Patrimônio Histórico de Criciúma).
** Acadêmica do curso de História da UNESC, VI Fase. E-mail: tatv@bol.com.br.
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Os encontros das pessoas para namorarem, receberem autoridades políticas
e religiosas, esperarem familiares, parentes ou amigos, venderem doces, salgados,
etc, na estação, são práticas consideradas, no dizer de Coradini, como “conjunto das
múltiplas apropriações, usos, discursos”59  que as pessoas faziam da estação. Assim,
a sociabilidade também contribuiu para a estruturação do espaço urbano.

Após a construção da Estrada de Ferro D. Teresa Cristina, surgiu a neces-
sidade da construção de uma estação para acomodar as pessoas que utilizavam a fer-
rovia para o transporte de produtos e também de pessoas para cidades como Araranguá,
Criciúma, Tubarão, Laguna e outras. Assim, a estação foi local de acessibilidade, ou
seja, ida e vinda de pessoas e mercadorias para outras cidades, e também de socia-
bilidade, quando as pessoas a utilizavam para namorar, esperar pessoas ilustres, parentes
ou amigos. Esses foram os motivos principais que contribuíram para a construção do
centro da cidade de Maracajá.

FFFFFontes consultadasontes consultadasontes consultadasontes consultadasontes consultadas

EscritasEscritasEscritasEscritasEscritas

IGREJA IMACULADA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. Maracajá (SC).
Livro Tombo (1956 a 1989).

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARARANGUÁ.

A Verdade. 1928-1929.

Campinas. 1929-1931, 1937-1938.

Tribuna do Sul. 1955.

O Sul. 1964, 1977-1978.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS. Araranguá. Livro Tombo
(1894-1956).

59 CORADINI, Lisabete. Op. cit., p. 17.
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autoridades políticas, alunos e professores de escolas estaduais, bandas musicais
acompanhadas com rojões e bombas. O jornal A Verdade de 1929 coloca que,

Araranguá engalanou-se, a 21 do pretérito, para receber a distinta
visita, altamente honrosa para o município, de dezoito deputados
à assembléia Estadual. Vieram acompanhados pela maviosa
philarmonica da Villa de Imbituba. Pelas 11 horas, ouviu-se o
agudo silvo da locomotiva do trem que a conduzia, na extremi-
dade da linha férrea Tubarão—Araranguá, a margem esquerda
do rio deste nome. Ahi, aguardavam-nos uma comissão com-
posta do chefe do Executivo Municipal, representantes dos diver-
sos distritos desta circunscripção (sic) administrativa, autorida-
des, funcionários (sic) públicos e várias pessoas de destaque
social.

A margem direita do mesmo rio, achava-se em garbosa formatura
o corpo descente do “Grupo Escolar Professor David de Amaral”
(...). Incessantemente, subiam ao ar, estrugindo festivamente
girândolas e rojões, estouravam bombas e ouviram-se harmonio-
sos acordes da banda de música recém chegada.57

A estação ferroviária, enquanto um local que oportunizava a circulação de
pessoas e produtos para outros lugares e de outros lugares para cidade de Maracajá
de forma mais rápida e segura, tornou-se um espaço que concretizou a acessibilidade.
A ferrovia também foi um dos principais fatores para a crescente movimentação na
estação, pois até então os únicos meios de transporte utilizados pela população da
cidade de Maracajá e região eram o carro de boi e a carroça, que logo se tornaram
meios de transporte lentos e ultrapassados, na visão das pessoas. Assim, a atração de
pessoas à estação possibilitou a expansão populacional e a estruturação do espaço
urbano de Maracajá, oportunizando dessa forma a aglomeração de construções ao
redor, constituindo assim o centro da cidade e promovendo a expansão urbana. Villaça
coloca que

as estações geraram cidades. Exemplos são Santo André, nascida
da estação que atendia a São Bernardo, ou Nova Iguaçu, que
atendia a Iguaçu Velha, ambas localizadas longe da ferrovia. O
intenso desenvolvimento da cidade central passou a superar o
dos povoados que a elas deram origem, (...). Em outros casos
ainda, as estações eram apenas paradas para carga...58

57 “Honrosa visita”. Jornal A Verdade, Araranguá, 1o de setembro de 1929, ano II, n. 33, p. 2.
58 VILLAÇA, Flávio. Op. cit., p. 81.
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Essa forma de sociabilidade na estação acontecia em diversas localidades por
onde passava a ferrovia. O Jornal Campinas, da cidade de Araranguá, relata que em
Jaguaruna chegaram políticos e foram recepcionados por cavalarianos. Observa-se,
assim, que esse comportamento era visível em outros lugares.

No dia 17 do passado [17 de dezembro de 1929],54  uma caravana
liberal, composta de elementos dos comitês de Laguna, Tubarão
e do nosso município, excursionou ao districto Jaguaruna, no
município de Laguna. Ali chegados, foram os caravaneiros rece-
bidos por grandes números de correligionários tendo a frente
os prestigiosos Srs. Bernardo Schmitz e Antônio Bertho (...).

No dia seguinte, pela manhã, dirigiu-se a caravana acompanhada
por grande número de companheiros, para o povoado chamado
Rua do Fogo, onde se realizava uma festividade religiosa. Na
estação do Morro Grande, foi a mesma aguardada por cerca de
200 cavalarianos.55

Ainda conforme o jornal Campinas, na Estação de Barranca (Araranguá),
mesmo com um dia de temporal, as pessoas foram prestigiar a chegada da caravana
liberal. Assim,

Araranguá considerado hoje o baluarte do liberalismo no litoral
sul catarinense, recebeu entre expansões de alegria a visita da
caravana liberal chefiada pelo velho e incasável batalhador Cel.
Vidal Ramos (...).

As 18 horas do dia 08 do corrente, [8/2/1930], chegaram a estação
da Barranca em um auto da linha os caravaneiros liberaes (sic).

Apesar do temporal que desde amanhã varria a cidade era grande
o número de pessoas que na estação aguardavam (...).56

Alem de as pessoas esperarem os visitantes na estação montados em cavalos
e com bicicletas enfeitadas de bandeirolas, em algumas situações a estação recebia
grandes atrações: a participação do corpo de funcionários municipais e públicos, de

54 As palavras em colchetes são minhas interpolações explicativas.
55 Jornal Campinas, de Araranguá, ano I, n. 6, 1o de janeiro de 1930, p. 4.
56 Jornal Campinas, Araranguá, ano I, n. 9, 23 de fevereiro de 1930, p. 1.
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A estação era o ponto social que as pessoas freqüentavam à procura de um
namorado ou namorada, e também um local para namorar. Esse espaço era para
todos. Não era um espaço construído apenas para os homens ou mulheres.

A estação era também local para recepção de pessoas importantes e autoridades
religiosas e políticas, onde pequena parte da população se reunia para abrilhantar a
chegada de pessoas consideradas ilustres à cidade. As pessoas que aguardavam a
chegada dessas autoridades, na estação, eram as que possuíam maiores condições
financeiras. Assim, esperavam montados em cavalos ou com bicicletas enfeitadas de
bandeiras, como forma de apresentar cordialidade a quem chegava. Uma fotografia
publicada no livro de Maracajá mostra a presença de alguns cavaleiros na frente da
estação para saudarem a chegada de Frei Eusébio Ferreto, que veio trabalhar como
vigário no município.

Figura 3 - O Sr. Jorge Simão, 22 anos (E), Sr. Valdemar Rocha, 21, Sr. Manuel
Furtulino, 22, e Astir Escarduell, 23.53

Fonte: Livro Maracajá, p. 45.

53 A informação quanto aos nomes das pessoas na foto foi dada pelo Sr. Jorge Simon (69 anos).
Segundo ele, “naquela época o cavalo tinha menos valor que a bicicleta. Para ganhar esse cavalo do
meu pai [Sr. João Simon], tive que destocar uma área de terra com a picareta. Depois, com as minhas
economias de sábado e domingo, quando tirava lenha do mato, comprei o encilha, todos os preparos
para o cavalo. Na foto eu tinha 22 anos de idade, eu nasci no ano de 1934. Essa foto foi tirada nos anos
de 1956. Na estação nós esperávamos pessoas políticas e religiosas, também as pessoas para fazermos
a procissão [fé católica], que saíamos da estação e íamos até a igreja”. Entrevista não gravada concedida
a Lúcio Vânio Moraes no dia 10/12/2003.
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Assim, a estação foi sendo um espaço construído e apropriado por diversas
pessoas e em diversos momentos. Por exemplo, moços e moças, nos dias de sábado,
domingo e feriados, utilizavam a estação como um local de encontro com outras
pessoas e também de namoro. Para as autoridades políticas e religiosas, era espaço de
receber autoridades e pessoas importantes de outras cidades. Também as crianças se
utilizavam desse espaço para ajudar no sustento familiar, vendendo doces e salgados,
trabalhando de engraxate e vivenciando alguns momentos de travessuras. Assim sendo,
essas pessoas que freqüentavam a estação apropriavam-se desse local, tornando-o
espaço seu, territorializando-o. Coradini, dialogando com Rassestin, “ao discutir a
noção de espaço e de território, observa que o território é criado a partir do espaço
como resultado de uma ação conduzida por um ator. O ator se apropria simbólica e
concretamente do espaço. Ao se apropriar, ele, portanto, ‘territorializa’ o espaço”.50

O Sr. Francisco Teodoro Machado e D. Maria Albino Machado lembram do
tempo que namoravam na estação de Morretes. O Sr. Francisco tinha 17 anos e a D.
Maria, 15 anos. Para ficar situado no tempo e saber em que ano isso acontecia, fiz a
relação da data de nascimento de ambos com a data em que namoravam. O Sr.
Francisco nasceu em 1920, somando com sua idade que era 17 anos, isso ocorria
nos anos de 1937 aproximadamente. Para quem trabalha com fonte oral, essa relação
é muito importante para trabalharmos e ficarmos situados no tempo. Quem nos alerta
sobre essa questão é o historiador Paul Thompson, que diz: “... procure datar os
eventos fixando o tempo relativamente a idade dos  informantes, ou uma etapa de sua
vida, tais como casamento ou determinado emprego, ou casa”.51

Na fala do Sr. Francisco percebe-se quais eram os dias de encontro para
namorarem ou encontrarem outras pessoas na estação e também a forma como se
namorava nessa época:

Nós namorávamos mais nos domingo, de manhã depois da missa
e à tarde também. No sábado era mais difícil, só algumas vezes
na parte da tarde. O namoro era ficar conversando um no lado
do outro. Era o “carreto”. Andava da estação até na beira do
Rio. Às vezes ficava sentado na estação, que tinha bancos para
os passageiros que esperavam o trem nos dias de semana. Era
coisa fina... [risos]. Só davam as mãos aquele casal de namorado
que estava firme, já de muito tempo de namoro, se não fosse,
não podia, tinha muito respeito.52

50 CORADINI, Lisabete. Op. cit., p. 15.
51 THOMPSON, Paul. Op. cit., p. 262.
52 Francisco Teodoro Machado (83 anos). Entrevista não gravada concedida a Lúcio Vânio Moraes
no dia 17/10/2003.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 81-103, 2004



95

Dessa forma, o acesso à estação de Morretes provocou a construção de
casas familiares e comerciais no seu entorno, oportunizando, assim, a estruturação
do espaço urbano como um local onde se centralizavam as informações e as relações
comerciais.

A presença da ferrovia contribuiu para que houvesse maior acessibilidade
pela estação. O acesso de pessoas e produtos de Morretes para outras localidades e
também de outras regiões para Morretes, por meio da ferrovia, possibilitou a aglo-
meração de edificações ao redor da estação. A ida e vinda de pessoas e produtos de
outras localidades atraiu muitas casas comerciais e familiares. Dessa maneira, a ferrovia
contribuiu para a expansão populacional, econômica e espacial da cidade por atrair
pessoas de outras cidades para trabalharem na estrada de ferro, montarem um
estabelecimento comercial próximo à estação e para transporte de produtos. Nesse
sentido, a via de transporte ferroviário foi o marco que contribuiu para a estruturação
do espaço em Maracajá e também para o direcionamento de maior aglomeração em
um determinado espaço. Assim, no dizer de Villaça, “antes da construção das ferrovias,
nossas cidades cresciam mais ao longo dos principais caminhos do que em outras
direções”.48

Dessa forma, pode-se pensar que Maracajá poderia ter-se expandido para
outro espaço da cidade se não fosse a presença da ferrovia. Por exemplo, um caminho
muito utilizado para transporte e passagem de carro de boi foi o do outro lado das
margens do Rio Mãe Luzia em direção à localidade de São Jorge. Esse caminho era
uma via que fazia ligação com Forquilhinha, Criciúma e outras cidades. Assim, nesse
local de passagem foram surgindo moradores, e vilas foram se formando, o que
possibilitou o surgimento da localidade de São Jorge, que até os anos 1930 aproxima-
damente era a única localidade próxima a Morretes que possuía capela onde se
celebravam os terços e realizavam-se as maiores festas religiosas. D. Alcendina Celso
Freitas diz que “São Jorge era o lugar mais desenvolvido da região. Era maior que
Morretes. Lá possuía casas, igreja. Para ir na missa, só em São Jorge. Lá as festas
eram grandes. Depois de alguns anos é que construíram uma capela aqui em
Morretes”.49

A sociabilidade na estação foi também, além da acessibilidade, importante
para a construção desse espaço como o centro da cidade. As pessoas consideravam
a estação o local onde poderiam se encontrar com outras pessoas, onde buscar
informações ou novidades na região. Nesse sentido, foi-se construindo a imagem da
estação como o centro de relações da região.

48 Idem, p. 86.
49 Alcendina Celso Freitas (80 anos). Entrevista não gravada concedida a Lúcio Vânio Moraes no
dia 17/10/2003.
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Figura 2 - D. Alvina Celso Freitas (E), D. Alcendina Celso Freitas e D. Carmem Celso
Carvalho. Foto tirada na Av. Nossa Senhora Conceição, em Maracajá, por Lúcio Vânio

Moraes no dia 11/10/2003.
Fonte: Arquivo particular de Lúcio Vânio Moraes.

Surgiram as casas familiares das pessoas que trabalhavam ou que vinham
em busca de serviço na estação, ferrovia e nas casas comerciais. O urbanista Flávio
Villaça, ao tratar das direções de expansão urbana, diz que

parece haver íntima relação entre vias regionais de transporte e
o crescimento físico das cidades. As ferrovias provocam cresci-
mento descontínuo e fortemente nucleado em que o núcleo ou
pólo se desenvolve junto às estações. As rodovias – especial-
mente as expressas, provocam crescimento mais rarefeito (menos
denso) e descontínuo e menos nucleado que as ferrovias. Isso
se deve as diferenças de acessibilidade oferecidas pelos dois
tipos de via. Na ferrovia a acessibilidade só se concretiza nas
estações; na rodovia, pode se concretizar em qualquer ponto.47

47 VILLAÇA, Flávio. Op. cit., p. 70. Os grifos são meus.
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Assim sendo, a ferrovia foi um fator importante que garantia o acesso de
pessoas e mercadorias para outras localidades próximas, como também atraía muitas
pessoas e mercadorias para Morretes. A estação tornou-se um espaço com bastante
freqüência de pessoas. Umas para colocarem produtos nos vagões, outras para fazerem
compras e viajarem para Criciúma, Tubarão ou outra cidade, outras ainda para espera-
rem os que vinham passear no trem, como familiares e amigos. Esse movimento de
pessoas possibilitou o surgimento de um aglomerado de construções ao redor da
estação. Assim, foram surgindo hotéis para abrigar as pessoas que vinham de outras
localidades para tomar o trem na parte da manhã e também para as que desembarcavam
em um horário não favorável, na viagem para Araranguá e outras regiões. D. Carmem
Freitas Carvalho44  lembra que Celso Freitas [seu pai], pelo grande movimento de
passageiros de norte a sul, construiu um grande hotel45  [ficava próximo a estação]
que tinha intercâmbio com os grandes hotéis de Araranguá [Hotel Labes, Comércio],
que vinham buscar as pessoas de automóveis, cavalos ou carroças para o transporte
dos mesmos. Papai tinha até um potreiro atrás do hotel, para ali as pessoas deixarem
cavalos, para quem viesse de carroças ou mesmo a cavalo. As pessoas pagavam para
deixar ali os cavalos.46

44 D. Carmem mora em Criciúma e visita suas irmãs, D. Alcendina, D. Alvina, em Maracajá, e seu
irmão José, no Arroio do Silva. D. Alvina e D. Alcendina pediram que D. Carmem fizesse um texto
registrando lembranças do trem em Maracajá.
45 Nas lembranças de D. Alvina Celso Freitas e D. Alcendina Celso Freitas, o hotel situava-se na Av.
Getúlio Vargas, que ficava no mesmo lugar onde é hoje o prédio do Sr. Vedramínio Zilli, que fica ao
lado da prefeitura municipal. O hotel era de material de cor branca [pintada de cal], na frente havia uma
porta de uma folha de cor azul e duas janelas, uma de cada lado, de cor azul. Havia quatro janelas em
cada lado do hotel. A sala era na frente, a cozinha atrás. A casa era forrada, tinha caixinhas lado de fora
com molduras. Havia trancas e chave na porta. O assoalho era de madeira larga de boa qualidade.
46 Carmem Celso Carvalho (78 anos). Entrevista por escrita concedida a Lucio Vânio Moraes no dia
14/8/2003.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 81-103, 2004



92

do a carência por meios de transporte. E depois, devemos encarar
a riqueza no subsolo existente em toda a Criciúma: o carvão que,
(...), não é um dos melhores mas que substitui perfeitamente o
bom.38

Quando se deu o prolongamento da estrada de ferro de Tubarão–Araranguá,
os trilhos foram colocados somente até a localidade de Morretes. Assim, o trem vinha
somente até a estação. Isso fazia com que as pessoas das localidades vizinhas, como
Araranguá, Sombrio, Turvo, Ermo, Meleiro, Jacinto Machado e outras que eram
mais próximas à Estação de Morretes trouxessem de carro de boi ou aranhas os
produtos a serem transportados até o comprador.

O Sr. Severino Costa de Mello, ao recordar histórias do Araranguá, diz que,
“por diversos anos, a última estação era Maracajá. Nossos produtos iam para lá de
carreta de quatro rodas. Já nessa época eram poucas as carretas da praia, que logo
chegaram ao fim. Em Morretes [Maracajá] já em 1925 havia tráfego”.39  O Sr. Antônio
Patrício da Silva, da localidade de Barro Vermelho, diz que, “depois que abriu a estrada
de ferro, aí o comércio era todo em Maracajá”.40  O Sr. Júlio Squizzatto, narrando
histórias sobre a cidade de Meleiro, lembra: “Ruins eram as estradas para ir a qualquer
parte. Tudo em vargens, tudo atoledos. Nossa estação de estrada de ferro era Maracajá
ou Araranguá. Nesse tempo usávamos a aranha como meio de transporte”.41

Os produtos que vinham para a estação para serem transportados eram
diversificados: arroz, feijão, milho, madeira, porcos vivos e outros. O Sr. Antônio
Daniel lembra que na cidade de Morro Grande a produção da época era a engorda de
porcos e o plantio de milho. Ele diz: “O terreno era bom. Um terrenaço! Milho e
engorda de porcos era nossa produção. Vendíamos em Maracajá. Carregava quinze
ou vinte porcos e partia em carros de boi”.42 Ainda com engorda de porcos dirigidas
para estação, o Sr. Lino Honorato Fernandes, da cidade de Ermo, diz que “as tropas
de porcos eram conduzidas a Maracajá, outras para Araranguá, para pegar o trem na
Barranca”.43

38 “O Prolongamento da Estrada de Ferro Thereza Cristina até o Vale do Araranguá”. Jornal Folha
do Sul, de Tubarão de 3 de março de 1917, ano IV, n. 146, p. 1.
39 Severino Costa Mello. In: DALL’ALBA, Pe. João Leonir. Op. cit., p. 60.
40 Antônio Patrício da Silva. In: DALL’ALBA, João Leonir. Op. cit., p. 302.
41 Júlio Squizzatto (74 anos). In: DALL’ALBA, Pe. João Leonir. Op. cit., p. 305.
42 Antônio Daniel (75 anos). In: DALL’ALBA, Pe. João Leonir. Op. cit., p. 356.
43 Lino Honorato Fernandes. In: DALL’ALBA, Pe. João Leonir. Op. cit., p. 420.
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escuridão”, que precisava da estrada de ferro para sair do marasmo. Assim, Nasci-
mento, refletindo as palavras do escritor Walter Zumblick, coloca que

a região sul é apresentada como estando dormindo no isola-
mento e no atraso de uma rural sem novidades, e da qual precisava
emergir. A estrada de ferro como um dos emblemas do progresso
e da modernidade, por sua “tão fascinante atividade”, foi quem
acordou o basbaque da população que estava a definhar envol-
vida em seu marasmo. Nesse sentido a presença da estrada de
ferro anunciou “promessas de novos tempos para a região sul
do Estado.36

Em 1917, no jornal Folha do Sul, de Tubarão, o redator Tenente Hermínio
Menezes escreve uma matéria apresentando a necessidade da construção com urgência
da estrada de ferro no sul do Estado como alternativa para trazer o progresso a essa
região, que passa fome por falta de transporte dos produtos aos consumidores. Assim,

é sempre com a mais justa e sincera alegria que recebemos
notícias auspiciosas que dizem respeito ao desenvolvimento
do nosso futuroso e próspero Estado, que tem inegavelmente
progredido a olhos nus graças a boa vontade esforços de ilus-
tres catarinenses acometidos em boa hora ao poder estadual.
Trata-se agora e com afinco construção de uma estrada de ferro
que atravessando ricas e opulentas zonas dessa comarca, vá ao
Araranguá. Grandes e extensíssimas glebas de terras, excelen-
temente produtivas ali estão várzeas luxuriantes lindas florestas
compostas de madeira de lei se estende até onde a vista não
pode mais alcançar e o homem ao contemplar tão opulentas, tão
fabulosas riquezas, fica contristado sabendo que no meio de
tudo isso, existe a pobreza, a miséria e a fome, única e simples-
mente por falta de uma estrada por onde os produtos possam
daí possam ir ao mercado consumidor.37

O prolongamento da Estrada de Ferro D. Tereza Cristina ao Ara-
ranguá, torna-se urgente inadiável.

Já agora não há de duvidar da realização desse grande melhora-
mento, pois com ele está incontestavelmente assegurado o
progresso da tão rica zona, lamentavelmente abondonada devi-

36 NASCIMENTO, Dorval do. Op. cit, p. 48.
37 Os grifos são meus.
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por causa dos portos), levava-se aproximadamente de quatro a cinco dias de viagem
ou até mais, dependendo do lugar, sem falar das péssimas condições que as estradas
ofereciam. O carro de boi não era apenas para o transporte de produtos, mas também
para deslocamento a outras cidades, para fazerem compras nos comércios. D. Carmem
Celso Freitas Carvalho diz que “meu avô [Sr. Pedro José Vieira da Rocha, avô materno]
fazia compras para seu comércio em Desterro, hoje Florianópolis. Ia de carro de boi
pela beira da praia”.31

A Estação de Morretes32  tornou-se um ponto estratégico de uso por essas
pessoas, pois ela se apresentava como o único local onde se podia vender os produtos
e também garantir seu transporte de forma mais rápida e com mais segurança. Assim,
como bem coloca o historiador Dorval do Nascimento, que discute a estrada de ferro
na cidade de Criciúma (SC), “como os meios de transporte e circulação da região
eram precários, a estrada de ferro tornou-se a mais importante via de ligação entre as
localidades do sul, de circulação de passageiros e de mercadorias (...)”.33

Nesse sentido, aos olhos da população que vivia com os meios de transportes
tradicionais, como carros de bois, carroças, a ferrovia tornou-se símbolo de moder-
nidade e progresso para região. Assim, os trilhos foram tomando espaço no meio
natural. Nada o impedia de ir adiante; banhados, árvores, lagos, morros foram
esmagados, consumidos, desfeitos de forma “brutal e grosseira”. Por outro lado,
maravilhavam os olhos das pessoas, pois, segundo a mentalidade que se tinha nesse
período, o maquinário era considerado uma tecnologia avançada que garantia progresso
e crescimento econômico. Assim, ainda com Nascimento, “a construção da estrada
de ferro apareceu aos olhos da população como capaz de trazer desenvolvimento à
região sul, com sua técnica de construção e seu maquinismo, demonstrando a
supremacia técnica do homem [e da mulher] e a superioridade do industrialismo dos
tempos modernos sobre a época antiga”,34  logo “possuir ferrovias era condição para
o desenvolvimento e porta de acesso ao mundo moderno”.35

Esses foram os principais motivos que causavam inquietação nas pessoas
com a vinda da ferrovia para a região sul do Estado de Santa Catarina. Existia uma
imagem segundo a qual as cidades dessa região viviam em atraso, uma “economia em

31 Carmem Celso Freitas (78 anos) escreveu um texto sobre e vida de seu avô, o Sr. Pedro José
Vieira da Rocha, em entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes no dia 14/8/2003.
32 Morretes foi a vila criada com a presença de Estrada de Ferro D. Tereza Cristina, com o
aglomerado de poucas casas. Recebeu esse nome por existirem muitos morros nessa localidade.
33 NASCIMENTO, Dorval do. As curvas do trem: a presença da estrada de ferro em Criciúma
(1919-1975). Cidade, modernidade e vida urbana. 2000. 176 p. Dissertação (Mestrado em
Geografia) – UFSC, Florianópolis, p. 47.
34 NASCIMENTO, Dorval do. Op. cit., p. 25.
35 NASCIMENTO, Dorval do. Op. cit., p. 19.
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como nós tratávamos, empurrados por máquina a vapor. (...)
havia dois grandes pedaços de banhado, um aqui [próximo à
cidade de Araranguá] e outro em Garajuva.28

Assim, percebe-se que o espaço geográfico veio contribuir para a instalação
da estação nesse local. No entanto, para não ficarmos com uma visão determinista do
espaço geográfico, apresento também a questão do econômico, ou seja, a presença
de algumas casas familiares e comerciais nessa região, que contribuíram para a constru-
ção da estação próxima a elas. Dessa forma, no depoimento de D. Alcendina Celso
Freitas percebe-se que havia na localidade do então Morretes29  um pequeno aglomerado
de pessoas que contribuiu, de certa forma, para a instalação da estação nessa região.
Por assim dizer,

O meu avô [Sr. Pedro José Vieira da Rocha, avô materno] tinha
um engenho de cana que fazia açúcar, cachaça. Também tinha
uma lojinha que vendia fazenda [pedaços de roupas] que ficava
ali onde mora o Toninho [Panificadora Minatto, Rua Pedro
José V. da Rocha]. Vendia miudezas, café, açúcar (...). Foi o
primeiro que teve aqui que vendia alimentos. Naquele tempo
aqui não existia muitas casas, só a dele; tinha a do José Inacinho
lá pra baixo, ali perto do açougue [Açougue do Sr. Vânio Carra-
dore, situado na Rua ....].30

Essas são as informações que tenho encontrado até o momento, em minha
pesquisa de campo e bibliográfica, sobre a instalação da estação nessa região, porém
creio que não foram apenas esses os fatores que possibilitaram a instalação. Outras
questões poderão surgir, como a política e a religiosa.

Para as pessoas que plantavam arroz, feijão, milho e outros alimentos, bem
como para as que trabalhavam com engenhos e produziam a farinha, o açúcar e a
cachaça, os criadores de porcos e outras formas de cultivo, a presença do trem foi
muito importante para o transporte desses produtos, pois até então a única forma de
transporte era o carro de bois. Tudo ou quase tudo, pode-se dizer, era transportado
por essa condução, e para chegar a localidades distantes como, por exemplo, Tubarão,
Laguna e Imbituba (a maioria dos produtos era trazida para essas duas últimas cidades

28 Fernando Carlos de Souza. In: DALL’ALBA, Pe. João Leonir. Histórias do grande Araranguá.
Araranguá: Gráfica Orion Editora, 1997, p. 128.
29 Contudo, a vila ainda não se chamava Morretes, nome posterior à presença da ferrovia,
aproximadamente nos anos de 1920.
30 Alcendina Celso Freitas (80 anos). Entrevista não gravada concedida a Lúcio Vânio Moraes no
dia 17/10/2003.
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Em semelhantes palavras, D. Alcendina Celso Freitas e D. Alvina Celso Freitas
falam que

[memória de D. Alcendina]25  A estação veio parar ali vindo de
Criciúma, fazendo curvas por causa dos banhados que atola-
va. Me lembro que papai, atrás do hotel [construído nos anos
de 1930], fez uma estrada reta que saísse na estrada estadual [é
a estrada que passa ao lado do Cemitério Municipal e saía onde
é a Saibrita hoje], que tomava a direção para Araranguá. Não
deu certo porque era muito banhado.

[memória de D. Alvina] Ali onde está a loja do Dilnei [Loja de
materiais e construção Pelegrine, localizado na Rua Getúlio
Vargas], ali era só banhado, uma descida que quando dava
enchente o trem não vinha.26

O banhando não era somente em Morretes, mas também em outras cidades
e localidades. Esse foi um grande problema que deu muito trabalho aos trabalhadores
e aos responsáveis pela ferrovia, à medida que os trilhos iam avançando. Na entrevista
colhida pelo Pe. João Leonir Dall’Alba, o Sr. Fernando Carlos de Souza fala que na
cidade de Jaguaruna (SC) o banhado trouxe conseqüências ao assentamento dos
trilhos e depois de a via férrea estar funcionando para o transporte de carvão. Em sua
fala, percebe-se também que, na localidade de Garajuva (pertencente hoje a Maracajá),
havia banhado. Assim afirma:

Sobre o tempo que trabalhei na estrada de ferro posso contar o
seguinte: Utilizávamos saprema ou bimbarra para lidar com os
trilhos que iam afundando sempre no banhado em Jaguaruna. Ia
levando os trilhos com os dormentes e ia colocando terra por
baixo. Logo que iniciaram o transporte de carvão, ia uma máquina
na frente e outra atrás. Quando chegava no meio do banhado,
às vezes passavam todos os vagões. Às vezes passavam só
uns três, e nós é que tínhamos de tirá-los (...) quando afundava,
era uma distância de 50, 60 metros. Depois que viemos para
Araranguá, a estrada vinha sempre no meio do mato. Grande
problema aqui foi o banhado.27 Viemos estivando com madeira.
Aproveitava-se a madeira da picada. Há muita madeira estivando
aquilo tudo. As terras vinham nos vagõezinhos caixa-de-fósforo,

25 As palavras nos colchetes serão minhas interpolações explicativas.
26 Alcendina Celso Freitas (80 anos); Alvina Celso Freitas (81 anos). Entrevista não gravada
concedida a Lúcio Vânio Moraes no dia 17/10/2003.
27 Grifos meus.
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Com a presença da Estrada de Ferro D. Teresa Cristina em Maracajá, por
volta de 1920, foi necessária a construção de uma estação para servir como ponto de
parada do trem para o abastecimento de mercadorias e também transporte de pessoas
para outras localidades vizinhas, como Criciúma, Tubarão, Laguna e outras. Assim,
após ficar pronta,22  juntamente com o assentamento dos trilhos, já iniciou-se o funcio-
namento do “trem cargueiro” para transporte de alimentos e trem “horário” para o
transporte das pessoas, mas o trem de carga era o mais utilizado.

Utilizando a fonte oral, percebi que os principais fatores que contribuíram
para que a estação ferroviária fosse instalada nesse ponto foram questões econômicas
e geográficas. Do ponto de vista geográfico, o aposentado da ferrovia Teresa Cristina,
Sr. Francisco Teodoro Machado, coloca que, aqui em Maracajá era tudo banhado,23

com água que não dava para andar. Quando vieram para colocarem os trilhos, iam
aterrando. À medida que iam aterrando, prosseguiam com os trilhos. Traziam aterro
em uma máquina com vagão. Construíram a estação naquele local, decerto porque ali
era mais enxuto. Porque eles procuravam esses locais por ser melhor para pôr o
trilho. Mesmo assim aterraram bastante para depois construírem a estação, pois a
mesma era alta do chão que até fizeram um pilar alto com descida.24

22 Segundo o escritor Walter Zumblick, a estação foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1921.
ZUMBLICK, Walter. Teresa Cristina: a ferrovia do carvão. Florianópolis: UFSC; RFFSA, 1987, p.
133.
23 O Sr. Francisco fala dos anos de 1930, aproximadamente.
24 Francisco Teodoro Machado (83 anos). Entrevista concedida, não gravada, a Lúcio Vânio Moraes
dia 20/10/2003.

Figura 1 - Estação de Morretes
Fonte: Livro de Walter Zumblick, Tereza Cristina: a ferrovia do carvão, p. 183.
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descobrir e valorizar a memória do homem [e da mulher]. A memória de um pode ser
de muitos, possibilitando a evidência dos fatos coletivos”.17

Como já vimos, a cidade é considerada como “um imenso alfabeto, com a
qual se montam e desmontam palavras e frases”.18  Impedir que as construções sejam
destruídas, no dizer de Ronilk, “trata-se de impedir que esses textos sejam apagados,
mesmo que, muitas vezes, acabem por servir apenas ä contemplação, morrendo assim
para a cidade que pulsa viva, ao seu redor”.19

Tomar a estação como estudo é considerá-la como patrimônio da cidade
que, em sua materialidade concreta, já foi destruído. Ela aparece apenas na memória
dos recordadores, a qual é presentificada ao terem como suportes de evocação as
edificações ao seu redor e o espaço urbano construído. Assim, por meio das lembranças
dos velhos e de fotografias, pode-se garantir o registro escrito da estação, das
edificações e, de forma concomitante, possibilitar algumas discussões sobre a questão
da preservação da cultura material ou memória “da cidade de ontem” e hoje, pois,
como bem coloca o arquiteto Carlos Lemos, “registrar é sinônimo de preservar, guardar
para amanhã informações ligadas a relações sociais”.20

A mentalidade moderna impede que as edificações “antigas” permaneçam
erguidas na cidade. Elas são destruídas e em seus lugares são construídos outros
edifícios, com nova arquitetura. Isso se dá porque o moderno possui o sentido de
atual, logo é considerado melhor que o velho (tradição), que é visto como algo ultra-
passado.

Assim, parafraseando o historiador Marshall Berman, ser moderno é encontrar-
se em um ambiente onde se promove crescimento, transformação e autotransformação
que destrói tudo o que temos, nossas experiências, memória, a cultura material.21

Dessa forma, direciono minha atenção para o centro da cidade de Maracajá,
procurando entender porque foi nesse espaço que se deu o maior crescimento popula-
cional, a maior aglomeração de casas familiares e comerciais. Para iniciar, desejo
levantar alguns problemas para nortear a discussão deste artigo: Por que o centro da
cidade foi construído onde estava a estação da ferrovia? Existiram fatores econômicos,
geográficos, políticos ou religiosos que contribuíram para que a estação fosse instalada
nesse espaço? Quais os motivos das construções ao redor da estação? O que fazia as
pessoas freqüentarem a estação?

17 THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 6.
18 RONILK, Raquel. Op. cit., 1995, p. 18.
19 Idem Ibidem.
20 LEMOS, Carlos A. C. O que é arquitetura.  2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1980, p. 29.
21 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo:
Companhia de Letras, 1986, p. 15.
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quer dizer, um espaço natural, seja um espaço social”. Como também coloca o
historiador francês Pierre Nora, “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no
gesto, na imagem e no objeto”.12  Nesse sentido, as edificações, o espaço construído
(ruas) são documentos concretos, podemos assim dizer, que se apresentam como
“indícios”13  ou como suportes para evocação da memória, para compreender a vida
das pessoas ao redor da estação, de como vivia a cidade, as relações sociais.14  Assim,
a arquiteta Rolnik coloca que

o desenho das ruas e das casas, das praças e dos templos, além
de conter a experiência daqueles que os construíram, denota o
seu mundo. É por isto que as formas e tipologias arquitetônicas,
desde quando se definiram enquanto hábitat permanente pode
ser lidas, como se lê e decifra um texto.15

Além de oportunizar a compreensão da vida das pessoas, estudar a cidade é
também trabalhar com a preservação das edificações; logo, preservação e valorização
da memória coletiva, pois a cidade é construída no social, e há pessoas que pensam,
agem sobre ela, vivenciam, sentem, desejam construí-la e transformá-la. Logo, a
cidade (suas edificações, construções de ruas...) é o lócus da ação de pessoas. Nesse
sentido, o arquiteto Aldo Rossi, refletindo com Maurice Halbwachs, coloca que,
“ampliando a tese de Halbwachs, gostaria de dizer que a própria cidade é a memória
coletiva dos povos; e como a memória está ligada a fatos e a lugares, a cidade é o
‘lócus’ da memória coletiva”.16  Dessa forma, apresentando essas construções como
algo importante para compreender determinada sociedade que deixou registros na
materialidade, estamos dizendo que elas não devem ser destruídas. O historiador Paul
Thompson coloca que “é preciso preservar a memória física e espacial, como também

12NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Trad. Yara Aun Khoury.
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História, São
Paulo, PUC/SP, Projeto História, n. 10, p. 1-28, p. 9, dez. 1993.
13 Conferir GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas,
sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
14 O arquiteto Aldo Rossi coloca que “a cidade como fato material, como artefato, cuja construção
ocorreu no tempo e do tempo conserva os vestígios, ainda de modo descontínuo. Desse ponto de
vista, o estudo da cidade nos proporciona resultados de grande importância: a arqueologia, a história
da arquitetura, as próprias histórias municipais nos proporcionam uma documentação muito ampla”
(ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. Trad. Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2001, p. 193).
15 ROLNIK, Raquel. O que é cidade? São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 17. Coleção Primeiros Passos.
16 ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. Trad. de Eduardo Brandão.  2. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2001, p. 198.
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Assim, estudar a constituição da cidade é lidar com documentos materiais
(construções) para compreender a cidade “do ontem”,7  o passado, que nos apresenta
condições para perceber as representações que são construídas pelas pessoas que
desejavam ou negavam a mesma, pois, como diz a antropóloga Lisabete Coradini, “as
ruas e praças surgem no cenário urbano com uma identidade própria, segundo o
imaginário de cada época”.8

Minha preocupação não é estudar o espaço como valor, em uma perspectiva
econômica,9  ou o que é determinante para que ele venha a ser valorizado ou não, mas
entender que ele é construído e produzido pelo social.

Há grande importância em pesquisar e escrever sobre a cidade de Maracajá.
Com este estudo estarei contribuindo para a historiografia local, servindo como fonte
de pesquisas para que novos estudos venham ser feitos para melhor compreensão da
cidade, seja no âmbito político, cultural, econômico, geográfico e religioso. Sobre a
cidade de Maracajá, há um livro que foi publicado no ano de 2000, financiado pela
administração municipal, escrito pelo jornalista Agilmar Machado, e que se trata de
peça publicitária do governo. O autor utilizou um relatório escrito pela professora
Idanir Espíndola Serafim (1988), então moradora de Maracajá. O autor procurou
fazer uma retrospectiva de fatos históricos da cidade, em uma visão tradicional, linear,
sem refletir ou problematizar sobre eles, centrada no aspecto político (os primeiros
prefeitos), econômico (mostrando a agricultura como desenvolvimento da cidade e a
presença da estrada de ferro), religioso (oferecendo visibilidade à fé católica, a história
dos “bondosos” capuchinhos, das irmãs), esquecendo-se, dessa forma, de muitos
agentes que construíram a história de Maracajá.10

Tomar a cidade de Maracajá como objeto de estudo e ter como recorte da
pesquisa a estação ferroviária é oferecer visibilidade a eventos que estão no esque-
cimento, ou seja, histórias de homens, mulheres e crianças que muito contribuíram
para história da cidade, pois a estação, bem como as edificações ao seu redor, são
“locais de memória”. Como diz a historiadora Maria Stefhanou,11  “a memória está
(...) absolutamente enraizada numa realidade concreta, seja ela uma realidade natural,

7 Conferir SANTOS, Antônio Cezar de Almeida. Curitiba: depoimentos da transformação urbana.
In: SOLLER, Maria Angélica; MATOS, Maria Izilda S. (orgs). A cidade em debate. São Paulo: Olho
D’água, 2000, p. 211-248.
8 CORADINI, Lisabete. Praça XV: espaço e sociabilidade. Florianópolis: Letras Contemporâneas,
1995, p. 12.
9 Conferir VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1998, p. 72.
10 MACHADO, Agilmar. Maracajá. Criciúma: Gráfica e Editora Tabajara, 2000.
11 Palestra realizada no dia 15/4/2003 no auditório III da SATC, Criciúma (SC), tendo como título:
“História e memória: a pesquisa em História da Educação”. Ver transcrição da fita gravada pela
historiadora Marli de Oliveira Costa e minhas anotações do caderno.
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A cidade tornou-se objeto de estudo aproximadamente no início do século
XIX na Europa, com a presença de indústrias nas cidades e a emergência de uma vida
moderna que atraiu um grande contingente de trabalhadores para um mesmo espaço.
O aparecimento da fome, da morte, da violência e das doenças atraiu a atenção dos
médicos, engenheiros, reformadores sociais, historiadores, psicólogos e outros, para
entender essas mudanças que passaram a constituir uma questão social.

Tomo a cidade de Maracajá, no extremo sul de Santa Catarina, como objeto
de estudo, “recortando” ou analisando parte de sua materialidade, ou seja, as constru-
ções do centro da cidade, como as casas familiares, comerciais, igreja, prefeitura, a
direção das estradas e as transformações na natureza. A historiadora Sandra Jatahy
Pesavento chama a paisagem concretizada no construído da cidade de imagens reais.3

Assim, a cidade pode ser lida como se fosse um livro. Todavia, na cidade se faz
leituras por meio de sua materialidade, que são as construções (casas, ruas, prédios),
a sociabilidade (as relações sociais) e a sensibilidade (como as pessoas vêem ou viam
a cidade).

Circulando pela cidade de Maracajá, principalmente pelo centro, percebo que
ela oferece alguns traços em sua paisagem urbana como uma escrita para ser lida, ou
seja, ela não conta seu passado, “ela deixa-se ser decifrada”, como por exemplo, as
ruas. A avenida principal é retilínea, mostrando que seu traçado foi construído sobre
o leito da estrada de ferro.4  As construções, algumas casas que suportaram o “tempo”,
possuem arquitetura e estrutura de uma época que reporta à ferrovia, pois as casas
foram sendo construídas ao redor da estação. Assim, no dizer da arquiteta Raquel
Rolnik: o “(...) importante é o fato de que de certa maneira a cidade ou o espaço
urbano é uma espécie de escrita, uma espécie de texto que se lê. Quer dizer, além de
se viver, se lê o espaço, que tem significados (...)”,5  ou seja, “a paisagem urbana vai-
se impondo como um documento a ser lido, como um texto a ser decifrado”.6

3 PESAVENTO, Sandra Jatay. Muito além do espaço: por uma história cultural do urbano. Estudos
Históricos, Rio de Janeiro, v. 8, n. 16, p. 279-290, p. 283, 1995. Nesse artigo, Sandra Pesavento
trabalha com o urbano a partir da sensibilidade, ou seja, fazendo leituras nos documentos para
perceber como as pessoas viam a cidade e o que desejavam dela. Pretendo abordar a cidade para
pensá-la em um outro sentido. Assim, direciono minha atenção para a materialidade da cidade, para
trabalhar com o espaço construído.
4 Os trilhos expressam a racionalidade do pensamento cartesiano, ou seja, o que é reto é mais fácil e
rápido para se chegar, denotando a necessidade de uma ordenação racional, o que é subjacente a uma
sociedade capitalista que precisa de um tempo com ritmo acelerado.
5 ROLNIK, Raquel. Preservação e modernidade. In: SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Cultura.
Departamento do Patrimônio Histórico. O direito a memória: patrimônio histórico e cidadania. São
Paulo: DPH, 1992, p. 199.
6 SOLLER, Maria Angélica; MATOS, Maria Izilda S. (orgs.). A cidade em debate. São Paulo: Olho
Dágua, 2000, p. 11.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The present article discusses the process of structuration of Maracajá (SC) around
the railroad station. The arrival of D. Teresa Cristina railroad created a necessity of
building a station to shelter the people who would use the railroad for the transportation
of food and people to Araranguá, Criciúma, Tubarão, Laguna, and Imbituba. Thus,
the station of Morretes was an important space of accessibility – goods and people –
and also of sociability, when people used the station as a space for courting, workinh,
and waiting for visitors, relatives and friends. These facts were important for the
agglomeration of commercial buildings and family houses around of the station, which
made possible the formation of Maracajá.

KKKKKeyworeyworeyworeyworeywords:ds:ds:ds:ds: city, station, sociability, accessibility, memory.

As pedras da cidade continuarão falan-
do do esforço de cultura desenvolvido
por homens e mulheres que trabalharam.

João Alexandre Barbosa1

O tema cidade tem sido objeto de estudo nestes últimos anos ao apresentar inquietações
a muitos estudiosos que procuram compreendê-la com diversos olhares. O geógrafo
Roberto Lobato Corrêa coloca que o

interesse em conhecer (...) a cidade deriva do fato de ser ela o
lugar onde vive parcela crescente da população. Mas também
de ser o lugar onde os investimentos de capital são maiores,
seja em atividades localizadas na cidade, seja no próprio urbano,
na produção da cidade. E, mais: de ser o principal lugar dos
conflitos sociais.2

Assim, historiadores, filósofos, urbanistas, arquitetos, psicólogos, sociólogos
e outros têm mostrado preocupação nessa área.

1 BARBOSA, João Alexandre. Prefácio. In: BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de
velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 15.
2 CORREA, Lobato Roberto. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 1989, p. 5.
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A construção do centro da cidade deA construção do centro da cidade deA construção do centro da cidade deA construção do centro da cidade deA construção do centro da cidade de
Maracajá em torno da estação:Maracajá em torno da estação:Maracajá em torno da estação:Maracajá em torno da estação:Maracajá em torno da estação:
sociabilidade e acessibilidadesociabilidade e acessibilidadesociabilidade e acessibilidadesociabilidade e acessibilidadesociabilidade e acessibilidade*

Lúcio Vânio Moraes**

ResumoResumoResumoResumoResumo

O presente artigo discute o processo de estruturação do centro da cidade de Maracajá
(SC) em torno da estação ferroviária, já que com a presença da Estrada de Ferro D.
Teresa Cristina surgiu a necessidade da construção de uma estação para abrigar as
pessoas que iriam utilizar a ferrovia para o transporte de produtos alimentícios e
também de pessoas para cidades como Araranguá, Criciúma, Tubarão, Laguna e
Imbituba. Assim, a Estação de Morretes, como então Maracajá era chamada, foi um
palco de acessibilidade – acesso de mercadorias e de pessoas – e também de sociabi-
lidade, quando as pessoas utilizavam a estação para namorar, trabalhar, esperar visitantes
ilustres, um parente ou amigo. Esses dois fatores foram importantes para a aglomeração
de casas comerciais e familiares ao redor da estação, fatores que possibilitaram ao
entorno desse espaço a constituição do centro da cidade de Maracajá.

PPPPPalavras-chavealavras-chavealavras-chavealavras-chavealavras-chave: cidade, estação, sociabilidade, acessibilidade, memória.

*
 Artigo elaborado para as disciplinas de História Local e Regional, ministrada pelo historiador e

professor M.Sc. João Henrique Zanellato, e de Português II, ministrada pela professora M.Sc. Leila
Lourenço. Esta temática está inserida em um projeto pesquisa de Iniciação Científica, com recursos
do Artigo 170, que tem como orientador o historiador e professor M.Sc. Dorval do Nascimento.
** Acadêmico da VI Fase do curso de História da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC),
Criciúma - SC. E-mail: lucio.v.m@bol.com.br.
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Vários autores vêem na industrialização uma forma de aumento produtivo
em uma escala de tempo muito menor e vantajosa. Segundo Edgar de Decca, a
implantação da fábrica foi uma estratégia de dominação e controle:

Assim poderíamos confirmar os princípios de uma economia
política, no decorrer do século XVIII, no funcionamento das
Work-house com o adestramento do trabalhador, por meio de
uma severa disciplina, nas manufaturas, através da submissão
dos trabalhadores às normas dos regulamentos internos, bem
como na divisão técnica do trabalho, já plenamente desenvol-
vida nos engenhos de açúcar das colônias.4

Para o autor, mesmo em uma sociedade plenamente industrializada, precisa-
se de controle sobre o trabalhador. Então, a fábrica aumenta sua produção às custas
do trabalhador, que perdeu sua autonomia. Nesse contexto surge, das engrenagens
fabris, a economia política, em defesa do patrão e do controle social, ou melhor, a
exploração social.

Desde o início, movida por um sentimento revolucionário, a classe burguesa,
que começa se movimentar na Revolução Francesa e dá um salto na Revolução Indus-
trial, já andava rumo ao desenvolvimento econômico, com estratégias de dominação.

Somos conseqüência do longo século XIX, desse período de dominação
econômica, guiado pelo tempo, influenciado pelas máquinas.

Com a industrialização, a aceleração produtiva, o trabalho operário e a
supremacia burguesa, o mundo deu uma reviravolta no século XIX, pois tudo se vol-
tou ao capitalismo. A fábrica vigorou muito mais pelo seu aspecto organizacional do
que tecnológico, pois era preciso docilizar o trabalhador, deixando-o dependente, seja
da máquina, do patrão ou do emprego. Dessa forma, a sociedade burguesa alcança o
seu mais ambicioso o objetivo: disciplinar moral e eticamente o trabalhador, tornando-
o parte integrante da nova sociedade.

FFFFFontes citadasontes citadasontes citadasontes citadasontes citadas

BRESCIANE, Maria Stella M. Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da
pobreza. 7. ed. São Paulo: Editora brasiliense, 1992.
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Tudo na fábrica auxilia o disciplinamento do operário. Os homens se “tornam”
máquinas, pois são submetidos a elas. A exposição a tarefas repetitivas e a longas
jornadas de trabalho levam o trabalhador superexplorado a se afastar de qualquer
atividade de pensamento, desmobilizando qualquer forma de sublevação popular contra
a exploração e as más condições de trabalho. Essa desagregação do “pensar” aproxima
o operário das instituições burguesas: o trabalho e a fábrica.

Essa nova utilização da maquinaria não só visava conseguir a
docilizaçao e a submissão do trabalhador fabril e, nesse sentido,
assegurar a regularidade à continuidade da produção, mas
representou também um forte obstáculo aos movimentos de
resistência do trabalhador fabril... Nessa medida, a tecnologia
transformava-se tanto num elemento tático cotidiano das lutas
entre o capital e o trabalho como fazia parte da estratégia global
de ampliação do controle social por parte desse mesmo capital,
introjetando no próprio corpo do trabalhador as marcas da nova
disciplina.3

A fábrica capitalista se submete à dominação exercida pelo capital e educa o
trabalhador para enfrentar essa dominação também; à medida que o maquinário
substituiu o artesão, o trabalho foi sendo fragmentado em busca do constante aperfei-
çoamento. Limitado a poucas operações, o trabalhador pode executá-las com maior
rapidez e precisão possíveis. A fábrica agora não mais divide o trabalho segundo as
habilidades do trabalhador, mas sim pelas diferentes máquinas especializadas que ele
vai operar.

A fragmentação do processo produtivo evidencia não apenas o aumento da
produtividade fabril, mas também o controle do trabalhador, que perdeu todo o contato
com mercado e tornou-se submisso também ao tempo, mecanizou-se.

A produtividade, já existente antes da fábrica, agora segue outros padrões; a
fábrica precisa controlar o trabalhador. Quando o trabalho era artesanal ou manufa-
turado e as oficinas ficavam, muitas vezes, em fundos de quintais, o proprietário
comprava a matéria prima, desenvolvia o produto e o vendia, tinha conhecimento do
preço de custo do produto. A fábrica vai acabar com isso, nela o operário perde o
contato com o mercado, e o patrão pode mais facilmente explorá-lo e submetê-lo a
pagar muito mais do que o produto custa, além de não ter mais controle sobre o valor
de sua mão de obra, do suor do seu rosto. Assim, a fábrica aumenta sua produção às
custas do trabalhador e despolitiza-o, tirando dele sua noção de mercado e de autonomia.

3 DECCA, Edgar Salvadori de. O nascimento das fábricas. 10. edição. São Paulo: Brasiliense, 1995.
p. 32-35.
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vigentes; ruelas sujas e estreitas, aonde o sol raramente chegava, com casas de três
ou quatro andares amontoadas umas sobres as outras; ali se praticava todo o tipo de
comércio, desde a venda de artesanato e legumes estragados até a prostituição. Nesse
clima de sujeira, violência, doenças e promiscuidade, a agitação popular era iminente.
No centro de Londres, onde as sujas e malcheirosas ruelas dos bairros operários
entrecruzavam-se com as largas e bem iluminadas ruas repletas de mansões da alta
sociedade londrina, o medo dos proprietários era constante.

... milhares de desempregados e famintos invadem as praças, os
parques e as ruas dos bairros ricos e elegantes da cidade, os
proprietários chegam a afirmar que se política não desse conta
de “limpar as ruas” eles empregariam bandos armados para o
fazê-lo.1

Assim a sociedade burguesa, imbuída do conceito de moral e bons costumes,
incorpora uma nova atividade à fábrica: a disciplinarização e o controle social das
massas operárias. Agora nada poderia atrapalhar o avanço que o mundo capitalista,
dirigido pela burguesia, vinha alcançando.

O trabalhador vai se moldando, definindo seus pensamentos e ações, pelas
intercessões da fábrica e da condição política a partir do século XVIII. A partir daí as
relações entre patrões e empregados tornam-se menos amigáveis, mais severas e
exploratórias, e qualquer tipo de resistência passa a ser vista como uma afronta às
forças do patrão e do Estado.

Essa classe operária, que foi educada para o trabalho fabril, precisou de
muito mais que braços ou dedicação física para esse trabalho, precisou de moral, de
ética, foi submetida aos horários da máquina, severamente disciplinada e encaixada
da forma mais conveniente à burguesia no contexto da modernidade.

O homem se educou na produção e nas relações de produção, onde se
contrapõem freqüentemente momentos de qualificação e de desqualificação, de
educação e de deseducação e, portanto, de humanização e de desumanização.

O operário é colocado dentro das fábricas, onde é desapropriado de seu
saber, tornando-se refém do processo de produção e do ritmo das máquinas.

A máquina é muito mais cruel, ela ambiciona dominar também a
mente dos trabalhadores; ela não permite nenhum devaneio,
nenhuma distração: poucos instantes após ter-se empurrado o
infatigável carro de cem escovas ele retorna às suas mãos.2

1 BRESCIANE, Maria Stella M. Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza. 7. ed. São
Paulo: Brasiliense, 1992. p. 48.
2 Idem, p. 62.
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machinery generated a new character in the workers, modified the notion of space,
and fragmented the work.

KKKKKeyworeyworeyworeyworeywordsdsdsdsds: factory, production, worker, discipline.

O uso da razão, a criatividade, as artes e o movimento intelectual típico dos séculos
XV e XVI foram uma brecha para que o mundo mudasse.

No final do século XVIII tudo se transforma. As revoluções Francesa e
Industrial criaram um novo mundo. É o limiar do século XIX, um mundo burguês,
marcado pelo liberalismo econômico, pelo individualismo e pelo capitalismo.

A Revolução Industrial foi o pilar que sustentou todas as mudanças sociais e
econômicas que se desenvolveram a partir de meados do século XVIII. Essa revolução
introduziu o moderno sistema de fábricas na Europa, com maior intensidade na
Inglaterra.

A invenção da máquina a vapor transformou toda a relação de trabalho. Com
ela os instrumentos de produção deixaram de ser simples auxiliares do trabalho e
passaram a realizar tarefas que antes só o trabalho manual era capaz de fazer. Dessa
forma, a fábrica transformava-se em uma vitrine da potencialidade criadora do trabalho
e da capacidade produtiva humana.

Com essas transformações, o trabalho ascendeu, da mais humilde das posi-
ções, para a mais glorificante das atividades humanas. O trabalho, que antes era con-
siderado algo repulsivo, digno apenas de pessoas na margem social, agora é virtude
humana, introduz o homem no moderno mundo novo.

As mudanças mais perceptivas começaram no campo. As pequenas e médias
plantações deram lugar a grandes pastagens para a criação de ovelhas, destinadas às
novas fábricas de tecelagem. As indústrias domésticas e os pequenos mestres, a
partir de 1800, cedem lugar a grandes indústrias, e esses pequenos trabalhadores
tornam-se operários das fábricas, sendo introduzidos em um novo ritmo de trabalho
(o ritmo das máquinas, abandonando seus antigos hábitos de produção) e expropriados
de seus saberes técnicos.

A fábrica muda a paisagem urbana e rural. Nos seus arredores surgem
amontoados de casebres, onde as condições de vida são subumanas. Homens e mulheres,
acabados pela miséria e a superexploração, trafegam de um lado para o outro. Ali se
encontram todo os tipos de pessoas – trabalhadores, mendigos, desempregados, bêba-
dos e prostitutas. O clima de violência e promiscuidade exala no ar, as grandes cidades
industriais se tornam perigosas para esse moderno sistema, para esses grandes
empresários que viam a desordem como ameaça ao desenvolvimento.

  Nos bairros operários londrinos e parisienses, durante o século XIX, as
condições habitacionais e sanitárias eram insatisfatórias para os padrões burgueses
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A disciplinarização fabril:A disciplinarização fabril:A disciplinarização fabril:A disciplinarização fabril:A disciplinarização fabril:
uma questão políticauma questão políticauma questão políticauma questão políticauma questão política
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ResumoResumoResumoResumoResumo
A fábrica, como símbolo do poderio burguês, incorpora um diferencial no que se
tinha antes como produção. Não só o patrão, mas também o trabalhador modificou-
se a partir das novas aspirações trazidas pelos proprietários fabris. A difusão de uma
nova forma de produção conduzida pelas engrenagens do maquinário moderno gerou
um novo caráter em seus trabalhadores, alterou a espacialidade do local e esmiuçou o
trabalho.

PPPPPalavras-chave:alavras-chave:alavras-chave:alavras-chave:alavras-chave: fábrica, produção, trabalhador, disciplinarização.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract
The factory, as a symbol of the bourgeois power, incorporates a differential in relation
to what people had before in terms of production. No only the producer, but the
worker was also modified with the new aspirations brought by the manufacturers.
The diffusion of a new form of production created by the gears of the modern

* Acadêmico/a no curso de História pela UNESC.
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Com a eclosão do golpe militar em 1964, o prédio funcionou como cárcere
de presos políticos da cidade. Vânio Faraco conta que lá esteve preso durante os três
meses em que a polícia militar tomou posse do local.19  O médico Manif Zacharias
também relata as agruras que sofreu no cárcere.20

Em 1971, foi desativado o setor do CEPCAN em Criciúma e também do Rio
de Janeiro, sendo transferido para Criciúma o Conselho Nacional do Petróleo (CNP).
O prédio foi sede do CNP até a década de 1990.21

Em 1991, o então vereador Márcio Zaccaron solicitou o seu tombamento
como Patrimônio Histórico da cidade e a permissão de ser instalado ali um centro
cultural.22  O processo de tombamento visa a preservar e conservar um determinado
bem cultural, coibindo qualquer alteração que modifique sua aparência externa e o
descaracterize de seu contexto histórico. O pedido de Zaccaron foi acompanhado de
“um abaixo-assinado com mais de duzentas assinaturas de diversos segmentos da
sociedade, entre eles, juristas, artistas, professores, profissionais liberais e estu-
dantes”.23  O processo tramitou e o prédio encontra-se hoje em processo de tom-
bamento.

Em 1993, a Fundação Cultural de Criciúma (FCC), sob presidência do médico
Henrique Packter, passou à sede do prédio pertencente ao CNP e lá permanece até
hoje. O prédio passou a denominar-se Centro Cultural Jorge Zanatta.

No espaço urbano, um bem arquitetônico pode adquirir várias significações e
mudar a função a que foi destinado. Em Criciúma, temos vários exemplos, como a
Casa do Agente Ferroviário, que assumiu a função de museu no centro da cidade; o
prédio da antiga prefeitura municipal, que se tornou local de comércio; a Casa da
Cultura Neuza Nunes Vieira, que já foi sede da prefeitura municipal, da antiga FUCRI,
e hoje serve como sede do CODEPLA.

Com a FCC, o prédio mudou sua função social e assumiu outra significação
na cidade, sem perder sua imponência e majestade, que permanecem apesar da grande
quantidade de edifícios e centros comerciais que diante dele se agigantam.

19 Ado Vânio de Aquino Faraco, entrevista concedida a Michel Goulart, 23/12/2002.
20 ZACHARIAS, Manif. Minha Criciúma de ontem. Criciúma: Líder, 1999.
21 MILANEZ, Pedro. Idem.
22 “Os vereadores aprovam tombamento de prédio”, Jornal da Manhã, Criciúma, 21 de maio de
1991.
23 Jornal da Manhã, idem.
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tiva”.12  De fato, foi erigido um busto em sua homenagem na praça do Congresso, co-
mo reconhecimento pelos serviços prestados à indústria carbonífera e à comunidade
criciumense.

Segundo relato de Leone Benedet,13  filho de Pedro Benedet, o prédio foi
construído sobre terreno doado por seu pai, sendo responsáveis pela construção o
engenheiro Megalvio da Silva Rodrigues e o pedreiro Antônio Português. A arquitetura
do prédio possui linhas neoclássicas14  e o material utilizado foi enviado do Rio de
Janeiro.

Conforme dito anteriormente, o prédio do DNPM representa um período de
ascensão da indústria carbonífera, quando Criciúma expandiu sua malha urbana e
sofreu as conseqüências do grande contingente populacional que migrou das zonas
agrícolas para trabalhar nas minas de carvão. Osmar Menezes – chefe do CEPCAN
na década de 1960 – fala que, decorrente da demanda da hulha negra, o DNPM ficou
assim imbuído de “supervisionar toda a indústria carbonífera no que dizia respeito à
extração, beneficiamento, transporte, fiscalização e comercialização, elaborando
estatísticas, cotas de produção e ainda zelando pela saúde dos que trabalhavam no
subsolo”.15

No prédio do DNPM foi construído um laboratório para análise do carvão e
galpões para o seu acondicionamento. Foi instalado também o primeiro aparelho de
Raio-X de Santa Catarina, para tirar radiografias dos mineiros.

Não obstante, o DNPM ainda foi responsável pela captação e distribuição de
água na cidade, pois a extração do carvão foi causadora da poluição da água, o que
ocasionava grande mortalidade infantil.16  A primeira captação foi no rio Mãe Luzia.
Em 1950, a captação passou para o Rio São Bento, onde se deram as primeiras
instalações de água na cidade. O DNPM distribuía água gratuitamente. Em 1971, a
administração do serviço de água passou para a Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (CASAN).17

Em 1962, o setor de Criciúma do DNPM foi desativado, assumindo a
Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional (CEPCAN). O prédio passou,
então, a ser sede da CEPCAN, subordinada ao Ministério de Minas e Energia.18

12 BOA NOVA JR., Francisco de Paula. Problemas médico-sociais da Indústria Carbonífera Sul-
Catarinense. Boletim n. 95. Departamento Nacional de Produção Mineral, 1953.
13 Entrevista concedida por Leone Benedet a Maria de Lourdes Benedet, segundo semestre de 1991.
14 BALTHAZAR, Luís Fernando. Op. Cit.
15 Osmar Menezes, entrevista concedida a Maria de Lourdes Benedete, fev. 1993.
16 Sebastião Netto Campos, idem.
17 MILANEZ, Pedro. Fundamentos históricos de Criciúma. Florianópolis: ed. do autor, 1991.
18 Idem, Ibidem.
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prédio. Ao contrário, a atividade carbonífera sempre dependeu do apoio governamental,
o que nem sempre foi garantido. Acreditamos, porém, que a arquitetura do prédio
expressa algumas características da década de 1940, como a grandeza que a cidade
tomaria por meio do progresso trazido pelo carvão, a importância dos mineradores
diante das outras classes sociais e a presença do governo federal na cidade.

No entanto, a questão de sua suntuosidade atravessa o campo meramente
arquitetônico, atingindo o imaginário social, como mostra o seguinte artigo de jornal:

(...) o prédio do CNP se reveste de um forte aspecto psicológico
para a maioria da população criciumense. Mais do que estar
ligado à história da cidade e ao seu produto símbolo – o carvão,
o local tem íntima relação com as lembranças de todos que por
ali passaram em qualquer época (...) Ainda hoje, além de povoar
a memória coletiva dos adultos, o prédio do CNP continua
excitando a imaginação das crianças e jovens mais inspirados
que por ali transitam. (...) Imponência, mistério, curiosidade,
imagens da infância. Estes e outros fatores são comuns na mente
coletiva da cidade quando se questiona sobre o prédio do CNP.8

O autor do artigo acima mostra que o prédio povoa a memória coletiva dos
adultos, excita a imaginação das crianças e jovens, além de ser imponente, misterioso.
Em outra reportagem, o prédio é tido como “soberbo, majestoso e ao mesmo tempo
de uma tranqüilidade inacreditável para uma localização tão central”.9  É possível que
essa representação do prédio esteja vinculada ao desejo do poder público de tombá-lo
e transformá-lo em sede cultural, um desejo de tornar a população conivente com
essa iniciativa, pois, citando novamente Baczo, o “imaginário social é uma das forças
reguladoras da vida coletiva (...) é uma peça efetiva e eficaz do dispositivo de controle
da vida coletiva e, em especial, do exercício da autoridade e do poder”.10

O prédio foi inaugurado em 1945,11  durante a chefia do engenheiro Aníbal
Alves Bastos, considerado – segundo o médico Francisco Boa Nova Jr. – um “grande
planejador das vitoriosas campanhas empreendidas na zona carbonífera sul-catarinense,
campanhas estas constantes de numerosas obras e empreendimentos de sua inicia-

8 “Prédio estimula imaginação coletiva”, Jornal da Associação Catarinense de Engenheiros e Arquitetos
(ASCEA/Criciúma), 17 de setembro de 1991.
9 “CNP: lugar meio encantado”, Jornal da Manhã, Criciúma, 11 de novembro de 1991.
10 BACZO, Bronislaw. Op. cit., p. 309.
11 BELOLLI, Mário. “Governo cria DNPM para dar assistência técnica à mineração”, Jornal da
Manhã, Criciúma, 26 de fevereiro de 1998.
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Além de servir como sede do DNPM, o prédio foi palco de outros aconte-
cimentos na política em nível nacional e local, como sede da Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional (CEPCAN), função de cárcere durante o regime militar de
1964, sede do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) e, enfim, sede da Fundação
Cultural de Criciúma (FCC), a partir de 1993.

Procuramos desvelar, neste artigo, não apenas aspectos da história do referido
espaço, mas também como foram criadas algumas imagens do prédio como de aspecto
majestoso e imponente. Nesse sentido, trabalhamos com os conceitos de imaginário
e representação. Segundo Bronislaw Baczo,

É através de seus imaginários sociais que uma coletividade
designa a sua identidade; elabora uma certa representação de
si; estabelece a distribuição dos papéis e das posições sociais;
exprime e impõe crenças comuns; constrói uma espécie de códi-
go de bom comportamento (...). Assim, é produzida, em especial,
uma representação global e totalizante da sociedade como uma
ordem em que cada elemento encontra o seu lugar, a sua
identidade e a sua razão de ser.5

Sendo o imaginário um conjunto de representações, cabe-nos aqui definir
este último. Roger Chartier mostra que a representação, ao manifestar uma ausência
e uma presença, coloca-se no lugar do real, pois é “instrumento de um conhecimento
imediato que revela um objeto ausente, substituindo-o por uma ‘imagem’ capaz de
trazê-lo à memória e ‘pintá-lo’ tal como é (...) assim entendida como correlação de
uma imagem presente e de um objeto ausente, uma valendo pelo outro (...)”.6

Ao referir-se à arquitetura do prédio, o arquiteto Luiz Fernando Balthazar diz
que ele representa:

A solidez de todos os ciclos econômicos do carvão mineral da
região quando o simbolismo da indústria carbonífera era forte, e
este prédio era uma extensão desta força – marcando e definindo
todo o patrimônio arquitetônico da era do carvão – e da estrutura
espacialmente implantada na cidade.7

Há ressalvas no que tange à idéia de solidez colocada pelo arquiteto. O carvão,
enquanto atividade econômica, nunca teve solidez, para que ela se expressasse no

5 BACZO, Bronislaw. Imaginação social. Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa
da Moeda., 1985, p. 309.
6 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990, p.
71.
7 BALTHAZAR, Luís Fernando. Criciúma: memória e vida urbana. 2001. Dissertação
(Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Santa Catarina.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Besides showing some aspects about the history of the Centro Cultural Jorge Zanatta,
this article aims at introducing a discussion about how some representations of the
building as majestic had been made, which meaning crisscrosses the field of the
social imaginary, considering that, having assumed many functions in the city, the
place was the focus of discussions about its use, mainly when the public power
questioned its safekeeping as a historical patrimony and wanted to make of it a place
of cultural diffusion, by the creation of the Fundação Cultural de Criciúma.

KKKKKeyworeyworeyworeyworeywords:ds:ds:ds:ds: Centro Cultural Jorge Zanatta, history, social imaginary, represen-
tations.

O prédio do Centro Cultural Jorge Zanatta tem sido objeto de estudo de muitos
pesquisadores por sua importância no cenário da história de Criciúma. No entanto,
por mais que as pesquisas desvelem novos aspectos sobre ele, outras surgem para
complementar, corroborar ou desconstruir informações já obtidas no estudo do prédio.

Localizado no centro de Criciúma, foi construído na década de 1940 para o
funcionamento do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Sua
construção coincide com um período de crescimento das atividades carboníferas em
Santa Catarina, pois na década de 1940, com a substituição das importações de carvão,
conseqüência da 2ª Guerra Mundial, e a construção da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), em 1946, a indústria carbonífera de Santa Catarina recebeu um grande impulso,
destacando-se no cenário econômico nacional.1  Com efeito, em 1946, a cidade de
Criciúma ficou conhecida como “Capital Brasileira do Carvão”.2  O DNPM foi criado
durante governo de Getúlio Vargas, pelo Decreto n. 23.979, de 8 de março de 1934,
com sede na cidade do Rio de Janeiro.3  Posteriormente, foi transferido para Brasília,
subordinado ao Ministério da Agricultura. Na década de 1940, a sede de um dos
distritos do DNPM passou a ser em Criciúma.4

1 SANTOS, Maurício Aurélio dos. Crescimento e crise na região sul de Santa Catarina.
Florianópolis: Ed. da UDESC, 1997.
2 CAROLA, Carlos Renato. Dos subterrâneos da história: as trabalhadoras das minas de
carvão de Santa Catarina (1937-1964). Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002.
3 Disponível em: <http://www.dnpm.gov.br/65anos.html>.
4 Sebastião Netto Campos, entrevista concedida a Maria de Lourdes Benedet, no segundo
semestre de 1991.
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Michel Goulart*

ResumoResumoResumoResumoResumo

O presente artigo, além de narrar aspectos da história do prédio do Centro Cultural
Jorge Zanatta, mostra como foram construídas algumas representações do espaço
como de aspecto majestoso, cujo significado perpassa a arquitetura e atravessa o
campo do imaginário social, uma vez que, tendo assumido várias funções na cidade,
o local foi, muitas vezes, alvo de discussões sobre sua destinação, principalmente no
momento em que o poder público cogitou o seu tombamento como patrimônio
histórico e desejou torná-lo local de difusão da cultura criciumense, pela criação da
Fundação Cultural de Criciúma.

PPPPPalavras-chavealavras-chavealavras-chavealavras-chavealavras-chave: Centro Cultural Jorge Zanatta, história, imaginário social,
representações.
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Os acontecimentos, além de serem manchetes nas páginas dos jornais, foram
amplamente fotografados. As fotografias, muitas vezes, complementam as lacunas
deixadas pelos documentos escritos, permitindo “uma leitura anacrônica e sincrônica
da sociedade brasileira contemporânea” (CARNEIRO, 1988, p. 269), permitindo
diversas possibilidades de análise. Em Joinville, as fotografias foram reveladas também
em forma de cartão postal e “Lembranças da Revolução”.41 O caráter comercial das
fotos foi estimulado, servindo inclusive para as pessoas se presentearem.42  Sobre as
fotografias, Eugênia conta que, uma semana após os acontecimentos, era grande a
correria em busca de fotos, todos queriam comprar, para guardar de lembrança, e as
lojas deixavam as fotos expostas nas vitrines.43

Diante desse acontecimento significativo na história da cidade de Joinville,
este artigo buscou evidenciar narrativas sobre esta história que, principalmente, valoriza
as memórias desses homens e mulheres que, atualmente com idades entre 75 e 94
anos, muito têm a contribuir para a história de Joinville, pois, como diz Ecléa Bosi ao
mencionar a importância das “lembranças de velhos”, “[...] cada geração tem, de sua
cidade, a memória de acontecimentos que permanecem como pontos de demarcação
em sua história” ( BOSI, 1994, p. 418).

Referências bibliográficasReferências bibliográficasReferências bibliográficasReferências bibliográficasReferências bibliográficas
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BERGMANN, Eugênio. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 11 ago. 2003.

EBERHARDT, Aldo. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 23 out. 2003.

GERN, Wanda Irene. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 2 set. 2003.

KAMMRADT, Wally. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 15 out. 2003.

41 As “Lembranças da Revolução” são encadernações com 60 pequenas fotos sobre o movimento
na cidade.
42 Percebe-se essa característica pelo fato de estar escrito uma dedicação no verso de uma:
“Lembrança da Revolução”.
43 KLUG, Eugênia Boehm. Entrevista citada.
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Figura - 3: Revolução em Joinville, Batalhão, 1930
Acervo: Arquivo Histórico de Joinville (AHJ).

As notícias sobre os acontecimentos na cidade chegavam pelos jornais, mesmo
permanecendo sob censura, ou saindo de circulação por alguns dias, como pode ser
percebido pelo relato de dona Wally: “Então estava depois escrito no jornal, só em
alemão, né. Então nosso pai leu pra nós, e a gente não foi lá, a gente escutou isso,
porque lá tinha combate assim e assim [...]”,39 e também por meio das conversas. Os
embates políticos locais e sua relação com a revolução em geral não eram conhecidos,
e o motivo seria a falta de interesse das crianças pelo assunto, ou como explica
Alvino, que na época contava com 20 anos:

Sabe, o povo era muito mal informado, não é que nem hoje, hoje
tem um monte de político, e já sabem tudo adiantado. Naquele
tempo o povo vivia assim, cada um com o seu trabalho (...)
informação era pouca, então a gente não tinha muito essa convi-
vência (...) era tudo mais na surpresa (...) e aquele que sabia
alguma coisa, às vezes, não informava ninguém.40

39 KAMMRADT, Wally. Entrevista citada.
40 TIMM, Alvino Gustavo. Entrevista citada.
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[...] uma turma de soldados [...] andaram não sei quanto tempo
no mato. [...] Chegaram aqui uma noite assim, bem escuro, não
tinha iluminação, nada, nada. [...] Então, de repente, bateram
palmas atrás de casa, os cachorros começaram a latir e o meu pai
disse assim: “Eu vou ver o que os cachorros têm”, então eles
fizeram assim: “Pschiu [...] não tenha medo [...] nós só estamos
com fome [...] só comemos palmito e água!”. [...] A mãe tinha
feito pão fresco [...] Chegou lá, meu Deus do céu, que nem tropa
de cachorro, ele deu aquilo e vup, vup, acabou-se, né, seco
assim né.34

Não saciados, conforme seu Herbert, ainda comeram o enorme tacho de
comida dos porcos.35  Outras famílias ainda tiveram suas vivências interferidas,
conforme contou Eugênio. Diante da presença de dois desertores na região, dois
rapazes se embrenharam no mato: “[...] eles correram até no mato, daí o mais novo
tinha uma dor de dente e queria fazer um cigarro, pra ver se passava a dor. O mais
velho disse: ‘Não fuma! Porque eles tão vendo a fumaça!’”.36 Percebe-se o quanto a
passagem dos revolucionários afetou os moradores da cidade, já que, conforme relatou
Eugênio, as fugas causaram até morte:

[...] quando eles vieram com aquela revolta, sabe eles estavam
tão medrosos, o pai deles era cego, eles pegaram o pai deles nas
costas, passaram o [rio] Cubatão pra levar pro outro lado, nos
parentes, de medo da revolta. E daí deu pneumonia, daí o velho
ainda morreu naquela revolta.37

Apesar de tantas passagens onde a vida cotidiana e pessoal se encontra ligada
e alterada pela revolução, os entrevistados de maneira geral não sabem o que foi
aquele movimento, relatando a falta de informação. Com exceção de Eugênia,38  cujo
irmão era reservista do 13° BC e chegou em casa comemorando a vitória da revolução
com um lenço vermelho no pescoço, nenhum outro entrevistado sabe da aderência do
Batalhão ao movimento. Em suas lembranças, o 13° BC combatia os gaúchos. Ou
seja, embora as imagens mostrem os integrantes do Batalhão de Caçadores dentro das
dependências do Batalhão, muitas vezes ao lado dos líderes revolucionários gaúchos,
os entrevistados não lembram da união do 13° BC à causa revolucionária.

34 VOSS, Herbert. Entrevista citada.
35 Idem.
36 BERGMANN, Eugênio. Entrevista citada.
37 Idem.
38 KLUG, Eugênia Boehm. Entrevista citada.
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Em geral as lembranças apontam para os revolucionários como homens rápidos
e corajosos: “[...] os gaúchos eram valentes, não sei, parece que eram mais corajosos
do que os outros. Um soldado já enfrentava três, quatro, e levava preso [...]”.27  Os
entrevistados também destacam a honestidade dos revolucionários, já que pagaram
tudo o que compraram nos comércios e pediam as frutas dos quintais.28  Na casa de
Aldo, seu pai, que era aliancista, portanto do mesmo partido dos revolucionários,
fincou em frente de casa um pano vermelho amarrado a uma alta vara de bambu,
servindo de chamariz para os revolucionários, que usaram sua casa como ponto de
descanso, alimentação e informações.29

Ao contrário, a casa de Eugênia foi ponto de parada para os fuzileiros navais,
em suas memórias, contadas com detalhes, relata a madrugada que sua família passou
servindo esses soldados com comida, café quente e passando suas roupas molhadas
pela forte chuva que caía. Sua família inclusive preparou uma carroça com alimentos
para esconderem-se em uma chácara distante, mas foram advertidos pelos navais,
para que ficassem em casa e se deitassem no chão.30

A presença dos fuzileiros navais é significativa e pode ser percebida pelas
lembranças que relatam a beleza de seus uniformes: “[...] na hora que nós estivemos
na escola, daí de repente veio outra turma, da marinha, eles tinham um boné bem
diferente assim, era pontudo pra cima, era muito bonito”,31  ou como o dia da sua
chegada na cidade, que acabou cancelando o noivado de Wanda, marcado para aquele
dia, sendo transferido devido à agitação e ao clima de incertezas na cidade.32  Também
se verifica, com a chegada dos fuzileiros navais incumbidos de combater as tropas
revolucionárias, que por sua vez contavam com a adesão dos soldados do 13° BC, a
alteração das vivências cotidianas das famílias do Morro do Amaral, região distante
do centro da cidade, localizada às margens da Baía da Babitonga. Nas lembranças de
Vicente, o pai, pescador, avistou grandes navios com soldados vindo em direção a
Joinville e alertou as famílias, que passaram dias escondidas nas casas mais retiradas
ou refugiados no mato.33

O vaivém dos soldados, alguns desertores, foi significativo para diversas
famílias das áreas rurais, como a família Voss, que, em uma das noites do movimento
revolucionário, teve seu terreno invadido por soldados que imploravam por alimentos:

27 Idem.
28 EBERHARDT, Aldo. Entrevista citada; BERGMANN, Eugênio. Entrevista citada.
29 EBERHARDT, Aldo. Entrevista citada.
30 KLUG, Eugênia Boehm. Entrevista citada.
31 EBERHARDT, Aldo. Entrevista citada.
32 GERN, Wanda Irene. Entrevista citada.
33 SOARES, Vicente. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 4 jul. 2003.
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Conforme contou Herbert, sinais das balas ficaram marcados nas paredes das casas
ou comércios e também os valos cavados no chão, que serviram de proteção aos
soldados no momento do combate, por muitos anos permaneceram visíveis.21

No quilômetro 17 da estrada Dona Francisca deu-se outro combate, entre
revolucionários contrafuzileiros navais e a tropa do 14° BC, vindos de Florianópolis.
Esse combate é presente nas memórias do pequeno Aldo, já que constantemente ia
ver os corpos dos três combatentes do 14° BC mortos nesse conflito, que perma-
neceram próximos de sua casa por alguns dias, até o seu recolhimento: “[...] nós
fomos de noite lá ver os mortos, a gente era curioso, né, eles deixaram alguns dias lá,
até irem buscar, até recolher, até tenho pena”.22

A cena da morte também é rememorada por Norma, na época com apenas 4
anos, que viu dois homens mortos em meio a muito sangue, resultado do tiroteio da
Rua João Colin, na região central da cidade, e que resultou na morte de dois civis; ela
relata que a visualização daqueles corpos ficou marcada em suas lembranças, de
forma que nunca mais esquecerá aquela cena.23 Ainda em relação a esse mesmo
confronto, segundo informações da sobrinha de um dos falecidos nesse tiroteio, Max
Brodbeck tinha ido até o centro ver o movimento da revolução, e sua morte causou o
desespero da família, o pai adoeceu.24  No mesmo acontecimento, conforme Wally,
os tiros quebraram louças dos estabelecimentos comerciais próximos, e a tia, dona de
uma pensão, apavorou-se, já que no momento fazia almoço e teve a casa invadida por
balas e por um pedestre que se escondeu debaixo de uma cama.25

Aldo lembra com pesar da morte de outro civil, o motorista de caminhão
Carlos Ladewig. Em suas memórias, Ladewig era um inocente que foi morto em
razão de uma confusão entre parar ou não o caminhão que conduzia. Tentando forçar
o motorista a parar, os soldados atiraram contra o caminhão, atingindo Carlos, que foi
enterrado na serra Dona Francisca e posteriormente encaminhado a um cemitério.26 E
assim também vemos que a revolução não afetou somente os soldados que estavam
lutando, mas também os civis.

21 Idem.
22 Aldo ainda conta outras passagens, como a do soldado que passou o dia inteiro fingindo-se de
morto, para não ser preso; ou o desertor que ficou escondido alguns dias no rancho da sua casa.
EBERHARDT, Aldo. Entrevista citada.
23 SCHÜTZLER, Norma. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 21 out. 2003.
24 VOSS, Elly. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 24 out. 2003.
25 KAMMRADT, Wally. Entrevista citada.
26 EBERHARDT, Aldo. Entrevista citada.
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16 GERN, Wanda Irene. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 2 set. 2003.
17 Localiza-se no cruzamento das ruas XV de Novembro e Estrada do Sul, no bairro Vila Nova.
18 KAMMRADT, Wally. Entrevista citada.
19 KLUG, Eugênia Boehm. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 30 out. 2003.
20 VOSS, Herbert. Entrevista citada.

nervosos entraram nas casas dos moradores próximos do porto, inclusive na casa de
sua sogra, que ajudaram com roupas dos maridos e filhos, bonés e cestos com frutas,
criando um disfarce, para que os fuzileiros navais não fossem reconhecidos e presos
pelos revolucionários.16

Figura 2 - Revolução em Joinville, Porto, 1930
Acervo: Arquivo Histórico de Joinville (AHJ).

O combate ocorrido no cruzamento denominado “Baumer”,17  que foi resultado
do confronto entre uma tropa do 13° BC, que vinha de Porto União, e um contingente
da polícia e fuzileiros navais, proporciona muitas lembranças de balas que perfuraram
as casas mais próximas e que entraram pela janela, passando por cima da cabeça da
moradora que dormia.18  “As lembranças estão povoadas de sons [...]” (BOSI, 1994,
p. 445), assim o som dos tiroteios são muito presentes: “A gente escutava, fazia
vum... as balas passavam em cima da cabeça”.19 Herbert também lembra daquilo que
ouviu e reproduz o som dos tiros “[...] as balas caíam no vizinho aqui, no bambuzeiro:
clac, clac, clac, chegavam as balas aqui pra dentro [...]”.20  Ele relata que no dia
seguinte foi ver as diversas balas espalhadas pelo chão. A Revolução de 1930 durou
apenas um mês, mas as marcas daquele combate permaneceram por muitos anos.
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A partir dessa imagem, as pessoas ratificam aquilo que já haviam contado,
que os revolucionários usavam um lenço vermelho12  no pescoço. Esse detalhe é
marcante nas várias memórias, como Eugênio,13  na época com 7 anos, e seus amigos,
que prenderam um pedaço de tecido vermelho nas suas roupas para ficarem parecidos
com os soldados e para demonstrar apoio à causa. A visualização dos soldados na
carroceria do caminhão também é constante nas lembranças. Ao depararem-se com
os caminhões, e principalmente pela exposição das armas, a sensação de medo tomava
conta daquelas crianças e jovens, que no momento achavam-se entregando leite nas
casas ou foram dispensados da escola, correndo para refugiar-se no cliente ou comércio
mais próximo.14

Para Aldo, a fotografia remete a outra lembrança: como os revolucionários
solicitaram os automóveis e animais da população, pediram o caminhão do seu pai,
que mentiu, dizendo que o veículo estava quebrado. A partir daí, foi constante a
presença dos revolucionários em sua casa, para confirmar se o caminhão não estava
sendo utilizado, verificando a veracidade da informação.15 Percebe-se, assim, que a
memória sobre os fatos políticos por meio da metodologia da história oral aflora a
partir de vivências das histórias privadas.

As lembranças diferem no que diz respeito às informações e detalhes daquilo
que aconteceu nas áreas mais afastadas e na região central. Assim, os moradores das
estradas Piraí, Quiriri e Dona Francisca narram detalhes dos combates naquelas regiões,
porém pouco sabem sobre o que aconteceu na região central de Joinville. Da mesma
forma, a maioria dos entrevistados que moravam no centro tem detalhes das ruas
centrais e do acontecimento no Mercado Municipal, mas não soube de outros combates.

No centro da cidade, o combate que aconteceu na praça do mercado, no
antigo porto, é um fato marcante para as pessoas pelo número de mortos. Esse
conflito resultou de um encontro entre as tropas navais e o 13° BC. No momento da
negociação da rendição dos fuzileiros, um desentendimento causou o disparo das
armas, resultando na morte de seis fuzileiros navais e um soldado e um sargento do
13° BC, porém as fotos focalizaram apenas três mortos, todos navais. Esse combate
ainda gerou outras lembranças e acontecimentos: conforme Wanda, marinheiros

12 A cor do lenço representava o partido político do grupo ao qual os revolucionários estavam
ligados, servindo para a identificação dos revolucionários.
13 BERGMANN, Eugênio. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 11 ago. 2003.
14 KAMMRADT, Wally. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 15 out. 2003.
BERGMANN, Eugênio. Entrevista citada.
15 EBERHARDT, Aldo. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 23 out. 2003.
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Ao refletir sobre as lembranças acerca de momentos públicos, como guerras
e revoluções, Bosi afirma que “[a] visão dos acontecimentos está sempre aclarada
pelo foco da vida doméstica: é o meio de quem está no meio e dentro das linhas de
fogo” (1994, p. 466). O mesmo pensamento pode ser transportado para as memórias
joinvilenses, já que as lembranças dos acontecimentos afloram a partir da vivência
cotidiana. Herbert lembra que durante os dias da revolução ninguém foi para a roça, e
quando algum trabalho era inevitável faziam tudo às pressas: “[...] tudo ligeiro, tratar
os animais que a gente tinha e buscar trato [...]”.10  Da mesma forma, as lembranças
refletem os dias que os entrevistados permaneceram dentro das suas casas, sem sair
para rua, tomados pelo medo que a situação impunha:

Ah, isso tinha gente que a semana inteira não botava a cabeça
pra fora, aquilo se passava assim pela cidade, não via nin-
guém, que ninguém queria sair [...] de noite ninguém, a gente
podia andar na rua lá, era difícil encontrar uma pessoa.11

Alguns detalhes são bastante apontados pelos entrevistados quando visualizam as
fotografias da época, contribuindo com a interpretação das próprias imagens, já que,
conforme Leite, podem faltar à fotografia os elementos sensoriais. Relacionar imagens
e lembranças permite “associações de outras imagens armazenadas na memória” (1998,
p. 70). Assim, além dos lugares, outros elementos são destacados, como o uso do
lenço vermelho pelos revolucionários:

Figura 1 - A Revolução em Joinville, 1930
Fonte: Acervo Arquivo Histórico de Joinville (AHJ).

10 VOSS, Herbert. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 24 out. 2003.
11 TIMM, Alvino Gustavo. Entrevista citada.
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As notícias dos jornais demonstram as alterações na rotina joinvilense.
Mesclando-se às memórias dos homens e mulheres que “sentiram na pele” as mudanças
e os acontecimentos, elucidam a passagem dos revolucionários pela cidade e a interfe-
rência nas vivências pessoais. Conforme os entrevistados, muitas casas comerciais e
empresas permaneceram fechadas por alguns dias. Nos comércios, os preços dos
alimentos foram tabelados e fiscalizados, conforme também noticiado nos jornais:
“As autoridades militares estão dispostas a não permitir que o comércio, aproveitando-
se da atual situação, aumente os preços dos gêneros. [...] Os infratores serão presos
e a casa comercial fechada [...]”.7 O clima de fiscalização estendia-se a toda a população,
já avisada pelos jornais, que noticiavam a proibição de ajuntamentos populares. Alvino,
por exemplo, como integrante do Tiro de Guerra,8  foi convocado a guarnecer e pa-
trulhar a cidade:

[...] então nós patrulhávamos os bares todos, [...] Quando a
gente suspeitava, ia lá mandar fechar o bar, pra não haver
perturbação. [...] Sabe, nós tínhamos ordem. Por acaso [...]
aonde havia uma reunião ou alguma coisa, era pra dar uma
fiscalizada, pra ver [...] Assim, bar, restaurante, a gente entrava,
se via lá gente assim, algo errado. Então a gente sempre
conhecia todo o pessoal de Joinville, então. [...] Naquele tempo,
o pessoal respeitava mais, né. Então a gente pedia: “Vão cada
um pra sua casa, e cada um obedecia”.9

A passagem da Revolução foi marcante na vida dos entrevistados, que na
época eram crianças ou jovens e hoje narram a interferência dos acontecimentos em
suas vidas. A “participação” em acontecimentos públicos costuma ficar marcada nas
memórias; assim, quando a história oficial registra-se nas lembranças da população, o
acontecimento é associado às suas vidas, constituindo memórias (MONTENEGRO,
1994, p. 74). As representações acerca dos acontecimentos na cidade estão associadas
à história pessoal dos entrevistados, lembranças singulares que se misturam ao seu
cotidiano, conforme analisa Ecléa Bosi: “[...] um modo de viver os fatos da história
[...] que os torna indeléveis [...] a tal ponto que já não seria fácil distinguir a memória
histórica da memória familiar e pessoal” (1994, p. 464).

7 Jornal de Joinville, 9 out. 1930, p. 1.
8 Conforme Alvino, o Tiro de Guerra estava ligado ao Batalhão, porém os soldados serviam em
número menor de anos, e realizavam os treinamentos à noite e finais de semana apenas. TIMM,
Alvino Gustavo. Entrevista concedida a Jeisa Rech. Joinville, 21 ago. 2003.
9 TIMM, Alvino Gustavo. Entrevista citada. Finalizada a revolução, Alvino foi promovido a 3º
Sargento, pelo serviço prestado, e pôde deixar o Tiro. Salienta-se que optei por sutilmente corrigir os
erros gramaticais que se dão no momento de transcrever as falas dos entrevistados.
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Santa Catarina foi o primeiro estado tomado pelos revolucionários rio-
grandenses, oferecendo pouca resistência, com exceção da capital, Florianópolis,
que se manteve em apoio ao governo até os últimos dias da revolução (CORRÊA,
1984).

Em Joinville, cidade localizada na região nordeste de Santa Catarina, ao
contrário das forças militares da capital, o 13º Batalhão de Caçadores2  (13° BC), já no
dia 4 de outubro, portanto um dia após o início do movimento, aderiu à revolução,
quando se deslocou até a cidade de Porto União,3  garantindo a segurança da estrada
de ferro São Paulo—Rio Grande do Sul, para a passagem dos revolucionários. Foi
enviado a Florianópolis o comandante das forças legais da região, organizando a
resistência, chamada de “Destacamento Noel”, formada por uma companhia do 14º
Batalhão de Caçadores (14° BC) de Florianópolis, fuzileiros navais e homens da força
pública, que foram enviados a Joinville para defender a cidade (MEYER, 1989, p.
22). Do encontro dessas forças legais com os revolucionários resultaram os combates
que ficaram tão bem registrados nas memórias dos joinvilenses.

Em Joinville, as notícias dos jornais4  trazem informações referentes à situação
nacional, estadual e municipal e também ao cotidiano vivido pelos joinvilenses, que foi
alterado, devido aos acontecimentos na cidade, como a notícia do jornal Correio de
Joinville: “[...] a iminência de tomada de qualquer lugar pelos revolucionários, tem
causado grande pânico entre as populações. Mesmo pelos sítios, o povo, não tranqüilo
na distância em que se acha dos centros populosos, ainda se mete pelo mato a dentro
[...]”.5  Pelos jornais percebe-se que as vidas das pessoas foram envolvidas, como a
chamada dos reservistas, suspensão das eleições municipais, proibição de reuniões,
ajuntamentos populares e comentários sobre a situação. As notícias informam sobre
a proibição da venda de bebidas alcoólicas, a suspensão do tráfego de trens, o
fechamento de bancos e fábricas, a suspensão de circulação de jornais em língua
estrangeira,6  bem como a submissão à censura de todos os jornais. A imprensa ainda
informa sobre os acontecimentos, como os diversos combates e as várias mortes.

2 Atual 62º Batalhão de Infantaria.
3 13º BATALHÃO DE CAÇADORES. Boletim Diário. Porto União, 5 de out. de 1930, p. 1.
4 Nesse momento, circulavam em Joinville os jornais: Correio de Joinville, Jornal de Joinville, A
Notícia e Kolonie Zeitung.
5 Correio de Joinville, 15 out. 1930, p. 4. Destaca-se que, nas notícias dos jornais, optei por atualizar
a ortografia da época.
6 A proibição de jornais em língua estrangeira afetou diretamente o jornal Kolonie Zeitung (Jornal da
Colônia), editado em alemão e, segundo os entrevistados, o jornal mais lido pelos joinvilenses, pois a
maioria dos moradores da cidade naquela época era descendente de alemães.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Concerning the history of Joinville, the 1930s Revolution is poorly mentioned, although
the Revolution was a fact that changed the national political scenery. During the
“march” from Rio Grande do Sul to São Paulo, the revolutionaries passed by Joinville,
fighting against the government troops. In this article, a summary of a research work
aiming at discussing how Joinville endured the “1930’s Revolution passing” is
presented. The research was developed using oral interviews, newspapers and
photographs from the period of the Revolution.

KeywordsKeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Joinville, 1930s Revolution, memories, images, news.

A política brasileira, durante o período da “República Velha”, era predominantemente
dirigida pelas oligarquias agrárias, de modo que o governo do país estava sob domínio
de representantes de São Paulo e Minas Gerais relacionados ao jogo de interesses dos
produtores de café e leite, direcionados ao comércio exterior (FAUSTO, 1988, p.
227). Há anos o posto presidencial estava sendo ocupado por paulistas ou mineiros.
Na eleição para sucessão do então presidente Washington Luís, eram candidatos o
governador de São Paulo, Julio Prestes, e o governador do Rio Grande do Sul, Getúlio
Vargas, que, inclusive, liderava a “Aliança Liberal”, formada pelos estados de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, e ainda Antônio Carlos de Andrada, governador
de Minas, interessado na tradicional política “Café-com-leite”. O contexto da época
era tumultuado devido à crise de 1929 nos Estados Unidos, que abalou profundamente
a economia cafeeira brasileira (FAUSTO, 1983, p. 29-46).

Diante das fraudulentas eleições de março de 1930, nas quais saiu vitorioso
Julio Prestes, os grupos oposicionistas se uniram. O assassinato de João Pessoa, vice
de Getúlio, foi o estopim, dando início ao movimento conhecido como “A Revolução
de 1930”. O movimento teve início em 3 de outubro de 1930, nos estados do Rio
Grande do Sul e Minas Gerais, e tinha como objetivo a tomada do poder central
enfraquecido, devido ao descontentamento perante o oligárquico sistema político vigente
no país. O movimento permaneceu até o fim daquele mês;1  foi o início do governo
presidencial de Getúlio Vargas.

1 Ainda sobre a Revolução de 1930, ver: DECCA, Edgar de. 1930: o silêncio dos vencidos. São Paulo:
Brasiliense, 1986; FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: história e historiografia. 9. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1983; PANSARDI, Marcos Vinícius. Da Revolução Burguesa à modernização
conservadora: a historiografia frente à revolução de 1930. 2002. Tese (Doutorado em Ciências
Sociais) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
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Memórias e imagens da RevoluçãoMemórias e imagens da RevoluçãoMemórias e imagens da RevoluçãoMemórias e imagens da RevoluçãoMemórias e imagens da Revolução
de 1930 em Joinvillede 1930 em Joinvillede 1930 em Joinvillede 1930 em Joinvillede 1930 em Joinville

Jeisa Rech*

ResumoResumoResumoResumoResumo

Na historiografia de Joinville foi pouco problematizada a Revolução de 1930, fato
esse que alterou o cenário da política nacional. Durante a “marcha” do Rio Grande do
Sul a São Paulo, os revolucionários passaram pela cidade, confrontando-se com as
tropas governamentais. Neste artigo, é apresentado um resumo da pesquisa que foi
desenvolvida e que, por meio da análise de entrevistas orais, jornais que circularam no
momento e de fotografias, problematiza como Joinville vivenciou a “passagem” da
“Revolução de 1930”.

PPPPPalavras-chave:alavras-chave:alavras-chave:alavras-chave:alavras-chave: Joinville, Revolução de 1930, memórias, imagens, notícias.

* Acadêmica do curso de História da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Endereço
eletrônico: jeisarech@yahoo.com.br. Destaca-se que algumas reflexões que apresento neste artigo
deverão ser publicadas no Caderno de Iniciação Científica da UNIVILLE, sob o título “A Revolução
de 1930 em Joinville: notícias, imagens e memórias”, haja vista que esta pesquisa foi financiada pelo
Programa de Iniciação Científica – PIBIC/UNIVILLE, sendo orientada pela Profª M.Sc. Janine
Gomes da Silva.
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EntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistas1616161616

V. R. Morador do Rio Maina. Entrevista realizada em nov. 2001.

A. B. S. Ex-funcionária, moradora do Rio Maina. Entrevista realizada em nov.
2001.

C. V. Ex-interno. Rio Maina. Entrevista realizada em nov. 2001.

V. L. Ex-infermeira. Rio Maina. Entrevista realizada em dez. 2001.

D. F. Ex-interna. Rio Maina. Entrevista realizada em nov. 2001.

M. S. P. Moradora. Rio Maina. Entrevista realizada em dez. 2001.
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ordem da casa”, evitando confusões, brigas, problemas, mas podendo, por sua vez,
instigar no interno atitudes de submissão, medo e ineficiência.

Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais

A instituição psiquiátrica variou pouco sua função social na era moderna. A sociedade
moderna capitalista, da moral do trabalho e da produção, não deixa lugar em seu seio
para aqueles que não respondem ao seu apelo. As ciências humanas em geral – e a
medicina, psiquiatria e psicologia em particular – foram se constituindo em saberes
utilizados para classificar, controlar e tratar as pessoas consideradas inaptas. O processo
de medicalização  de comportamentos foi fundamental para dar base às instituições
psiquiátricas. Essa realidade foi construindo um processo de estigmatização para com
as pessoas internas, assim como para as próprias instituições psiquiátricas. Em Criciúma
não foi diferente, como podemos perceber com a realidade encontrada em torno da
Casa de Saúde Rio Maina.

Os dados nos mostram que se mantém, desde a formação do hospital
psiquiátrico em Rio Maina até os dias de hoje, sua função social enquanto “depósito”
de seres humanos excluídos de suas famílias, de seus empregos, de seus lares e
subjugados enquanto “loucos”, doentes perigosos, merecedores de exclusão e reclusão
para um possível tratamento de sua diferença e, então, retorno ao meio social per-
tencente aos ditos “normais”.
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pessoa dormia, se babava tudo, e quando o fulano levantava já
tinha que ir embaixo da torneira lavar a cara porque o olho não
dava para abrir. Lá na frente fui eu fazê esse sono. Entrava um
por um, quando eu entrava o outro tava dormindo, então fazia
esse sono, então eu escutei eles dizerem, um disse assim: “Deu,
deu, fulano, deu. Pode mandar brasa!” Quando eles disseram
“pode mandar brasa”, eu escutei dois negócio encostou aqui
na minha fonte eu pulei pra cima, em pé e virei a cama por cima
deles e eles pulavam por cima de mim, era o choque elétrico.14

Analisando esses depoimentos, vemos a triste situação de crueldade às quais
as pessoas eram submetidas, tal espécie de tratamento é indigna a qualquer ser humano.
No entanto, “entre as paredes” de um hospital, o “doente” esteve e, pelo que vemos,
está ainda hoje sujeito a tudo.

Ainda segundo o depoimento de uma ex-enfermeira:

Naquela época tinha a sonoterapia, esse choque que dizem, né.
Então a gente trabalhava às cinco horas, porque os pacientes
tinham que ser feito isso tudo em jejum, né. Tanto é que é feito
um sedativo antes, pra depois fazer a “sono-terapia”. Agora, já
depois de, ultimamente, não tem mais essas coisas, ali só medica-
ção, né (...). Era choque. (...) Tinha muitos deles que tinha muito
medo, né, e quando eles iam pra aquela sala eles já iam com
medo, porque sabiam que, que é, de fato não é nada novo não,
era uma coisa horrível, Deus me livre. (...) Antigamente também,
quando eu entrei ali, fazia muita insulina, insulina até a pessoa
entrar em choque, né. A pessoa fica agitada, né, aí tinha que
fazer bastante glicose, pra pessoa voltar ao normal, mas a insulina
caiu logo.15

Essas formas de tratamento, presentes na prática hospitalar anos atrás, como
o eletrochoque e o choque insulínico, anteriormente descritos em relatos, talvez não
sejam hoje utilizados nas práticas médico-terapêuticas da Casa de Saúde Rio Maina.
No entanto, com o passar dos anos, muitas outras surgem, entre elas o “quarto 13”,
“amarras”, formas de repressão que agridem a paz humana e suas especificidades.
Essas práticas atuam como mecanismos de controle, auxiliando assim “a manter a

14 C. V., ex-interno, nov. 2001.
15 V. L., ex-infermeira, nov. 2001.
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O hospital é visto como algo importante e necessário à população, uma vez
que, não fossem os serviços oferecidos por ele, como fariam essas pessoas doentes
e necessitadas que precisam tanto de tratamento? Para onde elas iriam?

E uma casa de saúde, estando ali era uma recuperação pras
pessoas (...) Tem pessoas por causa da bebida, drogas. Eles vão
lá e se recuperam, é uma casa de recuperação, eu não digo “casa
de loucos”, eu digo “casa de recuperação”.12

Em meio ao crescimento urbano e com a mineração em expansão como o
foco de trabalho da época, veio para Criciúma e arredores uma grande quantidade de
trabalhadores, pessoas que vinham em busca de novas condições de vida e emprego
e, junto com elas, vinham também inúmeros problemas, entre eles (e talvez o mais
presente), o alcoolismo, provocado muitas vezes pela falta de ânimo e auto-estima e
pelas miseráveis condições de vida a que eram submetidas.

Nessa época, procurando familiarizar a comunidade com o ser tido como
“louco”, organizaram-se muitas gincanas, festas e atividades que permitissem certa
participação da comunidade local, bem como dos familiares dos internos, o que
acontece ainda hoje, proporcionando a integração do grupo técnico: enfermeiros,
médicos, pacientes e familiares – “As festas alegravam a todos, formávamos uma
família (...) eu me sentia em casa (...)”.13

Assim a imagem da Casa de Saúde Rio Maina, popular “hospital de loucos”
ou ainda o “cor-de-rosa”, como falavam antigamente, foi-se perpetuando na memória
das pessoas que o conheciam, moradores, ex-funcionários, ex-internos, familiares,
etc.

Constatou-se que atitudes como respeito, carinho, caridade e dedicação se
fizeram presentes nas falas de muitos entrevistados, principalmente ex-funcionários.
No entanto, aparecem também depoimentos que revelam atitudes de maus-tratos e
falta de respeito pelo ser humano que faz parte do cotidiano desses lugares.

Segundo os  relatos de um ex-paciente:

Nessa época tinha um tratamento muito desordeiro, muito desor-
deiro. A primeira vez que me internaram, na parte da manhã a
pessoa acordava: “Vamô fazê o ‘sono’, fulano”, sei lá esse sono.
Então tinha uma cama grande, deitados três ou quatro ali para
fazer esse “sono”, e a pessoa dormia que roncava, se babava
tudo. Mas o que esse sono era eu não sei, (...) ninguém sabia. A

12 M. S. P., moradora, nov. 2001.
13 A. B. S., ex-funcionária, out. 2001.
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 A fama de “hospital de loucos” começou rapidamente a se espalhar por entre
a população. Muitos moradores sentiram-se discriminados, eram muitas vezes motivos
de risos, piadas. O simples fato de morar no Rio Maina, imediatamente, ligava-se ao
fato de “ser louco”; brincadeiras eram muito comuns na época e, nos dias atuais,
ainda não se desconstruiu essa imagem.

A fama desse hospital, que era hospital de louco, se espalhou,
mas de louco não tem ali dentro. Tanto tempo que eu trabalhei
ali, eu não vi nenhum louco. (...) Tinha, e até agora tem, muita
gente que diz: “Ah, o hospital do Rio Maina é hospital de loucos”,
mas não é, na realidade não é, quem trabalha ali dentro é que
sabe.8

A comunidade do Rio Maina passou a ser considerada durante anos um “lugar
de loucos”. O hospital, nos anos 70, era pintado na cor-de-rosa, o que veio a ser mais
um motivo de piadas, como diziam popularmente o “cor-de-rosa” – “(...) o hospital
era chamado, hospital de loucos, o “cor-de-rosa”, hospital de loucos, era isso que a
gente ouvia”.9

Percebe-se que a construção da Casa de Saúde Rio Maina obedeceu a certos
padrões de isolamento, já presenciados em outras instituições durante séculos de
existência asilar. Viu-se assim que:

(...) sob a alegação de necessidade de se proporcionar aos
doentes a calma, tranqüilidade e espaço, tornou-se lugar comum,
nesses cem anos, isolar os hospícios em sítios afastados, alguns
sendo recuados para mais longe, tão logo o crescimento das
cidade os deixava perigosamente próximos (...).10

Consolidando seu papel de refúgio social e de casa de recuperação, a Casa de
Saúde Rio Maina passa a atender em meio à sua clientela de pacientes uma leva de
alcoólicos. Segundo muitos depoimentos:

O bêbado é a mesma coisa bebe, bebe, bebe e perturba. Sei lá, eu
acho que o lugar deles é ali, graças a Deus que tem esse hospital
pra socorrer essa gente (...).11

8 V. L., ex-enfermeira, dez. 2001. Trabalhou nos anos 70.
9 D. F., moradora e ex-interna, nov. 2001.
10 RESENDE apud TUDIS; COSTA, 2000, p. 36.
11 A. B. S, ex-funcionária, nov. 2001.
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os familiares colocavam o doente no hospital para o devido
tratamento e depois, devido à distância e situações econômicas
adversas, vinha o doente a ser desprezado, com possibilidades
de rever a família somente após a alta.4

Com o intuito de amenizar os problemas de toda a Criciúma e região, deu-se
por inaugurada, em 25 de setembro de 1968, a “Casa de Saúde Rio Maina Ltda.”.
Nesse mesmo dia deu entrada seu primeiro paciente, do sexo feminino, às 16 horas.

A área de terra onde foi construída a Casa de Saúde foi doada pela prefeitura
de Criciúma. Esse fato descartou a possibilidade de se construir a clínica no município
de Içara. Ainda segundo os depoimentos de um morador da comunidade:

(...) é verdade que naquele tempo, ali ao redor do hospital, não
tinha quase ninguém... por que esse terreno era um terreno
grande, que foi doado... A primeira casa que saiu foi esse hospital,
depois é que lotearam o terreno, enten-deu? O Rio Maina era
pequenino, é...5

Entre a comunidade local, a hipótese da construção de um hospital psiquiátrico
no Distrito de Rio Maina foi a princípio bem aceita, segundo nos relata uma moradora
do bairro e ex-funcionária da instituição.

Ah, todo mundo era de acordo, né, porque quem tem pessoas
doentes, viciadas, né. Ah, era tudo de acordo, era de acordo,
sim. Eu nunca escutei ninguém dizer que não queriam que
botasse esse hospital ali.6

No entanto percebe-se que a construção do hospital deixou a população dos
arredores um tanto confusa, uma vez que eles achavam que seria mais um hospital
como todos os outros.

Quando disseram que tavam construindo esse hospital, nós
pensava que era pra qualquer tipo de doença, qualquer pessoa
podia ser internada ali. Também sei que esse hospital já ajudou
muita gente até com outras doenças que não cabia internar ali,
só pra ajudar a família, né.7

4 RONCHI, Psiquiatria: agora também no sul, 1968, p. 7.
5 V. R., morador, nov. 2001.
6 A. B. S, morador e ex-funcionária, nov. 2001.
7 C. V., ex-interno, nov. 2001.
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trabalho urbana, como atesta a presença de contin-gentes con-
sideráveis de pessoas senis, jovens “problemáticos”, débeis
mentais, indivíduos com deformidades congênitas de várias
espécies que povoam suas dependências.2

A função dos hospitais, segundo a lógica do tratamento moral, se restringiria
meramente a assistir, ou seja, dar um lugar, um espaço à massa de improdutivos que
povoa as cidades.

Quanto à instalação da então “Casa de Saúde Rio Maina”, município de
Criciúma, nos relata Ronchi, em uma de suas reportagens:

O distrito finalmente parece que vai contar com o hospital. Ao
que se informa, devido ao malogro havido na nego-ciação entre
o Hospital São Donato de Içara e um médico psiquiatra de
Florianópolis, Dr. Lúcio resolveu este instalar em Rio Maina, um
hospital especializado em doenças nervosas tão comuns na
região carbonífera. Será isto um motivo de orgulho para Rio
Maina e um importante melhoramento para a região.3

Assim se deu em fins da década de 60 a construção da Casa de Saúde Rio
Maina, município de Criciúma. O objetivo era o atendimento das pessoas com pro-
blemas psiquiátricos e outros, uma vez que era grande a incidência de pacientes da
região sul e arredores, principalmente Criciúma, que se deslocavam até Florianópolis
buscando tratar-se na Colônia Santana.

No entanto, para que seu funcionamento se efetivasse, faltava a concessão
do INPS, podendo assim atender os segurados daquela instituição de previdência
social. Nota-se o caráter empresarial da Casa de Saúde, no qual a obtenção de lucros
era algo necessário.

No entanto, divulgou-se na época que:

(...) Graças à iniciativa e espírito expansionista do Dr. Lúcio Lima,
vieram todas as pessoas que sofrem de doenças nervosas a se
beneficiar com tal empreendimento. O benefício aqui compreen-
dido é estendido aos familiares dos doentes, os quais anterior-
mente sofriam inúmeras dificuldades para poderem curar esses
doentes, já que médico especializado no assunto, somente eram
encontrados em Florianópolis. Daí resultava que, muitas vezes,

2 CUNHA, 1998, p. 46-47.
3 RONCHI, Rio Maina é notícia, 1968, p. 10.
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textualiza-se o problema e a forma de controle social, construído a partir do ideário
burguês de modernidade, isto é, trata-se de uma instituição típica da sociedade moderna.

Compreendendo os dadosCompreendendo os dadosCompreendendo os dadosCompreendendo os dadosCompreendendo os dados

No Brasil, o primeiro hospital psiquiátrico foi o Hospício Dom Pedro II, construído
em 1852 na cidade do Rio de Janeiro. Convém mencionar que o seu surgimento deu-
se em meio a uma economia meramente agrícola, baseada nas relações de trabalho
escravo e servil, considerado como algo degradante, exercido assim por pessoas
tidas como “inferiores”.

Foi baseado nesse trabalho agrícola, que supõe “regeneração”, que surgiram
em todo o Brasil muitas outras instituições, as chamadas “colônias”, como é o caso
da Colônia Santana, Florianópolis, Santa Catarina. Seriam nessas colônias que o suposto
doente encontraria a “cura” para suas desordens por meio da chamada laborterapia,
que visava à reintegração desse ser ao mercado de trabalho. Como afirma Resende:

Essa questão social consistia, diz Cardoso, em reconhecer a
existência de um mercado de trabalho que regulamentado pelas
leis do laissez-faire, nada mais fazia do que aumentar o agregado
de carências da população. É a partir do viés do trabalho que o
Estado entra na questão das políticas sociais, inicialmente por
medidas de regulamentação das condições de venda da força
de trabalho, e mais tarde por preocupações de preservação da
mercadoria força de trabalho: saúde, alimentação, educação,
etc.1

Os considerados como forças improdutivas, ameaçadores da ordem urbana
e social, loucos ou criminosos, vagabundos ou pobres, eram encaminhados para
esses “lugares”. Como nos relata Cunha:

O alienismo brasileiro nasce marcado por uma ênfase aparente-
mente anacrônica na instituição asilar, recorrendo aos modelos
e aos argumentos de seus fundadores e suas tecnologias coleti-
vas centradas no tratamento moral, a prioridade conferida às
funções de “assistir, tratar, consolar”, antes mesmo que às de
curar. O hospício proposto neste contexto preencherá igualmente
as necessidades de abrigar resíduos improdutivos da força de

1 RESENDE. In: TUDIS; COSTA, 2000, p. 57.
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the treatment given to mentally defective individuals, the criteria and postulates used
to justify its necessity and how this institution was made in the context of the com-
munity.

KKKKKeyworeyworeyworeyworeywords:ds:ds:ds:ds: historic construction, mental illness, psychiatric hospital, community.

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

O presente artigo tem como objeto principal o estudo da loucura em Criciúma, e as
manifestações sociais que se deram acerca dela, bem como da Casa de Saúde Rio
Maina durante sua primeira década de existência, compreendendo assim o período
entre os anos de 1968 até 1978.

Foi percorrido o caminho da compreensão acerca dos motivos que levaram
à implantação dessa instituição no distrito de Rio Maina.

Quais foram os fatores observados e levados em consideração para a escolha
do local? O que supostamente o distrito de Rio Maina oferecia? Porque não o centro
da cidade, Criciúma? Havia realmente “loucos” aqui? Era grande a demanda de paci-
entes de Criciúma e região que se dirigiam até a colônia de Santana, em Florianópolis
para tratamento?

Com base nesses questionamentos, e em muitos outros, foi realizada a pesquisa
histórica da Casa de Saúde Rio Maina, limitando-se, este artigo, à compreensão dos
dados acima colocados, delimitados, porém, à primeira década de sua existência.

A metodologiaA metodologiaA metodologiaA metodologiaA metodologia

As principais fontes utilizadas foram entrevistas com moradores do distrito, num
total de 14. A amostra foi aleatória, e curiosamente encontramos nela, dentre outros,
ex-funcionários e ex-internos da Casa de Saúde. Buscou-se assim, na memória das
pessoas, relatos de experiências e depoimentos que atendessem aos questionamentos
propostos.

Nessas entrevistas procurou-se entender principalmente como a população
reagiu à instalação de uma instituição psiquiátrica. Como imaginavam o louco e como
se deram as relações de vizinhança? Essas e outras questões se fizeram necessárias
para a compreensão do objeto “loucura” e principalmente da necessidade de um espaço
físico que se destinasse ao trancafiamento, “prisão” e exclusão dos “loucos”. Con-
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Aretusa Dagostin Nunes* *

Resumo

O artigo traz em sua análise o processo de construção da Casa de Saúde Rio Maina,
município de Criciúma, criada nos anos 60. A partir da data de criação, 1968, delimita-
se uma década de sua existência (1968-1978) para se compreender o momento histórico
de sua fundação, quais as expectativas quanto a ela, qual o tratamento dado ao sujeito
tido como “louco”, quais os critérios e pressupostos analisados para a fundamentação
de sua necessidade e como esta se fez, diante da comunidade de modo geral.

Palavras-chave: construção histórica, loucura, hospital psiquiátrico, comunidade.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This article brings an analysis of the building process of Casa de Saúde Rio Maina, in
Criciúma, created in the 60s. It focus on a decade of its existence (1968-1978) and
tries to understand the historic moment of its foundation, the expectations about it,

* Artigo desenvolvido no Programa de Iniciação Científica (PIC), orientado pelo professor M.Sc.
Antônio Luiz de Miranda.
** Acadêmica do curso de História, IX fase.
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Os conflitos e as disputas pelo poder de gerir e comandar os serviços
telefônicos foram iniciados quando os homens de negócio de Criciúma perceberam
as possibilidades de crescimento e melhoria sociais, políticas e econômicas que o
telefone poderia oferecer. Só através do telefone poderiam ter a comodidade e rapidez
de dirigir seus negócios. Outro aspecto observado foi o fato de que Criciúma também
queria estar à frente das cidades vizinhas em desenvolvimento. Além da precariedade
dos serviços, também a protelada instalação de telefones automáticos fazia Criciúma
ficar “atrás” de outras cidades, “e para melhor identificar nossa cidade como ‘a pri-
meira a ser a última’, basta que se diga que Tubarão já tem telefone automático há
dois anos e atualmente já estão sendo instalados em Araranguá, (...) o que nos põe na
‘rabada’ de outras cidades do sul do Estado”.42

O sistema de telefonia, a princípio impulsionado pelo Estado, conseguiu
difundir-se e ser aprimorado graças aos homens de negócio de Criciúma. Comerciantes,
industriais, profissionais liberais, seus primeiros usuários foram geralmente pessoas
de alta renda e permitiram a sua difusão. Posteriormente, quando então o telefone já
era uma realidade bem solidificada, foi disponibilizado a uma parcela maior da população
e utilizado para atender aos interesses de grupos dominantes da cidade.
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para então retornar novamente às mãos de particulares em 1995, com a desestatização
das teles no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso.

Com o passar dos anos, o telefone se tornou indispensável na vida moderna,
mas no passado, quando ainda não havia tecnologia nem informação, o interesse era
muito reduzido, pelo menos para grande parte da população, que não via na invenção
de Graham Bell um bom motivo que justificasse sua aquisição. Era comum a companhia
pedir um cidadão para aceitar em sua casa gratuitamente, a título de experiência, um
aparelho telefônico. Também era comum que esse fosse devolvido imediatamente
após o menor incidente, como uma chamada recebida tarde da noite, por exemplo.

Quando eu comecei era tudo primitivo e o telefone não era
procurado demais, como é hoje, lógico (...) porque era telefone
manual, por exemplo, quando eu comecei lá em Urussanga.
Depois eu vim pra Criciúma, o número um estava na casa de
um senhor que já faleceu, seu Rosalino Damiani, que ele dizia
assim pra mim, “eu só fico com esse telefone porque o meu é o
número um, pois se não fosse o número um eu desistia,
devolvia”. Quer dizer, como não existia tantas pessoas com
telefone, elas não viam a sua utilidade.40

No entanto, esse não é um privilégio do telefone, muitas invenções que hoje
são fundamentais já sofreram com desinteresse e desconfiança.

O século XX caracterizou-se pela capacidade de criar necessidades e em
poucos anos o telefone foi ganhando prestígio, tornado-se uma necessidade. Aprimo-
rado para atender às necessidades políticas e econômicas de vários agentes sociais,
essa evolução se reflete na própria relação dos indivíduos entre si e na sociedade,
resultando em estratégias de poder por parte de grupos ou indivíduos na luta por sua
apropriação.41

Do desinteresse das primeiras décadas a um ávido mercado consumidor, o
telefone passa nas décadas de 1970 e 1980 a ser um bem pertencente à família,
segundo a reportagem da revista Veja, de março de 2001: “(...) está listado no imposto
de renda, na coluna do patrimônio, declarado em testamento e lembrado na hora do
divórcio”. O que se assiste é uma crescente popularização do telefone, pois o seu
valor utilitário passa a ser percebido. A demanda cresce mas, em contrapartida, os
serviços oferecidos não cresceram na mesma medida, tornando o telefone inacessível
para boa parcela da população.

40 Zenir Coan, entrevista concedida em 13/1/2002.
41 TEIXEIRA, José Paulo. Os donos da cidade. Florianópolis: Insular, 1996, p. 30.
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Em 1967, a família Ganzo ainda detinha o controle estadual dos serviços
telefônicos intermunicipais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ressalta-se
que essa prática de concessão da telefonia a particulares praticamente não existia
mais no restante dos estados da federação, persistindo ainda aqui no Sul do Brasil.
Gradativamente, essa prática foi sendo abolida e o controle da exploração da telefonia
passado para as mãos do Estado, pois “as necessidades de uma época progressista
exigem sérias modificações em tal sistema de comunicações, razão pela qual o Estado
pensa em comprar o patrimônio da CTC e introduzir nela os necessários melho-
ramentos”.37

É interessante notar que o Estado utiliza-se do mesmo discurso, da mesma
justificativa, quando promove a desestatização de todas as teles décadas mais tarde,
precisamente em 1995, qual seja, a de ampliar e melhorar o serviço telefônico, introduzir
nele os “necessários melhoramentos” para oferecer um serviço de qualidade, para
então entregá-lo novamente nas mãos do capital privado.

Comprar uma central nova exigia muitos recursos, recursos esses de que a
Companhia Telefônica Criciumense não dispunha. E assim surgiu inesperadamente
uma outra opção: comprar a central que atendia parte da cidade de Santos, em São
Paulo. Uma central usada, mas que estava em bom estado e podia melhorar o serviço
telefônico de Criciúma. Em 1967, já instalados na nova sede ao lado dos correios,38

trazem a nova central de Santos e, de um sistema de bateria passou-se a contar com
uma central com capacidade para operar com 1.000 terminais telefônicos. A nova
central era chamada de passo-a-passo, isto porque os telefones tinham um disco (não
mais manivela) que o usuário acionava ao discar o número desejado, passo-a-passo,
o equipamento comutador da central. Cada número discado movimentava um seletor
até a ligação ser completada.39

Em 1970, o governo federal toma decisões e cria novas políticas relativas à
telefonia, estatizando tudo o que existia na área de telefonia, com o objetivo de ampliar
os serviços. Ainda nesse mesmo ano, o governo então encampou a Companhia
Telefônica Catarinense, passando-a para a COTESC. A COTESC comprou a Companhia
Telefônica Criciumense. Em 1974, a empresa TELEBRÁS comprou a COTESC e
passou tudo à Telecomunicações de Santa Catarina (TELESC). Assim, o serviço
telefônico, antes pulverizado nas mãos de particulares, passou a cargo do governo,

37 Telefônica Catarinense será comprada pelo Estado. Tribuna Criciumense, 25/2/1967, p. 1.
38 Para ampliar o serviço telefônico era necessário, antes de mais nada, construir uma sede que
fosse apropriada para instalar uma central telefônica com cabos aéreos e subterrâneos que sairiam
da sede para a casa dos usuários.
39 FILHO, Archimedes Naspoline, op. cit., p. 103.
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e afirma que não haveria reajustes: “O preço do telefone será de CR$ 1.250,00, pagáveis
10% no ato da subscrição e o restante em 25 prestações (...) e, se tudo correr bem,
já em meados de 1966 Criciúma contará com mil aparelhos telefônicos”.32

Outra reivindicação era estabelecer ligação telefônica com o Rio Grande do
Sul, pois à época, quem quisesse estabelecer contato com a capital gaúcha deveria ter
muita paciência e esperar até 6 horas para a ligação ser completada – “essa falta de
comunicação telefônica do sul catarinense dificulta uma série de atividades, sejam
comerciais, sociais, culturais e jornalísticas, uma vez que as ligações são feitas através
da já famigerada BR 101, com 6 horas de viagem, de Criciúma à capital gaúcha”.33

Em novembro de 1966, Wilson Barata viaja ao Rio de Janeiro a fim de firmar,
junto ao CONTEL e a firma BRICKSON, o contrato para a compra da nova central.
Nesse momento, os contratos com os 770 novos usuários do telefone em Criciúma já
estavam assinados e sendo pagos mensalmente. No entanto, “os valores que os futuros
usuários vinham pagando (...) eram depositados em conta bloqueada no Banco do
Brasil. (...) o que significa dizer, para o caso da não concretização da iniciativa, que os
mesmos seriam devolvidos”.34  Ocorre que para efetuar a compra da central, a CCT,
na pessoa do Sr. Wilson Barata, tentaria conseguir um financiamento junto ao FINAME
e pagar com as prestações mensais recebidas dos novos usuários, porém o governo
federal desautorizou o FINAME a conceder empréstimos a empresas particulares.

Novo impasse se formava, para isso reuniram-se várias pessoas nos clubes
de serviço da cidade a fim de debater vários pontos relacionados à instalação da nova
telefonia. Enquanto isso, as reclamações com relação ao serviço telefônico continuavam,
“uma providência há muito tempo reclamada pelos moradores de nossos bairros é o
de serviço telefônico. Como se sabe: não há um posto telefônico sequer em qualquer
um desses bairros (...)”.35

Com o contrato firmado, veio a Criciúma um engenheiro da firma Standard
Electric para verificar a localização da nova central e assim determinar algumas diretrizes
para a elaboração da planta de uma nova sede para a Companhia Criciumense de
Telefones. Desse modo, em agosto de 1967, a CCT “vem de contratar sob concor-
rência com a firma Brandão e CIA LTDA, a construção de seu prédio sede a ser
efetivado ao lado do prédio da agência local dos correios e telégrafos”.36

32 Criciúma terá mais 770 telefones. Tribuna Criciumense, 10-17/7/1965, p. 1.
33 Criciúma necessita de ligação telefônica com o Rio Grande do Sul. Tribuna Criciumense,
3/9/1966, p. 9.
34 Presidente contrata nova central automática. Tribuna Criciumense, 17/12/1966, p. 1.
35 O Povo Reclama. Tribuna Criciumense, 9/12/1967, p. 2.
36 Cia. Criciumense de Telefones. Tribuna Criciumense, 15/8/1967, p. 8.
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A instalação de telefones automáticos apenas proporcionava maior rapidez
nas ligações, já que não se dependia mais da intervenção da telefonista para efetuar
ligações municipais. No entanto, na década de 1960, a maior reivindicação de vários
setores urbanos era simplesmente possuir um telefone, já que não havia lugares na
mesa telefônica para comprar. Em 1965, a mesa telefônica comportava espaço para
230 telefones, instalados, em sua maioria, nas residências das famílias mais abastadas
de Criciúma, na prefeitura municipal, Hospital São José e Delegacia de Polícia.29

O jornal Tribuna Criciumense questionou o sr. Wilson Barata sobre o porquê
da falta de telefones em Criciúma: “Criciúma apesar do seu desenvolvimento conta
hoje, em 1965, com apenas 230 aparelhos”.30  Wilson Barata responde na entrevista
que era um fato puro e simples: “a Companhia Criciumense não possui capital para
empatar numa compra de tal vulto, teria obrigatoriamente que contar com a participação
de cada assinante”. Além desse, havia ainda dois outros fatores que dificultavam a
ampliação da rede de telefones em Criciúma; para ampliar a mesa telefônica só adquirindo
uma nova mesa com capacidade para 1.000 telefones e, se para muitos o pagamento
seria relativamente fácil, para a maioria seria oneroso demais. Como seria possível
para a CCT disponibilizar 1.000 novos aparelhos na cidade, sem conseguir o número
de assinantes dispostos a contribuir com a elevada prestação mensal? Essa era a
pergunta de Wilson Barata na referida entrevista. Outro dos entraves citados foi a
correção monetária, que somada ao custo do aparelho aumentaria o ônus dos usuários.
De qualquer maneira, no ano de 1965, a Companhia Criciumense de telefones andava
elaborando um estudo de ampliação dos serviços telefônicos da cidade. Esse “plano”
nada mais era do que a substituição da mesa telefônica, também chamada de central
telefônica, por uma mais moderna.

A nova central colocaria à disposição dos habitantes de Criciúma mais 770
telefones, que seriam completados com os 230 já existentes, totalizando a capacidade
inicial da rede telefônica, ou seja, 1.000 telefones. Já a nova central poderia comportar
até 10.000 linhas, mediante a ampliação da rede em etapas de 50, 100 ou 200 telefones,
caso a demanda futura assim o exigisse. Assim, “a CCT emitiu uma circular para
saber da concordância dos acionistas sobre este plano, pois pretende lançar em público
a venda dos 770 aparelhos (...)”.31  Os entendimentos para a compra da nova central
estavam sendo mantidos com a empresa Standard Electric de São Paulo. Mas isso só
ocorreria se houvesse subscrição para os 770 aparelhos, isto é, se 770 pessoas se
inscrevessem para comprá-los. Wilson Barata propõe então um valor pré-estabelecido

29 Dilva Estevam Duarte, entrevista concedida em 15/1/2003.
30 Novos telefones para Criciúma. Tribuna Criciumense, 27/2/1965 a 6/3/1965, p. 1.
31 Criciúma terá mais telefones. Tribuna Criciumense, 11-18/9/1965, p. 1.
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em fase de banho-maria. Luta, grita, reclamações e começaram
a ser estendidos os cabos telefônicos. Embora em ritmo de
tartaruga. Passado certo tempo, cessou tudo, nem cabo, nem
telefones, até hoje.23

Em finais de 1962, já haviam se passado quase dois anos desde a fundação da
Companhia Telefônica Criciumense. A empresa lidava com várias dificuldades e com
a cobrança dos usuários pela melhoria dos serviços e a instalação dos telefones auto-
máticos. Quando da negociação com os assinantes, os preços praticados pela empresa
para a compra da aparelhagem necessária à implantação dos automáticos eram um, e
dois anos após estavam custando mais que o dobro da quantia inicial paga pelos
assinantes. Diante do fato, as pessoas que haviam pago pelos aparelhos automáticos
estavam taxativas e irredutíveis: “a sociedade (...) não concorda com essa marmelada,
ou telefones pelo preço antigo ou ação judicial”.24  Ocorre que essa mesma sociedade,
indignada e disposta a levar o caso a tramitação judicial, poucos meses antes
parabenizava a Associação Comercial e Industrial de Criciúma, na pessoa do sr. Wilson
Barata, pela “vitoriosa iniciativa (...), adotando medidas tendentes a equiparar Criciúma
às demais cidades catarinense que já dispõem do mesmo melhoramento urbano”.25

A inauguração dos telefones automáticos vai acontecer de fato em maio de
1964. A partir daí aparecem vários segmentos da sociedade interessados em ter um
telefone automático, sinônimo de modernidade e progresso.

Para os habitantes dos bairros mais afastados da área central, o telefone só
estava acessível através das sociedades de bairros, que “deviam ficar atentas para a
velha reivindicação, qual seja a da instalação rápida nos bairros da municipalidade de
telefones”.26  Um dos primeiros a serem beneficiados com o melhoramento urbano foi
o bairro São Cristóvão, que “atenderá casos de emergência de toda a população (...),
instalado na sede do Ouro Preto Futebol Clube, ficará à disposição de todos os casos
que necessitem do moderno meio de comunicação”.27

Mas o telefone, objeto de desejo de pessoas e instituições, ainda não estava
acessível de forma tão simples e rápida, tanto é que “apesar de ser uma das mais
movimentadas do estado, a delegacia de polícia de Criciúma não possui telefone”.28

Meses depois, a delegacia ganhou um telefone, cedido pela prefeitura municipal.

23 Telefones automáticos: é parto difícil. Jornal de Criciúma, 8/7/1962, p. 1.
24 Telefones: execução ou processo. Jornal de Criciúma, 15/7/1962, p. 1.
25 Brevemente os telefones automáticos. Tribuna Criciumense, 15/1/1962.
26 Telefones para os bairros. Tribuna Criciumense, 18-20/6/1964, p. 7.
27 Bairro São Cristóvão ganha Telefone. Tribuna Criciumense, 22-29/5/1965, p. 3.
28 Acredite se quiser: Delegacia de Polícia de Criciúma não possui telefone. Tribuna Criciumense,
16-23/5/1964, p. 2.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 29-44, 2004



37

Se o usuário já pagava suas tarifas e a CTC era a proprietária de tudo, então deveria
ela mesma arcar com a melhoria do serviço. Os homens de negócio da cidade entendiam
que a doação pura e simples de significativa quantia constituía-se em um abuso, até
porque as divergências entre eles e a CTC já vinham se arrastando por algum tempo.
E nessa altura da situação queriam eles mesmos coordenar o rentável serviço telefônico.
Entretanto, uma das maiores autoridades no assunto de telefonia da época, Dr. Pedro
Renault Castanheira,21 vinha colocando em prática uma alternativa para o impasse,
que já havia acontecido em outras cidades brasileiras. Querendo os municípios ampliar,
modernizar e coordenar diretamente seu serviço telefônico, como assim o autorizava
a lei, mas não dispondo de recursos para tal, a saída era um financiamento. Neste
caso, os assinantes iriam pagar, mas não seria uma doação, os assinantes seriam os
sócios compulsórios da empresa. Ressalta-se que esse procedimento já vinha sendo
utilizado em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e até
em algumas cidades catarinenses, conforme noticia o Tribuna Criciumense. Mas
também se poderia admitir que os assinantes, não querendo tornar-se sócios, poderiam
fazer empréstimos ou ainda oferecer caução. Nunca, no entanto, fazer doação de
qualquer natureza.

O reajustamento tarifário era outro ponto de divergência entre as partes. O
reajustamento tarifário só deveria ocorrer após o levantamento econômico por órgãos
governamentais na concessionária, a fim de encaminhar a sua necessidade. Na prática,
isso nunca acontecia. Wilson Barata, ainda na mesma entrevista que concedeu ao
jornal Tribuna Criciumense, lembra que “tendo autorização legal para cobrar as
mensalidades do telefone para residência em CR$ 300,00 e, para o comércio ou
qualquer outra categoria em CR$ 400,00; vem cobrando, em Criciúma, soma superior
a CR$ 600,00”.22  Em relação às tarifas, em 1952 já havia ocorrido uma séria crise
entre a Companhia Telefônica Catarinense e a Prefeitura de Criciúma.

Com tantos desentendimentos como pano de fundo, iniciaram-se os prepa-
rativos para formar uma sociedade anônima, chamada Companhia Criciumense de
Telefones. A sociedade seria incorporada pela ACIC, a empresa em formação iria
receber o acervo da Companhia Catarinense de Telefones na área dos serviços urbanos
municipais, e ficaria somente com os serviços interurbanos. Uma vez incorporada a
Companhia Telefônica Criciumense, outras dificuldades apareceram:

Andou por aqui uma firma incorporadora, vendeu os telefones,
recebeu grande parte do dinheiro. Depois o negócio entrou

21 Pedro Renault Castanheira ocupava o cargo de presidente da Associação Brasileira de
Telecomunicações.
22 O valor foi fixado através de portaria do Governo do Estado, publicada no Diário Oficial n°
6.295, em 6/4/1959, p. 2.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 29-44, 2004



36

formada a partir de capital pelotense”.18  É uma situação muito similar a que vivenciava
a cidade de Criciúma, uma vez que os homens de negócio da cidade, apoiados pela
municipalidade, responderam à empresa de Juan Ganzo Fernandez da mesma maneira
que em Pelotas, resolvendo fundar uma empresa local para administrar e gerenciar o
serviço telefônico e ainda somar dividendos aos seus acionistas. Mas não apenas isto.

Na década de 1960, os homens de negócio da cidade, comerciantes,
industriais, profissionais liberais e políticos já conheciam toda a utilidade do telefone
e sabiam da necessidade de poder contar com uma rede estável. Diante de tantos
problemas, decidiram eles mesmos gerenciar o serviço telefônico local. Assim nasceu,
na década de 1960, a Companhia Criciumense de Telefones.

Mas até incorporar a nova empresa, muitos conflitos e impasses ainda
ocorreram. Ainda em fins do ano de 1960, a redação do jornal Tribuna Criciumense
procurou o sr. Wilson Barata a fim de colher informações sobre o problema ligado à
modificação do sistema de telefone manual para automático, ao que ele, em entrevista
concedida, informa que de acordo com a lei estadual n° 1.578, de 21/9/192719  e com
a lei estadual n° 22 (Lei Orgânica dos Municípios), votada pela Assembléia Legislativa
do Estado, em 14/12/1947, é concedido aos municípios o direito de organizar e
coordenar seu próprio serviço telefônico. O que Wilson Barata propunha era a criação
de uma nova empresa de telefones para Criciúma. Para isso precisaria convencer a
cidade de que a CTC era uma empresa sem condições de continuar operando os
serviços telefônicos em Criciúma. Em suas palavras:

Em falta de uma lei disciplinadora do assunto, a CTC, sem dar
a mínima atenção aos poderes públicos e mesmo sem dar
resposta a uma consulta que lhe fora formulada pela Câmara
(...) mandou um de seus funcionários correr aos assinantes em
busca de assinaturas. É oportuno esclarecer que no caso da
CTC obter assinatura de doações de todos os seus usuários,
seria seu patrimônio elevado em mais de 7 milhões de cruzeiros
em benefício de uma família que é dona da CTC e que a opera
desde de 1927.20

18 Vanda Ueda, op. cit., p. 15.
19 Lei estadual que autoriza a concessão para exploração do serviço telefônico em Florianópolis
nas ligações intermunicipais. A referida lei deixou aos municípios a faculdade de regulamentarem o
serviço telefônico em suas áreas administrativas, bem como, se quisessem organizar empresas
telefônicas municipais, as quais, a Companhia Telefônica Catarinense deveria, por lei, entrar em
contato e estabelecer tráfego mútuo de comunicação.
20 A crise do telefone. Tribuna Criciumense, 12/12/1960, p. 1.
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Inicia-se desse modo uma verdadeira cruzada para a obtenção dos recursos,
constituindo-se em outros desentendimentos. A idéia da Companhia Telefônica
Catarinense era que cada assinante que já possuísse um telefone contribuísse com a
importância de CR$ 25 mil cruzeiros, de acordo com Zenir Coan:

Eles queriam ampliar a rede, fazer uma central nova e vender
muitos telefones, mas que ia ter preço “x”, seria bem caro pra
época, os telefones antigos também iam ser beneficiados e
deveriam por isto pagar (...), só que muitos não queriam pagar.
Aí uma turma de cidadãos encabeçados por Wilson Barata
resolveram a situação e fundaram uma outra empresa.16

A essa atitude segue-se uma violenta oposição, de um lado a prefeitura,
Associação Comercial e Industrial de Criciúma e a câmara municipal, e de outro, a
empresa Companhia Telefônica Catarinense. A proposta de cobrança era considerada
como sendo “imoral”, “desonesta”, uma vez que a concessionária dos serviços no
estado de Santa Catarina queria, como havia conseguido em outros municípios, a
doação pura e simples de CR$ 25.000,00 de cada assinante para proceder a instalação
de telefones automáticos em Criciúma. Diante desta “atitude imoral e egoísta, não
concordam a Câmara Municipal e a Associação Comercial e Industrial de Criciúma,
que vem liderando um movimento para alertar as nossas autoridades e o povo”.17

Wilson Barata, então presidente da Associação Comercial e Industrial de
Criciúma, já havia informado, em reunião na sede da ACIC no dia 28/11/1960, que
não havia razões plausíveis para que a companhia telefônica exigisse dos assinantes a
doação daquela quantia. Consultou seus pares e então comunicou a empresa que a
cidade não aceitava tal proposta e que os criciumenses se propunham a comprar o
serviço, já que a Companhia Telefônica Catarinense não satisfazia as exigências do
serviço e não cumpria fielmente as cláusulas do contrato com a prefeitura, a quem,
desde 1952, cabia o poder de comando e a supervisão do serviço telefônico.

Vanda Ueda, discutindo a implantação do serviço telefônico na cidade de
Pelotas (RS), informa que a Companhia Telefônica Riograndense, representada por
seu proprietário Juan Ganzo Fernandez, apresentou inicialmente uma atuação satisfatória
aos seus usuários. Posteriormente, passou a elevar constantemente as tarifas e a
prestar serviços deficientes, levando “os principais sócios da Associação Comercial
(...) após várias reuniões e grandes debates, a fundar sua própria companhia telefônica,

16 Zenir Coan. Entrevista concedida em 13/1/2002.
17 Continua o impasse entre a Associação Comercial e Industrial, a Câmara Municipal e a
Companhia Telefônica Catarinense. Tribuna Criciumense, 5/12/1960.
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 O sistema que funcionava em Criciúma era o mais rudimentar em termos
tecnológicos. Os aparelhos telefônicos ainda eram movidos à manivela e alimentados
por pilhas instaladas no próprio aparelho. Em outros locais já se utilizava um novo
sistema, à bateria central, bastando apenas o usuário retirar o fone do gancho que a
telefonista já o atendia; não havia mais a necessidade de rodar uma manivela. Como o
sistema telefônico criciumense tinha um alcance muito limitado, os problemas e
reclamações iniciaram junto com o serviço:

Conseguir falar bem com a capital do estado é coisa da lista de
raridades criciumenses (...), mas à medida que piorava o ser-
viço, a companhia telefônica, sem cerimônia encontra as dis-
posições expressas no contrato, aumentava as taxas de aluguel
mensal, passando da inicial CR$ 25,50 para uma atual de CR$
80,00 sem nunca pedir autorização a prefeitura.14

A ineficiência do serviço telefônico ocorria porque oferecer serviços de
telefonia exigia, entre outras coisas, ter fôlego financeiro para ampliar e melhorar a
rede telefônica. Mas a Companhia Catarinense, uma empresa privada, objetivava em
primeiro lugar o lucro, sem, no entanto, melhorar a qualidade das ligações. Tanto era
assim, que ao ser pressionada sobre o motivo pelo qual não havia ainda instalado uma
linha de alta freqüência ligando Criciúma a Tubarão, o sr. Azambuja, então funcionário
da empresa, argumentou que para instalar o serviço que iria melhorar as ligações era
necessário que houvesse utilização de linha intermunicipal por parte da cidade de
Criciúma por pelo menos quatro horas. Ora, as pessoas não utilizavam o serviço
intermunicipal pelo mínimo de quatro horas estabelecido pela companhia de telefones
exatamente por que não conseguiam estabelecer conexões! O serviço oferecido era
deficiente, era necessário antes que a empresa o melhorasse. Assim percebe-se que
se seguia uma constante: prefeitura e companhia telefônica trocando acusações.

Se a ligação fosse para fora da cidade, não havia previsão de quanto tempo
seria necessário para completar a ligação, “falar com Florianópolis, por exemplo,
levava muitas vezes dois dias. É que dona Malvina fazia um contato com Tubarão,
que acionava Laguna, que acionava Imbituba, que acionava Florianópolis e, encontrado
desocupado o telefone desejado, fazia-se o mesmo trajeto de volta”.15  Mas se o usuário
desejasse outros lugares como São Paulo, ele deveria ir a Torres, onde havia um
posto de cabo submarino explorado por ingleses.

14 MILANEZ, Pedro. Op. cit. Florianópolis: edição do autor, 1992, p. 192.
15 FILHO, Archimedes Naspolini. Criciúma, orgulho de cidade! Fragmentos da história dos seus
120 anos. Criciúma: ed. do autor, 2000, p. 102.
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comunicação desejada, é preciso ter pulmões e boa voz para ser ouvido no outro lado,
naturalmente”.11  Ele prossegue sua crítica mostrando a insatisfação e as dúvidas em
relação ao serviço, perguntando como iria a telefônica querer ter a pretensão de instalar
os tão sonhados telefones automáticos se até ali, ou seja, até o ano de 1952, o serviço
oferecido era deficiente.

Em 1955 a Companhia Catarinense de Telefones anunciou que iria projetar a
extensão de suas linhas para a capital federal e para Porto Alegre. Qualquer assunto
referente à melhoria do serviço telefônico, em geral, era visto como sendo apenas
mais um boato, tamanho o descrédito em relação aos serviços. O fato é comentado na
Folha do Povo. O articulista intitula a nota de “A Piada da semana”:

Será ótimo, portanto, tomara que se realize o boato. (...) como
eu o Zé povinho quererá saber quais os meios de que dispõe
a concessionária dos serviços telefônicos em nosso estado
para aventurar-se em tão grande empreendimento. Se depender
de mais postes, estações, subestações, funcionários e quilôme-
tros e quilômetros de fios, então vocês estejam certos, trata-
se mesmo de boato. Eu acreditarei nesta história de ligar o
telefone para o Rio ou Porto Alegre e conseguir falar mesmo,
no duro, depois que obtivermos a suprema benção de podermos
falar com Tubarão, Laguna ou Florianópolis, quando dese-
jarmos e não quando o eterno mau estado das ligações tele-
fônicas o permitir.12

A situação de penúria das instalações telefônicas e a desorganização dos
serviços eram peculiaridades que iam se moldando à imagem da concessionária, muitas
vezes motivo de piada. Uma delas colocava o serviço telefônico como sendo uma das
sete maravilhas de Criciúma;13  outras notas em periódicos locais diziam que a empresa
era bastante eficiente, mas somente para prestar “desserviços ao público”. Desde
1937, até o final da década de 1960, o sistema telefônico utilizado em Criciúma era o
mais simples, com os mesmos princípios básicos do final do século XIX, quando
Graham Bell o inventou. Para se ter uma idéia, esse sistema telefônico foi utilizado no
Rio de Janeiro somente até o ano de 1906, quando foi substituído por uma central
mais aprimorada. Tal central, Criciúma só viria a conhecer em 1967, ou seja, sessenta
e um anos depois.

11 Serviço telefônico. Folha do Povo, 3/3/1952.
12 A piada da semana. Tribuna Criciumense, 20/6/1955, p. 2.
13 As sete maravilhas de Criciúma. Tribuna Criciumense, 4/11/1957, p. 1.
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aconteceu em agosto de 1937, com uma pequena central que tinha capacidade para
50 telefones.

No livro Fundamentos históricos de Criciúma, Pedro Milanez conta que,
quando da instalação do primeiro aparelho de telefone, no Hotel do Comércio,7  a
primeira pessoa a utilizar o novo sistema de comunicação entre Criciúma e Florianópolis
foi ele. Isto ocorreu porque, no momento em que o técnico Nicolau Herrera instalou
a linha telefônica, o prefeito não foi encontrado. Então o Cel. Ganzo mandou que
fosse chamado o senhor Pedro Milanez: “O sr. Herrera estendeu-me o fone e uma voz
da outra ponta do fio exclamou: Felicitações! O seu sonho foi realizado, a sua aspiração
foi alcançada! Criciúma tem telefone”.8

O precário e o empírico deram-se as mãos e nasceu assim o serviço telefônico
local; ou seja, as redes eram instaladas de forma precária, pois se constituíam em
uma inovação que despendia muitos recursos e, além disso, a instalação da telefonia
em Criciúma estava sendo feita de forma experimental. Perante a população, era uma
curiosidade científica.

Essa primeira central telefônica, com capacidade para 50 telefones, foi instalada
em uma sala do edifício Filhinho. “Cinqüenta aparelhos telefônicos, todos movidos à
manivela, conectavam-se a essa central. Para falar entre si ou com telefones fora da
cidade, o interessado tirava o aparelho do gancho, rodava a manivela; dona Malvina
atendia e promovia a conexão com o aparelho desejado”.9

Bastante deficiente, o serviço telefônico causava um grande descrédito na
população, pois era uma tecnologia cara e sem muita utilidade. Afinal, praticamente
ninguém o possuía. Em 1951, o jornal Folha do Povo publica os termos de um
contrato para os que quisessem adquirir um aparelho telefônico automático e aproveita
também para fazer críticas com relação à precariedade dos serviços oferecidos à
época.10

Em 1952, um articulista da Folha do Povo comenta a precariedade do sistema,
citando com sua própria experiência em tentar utilizá-lo para falar com a vizinha
Urussanga, ficou cerca de uma hora na agência local sem conseguir estabelecer a
conexão com a linha desejada. Nas suas palavras “Ora a linha se acha ocupada, ora a
pessoa procurada é difícil de encontrar... e outras vezes quando se consegue a

7 O Hotel do Comércio era de propriedade de Marcelo Lodetti; localizava-se na praça Nereu
Ramos.
8 MILANEZ, Pedro. Fundamentos históricos de Criciúma. Florianópolis: ed. do autor, 1991, p.
191.
9 Archimedes Naspoline Filho, op. cit, p. 102.
10 Telefones Automáticos para Criciúma. Folha do Povo, 9/4/1951.
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opções para o empreendedor em redes telefônicas: engajar-se pessoalmente no empre-
endimento ou, então, organizar uma sociedade ou indicar uma pessoa para explorar
sua concessão. Caso o empresário não organizasse a linha telefônica em seis meses,
perderia a concessão e o governo imperial poderia concedê-la a outra pessoa ou
empresa.

O governo imperial emitiu novos decretos e as iniciativas privadas para a
instalação de telefones sentiram-se estimuladas em todo o país. Por meio de vários
decretos e leis, o governo imperial autorizava empresários ou companhias a instalar
linhas telefônicas. Em 1883 o serviço é autorizado com fins comerciais, ou seja, seria
possível vender o serviço de telefonia a qualquer pessoa que estivesse disposta a
recebê-lo e a pagar por ele, não mais se limitando o serviço aos órgãos imperiais ou
outros ligados a este.4

O regime político brasileiro é alterado em 1889. Muda-se de imperial para
republicano. É então aprovada a nova Constituição da República Federativa dos Estados
Unidos do Brasil e, com ela, normas para o serviço telefônico.

Graças à mudança do regime político e às perspectivas da nova legislação, o
estado catarinense pôde conhecer de perto o invento de Graham Bell.

A capital do vizinho estado, Porto Alegre, já dispunha, desde 1922, do serviço
de telefonia automática, tendo sido a primeira cidade do Brasil e a terceira na América
a recebê-lo.

Surgiam escolas de preparação técnica, nas quais havia uma disciplina chamada
“Telecomunicações”. Dessa forma, os fios telefônicos foram aos poucos remodelando
não só o espaço, mas também todas as relações sociais.5

Pedro Milanez conta em seu livro6  que, desde 1927, o governador de Santa
Catarina, Dr. Adolfo Konder, empenhava-se para trazer a telefonia para o estado,
negociando acordos com um espanhol das ilhas canárias, Cel. Juan Ganzo Fernandez.
Este já havia desenvolvido o mesmo serviço em várias cidades gaúchas. Firmado o
acordo, a primeira central telefônica da capital foi inaugurada em 1930.

Diante de tal maravilha tecnológica, o prefeito de Criciúma, Elias Angeloni,
manifestou interesse e iniciou os entendimentos para que fosse construída a rede
telefônica interligando as cidades de Tubarão e Criciúma, instalando a central na
cidade. A firma de telefonia do Cel. Juan Ganzo Fernandez, com sede inicialmente em
Florianópolis, foi se ramificando por várias cidades catarinenses. Em Criciúma isso

4 Segundo o Decreto Imperial n. 8.453, de 11 de março de 1882, e os decretos n. 8.457, 8.458 e
8.460.
5 MIRANDA,  Luciane Silmara.  Discursos e remodelações urbanas. 2001. Dissertação
(Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
6 MILANEZ, Pedro. Fundamentos históricos de Criciúma. Florianópolis: ed. do autor, 1991.
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fazer parte da vida moderna, constituindo-se em um instrumento transformador dos
espaços locais.1

O século XX populariza as inovações tecnológicas, em suas manifestações
econômicas, culturais e artísticas, transformando-as em sinônimo de progresso e
conforto. Diversos setores da sociedade passam a usufruir tais maravilhas e acos-
tumam-se ao conforto que elas podem trazer: trens, bondes, eletricidade, telefone,
automóvel, velocidade. A cidade cresce, agiganta-se e recebe melhoramentos urbanos
como calçamento, praças, viadutos, parques e os primeiros arranha-céus.

Dentro desse novo contexto, o telefone passou a ser um elo de ligação entre
pessoas, mercadorias e serviços, suplantando o papel que antes era exercido pelo
telégrafo. Com o telefone, as informações chegam quase que simultaneamente, permi-
tindo o intercâmbio entre os lugares e entre os diversos agentes sociais, independente
da distância que os separasse dentro do território.

No Brasil, a chegada do telefone aconteceu logo após a visita de D. Pedro II
à exposição do centenário da independência dos Estados Unidos, na Filadélfia, em
1876. Um acontecimento inusitado despertou-lhe o interesse pela novidade. Ao escutar
nitidamente a voz de Graham Bell do outro lado da sala, exclamou: “Meu Deus, isso
fala!”. A seguir, prometeu a Graham Bell a sua utilização no Brasil, pois sentira de
perto os benefícios que o telefone poderia proporcionar às pessoas.2

Pouco depois, em 1877, as primeiras linhas telefônicas no Brasil foram
instaladas no Rio de Janeiro. A princípio, os telefones eram instalados apenas para
comunicação entre repartições do governo, órgãos militares e corpo de bombeiros.
No Brasil, as legislações sobre instalação e concessão de linhas telefônicas eram
genéricas e estavam vinculadas ao “Ministério da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas”. O Estado era o proprietário da rede, mas a exploração seria concedida à
iniciativa privada; o poder público intervinha apenas como agente normatizador.

Após o conjunto de normas estabelecidas pelo governo imperial, em 1877, o
desenvolvimento das linhas telefônicas no Brasil aconteceu rapidamente. Em 1879, o
imperador outorgou concessão para a exploração dos serviços telefônicos nos diversos
estados brasileiros. Entre outras exigências, os aparelhos instalados seriam fornecidos
gratuitamente pela empresa, que cobraria apenas uma taxa mensal ou anual.

Segundo Vanda Ueda,3  quem se aventurasse teria o monopólio firmado por
cinco anos, e a concessão válida por dez anos. Esse decreto oferecia ainda duas

1 HOBSBAWAN, E. J. A era dos impérios 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 81.
2 Informações retiradas do site oficial da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
Disponível em: <www.anatel.gov.br/biblioteca/publicação/museu_telefone/1930.asp>.
3 UEDA, Vanda. Inovação tecnológica e espaço urbano: a implantação da Companhia Telefônica
Melhoramento e Resistência em Pelotas/RS. 1998. Dissertação (Mestrado em Geografia) –
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
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Adriana Fraga Vieira* *

ResumoResumoResumoResumoResumo

A implantação do sistema de telefonia em Criciúma. Principais atores, a tecnologia
utilizada e a resposta da população; desdobramentos e considerações a respeito da história
desse meio de comunicação e as implicações de sua precariedade inicial nas relações
sociais e econômicas na região em estudo. Seu reflexo nos periódicos da época.

PPPPPalavras-chave:alavras-chave:alavras-chave:alavras-chave:alavras-chave: telefone, modernidade, tecnologia.

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Com a revolução industrial, principalmente a partir do século XIX, as inovações
tecnológicas foram largamente difundidas em todo o mundo. Inovações como a estrada
de ferro, a navegação a vapor, a substituição da energia a gás pela eletricidade, a
invenção do automóvel, da televisão, do telégrafo sem fio e do telefone passaram a

* Artigo elaborado para a disciplina História de Santa Catarina II, no primeiro semestre de 2002,
sob orientação do prof. Msc João Henrique Zanelatto.
** Acadêmica da 8ª fase de do curso de História da UNESC.
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Albor, do município de Laguna, de 1934-1938.

A Cidade, do município de Laguna, de 1934-1938.

A Imprensa, do município de Tubarão, de 1934-1938.

O Liberal, do município de Tubarão, de 1934-1938.

Campinas, do município de Araranguá, de 1936-1937.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 17-27, 2004



26

Referências bibliográficasReferências bibliográficasReferências bibliográficasReferências bibliográficasReferências bibliográficas

BERTONHA, João Fábio. Fascismo, nazismo, integralismo. 1. ed. São Paulo:
Ática, [s.d.]. 80 p.

BORTOLOTTO, Zulmar H. História de Nova Veneza. Nova Veneza: Prefeitura
Municipal, 1992. 339 p.

CAMPOS, Cynthia Machado. Identidade e diversidade no sul do Brasil: as
tentativas de homogeneização do espaço catarinense na era Vargas. Fronteiras:
Revista de História, Florianópolis, n. 7, p. 45-71, 1999.

DALL´ALBA, Pe. João Leonir. Histórias do Grande Araranguá. Araranguá: Gráfica
Orion Editora, 1997. 520 p.

FALCÃO, Luis Felipe. Entre o ontem e amanhã: diferença cultural, tensões sociais
e separatismo em Santa Catarina no século XX. Itajaí: Editora da Univali, 2000.
416 p.

GABRIEL, Rosa Maria Casteler. O integralismo no Rio Jundiá. 1993. 60 p.
UNESC, Turvo.

GERTZ, René. O fascismo no sul do Brasil: germanismo, nazismo, integralismo.
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. 204 p.

KUEHNE, João. O punhal nazista no coração do Brasil: o integralismo nazi-
fascista em Santa Catarina.

LOHMANN, Helena; HASS, Mônica (org.). Partidos, eleições e voto: o
integralismo na comunidade de São Carlos. Chapecó: Argos, 2003.

TRINDADE. Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30. São
Paulo: Difel, 1979.

PPPPPeriódicoseriódicoseriódicoseriódicoseriódicos

Jornal Correio do Sul, do município de Laguna, de 1934-1938.

Tempos Acadêmicos, n. 2, p. 17-27, 2004



25

Na entrevista realizada com o senhor Sílvio Casagrande, este relatou como
deveria ser o comportamento da mulher integralista. Afirma que esta não poderia trair
seu marido, senão seria expulsa do grupo, uma vez que a conduta da mulher deveria
ser íntegra, moral e civicamente. A família deveria ser preservada. Ele diz também
que as moças, quando iam aos bailes, eram motivos de fofocas nas sessões, tornando-
se tudo muito engraçado aos olhos de hoje. Essas sessões se realizavam aos domingos.19

Em 23 de maio de 1937 a Ação Integralista Brasileira (AIB) realizou um
plebiscito nacional para a escolha de seu candidato a Presidência da República, em
eleição que seria realizada 1º de janeiro de 1938. Nesse plebiscito todos os integralistas,
com ou sem título de eleitor e 17 anos ou mais, eram chamados pelo nome para votar.
O eleitor, depois de assinar seu nome, num livro especial para a votação, virava-se ao
público e dizia em voz alta em qual candidato iria votar.

Nesse plebiscito, Plínio Salgado, o fundador do Integralismo, recebeu 983
votos no Núcleo de Araranguá, enquanto os outros dois candidatos, Gustavo Barroso
e José Madeira de Freitas, juntos, só fizeram sete votos.20

Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais

O golpe do Estado Novo, porém, interrompeu o projeto das lideranças integralista, ao
proibir a atuação dos partidos políticos, instaurando no país uma ditadura, a qual
combinava uma mescla de arbitrariedades com um toque de demagogia. Dessa maneira,
os integralistas logo perceberam que não havia lugar reservado para eles na ordem
política que passava a vigorar. Com isso, estavam encerradas as marchas e con-
centrações promovidas pelo integralismo em Santa Catarina, pois a Constituição Federal
foi suprimida, as eleições canceladas, os partidos políticos colocados na ilegalidade,
desaparecendo a Ação Integralista Brasileira. Em seguida começou uma intensa cam-
panha de nacionalização, que foi mais intensa nas zonas coloniais. Esta campanha
tinha como objetivo a construção do sentimento de brasilidade e a homogeneização do
povo brasileiro, tendo sido denominada “Política de Nacionalização”.

19 Entrevista concedida pelo Sr. Silvio Casagrande a Sra. Rosa Maria Casteller Gabriel.
20 Jornal Campinas de 30 de maio de 1937, ano 4, n. 32, p. 2.
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eram expulsos do partido. Ele afirma também que em um determinado momento os
Integralistas foram forçados a tirar as camisas verdes e a entregar os livros de registros.

Os indícios nos levam a crer que após o Golpe de Estado desferido por
Getúlio Vargas os integralistas passaram a sofrer perseguições.

Segundo o senhor Rivarol Gerhardt (Vaioca):

No tempo do Integralismo o Sr. Jaime Wendhausem foi preso
por que era o chefe dos integralistas. Esse movimento era muito
forte aqui. Dizem que ele morreu por ter-se emocionado muito
por esse motivo.16

No núcleo de Araranguá os Integralistas lançaram candidato próprio na eleição
para prefeito de 1936, tendo sido derrotados pelo Partido Liberal, que obteve 1.566
votos contra 1.025 votos dos integralistas.17  Apesar de não terem vencido a eleição,
os integralistas ficaram atrás do Partido Liberal em somente 541 votos, conseguindo
eleger três vereadores no município e venceram em três seções eleitoras: Turvo,
Pedra e Volta Grande (zonas eleitorais do município).

Em Turvo havia um forte subnúcleo integralista, fundado em 1935, na locali-
dade de Rio Jundiá, comunidade habitada por descendentes de italianos.

Meu pai era pedreiro, veio a Turvo construir a primeira igrejinha,
e em 1928 veio construir a Casa das Irmãs. Mais tarde vai trabalhar
em Araranguá e conhece alguns integra-listas; este vem para o
Rio Jundiá, fundando ali um subnúcleo. Em 10 de fevereiro de
1935, na casa do Sr. Carlos Faber, hoje propriedade de D. Herna
Steckert Casagrande, é fundada a Ação Integralista Brasileira
(AIB), cujo local fica próximo à encruzilhada com Araranguá,
Turvo, Meleiro e Morro Grande.18

Na reunião de fundação do subnúcleo de Rio Jundiá, estavam presentes o
chefe municipal Jaime Wendhausen e o subcomandante da milícia, Tadeu Danielewicz
Júnior. Como chefe do subnúcleo foi escolhido o Sr. Abramo Trichês. O subnúcleo
contava com 128 filiados.

16 GERHARDT, Rivarol. Entrevistado por Dall´alba in: Histórias do grande Araranguá.
Araranguá: Gráfica Orion Editora, 1997.
17 Jornal Campinas de 22 de março de 1936, n. 12, ano 3.
18 Entrevista concedida pelo Sr. Lauro Trichês a Sra. Rosa Maria Casteller Gabriel, p. 28.
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Plínio, e ficávamos discutindo em torno disso. Cada um falava
um pouco, explicava um pouco, pra ir pra frente aquele partido.14

Nas eleições de 1936 Criciúma conseguiu eleger dois vereadores. O chefe
desse núcleo era o integralista Valtério Maregotto. Os eleitores de Nova Veneza e de
São Bento Baixo votavam em Criciúma.

Em Araranguá, os integralistas lançaram como candidato a prefeito o então
líder do núcleo, Sr. Jaime Wendhausen. No entanto, apesar da força do integralismo,
quem ganhou as eleições foi o Sr. Caetano Lummertz, do Partido Liberal.

Artur Bertoncini conta um pouco da organização integralista nesse município,
em entrevista concedida ao Sr. João Leonir Dall’alba:

Chefe dos integralistas era o Jaime Wendhausen. Integralismo
tinha a doutrina de disciplinar os cidadãos, deveres da pátria,
respeitar... Era uma organização disciplinada. Havia um juramen-
to: diante da vida e da morte... Distintivo era um sigma. Era visto
como um movimento disciplinador. Educar o povo, preparar o
povo, saber quais os deveres com a pátria ou como cidadãos,
honestidade moral. Tinha uma penetração muito grande em cam-
po católico. [...] O integralismo melhorou muito a situação aqui.
Antes havia muita rixa, muita briga política. O integralista não
podia brigar, não podia ir contra o companheiro... Então melhorou
muito a situação. [...] O chefe, Jaime Wendhausen, foi preso...15

De acordo com o Sr. Artur, o Integralismo tinha como doutrina disciplinar e
educar o povo e em relação aos deveres para com a pátria e com os outros cidadãos.
Nessa organização cada grupo local se reunia numa célula, subordinada a um superior.
À medida que se ia subindo a escala da hierarquia, chegava-se às células distritais, às
municipais e às províncias integralistas. Essa organização também servia como ensaio
ao futuro Estado Integral, antecipando a organização desse Estado na sua própria
estrutura. O Integralismo também tinha uma grande aceitação no âmbito católico,
sendo a grande maioria dos integralistas participantes desta igreja. O Sr. Artur conta
que a organização integralista em Araranguá conseguiu acabar com as rixas entre
companheiros, pois sendo todos integralistas, não poderiam brigar. Se brigassem,

14 Entrevista concedida por Adolfo Warmillin a Chaileni Nuernberg Ghislandi.
15 BERTONCINI, Artur. Entrevistado por Dall´Alba in: Histórias do grande Araranguá.
Araranguá: Gráfica Orion Editora, 1997, p. 106-107.
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angariar o voto dos integralistas, obtendo assim 1.283 votos contra os 1.729 votos
recebidos pelo Sr. Marcolino Cabral, que foi eleito pelo Partido Liberal Catarinense.
Os republicanos levaram 1.055 votos. O integralismo saiu somente com candidatos a
vereadores. A votação mais expressiva foi a de Walter Zumblick, que obteve 178
votos e que era o chefe integralista do núcleo.11

Em Urussanga a eleição também foi disputada por três correntes políticas: o
Partido Liberal Catarinense, o Partido Republicano e o Partido Integralista. Para prefeito
foi eleito o Sr. João Damiani, do Partido Liberal Catarinense, com 648 votos.12

Em Nova Veneza Nova Veneza, colonizada por imigrantes italianos, na época
distrito de Criciúma, a AIB também estava organizada e contava principalmente com
um forte subnúcleo em São Bento Baixo. São Bento Baixo tem seu início em 1906. Os
primeiros moradores eram em sua maioria de origem alemã, vindos do vale do rio
Braço do Norte. Logo após se estabelecerem no local,  instituíram a AIB na comunidade.

Em São Bento Baixo o Integralismo encontrou um campo propício e fértil,
no qual pode germinar e crescer até ser derrubado com o golpe de Getúlio Vargas, em
1937. Um dos fatores desta forte adesão a AIB em São Bento Baixo pode estar
relacionado com a origem da colonização do local, ou seja: alemã.

É claro que uma das principais alternativas de ação da AIB era a de oposição
aos grupos políticos que estavam no poder no Estado. Mas não podemos deixar de
salientar a forte influência dos fascismos europeus, tanto da Alemanha nazista, como
da Itália fascista, conforme assinala Falcão: “Não há porque se surpreender com o
elevado prestígio que Hitler e Mussolini haviam logrado nas zonas coloniais, ainda
mais em se considerando o investimento financeiro e simbólico realizado por seus
governos para alcançar tal objetivo”.13

Em entrevista, Adolfo Warmillin, que reside em São Bento Baixo desde 1936
e participou das sessões realizadas pelos militantes do Integralismo, nos conta que:

De quase todas as famílias tinha membros participando – um,
dois ou até mais. As reuniões eram feitas depois do terço, no
domingo. Era um grupo muito unido. Quando iniciava a sessão,
o Lorivaldo Michels, o Manuel Manique, o Henrique Walter
Kemper e o Egidio Antonio da Silva liam as “vantagens” do

11 Jornal A Imprensa, Tubarão, 15 de março de 1936, n. 101, capa.
12 Jornal A Imprensa, Tubarão, 22 de março de 1936, n. 102, p. 2.
13 FALCÃO, Luis Felipe. Entre o ontem e amanhã: diferença cultural, tensões sociais e
separatismo em Santa Catarina no século XX.
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Blumenau, Joinville, São Bento, Rio do Sul, Jaraguá do Sul, Timbó, Harmonia. Numa
eleição posterior, venceram em Rodeio, município recém criado e desmembrado de
Timbó”.7

No começo de 1937 havia 102.000 camisas verdes, incluindo mulheres, velhos
e crianças inscritos na província de Santa Catarina.8

Integralismo no sul de Santa CatarinaIntegralismo no sul de Santa CatarinaIntegralismo no sul de Santa CatarinaIntegralismo no sul de Santa CatarinaIntegralismo no sul de Santa Catarina

Nas eleições de 1936 ocorreram grandes resultados para o Partido Integralista no sul
catarinense. Apesar de não ter elegido nenhum prefeito, conseguiu eleger vários
vereadores e juízes de Paz. Foram eleitos três vereadores no município de Araranguá,
três em Imaruí, três em Orleãns, dois em Criciúma e um em Laguna, com forte
concentração de Integralistas nos municípios de Tubarão, Urussanga e Jaguaruna.

Em termos de organização, o Integralismo era dividido por regiões, e em
cada uma dessas havia um “governador regional”. No  sul catarinense localizava-se a
11ª, que abrangia Araranguá, Criciúma, Urussanga e Nova Veneza, a 12ª, que tinha
como núcleos Tubarão, Orleãns e Jaguaruna e a 13ª, que abrangia Laguna, Imaruí e
Imbituba.9

Até março de 1936, segundo dados coletados pela Chefia Provincial Integra-
lista, o contingente eleitoral era de 32.898 eleitores na província. No sul catarinense
os eleitores estavam assim distribuídos: “Araranguá com 784 eleitores; Cresciuma,
461; Imaruí, 255; Jaguaruna, 130; Laguna, 357; Orleãns, 162; Tubarão, 157 e
Urussanga, 157 eleitores”.10

Em Tubarão a eleição de 1936 foi disputada por três correntes partidárias: o
Partido Liberal Catarinense; os Republicanos, sob a legenda “Tudo por Tubarão”, e o
Partido Integralista. Entretanto, o integralismo não lançou candidato a prefeito, e uma
ordem da chefia nacional determinou que votassem somente nos candidatos que saíssem
avulsos, sem vínculo com partidos. Então o Sr. Dr. Otto candidatou-se avulso para

7 GERTZ, René. O fascismo no sul do Brasil: germanismo, nazismo, integralismo. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1987, p. 172.
8 KUEHNE, João. O punhal nazista no coração do Brasil: o integralismo nazi-fascista em Santa
Catarina, p. 129.
9 KUEHNE, João. O punhal nazista no coração do Brasil: o integralismo nazi-fascista em Santa
Catarina.
10 Idem, p. 129-130.
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Na campanha para eleger os constituintes estaduais e nacionais, em outubro
de 1934, a AIB já estava organizada politicamente e combatia o governo, lançando
uma chapa para concorrer à eleição. Nesta chapa foram inscritos candidatos que não
tinham grande expressão política, como afirma o Jornal Anauê, de 13 de outubro de
1934.

[...] Nenhum medalhão, nem um nome conhecido. Todos, gente
nova, gente que se não aluga, nem vende e que colocou os
interesses vitaes da nacionalidade, muito acima das competições
e dos interesses de indivíduos [...].5

Mesmo assim, nas eleições de 1934 os liberais obtiveram maioria. Com a
vitória dos liberais, o governo iniciou uma política de hostilidade contra as áreas de
colonização alemã e italiana. Para René Gertz, as medidas governamentais fizeram o
integralismo apresentar-se como uma alternativa de oposição:

As eleições presidenciais de 1930 tinham demonstrado a
existência de um considerável potencial oposicionista. Naquele
momento os opositores do “Partido dos Konder” tinham se
juntado a Nereu Ramos, o líder da campanha de Vargas. Quando
os Ramos chegaram ao poder iniciaram sua indistinta hostilidade
contra “colônias alemãs”, assim que para os cidadãos dessas
áreas se tornou difícil continuar a apoiar o novo governo. A
alternativa que lhes apresentava era o integralismo.6

Em junho de 1935 realizou-se em Blumenau (SC) uma concentração em
comemoração ao aniversário de um ano do núcleo desta cidade. Esta concentração
foi impressionante, pois se reuniram mais de 40.000 pessoas nas ruas, em desfiles
militares, com a farda verde e erguendo a mão tal qual os nazistas saudavam Adolf
Hitler. No mesmo local registrou-se uma enorme manifestação de mulheres integra-
listas e jovens.

O Integralismo ganhou muita força em todo o país, em especial nas regiões
de colonização alemã e italiana, e expandiu-se rapidamente. Devido ao seu grande
aceite popular, podemos afirmar que o Integralismo foi o primeiro grande partido de
massa do Brasil. Nas eleições de 1º de Março de 1936 elegeu em Santa Catarina oito
prefeitos, 72 vereadores e dezenas de juízes de paz. “Os integralistas venceram em

5 Jornal Anauê, 13 de outubro de 1934, ano 1, n. 12.
6 GERTZ, René. O fascismo no sul do Brasil: germanismo, nazismo, integralismo. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1987, p. 202.
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Estado, o que resultou no denominado “Estado Novo” e as eleições foram adiadas
indefinidamente. Como o golpe era autoritário, Plínio Salgado o apoiou, pensando em
participar do governo como ministro da educação. Isso não ocorreu.

No ano de 1938 alguns integralistas acreditaram que o movimento podia
ainda contar com um grande apoio público e das Forças Armadas e decidiram por um
golpe de estado, atacando o palácio presidencial no Rio de Janeiro. Os militares perma-
neceram fiéis ao governo e a ação foi derrotada. O integralismo foi formalmente
dissolvido por Vargas e Plínio Salgado se refugiou em Portugal.

A Ação Integralista em Santa CatarinaA Ação Integralista em Santa CatarinaA Ação Integralista em Santa CatarinaA Ação Integralista em Santa CatarinaA Ação Integralista em Santa Catarina

Até o surgimento da AIB em Santa Catarina, os embates políticos no estado eram
travados pelos partidos políticos organizados a partir de 1933, por conta das eleições
para Assembléia Nacional Constituinte. De um lado estava o Partido Liberal Catarinense
(PLC), liderado por Nereu Ramos, e, no outro campo, o Partido Republicano Cata-
rinense (PRC), organizado pelos irmãos Adolfo e Marcos Konder. Existia ainda um
grupo menor, liderado por Henrique Rupp, que fundou a Legião Republicana. A partir
do primeiro semestre de 1934 começaram a organizar-se núcleos integralistas em
Santa Catarina, conforme Luiz Felipe Falcão:

Foi nestas circunstâncias que, em janeiro de 1934, um pequeno
grupo de homens, reunidos na cidade de Itajaí, decidiu fundar
um núcleo municipal da AIB, movimento inspirado no fascismo
europeu. Quase que de imediato, o integralismo expandiu-se
por todo o Estado, em especial nas zonas de colonização alemã
e italiana.2

René Gertz afirma que “a atividade da AIB nos Estados de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul conseguiu recrutar um grande número de adeptos nas regiões de
colonização alemã.”3  Gertz diz mais: “Santa Catarina possuía o terceiro maior
contingente integralista do país. Somente São Paulo e Bahia possuíam um maior
contingente de ‘camisas-verdes’”.4

2 FALCÃO, Luiz Felipe. A guerra interna (integralismo, nazismo e nacionalização). Itajaí: Ed. da
Univali, 2000, p. 177.
3 GERTZ, René. O fascismo no sul do Brasil: germanismo, nazismo, integralismo. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1987, p. 112.
4 GERTZ, op. cit., p. 115.
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Para implantar esse Estado integral, os camisas-verdes, outra denominação
dos integralistas, deveriam combater vários inimigos: a democracia burguesa, o capita-
lismo, o comunismo e o judaísmo. Outros intelectuais e pensadores contribuíram pa-
ra a formação da doutrina, destacando-se entre eles Miguel Reale e Gustavo Barroso.

Nos anos de 1932 e 1933, o integralismo caminhou devagar, organizando sua
estrutura, seus rituais e suas forças internas. Em março de 1934 a AIB tomou realmente
corpo. Tornou-se uma organização semimilitar, com uma milícia armada e com ênfase
na obediência dos membros a seus superiores e especialmente ao chefe nacional,
Plínio Salgado. Essa milícia, composta de homens uniformizados e armados, treinava
continuamente para a luta contra os antifascistas e contava com a aprovação da polí-
cia.

Como uniforme, o integralista utilizava calça e camisa de cor verde oliva e
usava no braço a letra grega sigma como símbolo, cujo significado era soma. Sua
saudação era “Anauê!”, que significava “Salve!”.

De acordo com Hélgio Trindade, a doutrina integralista apoiava-se em dois
postulados: o do humanismo espiritualista, da harmonia e da vida em sociedade. Na
ética integralista de base cristã, o valor do homem é mensurado por meio de seu
trabalho e de seu sacrifício em defesa da família, da pátria e da sociedade. Partindo de
tal humanismo espiritualista, elabora-se uma concepção de vida que deseja uma volta
ao ideal medieval da sociedade harmoniosa.

Propunha-se uma sociedade integralista na qual a harmonia racial seria
conseqüência da organização hierárquica da sociedade, porque existem diferenças
naturais entre os homens. O integralismo tinha como objetivo modelar o homem, a
sociedade, a nação e a humanidade de maneira integral. O termo “integralismo” significa
algo integral, o que não se divide.

Ao Estado totalitário integral cabia dirigir todas as atividades do país. Para
isso, determinava-se combater alguns inimigos: o comunismo, o capitalismo e as
sociedades secretas vinculadas ao judaísmo e à maçonaria.1

Em 1936, o movimento decidiu, apesar da opinião contrária de alguns de
seus membros, abandonar suas idéias de “movimento revolucionário” e converte-se
em partido político. Com isso a AIB alterou sua estrutura e participou das eleições de
março de 1936. Em 1937 lançou o nome de Plínio Salgado como candidato à presidência
da República mas, em novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas deu um golpe de

1 TRINDADE. Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30. São Paulo: Difel,
1979. p. 119, 201, 226.
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A Ação Integralista Brasileira no sul deA Ação Integralista Brasileira no sul deA Ação Integralista Brasileira no sul deA Ação Integralista Brasileira no sul deA Ação Integralista Brasileira no sul de
Santa Catarina na década de 1930Santa Catarina na década de 1930Santa Catarina na década de 1930Santa Catarina na década de 1930Santa Catarina na década de 1930

Anselmo TAnselmo TAnselmo TAnselmo TAnselmo Teles Sabinoeles Sabinoeles Sabinoeles Sabinoeles Sabino*****

Chaileni Nuernberg GhislandiChaileni Nuernberg GhislandiChaileni Nuernberg GhislandiChaileni Nuernberg GhislandiChaileni Nuernberg Ghislandi**

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Este artigo versa sobre a Ação Integralista Brasileira (AIB) no sul de Santa Catarina. A
AIB foi um movimento político de caráter conservador e ultranacionalista, inspirado
no fascismo europeu. Eclodiu no Brasil na década de 1930. Em Santa Catarina teve
grande força política, tornando-se o segundo maior partido do Estado na época.

A Ação Integralista Brasileira veio a público no dia 7 de outubro de 1932, em
São Paulo, por meio de um manifesto lançado pelo jornalista e escritor Plínio Salgado.
Denominado “Manifesto de Outubro”, repercutiu em todo o território nacional.

Plínio Salgado nasceu no estado de São Paulo em 1895 e foi sempre marcado
pelo nacionalismo e pela religiosidade. Considerado um dos expoentes do Modernismo
brasileiro, graças ao seu romance O estrangeiro, de 1926, marco na literatura brasileira.
Salgado propunha a defesa da nacionalidade, a ordem, a disciplina, a organização
corporativa e hierárquica dos brasileiros em um Estado integral, como forma de garantir
a prosperidade geral e o retorno a um estado de espiritualidade. A base do pensamento
de Plínio Salgado era a oposição entre materialismo e espiritualismo.

* Acadêmico da 7ª fase do curso de História da Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC).
** Acadêmica da 7ª fase do curso de História da Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC).
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14 Octavio Paz apud FIGUEIREDO, Vera Follain de. Da profecia ao labirinto: imagens da história
na ficção latino-americana contemporânea. Rio de Janeiro: Imago Ed; UERJ, 1994, p. 28.

morte. Entramos na modernidade pela porta dos fundos. Somos fruto do extermínio
de vidas indígenas e de suas culturas e da escravidão africana.

O preço que pagamos para fazer parte do “mundo civilizado” foi alto e, na
ânsia de ascendermos ao sonho moderno, continuamos a pagar, nosso lideres teimam
em afirmar que precisamos ser modernos. E assim vivemos um dilema: se quisermos
ser modernos e acompanhar o “mundo civilizado”, temos que negar nosso próprio
passado. Temos feito isso há muito tempo e o resultado tem sido desastroso. Como
escreveu Otavio Paz, em relação à América Latina, “o ingresso na modernidade exigia
um sacrifício: o nosso. É conhecido o resultado desse sacrifício: ainda não somos
modernos, porém desde então estamos à procura de nós mesmos”.14

Por tudo que rapidamente aqui expus, acredito que festejar 500 anos de Brasil
é festejar este estado de coisas. Mudaram-se as palavras do discurso, não se fala
tanto em “descobrimento”, mas o que quer dizer 500 anos senão uma nova formação
discursiva para um velho enunciado, uma constelação de sentidos que nós, profissionais
da disciplina História, conhecemos de longa data. Talvez devêssemos festejar cinco
séculos de resistência, pois comemorar um Brasil que tem 500 anos é celebrar um
país que se crê branco e europeu, que demarca sua história a partir do que considera
civilizado e continua apagando – ou serie incendiando – os seus.

Para finalizar, gostaria de lembrar a irreverência de Lamartine Babo, quando
questiona:

Quem foi que inventou o Brasil?
Foi seu Cabral, foi seu Cabral
No dia 22 de abril
Dois meses depois do carnaval
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problemas, talvez aqui um problema mais de relação de existência do que de construção
historiográfica posterior.

A libertação dos escravos vem com a percepção de uma nova forma produtiva,
na qual a mão-de-obra livre apresenta-se com maior lucratividade. Fazer a abolição
era libertar o país de um passado que se queria esquecer e, se fosse possível, com o
fim da escravidão fazer desaparecer juntamente os negros, seria a grande solução.
Sem essa possibilidade, constrói-se então uma sociedade à margem; acabou a
escravidão, mas não o preconceito racial, destruiu-se a senzala e ergueu-se a favela.

Libertos, os escravos não tiveram acesso aos bens da nova sociedade. Os
discursos políticos da época pensavam em embranquecer o Brasil. As teorias racio-
lógicas, pautadas em matrizes como o evolucionismo e o positivismo, viam na
população de ascendência africana o motivo do atraso do país. Daí a miscigenação
como solução para longo prazo, pois a nação, fruto das três raças, por meio de um
darwinismo social, teria de esperar a sobrevivência da mais forte, e, para apressar o
processo, investe-se então na imigração européia. O Brasil estava aberto a receber
imigrante, desde que esses fossem brancos.12

Até mesmo para um abolicionista como Joaquim Nabuco, o fim da escravidão
se fazia necessário para não impedir nosso progresso futuro.

Porque a escravidão, assim como arruína economicamente o
país, impossibilita o seu progresso material, corrompe-lhe o
caráter, desmoraliza-lhe os elementos constitutivos, tira-lhe a
energia e a resolução, rebaixa a política; habitua-o ao servilismo,
impede a imigração, desonra o trabalho manual, retarda a
aparição das industrias, promove a bancarrota, desvia os capitais
do seu curso natural, afasta as máquinas, exercita o ódio entre
classes, produz uma aparência ilusória de ordem, bem-estar e
riqueza, a qual encobre os abismos da anarquia moral, de miséria
e destruição, que de Norte a Sul margeiam todo o nosso futuro.13

Nossa história é construída, desde a ocupação portuguesa, como uma tentativa
de inserir o Brasil na sociedade moderna ocidental. Entramos para a história mundial
como dominados, nossa inserção na sociedade ocidental fez-se com nossa própria

12 Com relação aos discursos sobre a imigração, ver: SALLES, Iraci Galvão. Trabalho, progresso e a
sociedade civilizada: o Partido Republicano Paulista e a Política de Mão-de-Obra (1870-1889). São
Paulo: HUCITEC, 1986. Quanto às teorias raciológicas, consultar: ORTIZ, Renato. Cultura brasileira
e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1985.
13 Joaquim Nabuco apud ALENCAR, Francisco et alli. História da sociedade brasileira. 3. ed. Rio
de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985, p. 165.
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Além do mais, os jovens não tinham a intenção de matá-lo, só queriam se divertir, e
sabemos que brincadeiras que custam a vida dos excluídos não são raridades por
aqui. Quantos desses jovens cresceram ouvindo falar de democracia racial e social na
sala de suas casas enquanto assistiam o inverso na cozinha.

Do descobrimento-território, temos, na outra ponta de identidade histórica
que funda a nação, a independência-estado. O grito do príncipe às margens do Ipiranga
é a construção romântica de nossa separação política de Portugal, cria a imagem do
governo protetor e defensor de nossos interesses. Nossa história oficial não narra as
lutas pela emancipação, apenas conta um ato de bravura de um príncipe que toma as
dores do povo, que age por ele. É em nome do povo, pela vontade de todos, que o
filho rompe com o pai.

Encampada pelas classes proprietárias que não mais queriam voltar ao julgo
português, a “independência” foi uma jogada política de grupos que, depois de
comerciarem livremente, não pretendiam voltar a fazer comercio através de Portugal.
Sem contar que o momento mais simbólico do processo de emancipação, o grito do
príncipe no dia sete de setembro, ao que tudo indica jamais ocorreu, foi uma invenção
de D. Pedro I, na tentativa de recuperar a imagem de “defensor perpétuo” que o
descontentamento com seu governo havia desgastado.11

Contudo, para a discussão que aqui está se propondo, o que importa é pensar
aquele momento histórico enquanto uma decisão política que retira do povo a
possibilidade de condução dos acontecimentos. A “independência” é apresentada como
um ato isolado do príncipe regente. A imagem de governo que resulta da construção
da independência-estado responde às necessidades e se acopla em sintonia ao caráter
do povo estabelecido no enunciado do descobrimento-território. Daí a idéia de um
povo incapaz de direcionar seu próprio destino, corroborando com a mentalidade de
que política é coisa de doutor, de que gente do povo não delibera, não é sujeito das
ações e, sim, sujeitado às opções de outros, como na carta de Caminha, precisa ser
salvo. Povo não pode se eleger.

Até aqui temos o território e o Estado, falta-nos então encontrar na nossa
historiografia um momento representativo da formação do povo.

O acontecimento histórico que mais se aproximaria de um ícone para compor
essa imagem seria a abolição da escravatura. Mas novamente aí se repete a afirmativa
de um povo incapaz. O povo não se liberta por si só, é a princesa que o faz em seu
nome, é doação, ato de um poder maior sobre os “pequenos”.

Para além dessa questão de aniquilamento da vontade popular, do autoritário
das elites que marca nossa história, a criação simbólica do povo apresenta outros

11 Sobre essa questão, consultar: LYRA, Maria de Lourdes Viana. Memória da Independência:
marcos e representações simbólicas. Rev. Bras. de Hist. São Paulo, v. 15, n. 29, p. 173-206, 1995.
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formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande;
porque a estender olhos, não podíamos ver senão terra e
arvoredos – terra que nos parecia muito extensa.

Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra
coisa de metal, ou ferro: nem lha vimos. Contudo a terra em si é
de muitos bons ares frescos e temperados como os do Entre-
Douro e Minho, porque nesse tempo dagora assim os acháva-
mos como os de lá. (As) águas são muitas; infinitas. Em tal
maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela
tudo; por causa das águas que tem!

Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que
será salvar essa gente.10

O enunciado discursivo posto na carta de Caminha é tão atual quanto algumas
das falas que ainda hoje retratam o Brasil. Temos uma terra fértil, abundante, onde se
plantando tudo dá, porém temos um povo indolente, é este que precisa de salvação,
um povo que precisa ser cuidado, moldado, transformado em obediente e ordeiro,
um povo sobre o qual as elites precisam se debruçar, tomar conta, e deliberar por ele.
Bem por isso, nossa história política é recheada de governos autoritários, de líderes
que falam pelo povo e não com e como o povo.

“Prioridade aos pequenos”, dizia o slogan de um certo governador de Santa
Catarina. Quem é pequeno? Aquele que precisa de cuidados, de alguém que tome as
decisões por ele. Esta nação que tem uma terra fértil e abundante não progride porque
seu povo precisa ser salvo. Ele é objeto de políticas tuteladoras, já que é o elemento de
atraso da nação. Por isso não custa caro ao presidente da República chamar os
aposentados de vagabundos. Ele, o sociólogo do esquecimento, que parece também
ter esquecido do social, legitima sua fala no imaginário que constrói a nação. Seu
discurso caminha dentro de uma enunciação já instaurada, organiza-se dentro de um
sentido anterior.

Esse povo não é composto de cidadãos. O direito a cidadania é restrito,
transfigurado em privilégio. Quando jovens de classe média alta incendeiam um índio
deitado em um abrigo de ônibus e não são condenados, não é de se estranhar. Afinal
era um índio que foi confundido com um mendigo. Parafraseando Caetano Veloso, eu
diria: que índios são quase pretos, pretos são quase pobres e pobres são quase podres.

10 Pero Vaz de Caminha apud ORLANDI, Eni Puccinelli, op. cit., p. 12.
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Os compêndios de EMC e OSPB davam como critérios da nação o território,
o Estado e o povo. Se pensarmos na montagem oficializada de nossa história, veremos
que ela responde muito bem a tais quesitos. Quais são os acontecimentos mais marcantes
da história brasileira?

Qualquer pessoa que passou pelos bancos escolares dirá, sem pestanejar,
“descobrimentos” e “independência”. A historiografia brasileira é notadamente marcada
por esses acontecimentos, eles criam uma teleologia, montam um devir para a nação.
Quando olhamos os livros de história geral do Brasil, principalmente os didáticos,
vemos esses momentos demarcando nosso passado. Eles são balizas a definir um
ethos, um desígnio de nossa trajetória, pontuam nossa existência. Não é, portanto,
por acaso que as duas imagens mais marcantes da pictografia histórica brasileira são
os quadros “Primeira missa”, de Vítor Meireles, e “O grito do Ipiranga”, de Pedro
Américo. O que esses quadros e “fatos” representam?

Qual o sentido do “descobrimento”. A chegada dos portugueses, a carta ao
rei, a cruz na beira da praia. Essa imagem deflagra a ocupação da terra, cria o território
no qual se constituirá a nação. Já a “independência” define nossa organização política
própria, monta o Estado brasileiro. Falta, em relação aos quesitos abordados, um
acontecimento histórico que forje o povo. Porém, vamos deixar essa questão momen-
taneamente de lado, para retomá-la mais à frente. Vamos refletir um pouco mais sobre
os dois primeiros momentos: o descobrimento-território e a independência-estado.

A carta de Caminha representa na história oficial a certidão de nascimento do
Brasil. Seu conteúdo é um discurso fundador da nacionalidade, é uma referência
básica na composição do imaginário nacional. É um marco sempre retomado, estabelece
nosso passado e norteia nosso futuro, as enunciações futuras estão a ela atadas, pois
a identidade ali afirmada sinaliza a memória nacional, dando-nos um passado inequívoco
e estabelecendo uma filiação para as interpretações futuras.9  Pero Vaz de Caminha
assim descreve a “nova” terra:

Esta terra, senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o
sul vimos, até à outra ponta que contra o norte vem, de que nós
dêste pôrto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem
vinte ou vinte e cinco léguas de costa. Traz ao longo do mar em
algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas, e outras
brancas; e a terra de cima toda chã é muito cheia de grandes
arvoredos. De ponta a ponta é toda praia... muito chã e muito

9 ORLANDI, Eni Puccinelli. Vão surgindo sentidos. In: _____ (org.). Discurso fundador: a formação
do país e a construção da identidade nacional. Campinas: Pontes, 1993, p. 11-30.
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mentando a distribuição, à primeira vista arbitraria, da população
entre diferentes Estados soberanos.6

Em resumo, diz Gilberto Gimenez, “a idéia de uma identidade e de uma cultura
nacionais emerge como produto secundário da formação da nação-estado, que por
sua vez é o resultado de uma tendência global impulsionada pela industrialização”.7

Artefato cultural, produto de maquinaria, “comunidade imaginada”, a nação
surge de processos inventivos de identidade e sabemos, nós profissionais da História,
o quanto nossa disciplina tem sido eficiente em legitimar identidades forjadas, inventar
tradições, compor narrativas do passado que justificam o presente. Como lembra
Eric Hobsbawn, “toda tradição inventada, na medida do possível, utiliza a história
como legitimadora das ações e como cimento da coesão grupal”.8

Cabe-nos agora pensar como nossa historiografia, dentro do que se pode
chamar de tradicional, constrói um itinerário que forja e dá sentido à nação brasileira.
Creio estar falando para uma plateia em sua maioria formada por professores de
História que, como eu, em um passado não muito distante, encontravam nos programas
disciplinares um extenso conteúdo direcionado à formação patriótica. Com certeza,
vocês não devem ter esquecido dos livros didáticos destinados a umas certas aulas de
Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira, nos quais encon-
trávamos definições de nação que tinham um enunciado mais ou menos assim: nação
é um território com um povo politicamente organizado.

Talvez devêssemos aqui abrir parênteses e falar do governo que utilizava
desses meios para fazer crer em um Brasil que “feito por nós” seguia “pra frente”, e
quem o questionasse era “convidado” a deixá-lo. Mas, vamos levar nossa observação
a um tempo mais longo, vamos pensar sobre a temporalidade da historiografia nacional
e perceber como no que podemos chamar, para efeito da análise, de estrutura da
história oficial brasileira a questão nacional está colocada. Como os elementos que o
saber instituído colocava, e ainda coloca, para pensar a nação, estão postos na nossa
história? E, também, como a história – aqui entendida na perspectiva da produção dos
historiadores – atua na montagem do imaginário nacional e na moldagem do ser
brasileiro? Ou melhor, dos seres brasileiros, pois mesmo construída para forjar uma
comunidade é saturada de desigualdades.

6 GIMÉNEZ, Gilberto. Apuntes para una teoría de la identidad nacional. Sociologia, n. 21, p. 20,
ene./abr. 1993.
7 Ibidem, p. 24.
8 HOBSBAWN, Eric. A invenção das tradições. In: _____; RANGER, Terence (orgs.). A invenção
das tradições. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 21.
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Ora, parece então que entramos nos domínios da crença. A nação existe
quando seus membros acreditam fazer parte dela. Desse modo, a “questão nacional”
está na intersecção da nação e do nacionalismo; é preciso que haja o nacionalismo – a
crença na nação – para que esta exista. Não é, portanto, em vão que o mesmo historiador
afirma: “Em uma palavra, para os propósitos da análise, o nacionalismo vem antes
das nações. As nações não formam os Estados e os nacionalismos, mas sim o oposto”.3

Seguindo nessa linha de raciocínio, uma definição de nação bastante aceita é
o conceito cunhado por Benedit Anderson, de “comunidades políticas imaginadas”.
As nações e o nacionalismo são frutos das produções do Estado moderno, artefatos
culturais capazes de levar à coesão grupal, de criar o sentimento de pertencimento.
Segundo Anderson:

Se imagina como comunidade porque, independentemente da
desigualdade e da exploração que, com efeito, podem prevalecer
em cada caso, a nação se concebe sempre como um compa-
nheirismo profundo, horizontal.4

Anulando as desigualdades com um sentimento de “pertença”, fazendo crer
que seus membros compartilham de uma mesma identidade étnica, genética, territorial
ou cultural, a nação se coloca acima dos homens como uma fraternidade mística e
mítica, como entidade soberana, como grande família. E o nacionalismo procura legi-
timar a ordem política, fazendo parecer inexistentes as fronteiras étnicas e de classes,
construindo uma ordem geral de que todos fazem parte, sem apartar dominadores e
dominados.5

Este é um fenômeno recente, surgido na Europa do final do século XVII.
Quando antigos símbolos de ordenamento da sociedade são dessacralizados, a nação
se coloca como organizadora do mundo social e produtora da coesão grupal, dando
sentido à coletividade.

Ante a desaparição da figura do soberano – o “corpo do rei” –
como princípio de coesão do corpo político, a nação assume
seu relevo e permite “politizar” as diferenças naturais (a língua
e os costumes, a “cultura”) e “naturalizar” as diferenças políticas,
conferindo uma base quase natural à ordem social e funda-

3 Ibidem, p. 19.
4 ANDERSON, Benedct. Couinidades imaginadas: reflexiones sobre el origem y la difusión del
nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 25.
5 GELLNER, Ernest. Nações e nacionalismo. Lisboa: Gradiva, 1993.
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Outros quinhentosOutros quinhentosOutros quinhentosOutros quinhentosOutros quinhentos*****

João Batista BitencourtJoão Batista BitencourtJoão Batista BitencourtJoão Batista BitencourtJoão Batista Bitencourt***** *****

Vou iniciar minha fala com uma pergunta que, à primeira vista, parece bastante simples:
O que é uma nação?

Sem dúvida, a questão nada tem de simples. Tal é o grau de dificuldade de ser
respondida que, desde que foi formulada em 1882 por Ernest Renan,1  continua a
aparece nos mais importantes trabalhos sobre o tema e sempre sem uma resposta
altamente definida e definitiva.

Poderíamos dizer que em um conceito de nação encontramos freqüentemente
uma definição que parte de critérios como língua, etnia, cultura, história, território,
em uma infinidade de combinações que denotam uma tradição comum, a identificação
de um povo. Contudo, as mais diferentes variações que se possam fazer não levam a
um denominador comum. Isto é, muitas das situações objetivas relativas à questão
nacional escapam às tentativas de conceituação.

Tomemos, portanto, a hipótese conceitual de Eric Hobsbawn tratando “como
nação qualquer corpo de pessoas suficientemente grande cujos membros consideram-
se como membros de uma ‘nação’”.2

* Este texto reproduz a palestra apresentada na V Semana de Estudos Históricos da UNESC.
Criciúma, 19 de outubro de 1999.
** Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS).
1 RENAN, Ernest. Qu’est-ce qu’une nation? Éditions Mille et une nuits, 1997.
2 HOBSBAWN, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de
janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 18.
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grandiosa em seus propósitos, importante na produção que publica e séria em seu
constituir-se.

Para o volume que hora apresentamos foi introduzida uma inovação. No
número um, além dos textos dos alunos do Curso, convencionou-se incorporar um
artigo, como um documento especial, de um historiador visitante que tenha participado
de alguma programação do Departamento de História. No número dois possibilitou-se
também a publicação de artigos de acadêmicos de outras instituições, embora em
quantidade bastante menor que a dos alunos do Curso, para a revista não perder seu
caráter. A medida adotada busca aumentar o intercambio de idéias, temas e perspectivas
que rondam o universo dos acadêmicos de história, bem como, permitir maior divul-
gação e circulação das pesquisas realizadas no Curso.

Os artigos reunidos neste volume, além do texto “Outros quinhentos”, de
João Batista Bitencourt, que reproduz a palestra realizada na V Semana de Estudos
Históricos da UNESC, podem ser agrupados em três diferentes eixos temáticos:

1) Questões urbanas: “A implantação do telefone em Criciúma: melhoramento
urbano e estratégia de poder”, de Adriana Fraga Vieira; “A construção do centro da
cidade de Maracajá em torno da estação: sociabilidade e acessibilidade”, de Lúcio
Vânio Moraes; “Centro cultural Jorge Zanatta: história e representações”, de Michel
Goulart.

2) Cultura política e movimentos autoritários: “A ação integralista brasileira
no Sul de Santa Catarina na década de 1930”, de Anselmo Teles Sabino e Chaileni
Nuernberg Ghislandi; “Orleans já teve um tempo perigoso: ethos político em área de
imigração no Sul de Santa Catarina na Velha República”, de Elias Manoel da Silva;
“Memórias e imagens da Revolução de 1930 em Joinville”, de Jeisa Rech; “Represen-
tação da política nacionalista em Santa Catarina (1930-1945)”, de Tatiane dos Santos
Virtuoso.

3) Instituições de seqüestro e sociedade industrial: “A história da loucura em
Criciúma: casa de saúde Rio Maina (1968-1978)”, de Aretusa Dagostin Numes; “A
disciplinarização fabril, uma questão política”, de Ismael Gonçalves Alves, Luana
Wassileski Mendes e Thaize Possoli.

O lançamento deste segundo volume, com uma quantidade maior de artigos
em relação ao primeiro e com seleção dentre os que foram recebidos, reafirma os
propósitos que fizeram a revista ganhar vida e alimenta a esperança de que Tempos
Acadêmicos não sucumbira à maldição do terceiro número.

Carlos Renato Carola
João Batista Bitencourt

(organizadores)
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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

No meio acadêmico costuma-se dizer que uma revista deve ser considerada quando
alcança seu terceiro número. Como uma maldição a ser quebrada, esse seria o limite
demarcador da luta entre a boa vontade e as adversidades que oferece tal investida. A
partir do terceiro número uma revista supostamente ganha maturidade, não só ultrapas-
sando o período de empolgação inicial que a fez surgir, como acumulando certa expe-
riência para lidar com as dificuldades. Pois bem! Ainda não chegamos lá, mas certa-
mente estamos no caminho, Tempos Acadêmicos chega ao seu segundo número sem
atrasar sua periodicidade.

Pensada como instrumento de motivação de uma nova proposta para o curso
de História da UNESC, a revista Tempos Acadêmicos respondeu ao desejo de incentivar
a pesquisa. O Curso mudou o seu Projeto Político-Pedagógico estabelecendo uma
relação de indissociabilidade entre ensino e pesquisa, licenciatura e bacharelado. A
mudança acompanhou uma renovação no quadro funcional do curso; novos pro-
fessores saídos recentemente de seus mestrados postulavam uma “nova história” e,
assim, uma nova forma de fazer e pensar a disciplina. Acreditando que o trabalho de
pesquisa além da produção do conhecimento inovador, alçava a formação do professor
a bons patamares de qualificação, os renovadores viam na publicação do periódico de
divulgação um incentivo à atividade de pesquisa e à renovação da história local. Assim
nasceu Tempos Acadêmicos, uma revista destinada à publicação da produção histo-
riográfica dos alunos do Curso, e bem por isso, recebeu esse nome. Em suas páginas
encontram-se artigos de historiadores em formação, os que vivem seus tempos de
graduação. Trata-se então de uma revista de iniciação científica, porém não menos
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