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RESUMO
Este estudo propõe uma leitura da cidade de Criciúma a partir
das distintas experiências de tempo vivenciadas por uma
significativa parcela da sua população ao longo do século XX,
sobretudo do contraste entre as projeções de um certo futuro
carvoeiro e a valorização de um determinado passado
colonizador. Através da categoria modernidade, especialmente
enquanto portadora de uma ideia de progresso que institui uma
experiência futurista do tempo, a reflexão se instala na hipótese
da sua provável crise, ligada às práticas de preservação da
memória e do meio ambiente que fazem predominar, no tempo
presente, uma sobrevalorização do passado e um receio em
relação ao futuro. Para tanto, busca fazer uma análise simultânea
de três temporalidades básicas: a sincronia dos processos
modernizadores de colonização europeia e de desenvolvimento
da indústria carbonífera iniciados no final do século XIX, a
diacronia do futuro-presente da Capital do Carvão do período
pós-guerra e do passado-presente da Cidade das Etnias da
virada para o século XXI, e as cronologias que demonstram a
ideologia do progresso presente nos projetos do Prefeito Addo
Faraco em 1946 e a sedução pela memória nas ações do
Promotor Jacson Correa em 1996. A cidade e seus nomes, os
mitos e seus usos, a historiografia e seus posicionamentos, os
monumentos e suas atualizações, a defesa da mineração e sua
condenação ambiental sugerem que, assim como o carvão fizera
com o futuro em um passado recente, hoje uma concepção ainda
progressista da história da colonização monopoliza e coloniza a
própria concepção de história, mas que a mesma crise da
modernidade que a fortaleceu também levanta questionamentos
e aponta outras possibilidades.
Palavras-chave: Criciúma. Modernidade. Experiências de
tempo. Progresso. Memória.

ABSTRACT
This study proposes a read of the Criciúma city from the
different experiences of time lived by a significant portion of its
population throughout the 20th century, notably the contrast
between the projections of a certain coal future and the
valorization of a given colonizer past. Through the category
modernity, especially while the bearer of an idea of progress
establishing a futuristic experience of time, the reflection that
installs in the hypothesis of their probable crisis, linked to the
practice of preserving the memory and the environment that are
predominant, at the present time, an overvalorization of the past
and a fear for the future. To this end, seeks to make a
simultaneous analysis of three basic temporalities: the
synchrony of the processes modernisers of european
colonization and development of the coal industry started in the
late 19th century, the diachronic of the present-futures of the
Coal City from the post-war period and of the past and presentpasts of the Ethnicities City of transition to the 21st century, and
the chronologies that demonstrate the ideology of progress
present in the projects of the Mayor Addo Faraco in 1946 and
the seduction by memory in the actions of the Attorney Jacson
Correa in 1996. The city and their names, the myths and their
uses, the historiography and their positions, the monuments and
its updates, the defense of mining and its condemnation
environment suggest that, as well as coal had made with the
future in a recent past, today an even progressive conception of
the history of the colonization monopolizes and colonizes the
very conception of history, but that the same crisis of modernity
that has strengthened also raises questions and suggests other
possibilities.
Keywords: Criciúma city. Modernity. Experiences of time.
Progress. Memory.
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1

Introdução:
modernidade (e crise) à criciumense

“Com quantos pobres se faz 1 rico?”. Recentemente
pichada na parede de uma antiga mineradora de Criciúma, maior
cidade da região sul de Santa Catarina, essa pergunta vem sendo
feita por pessoas dos mais variados tempos e lugares, pelo
menos desde quando conhecem e desde que conheçam a noção
de posse e o direito sobre a propriedade privada. Um
questionamento quase sempre fiel à observância das
indefinições e das desproporcionalidades: quantos para um,
apenas 1? Para um criciumense, o lugar aonde ela foi
perspicazmente inscrita está carregado de memória e de
significado histórico. Para forasteiros – conhecedores da
pergunta e desconhecedores da cidade – este também não deixa
de ser um local daqueles em que se pode sentir a presença do
passado, ou melhor, dos passados, seus usos e atualizações.
Figura 1 – Antigo escritório da Carbonífera Próspera

Fonte: fotografia feita pelo próprio autor, 2014.
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Por experiência, leitura ou de ouvir falar, quem é de
Criciúma sabe que a Carbonífera Próspera foi, por quase cem
anos, uma das principais empresas da cidade, tendo colaborado
decisivamente para o seu desenvolvimento. O Bairro Próspera,
que herdara o nome da sua vila operária, pode ser entendido
como uma tradicional porta de entrada para a cidade, desde a
Linha Anta, estrada colonial em cujas margens teriam se
instalado os primeiros imigrantes europeus em 1880; passando
pela Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, que em 1919
tangenciou a Linha Anta exatamente na altura do “Corte da
Próspera”, ponto aonde os trilhos cortavam o morro; passando
ainda pela Avenida Centenário, que nos anos 1970 ocupou o
mesmo traçado da ferrovia removida; e chegando enfim à
moderna Via Rápida, que a partir de 2017 promete fazer o
trajeto entre a Próspera e a BR-101 “em dez minutos”.
Mas aquele viajante que chegasse hoje em Criciúma
adentrando-a justamente por esta porta, também poderia, a partir
das experiências e histórias trazidas de outros lugares, observar
de imediato os vários tempos presentes no Bairro Próspera. Ao
longo da Avenida Centenário, construções de arquitetura
variada, uma velha chaminé transformada em monumento, o
alargado e já quase imperceptível “corte”, um parque recémconstruído, a pergunta pichada, um shopping novo e outro mais
novo ainda. Além disso, caso fosse o momento, pequenos totens
italianos, alemães, poloneses, lusos, negros, espanhóis e árabes
estariam espalhados pelos canteiros a convidar para mais uma
Festa das Etnias. De novidade, talvez esta apresentação de
origens supostamente multiétnicas, mas nada que surpreendesse
alguém familiarizado com as demais identidades reivindicadas
no sul do país. O estranhamento talvez ficasse por conta das
ruínas da carbonífera e seus restos de equipamentos que, para
quem nunca baixou uma mina, mais pareceriam monstros
abissais arrancados de dentro da Terra; e das áreas degradadas
pela mineração do carvão e pelo acúmulo da pirita,
frequentemente comparadas com a superfície da Lua.
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Esta qualidade de “entrada”, de articular o local e o
global, de ser inteligível e instigadora tanto para os “de fora”
quanto para os “daqui”, foi o que motivou a escolha da Próspera
como ponto de partida para pensar uma história de Criciúma que
fizesse sentido não apenas para os criciumenses, mas também
para qualquer forasteiro. Até porque, como veremos, durante
muito tempo ser “forasteiro” ou ser um “legítimo criciumense”
significou ter a sua história valorizada de um modo muito
desigual; porque o próprio ser um ou outro, mais do que uma
naturalidade, esteve assentado em questões que iam além dos
limites geopolíticos; porque inclusive a história plural das etnias
hierarquiza os forasteiros de acordo com a época e
principalmente com o seu lugar de origem; por fim, porque na
cidade contemporânea sequer saberíamos mais o que é ser
“daqui” e o que é ser “de fora”.
Procuro olhar para Criciúma munido de um conceito
histórico bastante abrangente e polissêmico, o de modernidade,
e tento refletir sobre um tema que tem ocupado muitos
pensadores contemporâneos do mundo inteiro, a provável crise
desta modernidade. Porém, busco fazê-lo restringindo-me a um
aspecto: a modernidade enquanto experiência de tempo. Um
tempo peculiar que institui uma ruptura com o passado, movido
por uma ideia de progresso que faz predominar, no tempo
presente, a presença de um futuro idealizado, prometido. Nesse
sentido, a sua crise poderia ser indicada pelas recentes práticas
de preservação – do meio ambiente, do patrimônio histórico –,
que estariam ligadas a uma valorização da memória que faz
predominar, no tempo presente, a presença de um futuro
ameaçador e de um passado que também pode ser em grande
medida idealizado, sobrevalorizado. Em Criciúma, a ideologia
do progresso esteve por muito tempo atrelada às expectativas
geradas pela indústria carbonífera, ao passo que esta sedução
pela memória desde muito tempo tem se voltado para a

14

experiência da colonização europeia do final do século XIX. É a
partir destas experiências locais que tento ver a modernidade.
Dizer, entretanto, que este trabalho disserta sobre a
modernidade e sua crise a partir de duas experiências de tempo
distintas, talvez possa parecer pretencioso demais. Primeiro,
porque ele não tem a ambição intelectual de contribuir para com
os debates sobre modernidade e pós-modernidade, mas
simplesmente de tomar algumas ideias bastante aceitas para, a
partir delas, elaborar um entendimento possível sobre a história
de uma cidade específica. Segundo, porque ele não pretende
traçar um panorama geral de tudo o que poderia envolver a
modernidade em Criciúma, mas apenas refletir sobre temas
conhecidos, a partir de casos bem delimitados e em dois
momentos bastante circunscritos: as campanhas de defesa do
carvão no período pós-guerra e os movimentos de preservação
do patrimônio histórico e do meio ambiente nos anos 1990.
Minha ideia central é pensar Criciúma a partir de dois
projetos que classifico como modernizadores, ambos iniciados
no final do século XIX: o processo de colonização europeia,
compartilhado com outras tantas cidades do país e do mundo; e
o desenvolvimento da indústria carbonífera, cuja peculiaridade
dá à modernidade vivenciada nesta região um elevado teor de
intensidade, de aventura, que por consequência também acaba
por atribuir um acentuado caráter de agonia à sua provável crise,
aos questionamentos desta mesma modernidade. É a esta
combinação que me refiro quando falo sobre uma modernidade
à criciumense, tipicamente criciumense.
Desde 2010, quando realizei a minha primeira pesquisa
sobre Criciúma, esses são os temas que, por escolha ou
consequência, vêm pautando a compreensão que tenho da
cidade. Na época, ainda refém de uma visão bastante linear da
história, eu esperava que a análise da imprensa local pudesse
demonstrar uma espécie de crescimento paulatino de uma
consciência ambiental que se consolidaria em meados dos anos
1990. De fato, predominava nas fontes um discurso oficial
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“proferido pelos grupos que dirigiam a cidade”, fortemente
“subordinado a ideais de progresso e modernidade”, para o qual
o “problema do carvão era sempre externo, sempre os fatores
que dificultavam o seu desenvolvimento e jamais os problemas
causados pela sua exploração”. Contudo, desde os jornais mais
antigos havia também “vozes dissonantes”, críticas à atividade
carbonífera, que na ocasião interpretei como “uma possível
tensão entre mineradores e agricultores que culminaria nos
movimentos contra a instalação de novas minas na virada do
século”. Para demonstrar tal contraste, iniciava o texto com duas
citações: uma do prefeito Addo Faraco em 1951, dizendo que
Criciúma dependia e sempre dependeria do carvão, e outra de
um grupo de ambientalistas do Morro Albino em 1996, que
alegavam estar conscientes dos malefícios que advinham do
carvão.1
Decidido a desenvolver meu Trabalho de Conclusão de
Curso nesta área, fui diversas vezes incentivado pelo professor
Carlos Renato Carola a me debruçar sobre aquele caso
emblemático do Morro Albino, para ele o primeiro movimento
organizado de resistência ao carvão na região carbonífera. Mas
por força das circunstâncias, acabei transferindo as atenções
para o futebol, quando estudei a adoção do regime profissional
nos anos 1950. Dos projetos anteriores,2 restou o estar às voltas
com aquele mesmo grupo que “compunha a camada mais alta da
sociedade criciumense”, que “já vinha atuando em vários
segmentos da sociedade”, e que também através do futebol,
“mais do que propagar os ideais e os valores da modernidade
almejada, buscava transmitir, interna e externamente, a imagem
de uma Criciúma moderna e civilizada”.3
1

MONTEIRO, 2011.
Na graduação eu havia participado também das pesquisas do professor
Paulo Sérgio Osório sobre “uma burguesia local” que “colocou em curso um
projeto de ‘modernização da cidade’”. Ver: OSÓRIO, 2008, p.13.
3
MONTEIRO, 2014, p. 06.
2
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Do referido estudo, nasceu o projeto de mestrado que se
propunha pesquisar “o processo de ‘unificação’ do futebol
criciumense em torno do Criciúma Esporte Clube”, aprovado
pelo Programa de Pós-Graduação em História do Tempo
Presente da UDESC. Familiarizado com a Tese do professor
Dorval do Nascimento, sobre “o processo de mudança da
identidade urbana de Criciúma” entre 1945 e 1980, ou entre a
Capital do Carvão e a Cidade das Etnias, sugeria eu que a
constituição deste clube também poderia ser explicada neste
movimento maior. Um time identificado com os comerciantes
descendentes das famílias colonizadoras mais tradicionais do
centro da cidade, que desde sua fundação em 1947 mantinha
uma rivalidade acirrada com as demais agremiações das vilas
operárias mineiras, mas que através de uma série de mudanças
simbólicas adotadas a partir dos anos 1970 – nome, cores,
mascote, distintivo –, se aproxima do “mundo do carvão” e se
consolida como o principal clube da cidade.
No mesmo período, assumi ainda a coordenação do
Serviço de Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal, o que
me ajudou a perceber que muitos dos bens tombados estavam
“intimamente relacionados ao que a historiografia local aponta
como os dois principais elementos de constituição e construção
da sua identidade: a cidade carbonífera e a cidade étnica”.4 Foi
também durante a escrita do projeto de mestrado que conheci a
Tese do professor Emerson César de Campos. Mesmo partindo
de um referencial teórico distinto daquele comumente adotado
pelos demais historiadores criciumenses, ele também defende
que “a cultura do carvão” e o “mercado étnico” seriam “duas
aberturas imponentes” para “se entrar em Criciúma”. Em busca
de compreender o que define como a “cidade contemporânea”,
Campos não deixa de refletir sobre o caso do Morro Albino,
para dele extrair a instigante sentença de que “não coube ao
presente realizar a promessa de um passado carvoeiro”.5
4
5

MONTEIRO, 2013.
CAMPOS, 2003, p. 148.
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Se o presente de hoje é o futuro de ontem, então isso faz
com que nele convirjam no mínimo dois tempos, que podem ou
não ser convergentes: o hoje tal qual projetado pelo passado, o
futuro-passado; e o hoje como visto, representado e defendido
pelo contemporâneo, o tempo presente. Como insinua Campos,
é isso que atribui tanta historicidade ao conflito entre colonos
ambientalistas e operários mineiros em Criciúma. Eles são como
que a presença concomitante de dois tempos divergentes: o
tempo carvoeiro, prometido no passado e ainda em busca da sua
plena realização; e o tempo “presentista” da preservação
ambiental, disposto a deter a busca da promessa carvoeira. Mas
na medida em que ambos recorrem ao passado – seja para
denunciar os impactos da mineração, pretender legitimidade na
memória da colonização ou até defender uma cultura e uma
memória do carvão –, há também esses passados-presentes que
convergem no tempo presente, da mesma forma que cada
presente faz usos diferenciados destes mesmos passados.
Esta concepção de um tempo heterogêneo, compreendido
na simultaneidade, se fundamenta basicamente a partir das
reflexões proporcionadas pela leitura do historiador Reinhart
Koselleck, talvez o principal referencial teórico deste trabalho.
Em Futuro passado, Koselleck apresenta um tempo histórico
que se constitui “no processo de determinação da distinção entre
passado e futuro”. Nesta obra, estas próprias categorias
empregadas na percepção e representação do tempo – passado e
futuro – são historicizadas e substituídas pelos termos
antropológicos experiência e expectativa, segundo Koselleck
mais “adequados para dar conta de todas as condições históricas
possíveis”. As presenças essencialmente assimétricas do passado
e do futuro são definidas ainda pelos respectivos acréscimos das
noções de “espaço”, que “se aglomera para formar um todo em
que muitos estratos de tempos anteriores estão simultaneamente
presentes”, e “horizonte”, que alude “àquela linha por trás da

18

qual se abre no futuro um novo espaço de experiência, mas um
espaço que ainda não pode ser contemplado”.6
Com base nestas ideias é possível assegurar que, o que
difere um período histórico de outro, além da especificidade do
passado e do futuro – ou dos passados e dos futuros – que
possam lhe estar disponíveis naquele dado momento, é o modo
como aquele presente articula o já experimentado com o que
ainda espera experimentar, ou seja, seu espaço de experiência
com seu horizonte de expectativa. Assim, Koselleck demonstra
que a modernidade seria caracterizada por um tempo histórico
peculiar, onde a noção de progresso fornece um otimismo em
relação ao futuro, que pode e deve ser construído, e a aceleração
consequentemente adquire o lugar de um conceito histórico,
comprime o espaço de experiência e foge em direção a um
horizonte de expectativa cada vez mais distante.7 Portanto, a
ideologia do progresso, tão comum na Criciúma carvoeira do
pós-guerra – e até a categoria “modernidade” frequentemente
empregada nas produções historiográficas que a analisam – pode
ser interpretada como o predomínio de uma experiência futurista
do tempo. Um futuro-presente carvoeiro, presente em forma de
promessa que, como indicou Campos, nem todos os tempos
presentes estariam dispostos a realizar.
Também constitui referência importante para este estudo
o historiador François Hartog, sobretudo com relação à sua
hipótese de uma crise contemporânea do tempo da modernidade.
Em Regimes de historicidade, Hartog sugere que no último terço
do século XX o crescente distanciamento entre o espaço de
experiência e o horizonte de expectativa, como apontado por
Koselleck, teria chegado ao limite da ruptura, resultando na
“experiência contemporânea de um presente perpétuo,
inacessível e quase imóvel que busca, apesar de tudo, produzir
para si mesmo o seu próprio tempo histórico”. Em oposição à
experiência de tempo progressista e futurista característica da
6
7

KOSELLECK, 2006.
Ibidem, p. 314.
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modernidade, esta nova experiência presentista estaria marcada
por uma expectativa simultaneamente fechada em um presente
estagnado e aberta para a mobilidade e a aceleração em direção
a um futuro no mínimo ameaçador, do qual o ambientalismo
seria um dos sintomas.8 Se Koselleck faz conceber a ideologia
do progresso da Capital do Carvão como uma experiência
“moderna” do tempo, Hartog apresenta uma chave para melhor
compreender as implicações entre os movimentos ambientalistas
do final do século XX e os questionamentos a esta mesma
modernidade.
Outro aspecto desta provável crise contemporânea do
tempo, ao qual Hartog dedica praticamente sua completa
atenção, seria a valorização das categorias de memória e
patrimônio, da qual lhe serve de guia o projeto Lugares de
memória, de Pierre Nora. Nele é traçado um panorama da onda
de “patrimonialização” que se abateu sobre a Europa a partir dos
anos 1970 e diagnosticado que, na contemporaneidade, a
aceleração da história provocou uma ruptura do equilíbrio entre
passado e futuro, um distanciamento cada vez maior entre uma
memória verdadeira e integrada e os meros vestígios
reconstruídos pela história das sociedades atuais. Para Nora,
“fala-se tanto de memória porque ela não existe mais”, e “há
locais de memória porque não há mais meios de memória”.9
Andreas Huyssen é outro autor que reflete sobre uma verdadeira
“sedução pela memória” que viria ocorrendo desde a década de
1980. Também inspirado no futuro-presente de Koselleck,
Huyssen utiliza o termo passado-presente para descrever “uma
volta ao passado que contrasta totalmente com o privilégio dado
ao futuro, que tanto caracterizou as primeiras décadas da
modernidade do século XX”.10 Portanto, é possível inferir que a
emergência da Cidade das Etnias, assim como as políticas
8

HARTOG, 2014.
NORA, 1993, p. 07-08.
10
HUYSSEN, 2000, p. 09.
9
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municipais de preservação do patrimônio histórico, estão ligadas
a estas práticas de sobrevalorização da memória no final do
século XX que, de acordo com Hartog, também seriam
indicadoras de uma crise do tempo da modernidade.
O que apresento pela equação “modernidade (e crise)”, é
uma proposta de revisitar a história de Criciúma utilizando as
mesmas “portas de entrada” abertas e tantas vezes já transpostas
pela historiografia local: a Capital do Carvão e a Cidade das
Etnias. No entanto, evito tomá-las como duas “identidades
urbanas” que se sucederiam num processo de transição
“ocorrido no tempo”. Busco sim, admiti-las como duas
experiências que, por complementaridade, oposição ou mera
concomitância,
constituem
passados
simultaneamente
disponíveis “ao longo do tempo”, geradores de memórias a
partir das quais a história da cidade tem sido preferencialmente
narrada e/ou interpretada. No contraste do período pós-guerra
com o final do século XX, procuro demonstrar duas
experiências de tempo distintas, em que esses espaços de
experiências e horizontes de expectativas exercem presenças
diferenciadas, assim como é diferente a maneira que cada um
destes presentes tem para articular passado e futuro.
Em Estratos do tempo, Koselleck apresenta as
metodologias através das quais seria possível captar as três
formas elementares de experiência histórica. Em resumo,
registrar a história corresponderia ao curto prazo e à prática
contemporânea de experimentar e encadear cronologicamente
acontecimentos concebidos como singulares e irrepetíveis;
continuar a história remeteria ao médio prazo e ao esforço
diacrônico para identificar padrões e recorrências estruturais que
marcariam uma experiência geracional; e reformular a história
diria respeito ao longo prazo e à possibilidade sincrônica e
intelectual de localizar processos de ganho e de perda de
experiência intergeracional.11 Poderíamos dizer, portanto, que
este trabalho apresenta uma análise comparada entre dois cortes
11

KOSELLECK, 2001.
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de estratos, compostos por três temporalidades: a sincronia do
processo de colonização europeia e de desenvolvimento da
indústria carbonífera como dois projetos modernizadores
iniciados no final do século XIX que, por hipótese, indicariam
sinais de crise no final do século XX; a diacronia entre distintas
experiências de tempo representadas pelo futuro-presente da
Capital do Carvão, no pós-guerra, e pelo passado-presente da
Cidade das Etnias, na virada do milênio; e a cronologia de
alguns casos necessários para demonstrar o predomínio de uma
ideologia do progresso na Criciúma do Addo Faraco, em 1946,
e de uma sedução pela memória na Criciúma do promotor
Jacson Correa, em 1996.
Disso resulta uma dificuldade extra para definir um
recorte temporal mais preciso. Por um lado, os casos que narro
e analiso estão cronologicamente separados por apenas
cinquenta anos, mas por outro, o trabalhar com o conceito de
modernidade e com a hipótese de uma alteração na experiência
moderna do tempo remete a um processo mais longo. Soma-se a
isso o fato de que, se em áreas de colonização, como no sul de
Santa Catarina, a modernidade se instala sobretudo por meio de
projetos modernizadores empreendidos no final do século XIX,
e, se a provável crise desta modernidade é mesmo um fenômeno
global do final do século XX, então poderíamos estar lidando
com uma espécie de modernidade compactada, que apresentaria
uma significativa incongruência temporal quando comparada
aos processos históricos europeus em cujas experiências se
fundamentam os conceitos aqui adotados.
Como estabelecer então um tempo ditado pelo
calendário, quando a busca por um tempo eminentemente
histórico constitui o objetivo principal desta dissertação? Claro
está que, ao menos como uma escala de referência, o ano de
1946 – data da inauguração do Monumento aos homens do
carvão – e o de 1996 – data do desfecho do movimento
ambiental do Morro Albino e da reconstrução da Casa do
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Ferroviário –, poderiam ser utilizados sem grandes prejuízos.
Entretanto, o emprego da fórmula “modernidade (e crise)”,
aliado ao recorte espacial e aos títulos “capital do carvão” e
“cidade das etnias”, insiste em dar uma ideia mais adequada da
dimensão temporal com a qual trabalha este estudo. Por isso,
numa possibilidade de periodizar historicamente o século para
além dos seus limites oficiais (1901-2000),12 decidi pelo simples
emprego do “século XX”. Talvez, para cidades surgidas de
projetos colonizadores mais recentes, como Criciúma, um século
XX expandido tenha sido o palco privilegiado da experiência da
modernidade, ou pelo menos dos processos de modernização.
Com a categoria analítica e o recorte espaciotemporal
assim concentrados – e para não ser apenas um “passante
mimado no jardim do saber”, como advertiria Nietzsche13 – essa
análise intempestiva, que busca ser sobre o seu próprio tempo,
tem ainda uma dimensão crítica, um posicionamento que, por
sua vez, está diretamente implicado com a categoria analítica e o
recorte espaciotemporal escolhidos. Koselleck demonstra que,
pelo menos no âmbito da língua alemã, o advento da
modernidade provocou um deslocamento lexical que substituiu
por “Geschichte” a palavra estrangeira “Historie”. Ambas
aludem tanto ao acontecimento quanto ao seu relato, contudo,
enquanto esta correspondia a narrativas plurais e desconexas,
aquela passou a compreender um conjunto de ações
coincidentes, uma história singular e coletiva conduzida por uma
ideia de progresso enquanto motor, e tendo na aceleração um
conceito histórico.14 Em suma, a própria noção moderna de
“história”, entendida como um conjunto de processos de
desenvolvimento ocorridos no tempo, seria indissociável da
experiência de tempo característica da modernidade. Esta
interdependência entre experiência e relato, certamente ajuda a
explicar porque, em Criciúma, os dois principais projetos
12
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modernizadores têm sido também os lugares comuns a partir dos
quais a história da cidade tem sido pensada.
Hans Ulrich Gumbrecht define esta ideia de “tempo
histórico” descrita por Koselleck como um “cronótopo
historicamente específico”, que somente no início do século
XIX fez atribuir ao tempo “a função de ser um agente absoluto
de mudança”, onde “cada uma das suas três dimensões pode ser
imaginada do ponto de vista das duas outras”. Neste cronótopo
historicista, o presente deixa de ser um “intervalo de
continuidade” para ser experimentado como um “breve
momento de transição”, comprimido entre um passado do qual
ele é o futuro e um futuro do qual está fadado a ser o passado.
Em contraste, admitindo o segundo milênio como construtor de
outra temporalidade, Gumbrecht defende um conceito de pósmodernidade que consistiria em “conceber nosso presente como
uma situação que desfaz, neutraliza e transforma os efeitos
acumulados dessas modernidades”. Neste novo cronótopo que
problematiza, portanto, os imperativos historicistas por mudança
e inovação, “o tempo não mais aparece como um agente
absoluto de mudança” e o presente passa a ser experimentado
como um tempo “expansivo”, como “um ponto de convergência
entre um passado que não nos sentimos dispostos a abandonar e
um futuro no qual não queremos ingressar”.15
Procurando delinear alguns contornos deste complexo
cronótopo a que chama de “nosso amplo presente”, Gumbrecht
destaca que “o futuro não mais se apresenta como um horizonte
aberto de possibilidades”, mas sim “parece esboçar algo como
uma ameaça”, com “uma dimensão cada vez mais fechada para
todos os prognósticos”. Neste aspecto, cita preocupações atuais
como o aquecimento global e o esgotamento dos recursos
naturais. Por outro lado, “ao invés de cessar de fornecer pontos
de orientação, os passados inundaram nosso presente”, como
15

GUMBRECHT, 1998.
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atestariam os sistemas automatizados de memória eletrônica, por
exemplo. Assim, conclui que “entre os passados que nos
submergem e o futuro ameaçador, o presente se tornou uma
dimensão de simultaneidades expandidas”.16 Para Gumbrecht, a
experiência contemporânea de um tempo desacelerado encontra
sua contrapartida historiográfica no “hábito – pós-moderno – de
tratar as múltiplas representações de fenômenos idênticos como
variações que estão simultaneamente disponíveis”, em
contraposição ao “hábito – moderno – de organizá-las como
evoluções e histórias”.17
Portanto, com base nas implicações entre experiência e
relato como constitutivas de distintas temporalidades na e da
(pós) modernidade, sugeridas por Koselleck e Gumbrecht,
procuro pensar a possibilidade de uma história de Criciúma que
admita a Capital do Carvão e a Cidade das Etnias enquanto
passados simultaneamente disponíveis, sobretudo no tempo
presente, mas com variações de presença que se insinuam ao
longo de todo um século XX expandido. Numa concepção que
se assemelha às reflexões sobre memória e história na
contemporaneidade, dos já citados Pierre Nora e François
Hartog, Gumbrecht chama atenção para uma dimensão de
presença que também faria parte da nossa relação com passado.
Para ele, seria possível analisar fenômenos sociais e culturais
sob a perspectiva das “latências” que certos passados exercem
sobre o presente, “que pode produzir efeitos e irradiar energia”,
ainda que consiga “escapar dos esforços para identificá-la e
apreendê-la”.18
A partir deste posicionamento teórico, inicio os dois
capítulos desta dissertação com o que classifico como dois
mitos: o mito da descoberta do carvão e o mito da primeira
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indústria.19 Para mim, eles são lugares de memória – dentre
outros possíveis – onde se depositam os tempos que busco
evidenciar. Uma breve análise dos seus sucessivos usos
historiográficos pode traçar um panorama geral daquilo que
norteia os dois “cortes estratigráficos” que a eles se seguem.
Com a licença de uma proposta quase poética de
simultaneidade, é como se, ainda hoje, Benjamin Brisot
continuasse a rolar a pedra da primeira indústria, auxiliado pelos
empurrões de todos os demais memorialistas-oficialistas que
desde os anos 1950 têm contribuído para uma valorização cada
vez maior da memória da colonização. Por outro lado, se
Giácomo Sônego também continua a cuidar da coivara que
acendeu a primeira pedra de carvão, são poucos os que ainda
sopram suas brasas com a expectativa de que delas ressurja
alguma labareda, como durante certo tempo fizeram muitos dos
mesmos carregadores de pedra. Recentemente, alguns deles
parecem deixar de colocar lenha na fogueira para simplesmente
guardar cinzas. Algo semelhante ao que faz uma historiografia
acadêmica que, ao mesmo tempo em que protege estas cinzas,
trabalha para que delas fogo algum reacenda, ou que pelo menos
não volte a queimar como queimara outrora.
Não há dúvidas de que uma nova geração de
historiadores – na qual julgo me incluir – igualmente começa a
atuar dentro deste mesmo cenário em que cinzas esfriam e
pedras parecem rolar morro abaixo. Talvez, o diferencial da
nossa posição seja a possibilidade de uma ação até certo ponto
um pouco mais consciente de estar inserida em um debate que
deliberadamente já não tem mais a pretensão de ser acerca do
passado em si, mas principalmente de identificar múltiplos
passados, a presença que eles exerceram e exercem em cada
tempo presente, assim como o uso que cada tempo presente
19
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deles fez e faz. Por isso, pouco me importo com a veracidade,
com a factibilidade, dos mitos analisados e das representações
histórias que eles fundam, ainda que procure denunciar suas
contradições cronológicas mais elementares. O interessante,
insisto, é perceber que através deles temos acesso às camadas
estratificadas de tempo dos quais eles são depositários.
Quem sabe, nosso principal desafio seja buscar
alternativas de repensar a mesma história de sempre, para dela
fazer emergir outras histórias possíveis. Se dessa empreitada
intelectual coletiva resultar um posicionamento crítico e
vigilante em relação aos outros tempos presentes no nosso
tempo presente, então teremos feito algo de útil. De certa forma,
toda uma geração de historiadores atuou – e ainda atua – para
valorizar a Capital do Carvão, porém relegando-a ao passado,
como memória e cultura, sempre denunciando e buscando
superar o modelo social e econômico que a constituiu. Em
outras palavras, cuidam para resfriar cinzas, guardar cinzas, mas
apenas enquanto cinzas. Com eles, aprendemos que também é
possível e necessário agir dentro da Cidade das Etnias,
questionar a sobrevalorização da memória da colonização que a
fundamenta e monopoliza as políticas públicas no campo da
cultura, que por sua vez reforçam uma cultura política
conservadora ainda legitimada nos tradicionais esquemas de
identificação étnica. As pedras precisam parar de rolar. Ou
começar a rolar em outras direções.
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Um monumento aos homens do carvão:
o Prefeito Addo Faraco e o futuro presente em 1946
“E Cresciuma, assim, surge para a sua
grandeza e para fazer maior o Brasil.
Não há mais dúvidas no espírito dos
céticos de que, nesta região privilegiada
pela natureza, exista a reserva
incomensurável de carvão que há de
fazer da nação brasileira a maior
potência econômica, em um futuro bem
próximo.”
Ernesto Lacombe, 1940

Partamos de uma pergunta inicial: Criciúma ainda é, ou
já não é mais a Capital do Carvão? Recentemente, quando
viajava de Florianópolis para Porto Alegre, um colega me
escreveu impressionado com as inúmeras chaminés que podia
observar ao se aproximar da região de Criciúma. Todas elas
queimavam carvão, logo arriscou equivocadamente. Na verdade,
a Tractebel Energia, que já havia ficado alguns quilômetros para
trás, é a única indústria do setor carbonífero que ele poderia ter
visto durante aquele trajeto. Trata-se de um complexo
termelétrico pertencente a gigante francesa Engie/Suez, segunda
maior produtora de energia do mundo, que consome mais de
95% das cerca de três milhões de toneladas de carvão que são
produzidas anualmente pelas dez mineradoras de Santa Catarina.
Mesmo que sete destas empresas estejam sediadas em Criciúma,
atualmente nenhuma delas possui minas funcionando dentro dos
limites do município, que tem no carvão um acanhado segmento
da sua economia. Ainda existem escritórios de companhias
carboníferas em Criciúma, contudo já não há produção,
processamento ou consumo efetivo de carvão.20
20

Dados estatísticos sobre a produção e a venda de carvão mineral pelas
carboníferas de Santa Catarina até o ano de 2014 estão disponíveis em:
<http://www.siecesc.com.br/dados_estatisticos>. Acesso em: 28 abr. 2016.

28

As chaminés que se erguem na região sul do Estado são,
na sua grande maioria, de indústrias cerâmicas que sequer
utilizam o carvão mineral. Desde o final dos anos 1970 houve,
inclusive, tentativas de apresentar Criciúma também como a
capital do azulejo ou da cerâmica, em contraponto ao título de
Capital do Carvão. Mas em que pese toda a pujança desta e de
outras atividades produtivas e a diminuta importância atual da
indústria carbonífera, é esta que ainda domina um imaginário
acerca da cidade, capaz de fazer com que um jovem passante
relacione, quase que instantaneamente, quaisquer de suas
chaminés ao carvão.
Uma chaminé em específico chamaria a atenção daquele
visitante que entrasse hoje em Criciúma pela sua principal via de
acesso, o Bairro Próspera. Construída em 1943 como parte de
uma pequena termelétrica – portanto diretamente relacionada à
indústria carbonífera –, ela pode ser citada como um bom
exemplo da presença que o carvão exerce atualmente sobre a
cidade. Desativada há décadas, é muito provável que a estrutura
só tenha sobrevivido devido ao seu reconhecimento enquanto
lugar de memória, oficialmente assegurado desde 2011, quando
foi tombada como Patrimônio Histórico Municipal. De um
modo geral, podemos dizer que o carvão está para Criciúma
como este passado que ainda se faz presente, como resquício,
como testemunho de um outro tempo que aflora das mais
variadas formas, mas que praticamente nada conserva daquilo
que algum dia possa ter sido a sua função inicial.
A chaminé convertida em Patrimônio Histórico fica ao
lado das ruínas do escritório abandonado da extinta Carbonífera
Próspera, que por sua vez empresta nome ao bairro onde ambos
estão localizados. Da vila operária da qual teve origem, a
Próspera conserva alguns poucos, mas importantes, aspectos.
Um deles é o traçado das ruas em semicírculos concêntricos que
partem exatamente da Praça da Chaminé. Outro é o Círculo
Operário Criciumense, que desde 1954 está instalado dentro
deste mesmo círculo central, mas que já não mais é utilizado
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eminentemente por operários, ou pelo menos não por operários
mineiros. Iguais a esta, existem outras instituições – como a
Sociedade Esportiva e Recreativa Sul do Estado, o Esporte
Clube Próspera, o Colégio Heriberto Hülse, a Igreja Nossa
Senhora da Salete – que apesar de terem se desenvolvido
intimamente ligadas à carbonífera, para sobreviver ao seu
fechamento tiveram que passar por alterações consideráveis,
sobretudo no que diz respeito à ausência de famílias de mineiros
entre os seus usuários.
O fato é que, com um setor que responde por não mais de
200 empregos diretos em um munícipio com mais de 200 mil
habitantes, difícil é encontrar um mineiro em atividade não só na
Próspera, mas em Criciúma como um todo.21 Ao mesmo tempo,
é extremamente fácil se deparar com diversos mineiros
aposentados, dispostos a compartilhar uma memória coletiva
dos tempos do carvão da qual são portadores. Porém, quando
relatadas aos filhos, netos, ou qualquer outra pessoa que não
pertença àquela geração, estas lembranças parecem remeter a
um passado distante, que insiste em não condizer aos poucos
anos que, no calendário, separam o início do século XXI das
décadas de 1970, 1980 e até 1990.
A resposta para a nossa pergunta inicial, portanto, pode
estar contida na própria maneira como ela foi intencionalmente
formulada: por um lado, se consideramos o longo espaço de
experiência marcadamente carbonífera que se estendeu até
recentemente e cujos resquícios se fazem sentir, Criciúma ainda
é a Capital do Carvão; por outro lado, se admitirmos seus atuais
aspectos econômicos e sociais, Criciúma não é mais a Capital do
Carvão. No entanto, mais importante para a ideia a ser
desenvolvida neste capítulo, é perceber que, salvo algumas
21

A participação do setor carbonífero na economia de Criciúma pode ser
conferida no levantamento feito pelo SEBRAE/SC em 2010, disponível em:
<http://www.sebrae-sc.com.br/scemnumero/arquivo/Criciuma.pdf>. Acesso
em: 28 abr. 2016.

30

raríssimas exceções, ninguém hoje ousaria repetir – assim como
fizera Addo Faraco em 1951 – aquilo que Ernesto Lacombe
dissera em 1940: que Criciúma ainda não é a Capital do
Carvão.22 Traduzindo em categorias teóricas que poderíamos
chamar de “mais temporais” ou “históricas”, neste restrito e
controverso presente do carvão, um inegável passado-presente
se contrapõe a um quase inexistente futuro-presente.
Como mostra a historiografia local, a memória e a
cultura do carvão compõem um evidente espaço de experiência,
mas, de um modo geral, a indústria e a economia carboníferas
não mais integram o horizonte de expectativas. E essa descrença
no futuro carvoeiro decorre, em grande medida, do
constrangimento que o seu passado provoca. Sem desconsiderar
as questões políticas que regem ou regeram o setor energético
nacional, a indústria carbonífera padeceu e padece da flagrante
degradação ambiental provocada pela mineração, denunciada
por um movimento ambientalista que se fortaleceu a partir dos
anos 1970; e de análises sociais que, dentre outras coisas, de
certo modo buscam responder em tom não menos denunciativo a
pergunta que está pichada no escritório abandonado da
Carbonífera Próspera: “Com quantos pobres se faz 1 rico?”.
O desmantelamento do setor carbonífero catarinense nos
anos 1990, inserido em um processo maior de valorização de
categorias como memória e patrimônio, entendidas como
sintomáticas de uma possível crise da própria experiência de
tempo que caracteriza a modernidade, é parte do que será
analisado no segundo capítulo. Neste primeiro, em contraste,
busca-se compreender um dos principais momentos de
valorização da noção de progresso, tomado como elemento
fundamental desta mesma experiência de tempo da modernidade
que, na região de Criciúma, talvez tenha atingido seu ápice nos
discursos de defesa da indústria carbonífera proferidos no
22
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período pós-guerra. Fala-se, portanto, de um outro tempo,
bastante diferente dos dias atuais, quando o carvão era visto
como uma promessa e um sonho que estava sob ameaça, que
possuía um espaço de experiência relativamente curto se
comparado ao largo horizonte de expectativa que ele então
representava.
Esta ideologia do carvão, do progresso, da modernidade,
materializada no Monumento aos Homens do Carvão construído
pelo Prefeito Addo Caldas Faraco em 1946, é o que será
perseguido nos próximos subcapítulos. Não por acaso, será o
chefe do executivo a nos guiar por esta época em que a indústria
carbonífera, por mais que precisasse ser apresentada como um
duvidoso já é, constituía um incontestável ainda não, um futuropresente, presente em forma de projeto, de expectativa, que
necessitava ser construído, executado em nome do progresso.
De início, a imagem da forja me pareceu uma boa metáfora para
dar conta deste longo processo de fabricação, à ferro e fogo, da
representação de Criciúma como a Capital do Carvão,
deformando, transformando ou fundindo-se a outras
experiências não necessariamente carvoeiras.
2.1 Primeiro mito: a coivara de
Giácomo Sônego e a descoberta do carvão
No dia 18 de dezembro de 1904, o jornal O Comércio de
Laguna trazia a seguinte notícia: “o sr. Ângelo Venson,
estabelecido com uma importante ferraria em Cresciuma há
vinte anos, emprega em suas forjas o carvão extraído naquele
mesmo local”. Este registro é citado em 2002 no livro A história
do carvão de Santa Catarina,23 que em capítulo intitulado “As
forjas domiciliares” salienta ainda a cooperação destas oficinas
para com a Comissão de Estudos do Carvão Nacional, liderada
pelo geólogo Israel Charles White e criada naquele mesmo ano
23
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de 1904.24 O pequeno fragmento de texto não permite afirmar se
tal ferraria utilizava ou não o carvão mineral desde sua
instalação, a rigor em 1884, mas fornece um bom ponto de
partida para que possamos questionar o mito da descoberta do
carvão em Criciúma durante a Revolução Federalista de 1893,
reproduzido sem qualquer tipo de reflexão pela mesma obra.
Em sua versão mais conhecida, talvez publicada pela
primeira vez em uma edição do jornal Tribuna Criciumense de
1966, Giácomo Sônego teria descoberto o carvão após atear
fogo na mata aonde tinha escondido duas mulas dos soldados e
revolucionários que transitavam pela região. Na ocasião, as
pedras reviradas para a abertura do pequeno poço que servira de
bebedouro aos animais estranhamente entraram em combustão.
Levadas pelo aprendiz de ferreiro Benjamin Bristot até outra
“forja domiciliar”, estabelecida na localidade de Pedrinhas, seu
experiente instrutor atestara se tratar de carvão mineral. Este
texto, amplamente difundido nas décadas seguintes, foi
originalmente assinado pelo minerador Pedro Milanez, que era
filho de um dos primeiros imigrantes italianos que haviam
fundado a cidade em 1880, assim como Benjamin Bristot e
Giácomo Sônego.25
Localizada na bacia do Rio Araranguá, Criciúma distava
aproximadamente 60 quilômetros de Pedrinhas, nas margens do
Rio Tubarão e próxima do tradicional caminho dos tropeiros
que, desde o século XVIII, desciam a serra em direção ao porto
de Laguna, então principal cidade da região. Sobre a existência
de carvão mineral nesta região, outra história há muito corrente
diz que foram eles, os tropeiros, que o teriam descoberto após
acender um improvisado fogão de pedras, que estranhamente
também teria entrado em combustão. Um relatório do naturalista
Jules Parigot, elaborado em 1842, confirma este episódio ao
relatar que “há pouco mais de 50 anos que os tropeiros que
atravessaram os sertões [...] acharam, no caminho, pedras pretas
24
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que queimavam”.26 Mais uma vez com rigor, descontados os 50
anos, chegamos ao final do século XVIII, portanto poucas
décadas após o início da Revolução Industrial ocorrida na
Inglaterra.
Além do registro desta suposta “descoberta” do carvão
pelos tropeiros, os estudos de Parigot comprovaram a presença
do mineral no alto do Rio Tubarão e deduziram que tais jazidas
possuiriam oito léguas de largura por cem de comprimento,
portanto compreendendo e transpondo em muito o local aonde
mais tarde seria instalado o núcleo colonial de São José de
Cresciúma.27 Vários documentos indicam que antes mesmo de
Parigot, que era belga, outros pesquisadores europeus também
estiveram nesta região no início do século XIX, realizando
estudos que não apenas confirmaram a existência do carvão,
como manifestaram interesse na sua exploração. Um deles, por
exemplo, em junho de 1843 chegava pela quarta vez de
Araranguá, onde há seis anos trabalhava para “reconhecer e
determinar a existência das minas de carvão de pedra”.28
O conhecimento sobre as jazidas de carvão mineral na
região sul de Santa Catarina – incluindo o vale do Rio
Araranguá e, consequentemente, Criciúma – é um fato quase tão
antigo quanto o processo de desenvolvimento técnico ocorrido
na Europa em meados do século XVIII, que atribuiu a este
recurso uma aplicação como fonte de energia que ele não
possuía até então. O carvão só era ignorado quando não o era,
ou seja, apenas não se sabia da presença deste combustível no
território catarinense na época em que ele sequer poderia ser
concebido como combustível. Portanto, ao contrário de suas
pretensões, o mito da descoberta do carvão por Giácomo Sônego
26
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tem muito mais a nos dizer sobre as décadas de 1960 e 1970,
quando ele foi inventado ou colocado em evidência, do que
sobre o final do século XIX, a que ele alega se remeter.
O historiador Dorval do Nascimento defende que, para
Criciúma, o período da década de 1970 “pode ser entendido
como uma conjuntura propícia a comemorações e criação de
memória histórica”, quando foram escritas “as obras modelares
de sua história-memória oficial”. Ao analisar uma biografia do
mesmo Giácomo Sônego publicada em 1972, ele observa que,
“como imigrante modelo, Sônego sintetiza a cidade como fruto
das atividades dos imigrantes através do carvão”.29 A escolha
deste imigrante italiano em cujo lote colonial se instalara a
primeira companhia mineradora em 1917, é emblemática de um
tempo localizado entre a Capital do Carvão do pós-guerra e a
Cidade das Etnias do final do século XX. Neste entremeio
específico, ainda que possa ser identificado um acentuado
crescimento dos discursos que se propunham explicar Criciúma
a partir da experiência de um determinado passado colonizador,
o que ainda prepondera nas representações acerca da cidade são
as expectativas geradas por um certo futuro carvoeiro. De algum
modo, a memória daquela parece buscar positivação no
progresso representado por este, assim como a trajetória
exemplar de Giácomo Sônego.
Um dos autores desta biografia, entendido pelo
historiador Emerson César de Campos como “um dos primeiros
memorialistas-oficialistas da cidade”,30 é José Pimentel,
advogado capixaba que veio para Criciúma em 1945, onde se
casou com Darcy Angeloni e assim entrou para uma das famílias
colonizadoras mais tradicionais da cidade. Segundo dados
levantados por Nascimento, desde que fundara o jornal Tribuna
Criciumense em 1955, Pimentel se destacou por iniciar as
tentativas de “alargar um espaço de representação referente aos
imigrantes e a imigração em um campo dominado pelo discurso
29
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do carvão na formação da cidade”.31 O outro é o jovem
historiador Mario Belolli, descendente de colonizadores que
mais tarde se consagraria como um dos mais reconhecidos
memorialistas de Criciúma, e que, por isso, em 2002 também
assinaria o citado projeto d’A história do carvão.
Nestes dois livros parcialmente escritos por Mario
Belolli, Giácomo Sônego deixa de ser o principal modelo de
colonizador-minerador que descobre o carvão e propicia sua
exploração industrial, para merecer apenas um acanhado
parágrafo dentro de um capítulo repleto de citações de
documentos que o desautorizariam, como a notícia da forja
domiciliar de Ângelo Venson. A biografia de Giácomo Sônego
foi apresentada à Capital do Carvão, em 1972, como uma
iniciativa de “deixar às gerações que estão surgindo o
testemunho imperecível do que realizaram os valorosos
imigrantes”.32 O livro A história do carvão foi apresentado à
Cidade das Etnias como o “resgate da memória [de] uma
plêiade de cidadãos [que] deu muito de si em prol do carvão
catarinense”, para que todos pudessem “conhecer, avaliar e
reverenciar aqueles que batalharam [...] pelo progresso do Sul
catarinense”.33
Se, no início da década de 1970, no que diz respeito às
representações sobre a cidade, a construção do futuro pela
indústria carbonífera dividia espaço com o passado quase
centenário da imigração/colonização, no limiar do século XXI,
quando por vários motivos a tarefa de construção do futuro
definitivamente já não pertencia mais à indústria carbonífera,
aos seus entusiastas só restou como discurso de legitimação
recorrer igualmente à experiência de um determinado passado
carvoeiro, também com “cerca de cem anos”, como fez questão
de assinalar o presidente do SIECESC, Rui Hülse, por ocasião
31
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da apresentação d’A história do carvão.34 Não por acaso, os
recrutados para esta tarefa serão os mesmos memorialistas
oficiais cuja competência em conformar memórias através da
sistematização de histórias há alguns anos vinha sendo
demonstrada na lida com os temas da colonização. No entanto,
assim como os colonizadores precisaram ser mineradores nos
anos 1960 e 1970, talvez agora fossem os mineradores que, de
alguma forma, precisassem ser colonizadores.
Desta vez, a trajetória escolhida foi a de João Zanette, a
quem são direcionados os créditos pelo início da obra e os
agradecimentos da coautora Joice Quadros, que menciona sua
“insistência obstinada”, ainda em 1996, para que fosse contada a
história do carvão que “não poderia se perder”, e quando de
“próprio punho foi desenhando uma linha do tempo e
acrescentando ali todas as empresas mineradoras que foram
surgindo com o passar dos anos”.35 Se a Giácomo Sônego a
historiografia tradicional atribuíra o feito da descoberta do
carvão que lhe possibilitara um certo futuro, a João Zanette
reconheceu o papel de depositário maior da memória deste
passado. Também neto de um dos fundadores de Criciúma,
Zanette ingressara no ramo da mineração no início dos anos
1940 e, “do alto da sua sabedoria lastreada em seus 91 anos”,
manteve a posse da Carbonífera Rio Deserto, que junto com o
SIECESC patrocinou o lançamento d’A história do carvão.36
É em grande parte devido ao fato de ser escrita pelos
mesmos autores que criaram a memória histórica da
colonização, e quem sabe por também precisar compor com ela
assim como ela teve que compor com o carvão durante sua fase
de afirmação, que essa história se permitirá fazer sentenças
como a de que “sem a presença do colonizador, seria impossível
desenvolver o projeto Barbacena”, referindo-se ao início da
exploração industrial do carvão nos afluentes do Rio Tubarão no
34
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final do século XIX.37 Ou aquela da página 47, que com
diagramação especial destaca:
A Comissão White, ao instalar-se no
pequeno povoado de Criciúma, no início
do século passado [1904-1906], deu
destaque, nacional e internacionalmente, a
essa comunidade, que era constituída de
uma população essencialmente européia,
de várias nacionalidades. Isso significou a
redescoberta do homem europeu ali
instalado, aproximando-o de outros de sua
origem.38

Sob a encomenda da indústria de extração do carvão, a
equipe de Mario Belolli “redescobria” a ligação entre os dois
projetos que se identificam pela “essência europeia”, e de cuja
soma supostamente “resultou” a “origem” de Criciúma: o
processo de colonização e o desenvolvimento da indústria
carbonífera. Isso permitiria, inclusive, a breve reprodução do
episódio da “descoberta” de Giácomo Sônego na página
posterior à citação da forja domiciliar de Ângelo Venson,
entretanto sem a necessidade de maiores explicações, nem que
fosse para dizer que um só usava o carvão depois que o outro o
descobriu. Embora contraditório, seja para falar de colonizadorminerador ou de minerador-colonizador, o mito continuava
conveniente.
Se seguisse os padrões de uma forja convencional, a de
Ângelo Venson deveria ser formada basicamente por uma
fornalha – neste caso abastecida com carvão mineral – na qual
peças metálicas eram aquecidas para posteriormente ser
trabalhadas sobre uma bigorna à golpes de martelos e tenazes.
Metaforicamente, assim como a forja e o ferreiro não criam o
37
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metal, mas o conformam naquilo que é pretendido através da
transformação de um substrato inicial, também o mito da
descoberta do carvão – e com ele toda uma representação de
Criciúma como a Capital do Carvão – não pode ser considerado
uma simples invenção, mas sim um tipo de uso muito particular
de uma dada experiência carbonífera.
O fato da presença do carvão na região já ser conhecida
desde o século XVIII e sua exploração industrial ter iniciado a
partir de 1880, não elimina a possibilidade de que Giácomo
Sônego, anos depois, tenha de fato se surpreendido com as
pedras que pegavam fogo enquanto praticava uma coivara.
Tampouco que tal notícia não possa ter impressionado a
pequena comunidade do núcleo colonial de Criciúma naquele
momento, talvez significativa a ponto de fazer parte da memória
de gerações futuras. Contudo, assinala-se o uso diferenciado que
foi feito deste mesmo substrato de memórias em períodos
posteriores, a influência que a pretensão de cada presente teve
na conformação daquele passado, e como esta oficina da história
ajudou a criar uma imagem da Capital do Carvão que teve que
deformar, transformar ou fundir-se a outras experiência não
carvoeiras.
Como veremos, principalmente no processo de
forjamento desta representação da cidade carbonífera no período
pós-guerra, prevalece uma experiência de tempo bastante
diferente das tentativas contemporâneas que buscam
compreender a indústria do carvão pelo passado, seja para
reconhecer a sua destacada condição de promotora do
desenvolvimento econômico, como vimos n’A história do
carvão, seja para “discutir criticamente a cultura, a história e a
economia do carvão [...] em contraponto à história e à economia
oficiais”, como propõe boa parte da historiografia acadêmica.39
O que a difere a Cidade das Etnias da Capital do Carvão é,
essencialmente, que enquanto uma se alimenta da valorização de
um determinado passado colonizador, que se faz presente
39
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através da sobrevalorização da memória, a outra foi alimentada
pela necessidade de construção de um certo futuro carvoeiro,
que também se fazia presente, mas através da ideologia do
progresso. O presente de uma está impregnado de passado, o da
outra estava impregnado de futuro. Logicamente, cada uma
destas duas grandes representações sobre Criciúma tem seu
espaço de experiência e seu horizonte de expectativa, mas um
modo bastante diferente de articulá-los.
2.2 “Criciúma, a cidade do presente e do futuro”:
a forja da Capital do Carvão
“A um documentário cinematográfico
aqui rodado, instado a denominá-lo,
[Addo
Faraco]
o
chamou
de
‘CRICIÚMA: CAPITAL DO CARVÃO, a
cidade do presente e do futuro’. E estava
cognominada, naquele momento, a cidade
que ele adotou: Criciúma, Capital do
Carvão, como todos a conhecemos hoje.”
José Augusto Hülse, 1986

Um relatório de 1881, encomendado pelo Governo
Imperial, analisa as possibilidades de implantação de colônias
europeias nas terras do dote da Princesa Isabel e do Conde
D’Eu, situadas no município de Tubarão. O documento
acompanha a tônica de outros do mesmo gênero datados daquela
época, que a despeito de tudo o que já pudesse existir na região,
tratam-na como uma espécie de “vazio”, “devoluto”, onde algo
“moderno”, “civilizado”, necessita ser construído. As
potencialidades que os técnicos enviados pela Coroa então
destacam são o assentamento de colonos europeus e a
exploração das jazidas de carvão mineral. Ao analisar este
documento, o historiador Paulo Sérgio Osório sugere que esses
“dois projetos se juntam, no desejo de ocupar, explorar de forma
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capitalista e empreender o progresso e a modernidade na região
Sul da província de Santa Catarina”.40 Encorajada pelas
conclusões deste relatório, a Companhia Colonizadora Grão
Pará foi criada em 1885, nos moldes de outros empreendimentos
anteriores, como os de Azambuja em 1877, de Urussanga em
1878 e de Criciúma em 1880.
Quanto ao carvão, a mal sucedida tentativa de Jules
Parigot e do Governo Imperial de constituir uma companhia de
mineração em 1842, parece que não arrefeceu a continuidade
dos estudos, mas a exploração industrial não era de fato
iniciada.41 Em 1856 o presidente provincial supunha que a
distante localização das jazidas e, “mais que tudo, o alto preço
das jornadas, pela falta de braços no Brasil, tem sido a causa de
não podermos ainda aproveitar dessa riqueza”.42 Em 1861 o expresidente da Província do Rio de Janeiro, Felisberto Caldeira
Brandt Pontes, conhecido como segundo Visconde de
Barbacena, adquiriu “duas léguas de terras devolutas” nas
encostas da serra, a fim de instalar uma companhia de
mineração. Com a posterior participação de investidores
ingleses e sucessivas prorrogações da concessão por parte do
Governo, tal iniciativa foi finalmente efetivada com a
inauguração da estrada de ferro pela The Donna Thereza
Christina Railway Company Limited, em 1884, e com os
primeiros carregamentos de carvão da The Tubarão Coal
Mining Company Limited, em 1886.43
Portanto, seja totalmente dependente ou não da
“presença do homem europeu”, como afirma a historiografia de
matiz tradicional, o fato é que a instalação da indústria
carbonífera catarinense só foi concretizada após a instalação dos
primeiros núcleos coloniais na região sul do Estado. A questão
da falta de mão-de-obra “adequada” parecia mesmo ser um
40
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problema significativo para estes empreendimentos, como
mencionado em 1856 pelo presidente da província. Além disso,
um relatório desta primeira iniciativa, elaborado em 1890 pela
equipe do geólogo Gonzaga de Campos, aponta que a indústria
mineira “ainda se não o conseguiu aclimar” supostamente
devido ao fato de que “os trabalhadores de criação e lavoura, e
até os mais primitivos de caça e pesca, são bastante a uma
grande quota da população”.44
No elucidativo Colonos e mineiros no grande Orleans,
João Leonir Dall’Alba diz que entre 1885 e 1886 teriam sido
utilizados 265 operários nos serviços de mineração.45 Destes,
certamente muitos eram imigrantes, como atestam algumas
cartas do período ou os relatos do padre missionário Luigi
Marzano.46 Na visão dos técnicos do Estado ou dos capitalistas
estrangeiros, estes novos colonizadores provavelmente fossem
classificados como mais aptos ao trabalho industrial, quando
comparados à “grande quota da população” acostumada aos
trabalhos “mais primitivos de caça e pesca”, que poderia
compreender não só os povos indígenas, mas também os exescravizados negros e até os colonizadores europeus de levas
mais antigas, como os portugueses e os açorianos. Ainda que
também fossem “trabalhadores de criação e da lavoura”, como a
maioria dos demais, estes italianos, poloneses e alemães talvez
fossem mais facilmente concebidos como operários em
potencial, porque entendidos como “mais civilizados”.
Enviadas para o mercado, as primeiras 700 toneladas de
carvão extraídas industrialmente em Santa Catarina, a um custo
de produção de aproximadamente 25 mil réis cada, haviam
atingido o preço de apenas 6 mil réis por tonelada, acumulando
grande prejuízo. Abandonado imediatamente pelos ingleses, o
Visconde de Barbacena logo transferiu seus negócios para a
44
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empresa Lage & Irmãos, atuante no ramo de importação de
carvão e com sede no Rio de Janeiro. Por vários anos os novos
proprietários mantiveram as minas desativadas e as operações da
estrada de ferro de 118 km restrita ao transporte dos poucos
habitantes da região, dos novos imigrantes europeus que
chegavam, e da ainda incipiente produção agrícola local.47
Já no vale do Araranguá, corroborando as estimativas de
Parigot, uma das primeiras notícias sobre a presença de carvão
mineral pode ser encontrada no relatório provincial de 1868,
segundo o qual, enquanto ainda se esperava o início da
exploração nas minas do Tubarão, “nas margens do Rio dos
Porcos também se descobrio outro jazigo que, segundo as
informações, é grande e o carvão de bôa qualidade”. A isso
parece que se insinuam tentativas de aquisição de permissão
para explorar carvão na região, como a efetuada por Paulo
Teixeira Alvez em 1876. Mas é somente depois da presença do
geólogo estadunidense Israel Charles White entre 1904 e 1906 –
talvez auxiliado pelas forjas domiciliares dos italianos
“redescobertos” –, que as movimentações em torno da abertura
de minas de carvão na região de Criciúma se tornaram mais
sérias. No entanto, o relatório White era taxativo: “abandone-se
a esperança de encontrar camadas de carvão puro, com
espessura explorável, no Brasil”.48
Este cenário desfavorável só mudaria mesmo com a
deflagração da Primeira Guerra Mundial em 1914 e a
consequente implementação das políticas de substituição das
importações. Desde então, toneladas de carvão saíam de
Criciúma em carros-de-boi e pequenas embarcações até os
grandes centros urbanos do país, onde vários testes eram
realizados. Em 1916 o empresário Henrique Lage retomou a
exploração das jazidas do Rio Tubarão.49 No mesmo ano um
consórcio de investidores do Rio de Janeiro assinou contrato
47
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com alguns colonizadores – dentre eles o “descobridor”
Giácomo Sônego – que lhes deu o direito de minerar o subsolo
daquelas propriedades onde no ano seguinte o engenheiro
carioca Paulo de Frontin conduziu a abertura das primeiras
galerias da Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá
(CBCA), posteriormente também adquirida por Henrique Lage.
Ainda em 1917, um grupo de colonos locais tomou a iniciativa
de fundar em sociedade outra mineradora, inicialmente com o
elucidativo nome de A Colônia, mas depois rebatizada de
Carbonífera Próspera.50 A estes dois empreendimentos maiores
se somaram várias minas de menor porte.
Em 1918, “com a finalidade de oficializar as regiões
carboníferas do país”, Gonzaga de Campos, que já havia feito o
relatório de 1890 sobre os “trabalhadores primitivos”, voltou a
Santa Catarina, desta vez ocupando o cargo de diretor do
Serviço Geológico do Ministério da Agricultura. Seu relatório
manifestou grande entusiasmo em relação ao processo de lavra e
beneficiamento tal qual vinha sendo praticado em Criciúma,
para ele um “fato notável, que constitui verdadeiro marco do
progresso”. Segundo suas palavras, no dia que aparecesse no
mercado o carvão criciumense, teria início “uma nova época, e
todas as empresas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul
seriam obrigadas a seguir a mesma rota”. No entanto, como
advertia, o aumento da produção dependia da construção de uma
ferrovia.51 No ano seguinte foram inaugurados os 56 km de
trilhos do novo ramal da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina,
cuja função maior era o transporte do carvão criciumense até os
portos de Laguna e Imbituba.
A partir deste momento é possível traçar uma
periodização mais ou menos segura do processo de
desenvolvimento da indústria carbonífera. Nos anos 20, com o
50
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fim do conflito beligerante e o gradativo restabelecimento do
comércio mundial, o setor carbonífero nacional foi impelido
para o que teria sido a sua primeira crise. Posteriormente, com a
mudança no modelo de desenvolvimento adotado pelo país a
partir de 1930, dezenas de leis de proteção e incentivo ao carvão
nacional criaram uma espécie de demanda artificial que fez
aumentar significativamente a produção e o número de
mineradoras na região. Mas foi somente com a irrupção da
Segunda Guerra Mundial em 1939, com a intensificação das
políticas protecionistas e com o início da construção da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941, que a década
de 1940 se configurou em “uma década de ouro para a indústria
carbonífera catarinense”.52
Os números apontam que a produção anual de carvão em
Santa Catarina passou de 204 toneladas em 1939 para mais de
um milhão em 1949, e que este novo surto de oferta de
empregos intensificou o processo de migração para Criciúma,
fazendo com que sua população praticamente dobrasse em uma
década, saltando de 27 mil habitantes em 1940 para 50 mil em
1950. Dados estes que conduzem à interpretação de que, mesmo
com o início da exploração do carvão a partir de década de
1910, “somente com o segundo conflito mundial se iniciaram
processos sociais e culturais que transformaram Criciúma em
uma típica cidade carbonífera”,53 e que “passados o drama e a
euforia da grande guerra, mais uma vez entraram em cena os
discursos oficiais da crise no setor carbonífero”.54
Como visto, o episódio do malogro do primeiro projeto
de exploração industrial do carvão catarinense, ainda no final do
século XIX, foi emblemático e fundante da experiência da
modernidade que seria vivenciada no transcorrer do século XX
em Criciúma. Devido à má qualidade e aos altos custos de
produção que impossibilitavam sua concorrência com o carvão
52
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importado, somente com a interrupção das navegações
transatlânticas durante as guerras foi possível constituir uma
indústria carbonífera nacional. Entretanto, sobretudo no período
pós-guerra, quando o carvão respondia pela principal atividade
econômica da região ao mesmo tempo em que enfrentava a
concorrência do carvão estrangeiro, sua sobrevivência dependia
da elaboração de defesas cujas justificativas estiveram
embasadas não necessariamente em questões econômicas, mas
sim em discursos que traziam em seu bojo outras ideias-força
características da época, colocando a valorização dos ideais de
“patriotismo” e “progresso”, por exemplo, em patamares quase
inatingíveis. Em suma, a sobrevivência de Criciúma enquanto
Capital do Carvão passava pela necessidade de parecer maior e
mais importante para o país do que ela talvez fosse naquele
momento, pelo menos se considerarmos seu diminuto
reconhecimento para além da região carbonífera de Santa
Catarina.
Segundo Carlos Renato Carola, principalmente após
1945 “o discurso do progresso era usado para justificar a
necessidade de ‘soberania nacional’, [...] e para exacerbar o
desenvolvimento econômico da região produtora”.55 Numa
mirada um pouco mais ampla, ele explica ainda que a “tragédia”
da insensibilidade aos impactos gerados pelo processo de
colonização e de desenvolvimento da indústria carbonífera, no
seu entendimento “dois modelos de progresso intensamente
destrutivos do ponto de vista socioambiental”,56 foi encoberta
por uma “cortina de fumaça” formada pela “consolidação dos
ideais de progresso e de modernidade da cultura industrial”, que
aos poucos “foi contagiando tudo e todos”.57 Na concepção do
historiador, indústria carbonífera e colonização são dois projetos
55
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modernizadores concomitantes e complementares que estariam
na base da formação histórica de Criciúma e região.58
Na tentativa de compreender Criciúma a partir da
emergência de duas grandes identidades urbanas, a cidade
carbonífera, fundamentada na “mitologia do progresso” e a
cidade das etnias, “construída a partir da mitologia da união dos
povos fundadores da cidade”, Dorval do Nascimento desenvolve
um estudo sistemático sobre o que seria esta forja da Capital do
Carvão.59 Ao abordar o que é apresentado como esses “tempos
em que o carvão mineral forjou a economia e a cultura da cidade
e da região”, o historiador aponta o contraste das memórias que
se referem ora à “modesta condição de cidadezinha”, ora ao
“pomposo cognome de Capital ou Metrópole do Carvão”. Estes
títulos, na sua visão, “remetem ao forjamento de representações
sociais que vinculam, nesse período, Criciúma ao progresso e ao
carvão”. Mesmo relativizando a dimensão do que teria sido de
fato este processo de modernização, Nascimento assinala o
grande impacto sentido por aqueles que o vivenciaram, e acaba
por concluir que “é essa memória do crescimento urbano e
populacional referente à década de 1940 que se consolidará em
um imaginário social que conjugou carvão e progresso”.60
Nascimento observa ainda que as explicações para
Criciúma ter se tornado a maior cidade do sul do Estado, foram
padronizadas em um discurso que assimilava a indústria
carbonífera à ideia de progresso, ou outras variações semânticas
como “desenvolvimento”, “crescimento” e “evolução”. Para ele,
é nesse momento que, além de depender economicamente do
carvão mineral, a cidade passa a ser “identificada com ele, como
também sua população, rompendo, de certa forma com os
esquemas identitários mais presentes em Santa Catarina”, se
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referindo aos usuais marcadores étnicos dos variados processos
de ocupação e colonização.61
Tanto as ideologias do progresso e da modernidade em
Carola, quanto as identificações entre progresso e carvão em
Nascimento, descrevem o período pós-guerra como momento
privilegiado desta forja da Capital do Carvão. Mesmo não
recorrendo à nossa metáfora da forja, ambos desenvolvem ideias
semelhantes para falar da época em que a crença no progresso
tornava presente a promessa de um futuro melhor, e
necessariamente carvoeiro. Chegam a aplicar, reiteradas vezes, o
verbo “forjar”. Criciúma foi forjada enquanto Capital do Carvão
tanto no sentido metafórico, de ter sido trabalhada à ferro e fogo
para conformar um dado substrato de experiências naquilo que
era pretendido pelos seus principais idealizadores, quanto no
sentido figurado, de ter sido inventada por esses mesmos
idealizadores no momento em que o futuro carvoeiro estava sob
ameaça e para construí-lo era preciso dizer que a cidade já era
um importantíssima “capital do carvão”, mesmo que tudo
indicasse que ainda não.
Em 1986 o então Prefeito de Criciúma, José Augusto
Hülse, disse que em 1948, para nomear um documentário
institucional que estava sendo gravado sobre o município, o
prefeito Addo Faraco teria sugerido “Criciúma, Capital do
Carvão: a cidade do presente e do futuro”.62 Temos aí a origem
de mais um mito? Um mito sobre a origem de outro mito?
Nossos desdobramentos não pretendem ir tão longe. Porém,
deixemo-nos guiar pela Capital do Carvão levados por aquele
grande devoto do progresso que certamente foi um dos seus
principais defensores e idealizadores: o Prefeito Municipal Addo
Caldas Faraco.
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2.3 Em um patamar quase inatingível:
o progresso no Monumento aos Homens do Carvão
“Aquele monumento tinha oito metros e
meio, nove metros de altura... mais a
estátua que tem, mais ou menos, dois
metros de altura... veja a dificuldade:
subir.”
Guido Búrigo, 1996

Foi assim – com a mão direita apontando o alto – que
Guido Búrigo, então presidente da Associação Comercial e
Industrial de Criciúma (ACIC), explicou orgulhoso a imagem na
qual ele, membro de uma das famílias colonizadoras mais
influentes da cidade, aparece – com a mão direita apontando o
alto – abraçado à escultura de um mineiro negro em bronze, no
alto de um alto pedestal. Aquela gincana disputada em julho de
1969 talvez tenha sido um dos raros momentos em que, sob
vários aspectos, foi possível expugnar o patamar outrora
inatingível que a ideologia do progresso movido a carvão
representava para a cidade. Ao vencer a tarefa que consistia em
apresentar uma fotografia revelada de alguém em cima do
Monumento aos Homens do Carvão, a equipe de Guido
conquistou o privilégio de doar um automóvel Kombi para a
APAE, prêmio este oferecido aos vencedores pelas empresas
dos Guglielmi, outra família colonizadora que atuava também
no ramo de mineração.63
Este depoimento de Guido Búrigo faz parte de um
pequeno documentário da série Janela do Tempo, produzido em
1996, em que ele e alguns pares relatam suas memórias afetivas
relacionadas ao antigo Monumento aos Homens do Carvão.
Enquanto este vídeo produzido por uma TV local está disponível
nas redes sociais para quem o quiser consultar, aquele outro de
1948, o qual o ex-prefeito Addo Caldas Faraco teria intitulado
“Criciúma: Capital do Carvão, a cidade do presente e do futuro”,
63
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jamais pôde ser localizado.64 A única informação que temos
sobre ele é mesmo a declaração de José Augusto Hülse naquele
livreto de 1986.65 Portanto, não há embasamento seguro para
afirmar se Addo Faraco foi o verdadeiro inventor do título
“capital do carvão” e da expressão “cidade do presente e do
futuro”, contudo, é evidente que ambos parecem ter emergido
durante os doze anos em que ele esteve à frente da
administração municipal de Criciúma, divididos em três
mandatos entre 1945 e 1961. Segundo o historiador Carlos
Renato Carola, depois de 1946, ano em que Santa Catarina
assumiu a liderança da produção nacional de carvão e o
Monumento aos Homens do Carvão foi inaugurado, “tornou-se
uma prática, sobretudo nos discursos oficiais, enaltecer
Criciúma como a ‘Capital Brasileira do Carvão’ e/ou a
‘Metrópole do Carvão’”.66 Principal prefeito do pós-guerra,
Addo Faraco, se não foi o legítimo criador, seguramente foi um
dos principais artífices da forja da Capital do Carvão.
Addo havia se transferido para Criciúma em 1934 para
exercer a chefia da agência local dos Correios e Telégrafos. Dez
anos mais tarde, aposentado do emprego, assumiu a direção do
Serviço Social da Indústria (SESI), o que lhe proporcionou uma
intensa atuação junto às famílias mineiras. Em 1945 participou
da fundação do Diretório Municipal do Partido Social
Democrático (PSD), pelo qual foi nomeado Prefeito Municipal
pouco tempo depois. Elegeu-se também para o mandato 19471951, e, como candidato da Aliança Social Trabalhista,
coligação formada pelo PSD e pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), venceu mais uma vez o pleito para 1956-
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1961.67 N’A história do carvão de Santa Catarina, é tido como
“um grande batalhador pelas causas sociais e defensor da
indústria carbonífera catarinense”.68 Em sua pequena biografia
disponível em um site da internet, dentre os “principais
destaques das três administrações de Addo Caldas Faraco à
frente da Prefeitura Municipal de Criciúma, estão a sua
cotidiana e árdua luta em favor do Carvão Nacional”.69
Fundado por membros do Partido Liberal que haviam
rompido com os republicanos em 1930, como Elias Angeloni, e
por “revolucionários” varguistas, como Carlos Lacombe, o PSD
de Addo foi a principal força política de Criciúma até 1964. Do
outro lado da trincheira tinha por principal oposicionista a União
Democrática Nacional (UDN), surgida em 1946 por iniciativa de
ex-militantes do Partido Republicano, como Marcos Rovaris, e
uma “elite forasteira” ligada ao carvão, como a família Hülse e
os empresários Diomício Freitas, Sebastião Neto Campos e
Álvaro Catão, herdeiros de Henrique Lage. O PTB, uma terceira
força política da época, foi criado em 1947 por líderes sindicais,
como Antônio Parente, e por outros getulistas, como Addo
Vânio de Aquino Faraco, jovem político aconselhado pelo pai a
fazer carreira naquele que, em sua opinião, seria “o partido do
futuro”. Também recebendo membros do Partido Comunista
Brasileiro (PCB) que agiam na clandestinidade, como o médico
Manif Zacharias, o PTB se coligou à UDN em 1947, lançou
candidato próprio em 1950, apoiou o PSD em 1955, e conseguiu
eleger o Prefeito Neri Jesuíno da Rosa em 1960.70
No livro A história política de Criciúma no século XX, a
cientista política Janete Triches e o historiador João Henrique
Zanelatto destacam o caráter étnico que marcou o processo de
emancipação político-administrativa de Criciúma, instalada
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como município em 1926, que envolveu disputas entre “as elites
luso-brasileiras que dominavam politicamente todo o Vale do
Araranguá, e um grupo de comerciantes formado por algumas
famílias de imigrantes italianos e alemães”. Os autores apontam
também “o domínio político dos descendentes de imigrantes na
era Vargas”, a constituição de “uma elite de empresários
vinculados à exploração do carvão que iriam participar e
influenciar decisivamente as disputas pelo poder” no período
pós-1945, e a crescente organização dos trabalhadores mineiros
articulados em torno do sindicato, do PCB e do PTB. A análise
um pouco mais apurada da biografia de Addo Faraco, talvez
auxilie na compreensão de como o quesito “procedência” pode
ter facilitado a sua inserção e atuação mediante as polarizações
da política local.
Como o próprio sobrenome indica, Addo também era
descendente de italianos, mas não de colonizadores como
aqueles que haviam fundado Criciúma. Seu avô era um padre
que tinha desembarcado na Bahia em 1861, e três anos depois
aceitara o convite para paroquiar na Freguesia de São Joaquim
de Garopaba, no litoral sul da Província de Santa Catarina.
Raphael Faraco, como se chamava, por lá permaneceu até sua
morte em 1917, desempenhando intensa atividade política e
religiosa, além de constituir família através de união não
oficializada. O primeiro de seus oito filhos foi Miguel Ignácio
Faraco, que exerceu o ofício de radiotelegrafista em várias
cidades do país, como Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro,
onde no ano de 1905 nasceu o seu terceiro filho, Addo Caldas
Faraco. Este seguiu a profissão do pai e ainda jovem ingressou
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que em 1934
lhe incumbiu de chefiar a agência de Criciúma, marcando o
retorno desta parte da família para o sul de Santa Catarina.
Ao se fixar em uma cidade onde havia “uma tensão em
torno da condição de ‘legítimo criciumense’” que perpassava
um processo de identificação e territorialização com “elementos
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de caráter étnico”, como observa o historiador Dorval do
Nascimento, a ascendência italiana de Addo pode ter facilitado a
simpatia mútua para com os colonizadores e seus
descendentes.71 Um destes era Elias Angeloni, principal
comandante do PSD e prefeito nomeado de Criciúma entre 1933
e 1945, com quem “nutria profunda amizade.72 Por outro lado,
Addo era um técnico “forasteiro” vindo do Rio de Janeiro, a
exemplo de muitos dos grandes investidores do ramo da
mineração e dos profissionais de classe média que, ao se
estabelecer em Criciúma, “eram incorporados à elite étnica do
centro urbano através, principalmente, do casamento”.73 A eles,
não é de surpreender que Addo se identificasse política,
econômica e até ideologicamente. Soma-se a isso a habilidade
para atuar no intricado jogo político partidário que envolvia
PSD, PTB e UDN, e a competência para pôr em prática as
estratégias políticas mais comuns do período. O resultado é que
Addo Faraco conseguia angariar consideráveis quantidades de
votos também entre outros “forasteiros”, os trabalhadores
mineiros das vilas operárias, o que lhe tornava “eleitoralmente
imbatível”, ainda que não fosse “um exemplo de austeridade na
condução da máquina pública”.74
Por reconhecimento a tudo o que fizera pela cidade, em
1971 Addo recebeu o título de cidadão honorário de Criciúma,
exatamente no mesmo ano em que destruíram parte do
Monumento aos Homens do Carvão que ele havia construído. O
ex-prefeito faleceu em 1982 e sua memória foi de alguma forma
preservada em 1998, com a denominação de uma rua em um dos
bairros mais tradicionais da região central da cidade. Contudo, é
mesmo o ano de 1996 que parece se impor como emblemático
para os movimentos de reivindicação por memória em Criciúma.
Sequer chegamos aos principais episódios de patrimonialização
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que serão abordados no segundo capítulo, e ele já nos interpelou
por duas vezes: primeiro com a “insistência obstinada” do
minerador João Zanette em contar a história do carvão, e agora
com a produção da série Janela do Tempo, que em um dos
episódios olha com grande saudade para o passado do
monumento inaugurado por Addo, e que já não existia mais.
Mas não apenas 1996. Sem que tivesse sido planejado, nosso
itinerário parece insistir em revisitar os mesmos lugares,
momentos, temas e personagens.
O tom de denúncia contra a descaracterização do
monumento, utilizado pelos produtores do documentário, é
semelhante àquele empreendido por José Pimentel no livro
Criciúma: amor e trabalho, editado em 1974, apenas dois anos
após ter escrito a comentada biografia que apresentava Giácomo
Sônego como um minerador-colonizador modelo. Na explícita e
desconfortável condição de forasteiro que assina uma obra
histórica editada pelo Governo Municipal, Pimentel faz questão
de destacar mais uma vez a “valiosa coadjuvação de um
remitente enamorado de sua terra: Mário Belolli”. Sem recurso a
arquivos ou bibliotecas, a dupla recorre à oralidade para
organizar um “desfilar de fatos, acontecimentos e pessoas que
contribuíram, e ainda contribuem, para a composição da história
da ‘Capital Brasileira do Carvão’”. Sem esquecer, é claro, dos
“cidadãos que encaneceram no desbravamento da floresta
defendida pelos silvícolas, e no amanho da terra [...],
plantadores que foram de uma civilização hoje florescente”.75
Estavam mais uma vez postas as presenças simultâneas do
futuro-presente da Capital do Carvão e do passado-presente da
Cidade das Etnias; assim como a polarização entre os
“forasteiros incorporados” – José Pimentel era casado com uma
das filhas de Elias Angeloni – e os “legítimos criciumenses”,
como Mário Belolli.
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O pedestal, de “oito metros e meio, nove metros de
altura”, que Guido Búrigo havia escalado com grande
dificuldade, fora destruído no governo do Prefeito Nelson
Alexandrino (1970-1973), e a estátua do mineiro, de “mais ou
menos dois metros de altura”, deslocada do centro alto para o
rente do chão de um dos cantos da principal praça da cidade. Tal
feito suscitou debates e críticas imediatas que, de certo modo, se
estendem até hoje. Contudo, parece haver uma significativa
diferença entre os julgamentos dos anos 1970 e os realizados no
final do século XX. Se, por um lado, o produtor Nei Manique e
o diretor Henrique Salimen, autores da Janela do Tempo,
reivindicam uma espécie de restituição de cunho saudosista do
“nosso patrimônio que desapareceu”, apelando para as
memórias daqueles que reconheciam no monumento algum tipo
de afetividade;76 por outro, Pimentel e Belolli, ainda que
lamentassem a perda de alguns componentes “que foram
atirados na sucata”, atacavam principalmente o que entendiam
ser uma “alteração arbitrária do fato histórico”, referindo-se a
“adulteração” das datas. Os autores exigiam não a reconstrução
do monumento há pouco destruído, mas principalmente o
“restabelecimento da verdade histórica, a fim de que, no futuro,
esse erro não constituísse em motivo de controvérsia,
deformando uma realidade irrefutável”. A realidade irrefutável
era, além do marco do “início da exploração carbonífera oficial”
em 1913, mantido no novo projeto, a data da construção do
monumento durante as celebrações do 33º aniversário da
indústria carbonífera em 1946, “violada” quando atualizada pra
o ano da própria e suposta violação: 1971.77
Não fosse pelo fato de cair no ano em que, pela primeira
vez na história, Santa Catarina tivesse se tornado a maior
produtora de carvão do país, seria esta uma idade um tanto
estranha para ser tão especialmente comemorada. Entre um
jubileu que já havia passado e outro que ainda estava por vir, a
76
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curiosa valorização dos 33 anos – para permanecer no âmbito do
catolicismo – só nos remete à idade de Cristo. Talvez não por
isso, mas a celebração do Congresso Eucarístico Regional entre
os dias 25 e 29 de dezembro de 1946, como parte integrante dos
festejos, converteu o aniversário da indústria carbonífera em
praticamente uma grande missa da Igreja Católica. Tanto que
em 1952, em visita ao Vaticano, Addo Faraco seria agraciado
com a benção papal pelos “seus relevantes serviços prestados à
Igreja, especialmente por ocasião do Congresso Eucarístico”.78
Questionado sobre o porquê do local – que poderia ser
facilmente substituído pelo porquê da data –, outro entrevistado,
o Monsenhor Agenor Neves Marques, diz na Janela do Tempo
que Criciúma fora escolhida por ser “uma cidade em evidência
na época: evidência política, evidência operária, e evidência de
grandes esperanças de futuro”. Mas um futuro que, além de
ainda não ser presente, ao contrário do que dizia o prefeito Addo
Faraco, correria riscos inclusive em seu devir, “ameaçado por
um grande barulho por causa da presença dos comunistas”,
como disse o religioso. 79
Este relato corrobora a interpretação de Nascimento, que
ao analisar o hino das celebrações composto pelo próprio padre
Agenor, aponta os esforços da Igreja e dos proprietários das
minas “no sentido de atrelar os trabalhadores mineiros [...] a um
projeto de combate ao comunismo, criando uma espécie de
salvaguarda ideológica a influências esquerdistas”.80 Para ele, “a
intenção de harmonizar as duas classes sociais que atuavam no
processo de extração do carvão, os mineiros e os mineradores”,
se deixava transparecer “de imediato pela nomeação do próprio
monumento, chamado Aos Homens do Carvão”.81 Contudo,
padre Agenor, então vigário auxiliar da Paróquia de Criciúma,
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revela que sua constituição se deu em meio a muitas
divergências dentro da própria comissão organizadora. O
principal impasse parecia dizer respeito a “quem iria ser o
projetado no topo do monumento”: o presidente Getúlio Vargas,
“homem do povo, homem dos operários, homem das novas leis,
homem da previdência”; o engenheiro Paulo de Frontim,
“homem do carvão, fundador disso aí”; o empresário Henrique
Lage, “homem do carvão também”. Foi então que uma “legítima
criciumense”, filha do ex-prefeito Elias Angeloni – talvez Darcy
Angeloni, a esposa de José Pimentel –, quem sabe buscando
uma alternativa a todos aqueles nomes que poderiam ser
classificados como “forasteiros”, teria sugerido colocar, na base,
“essas figuras expressivas da história do carvão”, mas, no
topo:82
O homem de Criciúma, o homem que
dava a força para Criciúma, o homem que
apesar de escravizado é quem furava nas
galerias, é quem se arriscava debaixo das
pedras que desabavam, era o homem que
morria eletrocutado, o homem que perdia
as esposas, as suas mulheres que
trabalhavam no carvão também.83

A declaração ostensivamente anticomunista do padre,
curiosamente nos dá a ambígua sensação de guardar algum tipo
de referência aos estudos de origem marxista da socióloga
Terezinha Gascho Volpato, que destaca a naturalização dos
desgastes e dos perigos nas minas como elemento fundamental
para a formação social do mineiro, ideologicamente construído
através de uma auto-representação enquanto trabalhador forte e
destemido.84 Ainda que refutasse qualquer tipo de doutrina que
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pudesse vir a confrontar o cristianismo, é preciso ressaltar “a
visão crítica do padre Agenor em relação ao custo social do
progresso do carvão”, como observa Carola ao analisar um livro
de sua autoria escrito na década de 1980.85
Os forasteiros anônimos, de outra categoria, colocados
no topo do monumento, eram de fato a antítese dos forasteiros
que acabaram sendo postos na base, representados pelas efígies
do geólogo Gonzaga de Campos, do engenheiro Paulo de
Frontin e do empresário Henrique Lage.86 A discrepância entre o
futuro prometido e o presente vivenciado por estes “construtores
da Cidade Carbonífera”, como os define Nascimento, com suas
precárias condições de trabalho e moradia que chegaram a
originar uma no CPI no Congresso Nacional, era resolvida
“através de uma operação intelectual que ressaltava o preço que
se devia pagar pelo progresso, sendo que este era percebido
como um ideal a ser alcançado”, mas que “possuía
características nefastas que o acompanhavam em seu devir”.87
Um futuro-presente da Capital do Carvão que pelos idos
de 1946 era basicamente um sonho e uma promessa. Promessa
de progresso que só existe hoje – é preciso repetir – como a
lembrança de algo que não foi cumprido, um passado-presente
que constrange. Mesmo que em 1996 o padre Agenor –
anticomunista, um tanto ambíguo, mas quase dialético – ainda
alimentasse certo conflito de classe ao concluir seu relato à
Janela do Tempo dizendo que era o operário quem continuava
sendo “o dono de Criciúma”; ou tivesse a crença – que
poderíamos dizer utópica –, assim como a da expressão 50 anos
antes atribuída a Addo Faraco, de estar vivendo em um presente
anterior desta autora, A pirita humana: os mineiros de Criciúma, editado em
1984 e de orientação marcadamente marxista.
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onde já haveria “muitos donos de Criciúma, e não uma meia
dúzia”, como reconheceu naquele passado por ele próprio
vivenciado.88
Por coincidência ou ironia do destino, a estátua de
bronze, desde o início projetada pra “demonstrar o caráter
coletivo e impessoal da classe operária”,89 teve o nome de seu
modelo registrado e amplamente divulgado: Manoel Costa,
mineiro da CBCA. Entretanto, se o acesso às biografias de quase
todos os forasteiros e colonos até agora mencionados foi
relativamente fácil, a de Manoel Costa se mostrou extremamente
difícil. Seu nome está em praticamente todos os textos que citam
o Monumento aos Homens do Carvão, mas não passa disso:
Manoel Costa, mineiro da CBCA. Nenhuma biografia, nenhum
nome de rua, nenhuma entrevista, nenhuma memória registrada.
Apenas Manoel Costa, mineiro da CBCA.
Dividindo espaço com o título “Capital do Carvão”,
existiam outras representações semelhantes, como farwest de
Santa Catarina ou Eldorado Catarinense, que atribuíam a
Criciúma “uma qualificação que a vinculava à produção de
riquezas capaz de atrair pessoas”.90 Como já mencionado, estes
“aventureiros” que chegavam ao “eldorado” em busca do “ouro
negro” eram chamados pelos moradores mais antigos de
“forasteiros”, e pertenciam a dois grupos bem distintos: alguns
profissionais graduados e empreendedores que “em geral se
casaram com moças das famílias locais e em torno do carvão
fizeram suas vidas”, e aqueles que vieram para trabalhar nas
minas e, como afirma Nascimento, foram obrigados a
“experimentar o progresso de outra maneira”.91
Estes outros forasteiros eram, na sua grande maioria,
migrantes das cidades litorâneas que remontavam às primeiras
povoações coloniais da região, fundadas por portugueses,
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vicentistas e açorianos nos séculos XVII e XVIII. Eram
procedentes, portanto, de outro processo de ocupação e
colonização, bastante diferente daquele recentemente
empreendido no final do século XIX. A sociedade escravista,
por exemplo, que fez parte da constituição de muitas destas vilas
mais antigas, não foi uma característica das novas colônias
europeias. Ao analisar a procedência étnica da mão-de-obra
utilizada nos serviços de mineração, Alcides Goulart Filho e
Ângela Maria Antunes do Livramento apontam que a partir do
começo dos trabalhos, em 1918, houve “um predomínio dos
imigrantes e descendentes de imigrantes sobre os lusobrasileiros”, mas que com o crescimento da demanda por mãode-obra, “paulatinamente aumenta a presença de luso-brasileiros
entre os trabalhadores”. Para eles, o período pós-1930
corresponde ao “início da vinda dos moradores que viviam mais
próximos ao litoral, que eram todos de origem luso-brasileira” e
“na sua grande maioria pescadores dos municípios de Jaguaruna,
Laguna, Imbituba e Imaruí”.92
Também as historiadoras Lucy Cristina Ostetto, Marli de
Oliveira Costa e Roseli Bernardo concluem que, a partir da
instalação das grandes mineradoras, “a família mineira
predominante era composta por pessoas com origens étnicas
diferentes das dos colonos italianos, alemães e poloneses”,
sobretudo vindas de localidades que “tiveram sua ocupação
basicamente por açorianos e afro-descendentes”.93 Durante o
boom do carvão da década de 1940 e nos anos seguintes, os
dados estatísticos e as interpretações historiográficas atestam o
aumento do fluxo de pessoas provenientes das regiões
litorâneas, de colonização luso-brasileira e afro-brasileira, para
as vilas operárias dos municípios onde havia mineração, de
colonização eminentemente italiana, alemã e polonesa. Foi esta
92
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população que “constituiu a principal força de trabalho da região
carbonífera no período de 1930 a 1970”.94
Buscando uma síntese do processo de formação da
“identidade cultural do trabalhador mineiro”, Carola diz ter sido
esta “forjada num processo de transição em que tradicionais
colonos e pescadores substituíram os respectivos modos de vida
de origem pelo mundo das minas de carvão”.95 Ao analisar o
“processo civilizador” posto em prática na região carbonífera no
transcorrer do século XX, o historiador faz questão de destacar
os “traços característicos do trabalhador da roça” presentes na
estátua do mineiro no Monumento aos Homens do Carvão de
1946, para ele “uma imagem que marcou a metamorfose do
colono-mineiro naquele momento”.96 Já Nascimento observa a
ausência de rosto na escultura do operário anônimo, “cujo
destaque é dado por aquilo que distingue a classe, os seus
instrumentos de produção”.97 De fato, do modelo que lhe dera
corpo, o escultor a serviço de quem custeou o monumento,
talvez preservara de Manoel Costa somente o corpo. Para
Volpato, “certamente um dos pontos definitivos na identificação
social do mineiro”, seu principal instrumento de trabalho, único
meio de produção, e portador em si das marcas dos desgastes
provocados pelo trabalho.98 De chinelo, chapéu e sem camisa,
mostrando aquilo que era permitido mostrar para uma pequena
cidade dos anos 1940, o mineiro estava lá, deixando transparecer
tudo o que ele possuía: o gasômetro, a picareta, e o corpo.
Despido de qualquer coisa que pudesse encobrir a sua única
propriedade.
O anonimato do “operário humilde que no seu labor
fecundo, mas anônimo, vinha concorrendo para o
engrandecimento do País”, aparece explicitamente na carta em
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que o então Vice-Presidente da República, Nereu Ramos,
agradece ao Prefeito Addo Faraco o convite para ser o
presidente de honra da Comissão Organizadora do Congresso
Eucarístico. Quase explícitos no documento são também os
ideais de patriotismo e progresso que envolviam o 33°
aniversário da indústria carbonífera, “homenageando a um
tempo a memória dos homens que [...] abriram para a
nacionalidade rumos luminosos”, e conclamando “as bênçãos do
criador para essa atividade promissora”. Dois anos mais tarde, o
engenheiro da CBCA, Galba de Bôscoli, diria que, do
“monumento-obelisco da encantadora Capital do Carvão”, a
“trilogia magnífica de pioneiros [...] assistia satisfeita a esse
resultado da conquista do ideal”, onde “aos presentes” caberia
“corresponder à confiança que eles possuíam no futuro do
Brasil”. Nestas falas, fica patente a expectativa de um futuro
“confiante” e “promissor”, “idealizado” no passado pelos
“pioneiros” que “abriram rumos luminosos”, mas cuja
“conquista do ideal” exigia do presente “dedicação”, “árduo
trabalho” e “labor fecundo”.99 Inclusive e principalmente por
parte daqueles que porventura ainda não usufruíssem do tal
progresso prometido. Era preciso incentivá-los, colocá-los no
alto, justamente para que não esquecessem daquilo que os
sustentava lá: as empresas, a igreja, a cidade... o carvão.
E era exatamente isso que, na leitura de Nascimento,
simbolizava o imponente pedestal de granito do Monumento aos
Homens do Carvão: que ele “era de fato um monumento ao
carvão mineral, verdadeira base a sustentar a homenagem que se
fazia a mineiros e mineradores”. Para o historiador, o aspecto
maciço e tamanho desproporcional da base compunham
elementos que apontavam “para determinados valores que o
imaginário da mineração atribuía ao carvão”, quais sejam, “sua
característica de sustentador do progresso” e a “solidez da
99
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indústria carbonífera, talvez mais uma solidez desejada que
propriamente real”.100 Quem sabe, a construção daquele pedestal
descomunal, sustentando no alto a estátua de um mineiro em
tamanho real, tenha sido a materialização do ápice que aventura
da modernidade movida a carvão atingira em Criciúma, e dos
ideais de progresso que ela trazia em seu bojo, e que neste caso
deveria necessariamente trazer.
Foi sob um mal tempo, como registraram algumas
fotografias, que ao abrigo de guarda-chuvas muitas pessoas
ouviram Addo Caldas Faraco inaugurar o Monumento aos
Homens do Carvão, em 29 de dezembro de 1946.101 Como
intuíram com perspicácia os organizadores da gincana anos mais
tarde – e soube aproveitar com grande oportunismo o jovem
Guido Búrigo –, o curto intervalo compreendido entre o final da
década de 1960 e o início dos anos 1970 marcou aquele
momento único, no qual foi permitido a um descente de
imigrantes italianos do centro da cidade a façanha de poder
expugnar o patamar quase inatingível a que outrora haviam sido
alçados os “homens do carvão”. “Principal símbolo da cidade
carbonífera, a expressar a alta posição que o imaginário do
carvão havia adquirido em relação à identidade urbana de
Criciúma”,102 o imponente monumento, assim como a promessa
de futuro que carregava, era antes alto demais para ser atingido,
e depois sequer estaria lá.
2.4 Pletóricos de carvão: por uma leitura
progressista da história na Batalha do Carvão
A
Segunda
Guerra
Mundial,
estremecendo mais amplamente que a
outra todos os alicerces da
civilização, veio, mais uma vez,
100
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acordar as nossas minas da longa
letargia em que choraram o sonho
desfeito do progresso. [...] A indústria
nacional apelou, desesperada, para
os músculos vigorosos dos nossos
mineiros. E, pletóricos de carvão [...],
as cidades ressurgiram [...].
Addo Faraco, 1949

Há uma maneira praticamente padronizada de contar a
história do carvão de Santa Catarina. Pelo menos no recorte
temporal que vai até os anos 1950, esta narrativa consiste
basicamente em representá-la como a sequência de duas épocas
de crise intercaladas às duas épocas de ouro das guerras
mundiais. É a partir desta fórmula que Heriberto Hülse,
destacando os feitos dos empreendedores “heroicos”, organiza
seu discurso de recepção aos senadores e deputados federais em
1949;103 que os colegas de José Pimentel e Mário Belolli,
acrescentando a contribuição anterior dos colonizadores e o
posterior “acompanhar de passos do progresso” da
diversificação econômica, abrem em 1974 a segunda parte do
livro Criciúma: amor e trabalho;104 que Ruy Hülse,
reorganizando memórias quase centenárias, apresenta o primeiro
volume d’A história do carvão de Santa Catarina em 2002;105
discursos estes que o historiador Carlos Renato Carola,
interpretando a “ideologia da crise” enquanto “estratégia para
sensibilizar a opinião pública e pressionar o governo federal”,
analisa em 2004 logo no primeiro artigo do projeto Memória e
cultura do carvão em Santa Catarina;106 e que foi inclusive
reproduzido neste trabalho – com a cautela dos pretéritos
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imperfeitos – como “uma periodização mais ou menos segura do
processo de desenvolvimento da indústria carbonífera”.107
Em que pese as diferentes presenças que estas
experiências puderam exercer sobre períodos posteriores, indo
desde a ode aos mineradores do final da década de 1940,
passando pela valorização dos colonizadores e pelas primeiras
críticas ao carvão dos anos 1970, até a sedução pela memória da
virada do século, os referidos surtos de crescimento, assim como
as respectivas crises que os sucederam, parecem patentes a
ponto de ser corroborados até pelas interpretações que se
pretendem mais críticas, revisionistas ou inovadoras. E tal qual
acontecera com a forja da Capital do Carvão ou com a
construção do Monumento aos Homens do Carvão, podemos
afirmar que se o prefeito Addo Faraco não foi seu fundador, foi
ao menos um dos seus principais idealizadores, cabendo a ele
uma das versões de cunho mais progressista deste discurso.
De certa forma correspondendo às previsões feitas pelo
geólogo Gonzaga de Campos lá em 1918, o carvão “lavador” da
região de Criciúma tivera mesmo razoável aceitação, e já
respondia por cerca de 70% da produção nacional. Além das
políticas protecionistas e das guerras, a instalação da CSN a
partir de 1941 havia sido um fator fundamental para o
desenvolvimento da indústria carbonífera catarinense, única a
possuir jazidas que poderiam ser utilizadas nos processos de
metalurgia. Para abastecer os fornos de Volta Redonda, no Rio
de Janeiro, a estatal construiria um complexo industrial próprio
no Sul de Santa Catarina, com minas em Criciúma e Siderópolis,
e uma usina termelétrica e um grande “lavador” em Capivari.
Um Decreto-Lei de setembro de 1946 dava garantia total de
mercado às mineradoras, porém obrigando-as a entregar toda a
sua produção à CSN, posta de fato para funcionar no mês
seguinte. Entretanto, fazia pouco mais de um ano que a Segunda
Guerra Mundial tinha acabado, e aos poucos, com o gradual
restabelecimento do comércio internacional, o “carvão
107
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alienígena” voltava a preocupar o futuro da indústria carbonífera
nacional. Além disso, havia também a concorrência cada vez
maior dos combustíveis derivados de outras matrizes
energéticas, como o petróleo.
No final de 1946, a iminente crise no fornecimento de
carvão provocada pela greve dos mineiros e portuários dos
EUA, mais novo principal exportador, mostrava a posição
delicada em que se encontrava a indústria carbonífera brasileira
naquele momento. Se, por um lado, o Ministério da Viação e
Obras Públicas anunciava o aumento de 25 mil toneladas no
consumo mensal do carvão catarinense, que viria acompanhado
por melhorias na Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina e no
Porto de Laguna; por outro, a ameaça de colapso no
abastecimento revelava a expressiva participação real das
importações, ainda que o governo viesse a alegar no ano
seguinte que o montante da compra de carvão estrangeiro não
passava de uma “cota diplomática”. A instabilidade também
induzia grandes consumidores, como a Central do Brasil, ao
“emprego intensivo de suas locomotivas a diesel-elétricas, à
queima de lenha e à transformação de máquinas que consumiam
carvão para o uso de óleo combustível”.108
Poucos dias antes de Addo Faraco inaugurar o
Monumento aos Homens do Carvão, o Ministro Clovis Pestana
estimava que, caso a paralização se prolongasse até 15 de
dezembro, os carregamentos de carvão levariam ainda quase
dois meses para chegar ao Brasil. Situação grave, já que “a
greve dos mineiros veio encontrar estoques brasileiros de carvão
importado em nível baixo”, como afirmou o gerente da Societé
Anonyme Du Gaz do Rio de Janeiro.109 Talvez tenha sido
devido a este diagnóstico, que na semana seguinte chegava à
sede do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia um ofício da
108
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CBCA e da Companhia Nacional de Mineração do Carvão Barro
Branco, por meio do qual solicitavam permissão para
comercializar uma pequena parte da produção diretamente com
alguns clientes, sem intermédio da CSN. Os conselheiros
decidiram deliberar o pedido em conjunto com os representantes
de outras mineradoras catarinenses, do Sindicato Nacional da
Indústria da Extração do Carvão, do Ministério de Viação e
Obras Públicas, da CSN, do Ministério da Agricultura e do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Todos
tomaram seus postos para a reunião do dia 12 de fevereiro de
1947. Mal acabara a Segunda Guerra Mundial e já estava
deflagrada a primeira Batalha do Carvão.110
Lembrando sua “missão difícil e patriótica de fixar no
País sobre bases sãs sólidas uma indústria de base”,
“fundamento da industrialização e do progresso do Brasil”, o
presidente da CSN, mesmo concordando que a “solução
completa” do “problema metalúrgico” não seria atingida “se
uma parte, pelo menos, do carvão utilizado não fosse o
nacional”, foi logo elencando os inconvenientes do seu uso. Para
ele, por ter elevado custo de produção e ser menos puro, o
carvão nacional saía 35% mais caro do que o importado,
provocando uma sobrecarga de 300 cruzeiros no preço final da
tonelada do aço. No entanto, não era o caso “de procurar apenas
uma solução mais lucrativa”, e a diretoria da CSN dizia se
colocar “ao lado dos colegas mineradores para encontrar uma
solução que oferecesse as maiores garantias aos interesses de
cada um, sem descuidar os da coletividade”.111
Em resposta, o presidente do Sindicato Nacional da
Indústria da Extração do Carvão levantou um histórico das
legislações que regulavam a comercialização do combustível.
Citou o decreto de 1931 que obrigava o consumo de pelo menos
10% do carvão nacional, o de 1937 que elevou esta taxa para
20%, e principalmente aqueles aprovados entre 1942 e 1946,
110
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que por causa da guerra e da instalação da indústria siderúrgica
acabaram dando o monopólio da distribuição à CSN, cuja
mediação entre mineradoras e outros consumidores onerava o
preço do “carvão vapor” em “quase 100%”. Por isso, exigia a
aprovação imediata do pedido feito pela CBCA e pela Barro
Branco, no que acabou sendo atendido, e o acréscimo de uma
sobre quota de 25 cruzeiros no preço da tonelada do carvão, o
que gerou discussões que se estenderam por mais dois dias.112
Perante a dupla impossibilidade, da estatal em conceder
o aumento e das carboníferas em continuar operando com aquele
preço, um dos conselheiros, reconhecendo que “a Companhia
Siderúrgica, assim como a mineração do Sul do Brasil, não pode
também desaparecer”, chegou a sugerir que aqueles 17% de
aumento viessem em forma de subsídio governamental. Ideia
esta que foi apoiada por Heriberto Hülse, representante das
mineradoras de Santa Catarina.113 No entanto, o posterior
projeto de decreto elaborado pelo Conselho Nacional de Minas e
Metalurgia solicitava o reajuste direto no preço do carvão
metalúrgico, de 150 para 175 cruzeiros. Como justificativa,
citava a necessidade de manutenção dos empregos e do aumento
de salários concedido aos mineiros em 1945. Em contrapartida,
caberia às mineradoras depositar, “em estabelecimento bancário
de Cresciúma”, a quantia de um cruzeiro para cada tonelada
vendida, que seria “destinado à construção de um hospital para
os mineiros e suas famílias”. O documento defendia ainda a
inviabilidade da proposta da livre comercialização da produção
excedente, já que o sistema de transportes era deficiente.114
Sem obter a aprovação deste decreto, três meses depois o
Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Carvão entrou
em contato diretamente com o Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Na correspondência havia uma versão sucinta do histórico da
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legislação do carvão brasileiro, uma acusação enfática do
monopólio que dispunha a CSN, e um apelo às autoridades para
que as recomendações discutidas na mesa redonda fossem
atendidas, salientando que, sem o uso do carvão de Santa
Catarina, deixaria também de “haver siderurgia verdadeiramente
nacional”.115 Somente em agosto de 1947 o Ministro da Viação
e Obras Públicas assinou a portaria que, ao contrário de todas as
recomendações, não concedeu o aumento e adotou a sugestão
apontada pela CSN, ou seja, apenas liberou a comercialização da
produção excedente.116
No ano seguinte, o senador Ivo de Aquino constataria
aquilo que os conselheiros haviam precavido, que tal portaria,
“embora feita com as melhores intenções”, não poderia “atingir
os fins que colimava”, já que “encontrou os produtores
desamparados, sem organização de vendas e sem instalações
adequadas para beneficiar o carvão”. Os mandados de segurança
que anulavam a obrigatoriedade da compra da cota de 20% eram
fatores que também contribuíam para gerar “uma crise sem
precedentes”. Segundo dados levantados n’A história do carvão,
mesmo que em 1947 a produção catarinense tenha atingido pela
primeira vez a casa de um milhão de toneladas e que o volume
comercializado livremente elevara-se de 50 para 100 mil
toneladas, das 19 empresas carboníferas instaladas no Estado,
apenas duas tinham conseguido manter a produtividade em
crescimento e houvera uma perda de 1.310 postos de trabalho
apenas naquele ano. Por outro lado, as importações passavam de
um milhão e meio de toneladas.117
Em meados de 1948 “percebia-se claramente uma nova
crise no setor”. Talvez o documentário Criciúma, Capital do
Carvão: a cidade do presente e do futuro estivesse sendo
gravado por aqueles dias, e fizesse parte de uma “campanha a
favor da indústria carbonífera”, na qual “os produtores
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começaram a mobilizar a sociedade através imprensa”. No início
de julho, Addo Faraco comunicava ao Vice-presidente da
República, Nereu Ramos, que comandaria uma comitiva de
prefeitos, comerciantes e mineradores até o Rio de Janeiro, para
entregar pessoalmente ao Presidente Eurico Gaspar Dutra um
memorial “da atual crise que atravessa a indústria do carvão
nacional, provocada pela má vontade de alguns importadores de
carvão estrangeiro”. Depois de mais de 15 dias na Capital
Federal dialogando com vários membros do governo, a
delegação teve enfim a audiência que esperava.118
O documento entregue ao chefe da nação denunciava a
“resistência e rebeldia das firmas importadoras de carvão
estrangeiro” e o “inexplicável atraso nos pagamentos por parte
das autarquias e outros órgãos do Governo”, o que resultava em
“dificuldades e embaraços quase intransponíveis” para a
indústria carbonífera catarinense, “esteio do desenvolvimento da
rica região sulina do Estado”. Os signatários destacavam os
esforços dos mineradores, “desde os albores deste século”, “para
transformar em autêntica realidade a indústria carvoeira, base
para a emancipação econômica industrial e única com que pode
contar a nação, em tempo de paz e guerra”. Para eles, contando
naquele momento com uma parcela de apenas 27% do mercado,
somente o incremento das políticas protecionistas poderiam
“evitar a bancarrota de uma indústria básica que tinha
cooperado, nos bons e maus tempos, para o progresso e
emancipação econômica do Brasil”.119
Do outro lado, como afirmam os autores d’A História do
carvão, o governo “insistia na tese de que era preciso melhorar a
qualidade do carvão, a fim de poder competir com o importado”,
e no dia 14 de agosto o Sindicato Nacional da Indústria de
Extração do Carvão era avisado que, em Santa Catarina, “o
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transporte de carvão estava quase paralisado”. Enquanto isso,
Addo Faraco, prefeito de um município que, como dizia, vivia
“quase que exclusivamente da indústria carvoeira”, enviava
novos telegramas ao Senador Ivo de Aquino e ao Presidente
Eurico Gaspar Dutra. Ao primeiro falava das cerca de 100 mil
toneladas de carvão sem consumo e transporte que permaneciam
aguardando nos pátios das minas, dados estes que eram
reproduzidos em seus pronunciamentos no Congresso. Do
segundo, insistia na cobrança por alguma atitude em relação às
dívidas em atraso para com as companhias mineradoras, que em
1951 já eram estimadas em torno de 150 milhões de cruzeiros.120
No início de 1949, a situação dos mineradores se
agravou com a entrada em vigor da lei que instituía o repouso
semanal remunerado para os trabalhadores. Foi então que o
Ministro Clovis Pestana admitiu realizar uma nova mesa
redonda, visando “estabelecer as bases para uma política do
carvão a ser executada num plano de longo prazo”. Em seguida,
um engenheiro do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia foi
até a sede do DNPM em Criciúma sugerir propostas para
aumentar a qualidade do carvão e aproveitar seus subprodutos,
no que foi retorquido pelos produtores, que exigiam melhores
preços, garantia de mercado e mudanças na legislação. No dia
20 de janeiro, Addo Faraco se dirigia mais uma vez a Nereu
Ramos, rogando do vice-presidente, “como catarinense,
interferir com máxima urgência junto a quem de direito para
evitar o colapso do nosso carvão”.121
Na semana seguinte o Conselho Nacional de Minas e
Metalurgia emitiu ao Ministério de Viação e Obras Públicas um
novo projeto de decreto que, contabilizando o peso do descanso
remunerado sobre o custo do produto, solicitava urgentemente a
aprovação de uma sobre quota de 25 cruzeiros e 20 centavos

120

FARACO, Addo Caldas. Minha Coluna. Folha do Povo, Criciúma, 08
out. 1951.
121
BELOLLI; GUIDI; QUADROS, 2002, p. 216-221.

71

para o carvão do tipo “lavador” de Santa Catarina.122 Em 13 de
fevereiro Addo enviou telegrama ao deputado Rogério Vieira,
alertando sobre o crescente volume dos estoques na região que,
de acordo com ele, vivia numa “expectativa sombria, como que
aguardando o desencadear de uma borrasca que virá ferir em
cheio esta grande colmeia de trabalho, principalmente a classe
operária”.123 No dia 25, quando os estoques já chegavam a 240
mil toneladas, um novo abaixo-assinado dos comerciantes de
Criciúma, dirigido também ao Presidente Eurico Gaspar Dutra,
clamava por “medidas de salvação do carvão nacional,
lamentavelmente às portas do colapso, ameaçando ruidosamente
a estrutura econômica e social” da região. Em março a situação
deveria ser tão crítica que Addo Faraco chegou a interceder pelo
“alto patriotismo e clarividência” do Estado-Maior do Exército,
por ser o carvão “material bélico necessário à segurança da
nação”, mas que se encontrava esquecido naquele momento,
ameaçando dois mil empregos diretos somente em Criciúma,
onde os estoques passavam de 250 mil toneladas.124
Em abril a imprensa já falava no acúmulo de 300 mil
toneladas, quando Addo enviou outro telegrama ao senador Ivo
de Aquino dizendo em letras garrafais: “JÁ NÃO SEI PARA
QUEM MAIS APELAR!”.125 Mas soube, e no dia 08 de maio
implorou junto ao Ministro Clovis Pestana pela realização de
uma segunda mesa redonda.126 Provavelmente sem saber que
dois dias antes, por proposta do mesmo ministro, já havia sido a
ele despachado um convite do Conselho Nacional de Minas e
Metalurgia para comparecer na rodada de reuniões onde seriam
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“amplamente discutidos todos os assuntos relativos à indústria
carbonífera nacional”. Antes disso, a classe empresarial local se
reuniu para indicar seus representantes e, “com a finalidade de
divulgar à população brasileira a situação de crise”, patrocinar
“a publicação de algumas reportagens sobre a Região
Carbonífera de Santa Catarina na imprensa carioca, pois
previam uma difícil batalha a ser travada”.127 Era a segunda
Batalha do Carvão.
Às três horas da tarde do dia 25 de maio de 1949, mais
de 70 pessoas lotavam o salão nobre da sede do Ministério de
Viação o Obras Públicas, na cidade do Rio de Janeiro, para
realizar um “amplo debate em torno dos diversos aspectos que
compreendiam a atividade carbonífera nacional, desde a
extração até o consumo”. Em torno da mesa havia técnicos,
ministros e secretários de no mínimo oito órgãos do Governo
Federal; representantes dos governos estaduais de Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná; deputados da bancada
catarinense na Câmara; administradores de portos, ferrovias e
companhias de gás das regiões Sul e Sudeste do país;
proprietários de pelo menos cinco mineradoras do Rio Grande
do Sul, nove de Santa Catarina, e seus respectivos sindicatos
patronais; líderes sindicais dos trabalhadores mineiros;
repórteres de seis grandes jornais; e o Prefeito de Criciúma,
Addo Caldas Faraco. Da extensa pauta, sairia uma “política a ser
sugerida ao Governo em relação ao carvão nacional”.128
O Ministro Clovis Pestana abriu a sessão falando da
importância que as reservas carboníferas tinham para “a
segurança nacional e o progresso do país”, mas que ainda
careciam ser “convenientemente estudadas” através de “sólidas
bases técnicas e econômicas”. Lembrou que, depois de ter
atingido o pico de um milhão e meio de toneladas em 1947, as
importações de carvão haviam reduzido significativamente em
1948, mas que a substituição por outros combustíveis era “uma
127
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consequência inevitável da evolução técnica que se impôs”. Por
fim, disse que a busca de formas para melhorar a qualidade do
carvão e aproveitar seus subprodutos, seria um modo de
contribuir “para o planejamento de uma das atividades mais
importantes para o futuro da nacionalidade”.129
O presidente do Sindicato Nacional da Indústria da
Extração de Carvão reclamou das onerações provocadas pela
legislação trabalhista que, além do descanso semanal
remunerado, havia reduzido a carga de trabalho dos mineiros de
oito para seis horas diárias. Fazendo uma análise da política
econômica do país, concluiu que, por causa da inflação e do
“alto custo dos encargos das leis trabalhistas e de assistência
social”, o Brasil era “posto fora” do “comércio internacional, em
que a concorrência se avivava e agigantava em um mundo em
restabelecimento”. Sobre a indústria carbonífera nacional,
salientou que após a guerra “não haveria um único brasileiro
capaz de sustentar que ela não era indispensável à segurança do
país”. Depois dele, Carmelo D’Agostini, representante da
Mineração Geral do Brasil, assinalou “o grande passo
civilizador” que significara o uso industrial do carvão “no
mundo moderno”.130
Em seguida a palavra foi finalmente dada a Addo Faraco,
que se pôs de pé para fazer seu pronunciamento. O discurso do
Prefeito Municipal de Criciúma certamente não era de todo
original, talvez fosse até óbvio para aqueles que o ouviam,
porém é muito provável que tenha sido uma das melhores
sistematizações daquelas ideias disseminadas até então – e
estava sendo registrado. Para além das análises mais imediatas
de preço e mercado, ou do reconhecimento da função patriótica
desempenhada pelo carvão durante a guerra, Addo unia todos
estes elementos disponíveis em uma única leitura histórica mais
129
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abrangente, marcada pelos ideais de progresso, na qual
destacava a importância da indústria carbonífera para a
realização plena daquele projeto de futuro que vinha sendo
pretendido na fala de todos os que já haviam se manifestado,
seja em nível regional, nacional e até global. Fazendo questão de
se referir ao carvão como “o nosso ouro negro”, ele também não
deixava de acusar “a instabilidade das decisões que, a respeito
desse combustível essencial, têm tomado as autoridades
administrativas do nosso País”.131
Suas palavras continham um certo sentido histórico, cujo
motor parecia ser uma ideia universalista de progresso, donde a
civilização humana marchava em direção a um futuro promissor,
desde que assegurados alguns valores fundamentais. Assim ele
explicou a Primeira Guerra Mundial, e o início da exploração do
carvão em Santa Catarina:
Em certo momento da história, quando a
Primeira Guerra Mundial fez periclitarem
as conquistas da civilização, o carvão
nacional, com especialidade o que se
esconde no solo catarinense, e, neste, o
trato valiosíssimo do município de
Cresciúma, o ouro negro representou o
papel de decisiva importância nas
condições gerais da nossa vida industrial e
econômica. E, graças à torrente de fartura
financeira que o carvão nacional
propiciou, surgiram cidades, as terras
valorizaram-se e grandes populações
brasileiras gozaram a alegria das
comodidades que excelentes condições
econômicas proporcionaram.132

O conflito havia sido um momento de ameaça do futuro,
que “fez periclitarem as conquistas da civilização”. Dessa
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forma, a partir do “papel decisivo” que desempenhara neste
episódio da história universal, o carvão nacional – sobretudo o
catarinense e em especial o criciumense – podia ser inserido
dentro de um projeto global de civilização que de algum modo
ele ajudara a defender. Em nível local, por mais ambíguo que
isso pudesse parecer, a guerra havia promovido algo visto como
positivo: o surgimento das cidades, das indústrias. Valores
civilizacionais estes surgidos localmente quando ameaçados
globalmente, mas que contraditoriamente, lamentava Addo,
também ameaçados localmente depois que assegurados
globalmente:
Cessada a luta, normalizada a indústria
extrativa dos países produtores de carvão,
a competição, a invasão avassaladora dos
mercados estrangeiros, em face do
indiferentismo impatriótico dos nossos
governantes, criaram aquele panorama
pavoroso de desmoronamento duma
indústria que, naquela fase angustiosa da
civilização, pode conservar a atividade
produtora do nosso parque industrial, que
é a hemoglobina do gigantesco organismo
nacional.133

Interrompido o incipiente processo modernizador que se
vislumbrara com o advento da guerra, a “invasão avassaladora
dos mercados estrangeiros, em face do indiferentismo
impatriótico dos governantes”, fez “desmoronar” qualquer
possibilidade de um futuro carvoeiro, elemento fundamental
para que a região pudesse assegurar a sua busca pela construção
de uma sociedade industrial moderna. Justo o carvão que,
“naquela fase angustiosa da civilização, pode conservar a
atividade produtora do nosso parque industrial”. Sem indústria
133
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carbonífera, parecia não haver perspectivas de futuro. O cenário
pós-guerra que Addo descreve é desolador:
Então, a tragédia listou de desconsolo e
miséria regiões florescentes: as cidades e
os campos mirraram e a pobreza de
populações inteiras chorou o abandono
em que o desaparecimento da extração
carbonífera as reduziu. Tinha-se a
impressão de que um cataclismo assolara
zonas onde antes cantava a alegria da
vida. Voltou ao esquecimento criminoso o
nosso subsolo, donde fluíra a riqueza e
que se constituíra em garantia da nossa
segurança de povo livre. E assim
começou a arrastar-se, desoladoramente, a
nossa indústria hulheira, sem laivo de
esperança, saudosa do tempo em que
espalhara a fartura e satisfizera a ânsia e a
necessidade econômicas de populações
numerosas.134

A experiência imediata da guerra era lembrada como um
“laivo de esperança” que tinha feito a região carbonífera
“florescer”. Um passado que, apesar de recente, causava
“saudade do tempo em que espalhara a fartura”. De volta ao
estado “mirrado” em que “o desaparecimento da extração
carbonífera as reduziu”, as cidades lamentavam o
“esquecimento criminoso” do rico subsolo, tal qual naquele
passado pré-industrial que assombrava. “Mas a história se
repete”, continuava Addo sua história de progresso:
[...] e a Segunda Guerra Mundial,
estremecendo, mais amplamente que a
outra, todos os alicerces da civilização,
veio, mais uma vez, acordar as nossas
minas da longa letargia em que choraram
o sonho desfeito do progresso.
134
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Rumorejaram
novamente,
e
com
multiplicado vigor, porque mais profundo
fora a convulsão dos países produtores, as
nossas jazidas carboníferas. A indústria
nacional apelou, desesperada, para os
músculos vigorosos dos nossos mineiros.
E, pletóricos de carvão, a grande
esperança, [...] as cidades ressurgiram,
cantantes, e legiões de famílias brasileiras
voltaram a sorrir à alegria da fartura.135

Assim como os “músculos vigorosos” dos mineiros
enchiam-se de sangue e de vida quando convocados para o
trabalho, por analogia a “grande esperança” também estava
“pletórica de carvão”’. Como Addo elenca, a confiança no
futuro era trazida pelos “comboios ferroviários”, pela “frota
marítima”; pelas “instalações de usinas caríssimas”, pelo
“aparelhamento dos portos”, pelas “máquinas”, pelos “navios de
guerra”, pelas “estradas de ferro”, e pelas “rodovias que
encheram os ares com o estrídulo entusiasmador da sua vibração
enriquecedora”.136 A ameaça à marcha da civilização, de novo
correspondia à retomada do progresso local, que por sua vez
contribuía para a manutenção da civilização. “Mas como não há
mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe”, dizia
proverbialmente o prefeito, a manutenção destes valores, por sua
vez, novamente ameaçava o progresso das mesmas regiões
carvoeiras que os tinham ajudado a assegurar:
[...] o flagelo da guerra, que,
desgraçadamente para a espécie humana,
tem seus antagonismos providenciais,
teve solução felicitadora com a vitória das
Nações democráticas. Salvou-se a
humanidade dos horrores da tirania, e a
liberdade e a justiça, com a paz,
135
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esplenderam, para que o homem possa
meditar na transitoriedade do mal que
ainda mora no coração das criaturas de
Deus [...]. Entretanto, quando batíamos
palmas, nós, os interessados das zonas
carboníferas, à vitória da democracia,
nem sonhávamos que esse elemento
básico da nossa grandeza coletiva e
indispensável à vida de um punhado de
obreiros dessa grandeza; estava ameaçado
de paralização, em face da competição
estrangeira [...].137

Para Addo, a guerra era apenas “uma fase de
conturbação”, um “flagelo que desgraçadamente para a espécie
humana tinha seus antagonismos providenciais”; jamais um
retrocesso, tampouco uma patologia da civilização, que por isso
não tinha seus valores questionados, mas sim reforçados. Talvez
fosse também dessa forma que ele encarasse a crise do carvão
no pós-guerra, não como uma quebra das promessas de um
futuro melhor, se carvoeiro, mas como uma “fase de
conturbação”, de “transitoriedade” do progresso que lhe
governava. Assim como em um passado recente houvera a
possibilidade de outros futuros não europeus, ou ao menos
menos europeus, mas que foram preteridos pelos ideais de
“civilização” projetados nos novos colonizadores; havia
também, no final da década de 1940, a presença de outros
futuros, sem grandes cidades, sem a predominância das
indústrias, sem carvão. Alguns deles até se impunham nesses
momentos “de crise”. Porém, em nome dos ideais de progresso e
de modernidade, neste horizonte de expectativa de Addo Faraco
e dos demais combatentes da Batalha do Carvão, fica claro que
todos eles eram vistos como ameaça. Como promessa existia
apenas um, o único futuro digno de ser construído, o carvoeiro.
Criciúma ainda não era a Capital do Carvão, pelo menos não do
jeito que sonhava ser.
137
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Antes de encerrar, o prefeito reproduziu o discurso de
campanha do Presidente Eurico Gaspar Dutra, que defendia o
carvão como “um dos pilares em que assenta a civilização
contemporânea”. Elogiou a iniciativa da mesa redonda para
solucionar o “gravíssimo problema de que dependia a vida
florescente de pedaços do Brasil”, e despediu-se “prestando
homenagens da Capital do Carvão”. A sessão terminou com o
início de um debate que viria a polarizar as discussões por um
mês: de um lado os mineradores que pleiteavam a aprovação de
sobretaxas no preço do combustível; do outro a CSN, que por
meio de seu presidente, o General Osvaldo Pinto da Veiga,
insistia na busca por melhores mercados através do aumento da
qualidade e redução dos custos da produção.138
Duas comissões foram então destacadas nesta primeira
reunião, a de sobre quotas e a de mercado, e no encontro
seguinte mais seis: de lavra, de transportes, de utilização, de
análise econômica, de beneficiamento, e de pesquisas e reservas.
A comissão de mercados “reconheceu a necessidade de ser
garantido mercado razoável às empresas mineradoras de carvão
nacional”. Já a comissão de sobre quotas reforçou a necessidade
de cumprimento das leis trabalhistas, mas não concluiu a quem
caberia esse ônus, sugerindo um novo embate para que os
produtores e a CSN, principal consumidora, expusessem seus
pontos de vista.139
O Sindicato da Indústria da Extração de Carvão insistiu,
mobilizando todos os argumentos expostos até então, que uma
sobre quota no preço do carvão deveria ser paga pela CSN. Em
resposta, o General Osvaldo Pinto da Veiga convidou todos a
vestir o carvão nacional “com a indumentária que ele se
apresenta ao consumidor: pobre em calorias e alto em preço”.
Apresentou uma série de números e informações que atribuíam a
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baixa qualidade e o custo elevado da produção, sobretudo à
incompetência técnica e administrativa dos mineradores de
Santa Catarina.140 O impasse se estendeu. Nas reuniões
seguintes as demais comissões apresentaram seus estudos, que
de certa forma giravam sempre em torno da questão preço e
mercado. Addo Faraco esteve presente em todas as sessões, e
nas vezes que se manifestou, apelou para a urgência de que o
Governo adquirisse os estoques acumulados.141
Depois de seis sessões ordinárias, três extraordinárias e
exatamente um mês de estudos e discussões, no dia 25 de junho
era realizada a reunião de encerramento da segunda mesa
redonda. O documento de conclusões possuía 30 itens, com
destaque para o de número 1, que afirmava que, em sendo
corrigidas as deficiências do sistema de transportes e dos
métodos de produção, “os carvões brasileiros, sem embargo de
sua qualidade relativamente baixa, poderiam concorrer
economicamente com os carvões importados”. Para tanto, o item
4 exigia “o estabelecimento de uma política nacional firme que
definisse por período relativamente longo (nunca inferior a 5
anos) as diretivas governamentais nesse setor”; e o item 11
aconselhava a “concessão de favores especiais” às empresas que
se propusessem a produzir gás ou petróleo sintético. O item 7
pedia a adoção facultativa do regime de 8 horas de trabalho; o
item 8 solicitava que aprendizes de mineiros menores de idade
fossem autorizados a ingressar nas galerias; e o item 30, em face
dos encargos das leis trabalhistas, indicava a necessidade de um
acréscimo sobre o preço do carvão. Mais uma vez utilizando as
categorias temporais tão comuns nas suas falas, Addo Faraco se
despediu dizendo que regressava para Criciúma certo de que o
resultado dos trabalhos da mesa “traçariam, para o presente e
para o futuro, as diretrizes da política do carvão nacional,
consolidando-se de vez a sua indústria”.142
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Admitindo a crise que se estende do final da década de
1940 até meados dos anos 1950, inclusive citando a tese de
superprodução defendida pelo economista Alcides Goulart
Filho, Carlos Renato Carola assinala o caráter estratégico que os
discursos de progresso e de crise adquiriram nestes momentos.
Para ele, existe “uma ‘ideologia da crise’ que acompanha toda a
história da indústria carbonífera”. Nas manifestações como as de
Addo Faraco na Batalha do Carvão, por exemplo, “o discurso
do progresso é usado para justificar a necessidade da ‘soberania
nacional’ [...] e para exacerbar o desenvolvimento econômico da
região produtora”; ao passo que “o discurso da crise é acionado
principalmente para acusar o descaso das autoridades
governamentais em relação à inexistência de uma política
nacional estável e sólida”.143
Durante a penúltima sessão, o conselheiro Mário Pinto
havia sugerido que os trabalhos elaborados fossem publicados, a
título de divulgação e para que posteriormente também
servissem “para estabelecer o histórico do carvão”.144 A ideia
acabou sendo acatada, e no ano seguinte o Sindicato Nacional da
Indústria da Extração do Carvão editou todas as atas e relatórios,
em livro que intitulou A Batalha do Carvão, apresentado com
orgulho por Addo Faraco aos leitores da coluna que ele manteria
na Folha do Povo a partir de 1951.145 A crença de que aqueles
eventos realmente estavam fazendo história, ou orientando seu
rumo, fica evidente no subtítulo que foi dado à obra: “subsídios
para a história da indústria carvoeira no Brasil”. Afinal, seus
participantes tinham convicção de que “o problema de
recuperação nacional cifrava-se na quantidade de energia
mecânica a ser posta à disposição do habitante a ser reabilitado”,
e que “sendo o carvão a fonte mais importante de energia gerada
143
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e utilizada pelo homem”, ele teria que “ocupar por muitos anos
ainda posição proeminente na economia mundial”.146
É impossível calcular a quantidade precisa dos “muitos
anos” projetados naquele horizonte de expectativa dos homens
do carvão. O que sabemos é que a convulsão da Capital do
Carvão, cerca de 50 anos mais tarde, não adviria do triunfo das
outras possibilidades de futuro que lhe haviam ameaçado no
passado, mas sim de uma sedução pela memória e de um dever
de patrimonialização/preservação do próprio passado, inclusive
o seu. Contudo, ao mesmo tempo em que o passado-presente da
Capital do Carvão, sob vários aspectos, constrangia; o passadopresente da experiência da colonização, que lhe havia
acompanhado durante toda a sua trajetória, se fortalecia. No
futuro construído, a promessa não tinha sido cumprida, e já não
havia mais tempo.
2.5 Capital do Carvão “entre aspas”: o futuro nem
tão presente nas páginas da Folha do Povo
“O mal de uns é o mal de todos. Sofrem
as minas grandes dificuldades. Os
operários suportam esses inconvenientes
na própria carne. O comércio de
Criciúma não evolui e a vida da ‘capital’
do carvão paralisou a olhos vistos.”
Folha do Povo, 1952

Assim que chegaram à Fazenda de Itu, logo nos
primeiros dias de 1951, Addo Faraco e os empresários que o
acompanhavam foram prontamente recebidos pelo secretário
particular de Getúlio Vargas, que logo lhes pôs em contato.
Prestes a reassumir a Presidência da República, cargo que
ocupara entre 1930 e 1945, mas do qual ficara afastado nos
últimos cinco anos, Vargas desfrutava do pouco tempo que lhe
restava na residência de campo no interior do Rio Grande do
Sul, antes da posse marcada para o final de janeiro. Nada que o
146
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impedisse, no entanto, de receber uma comissão de mineradores
que vinha de Santa Catarina para “solicitar o necessário amparo
do seu futuro governo para a indústria do carvão nacional”,
segundo eles, “ameaçada de colapso”.147 Já Addo exercia o
último mês do seu segundo mandato como prefeito de Criciúma.
O que também não o impedia de liderar aquele grupo que ia
encontrar o novo Presidente.148
Após a conclusão dos trabalhos da segunda Batalha do
Carvão, em junho de 1949, algumas iniciativas importantes
haviam sido tomadas em benefício da indústria carbonífera pelo
então Presidente Eurico Gaspar Dutra. Talvez a principal delas
fora a nomeação do engenheiro Mario Pinto para elaborar um
“conjunto de medidas indispensáveis à solução do problema do
carvão nacional, tendo em vista os trabalhos da Mesa Redonda
do Carvão”. Para os editores do livro A Batalha do Carvão,
lançado em 1950, este novo planejamento era prova de que “a
batalha pela sobrevivência da indústria do carvão nacional já
dera seus primeiros frutos”.149
De acordo com A História do Carvão de Santa Catarina,
enquanto o Governo Federal elaborava o Plano Mario Pinto,
como ficou conhecido, também os deputados e senadores que
possuíam algum tipo de vínculo com a região carbonífera
buscavam meios de resolver os problemas mais emergenciais do
setor, como o escoamento dos estoques acumulados e os
pagamentos atrasados por parte das autarquias governamentais.
Trabalho que parece ter atingido certo êxito, tanto que o
representante dos produtores de carvão, Heriberto Hülse,
declarava ser grato ao empenho parlamentar que havia evitado a
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paralisação das carboníferas, cujas consequências, segundo ele,
“seriam imprevisíveis para o Sul catarinense”.150
Em que pese todas estas importantes medidas tomadas
no final do governo de Eurico Gaspar Dutra, era o retorno de
Vargas que parecia trazer maiores esperanças de melhora para a
indústria carbonífera de Santa Catarina. Afinal, como ele
mesmo declarara em sua visita a Florianópolis durante a última
campanha eleitoral, o seu governo havia contribuído mais para
desenvolver este setor “do que o Segundo Império e a Primeira
República juntos”.151 Para ter procurado o presidente antes
mesmo da posse, Addo Faraco e os demais mineradores
provavelmente deveriam concordar com esta afirmação.
No encontro da Fazenda de Itu o ainda prefeito de
Criciúma implorou atenção especial para o seu município, cuja
vida, no seu entendimento, “dependia e dependeria sempre da
sobrevivência da indústria carvoeira”. Depois de ouvi-los,
Vargas garantiu que “o problema do carvão nacional, sempre
amparado no seu governo passado, seria resolvido
definitivamente no próximo governo”. Contudo, não sem insistir
que era preciso aumentar a produção, para assim poder baixar os
custos e elevar consequentemente o consumo. Teria confessado
também que era de seu desejo, desde os mandatos passados,
fazer uma visita à região carbonífera de Santa Catarina.152 Na
despedida, teria encorajado os visitantes: “precisamos consumir
o que é nosso”.153
Se, em âmbito nacional, a volta de Vargas era a grande
novidade em relação às expectativas de futuro para a indústria
carbonífera de Santa Catarina, em nível local e regional era a
entrada em circulação do semanário Folha do Povo, também a
150
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partir de janeiro de 1951, que passaria a figurar entre os novos
dispositivos de defesa do carvão mineral. Editado pelo
advogado trabalhista Pedro Vergara Corrêa, assessor jurídico do
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração do
Carvão, o jornal seria acionado constantemente como um
importante instrumento de propaganda. Mesmo tendo seu
diretor estreita ligação com os mineiros, o que em certos
momentos transforma o periódico em uma ferramenta
estratégica nas lutas dos operários com os mineradores, pode-se
dizer que, no geral, predomina nas páginas da Folha do Povo
um posicionamento corporativista de patrões e empregados em
favor da indústria carbonífera como um todo. Em estudo acerca
do “poder e imaginário das elites em Criciúma”, o sociólogo
José Paulo Teixeira chega a defender que, no caso da
mineração, o “corporativismo setorial sempre esteve acima e se
sobrepôs aos interesses de classe”.154
Ao lado de matérias escritas por mineiros e sindicalistas
que denunciam as condições de trabalho precárias ou que
reivindicam melhores salários, é comum encontrar também
artigos de mineradores que acusam os consumidores
“impatrióticos” – que optavam pelo combustível importado em
detrimento do nacional – ou que pressionam o governo pela
aprovação dos mais variados benefícios para a indústria
carbonífera. Na publicação de uma entrevista com o empresário
Pedro Milanez, por exemplo, fica transparente o papel
desempenhado pela Folha do Povo e outros órgãos de imprensa,
quando o minerador afirma que “os homens do carvão precisam
estar sempre alerta, defendendo a indústria pelo jornal e pelo
rádio”. Para ele, o uso da mídia tinha um duplo objetivo,
servindo “não só para colocar as autoridades a par de todas as
minúcias de tão importante matéria”, mas também “para que o
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povo tenha conhecimento de como as autoridades tratam os
magnos assuntos relacionados com o progresso nacional”.155
Outro assíduo colaborador da Folha do Povo é Addo
Faraco. Apresentado frequentemente como “observador” do
jornal, ele começa assinando algumas matérias com notícias
sobre o campo político estadual e nacional, sempre ligadas
diretamente ao que na época se costumava chamar de “o
problema do carvão”. Contudo, a partir de junho de 1951, passa
a manter um espaço próprio intitulado Minha Coluna, através
do qual continua veiculando notícias, mas também emite textos
de opinião e reproduz documentos e relatos sobre eventos
passados, como as Batalhas do Carvão e a visita à estância de
Vargas. Como ele mesmo dissera, sua coluna fazia parte de uma
“campanha” em favor da indústria carbonífera, “necessária para
a emancipação econômica de nossa Pátria e da qual depende o
nosso presente e o futuro de nossos filhos, dos nossos
municípios e de suas populações”.156 Sua primeira publicação é
a cópia de um telegrama – sobre “o problema do carvão” –
enviado ao Presidente da República em abril de 1951. Na
condição de “ex-prefeito por duas vezes”, de “membro da Mesa
Redonda do Carvão” e de “simples funcionário público federal
aposentado”, Addo diz se colocar “a inteira disposição de V.
Excia., sem remuneração pecuniária qualquer, neste assunto de
tão relevante importância para a nossa pátria”.157
Nesta mesma correspondência, o Presidente da
República ainda é felicitado por ter “colocado nos devidos
termos os problemas da Indústria Carbonífera Nacional”, por
ocasião da mensagem dirigida ao Congresso Nacional no dia 09
de abril.158 O discurso que Addo elogiava, certamente tinha por
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base as informações levantadas pelos estudos do engenheiro
Mário Pinto, concluídos no final de 1950. A estas alturas já
convertido no anteprojeto de lei do Plano do Carvão Nacional, o
Plano Mario Pinto havia passado pelo aval do ex-presidente
Eurico Gaspar Dutra, do Conselho Nacional de Economia e há
quase dois meses era analisado pela nova equipe de governo de
Vargas.159
Especificamente no Conselho Nacional de Economia, a
proposta original de Mário Pinto teria sofrido “transformações
substanciais”. Os conselheiros haviam discutido o projeto por no
mínimo oito sessões, com a presença de diretores da CSN e
especialistas da área financeira nacional e internacional, além de
técnicos em prospecção, exploração, beneficiamento,
industrialização e transporte do carvão.160 O parecer final
concebia o Plano do Carvão Nacional “como investimento de
prioridade”,
e defendia uma “urgente intervenção
governamental” através de financiamentos que permitissem a
“racionalização da produção”.161
Mas não só de relatórios, projetos de lei e apelos de
políticos e mineradores advinham os conhecimentos que o
Governo Federal tinha acerca da indústria carbonífera. Em maio
de 1951, Addo Faraco avisava pelas páginas da Folha do Povo
que o Vice-Presidente da República, João Café Filho,
acompanhado por uma comitiva de outros parlamentares, viria
“conhecer in loco (...) as necessidades urgentes de amparo à
indústria do carvão nacional”. Com o entusiasmo de quem
acreditava “que agora, graças ao patriotismo e a clarividência do
grande Presidente Dr. Getúlio Vargas”, a situação estava
“tomando outra feição”, Addo lançava mão da liderança política
que exercia para encorajar as autoridades locais a realizar, na
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oportunidade, uma nova Mesa Redonda do Carvão. Conforme
pensava, assim os deputados e senadores visitantes se tornariam
“os defensores das nossas justas pretensões”.162
Enviados os telegramas de confirmação da visita para o
ex-prefeito Addo Faraco e para o seu sucessor pelo PSD, o
prefeito Paulo Preis,163 logo na segunda semana de julho de
1951 Café Filho desembarcou na estação de trem de Criciúma,
acompanhado por senadores, deputados e várias outras
autoridades. Segundo registro da Folha do Povo, “grande
multidão” teria acompanhado os visitantes durante o curto
percurso até a sede do Olímpico Basquete Clube, de cuja sacada
o deputado Breno da Silveira pronunciara um discurso de
agradecimento às manifestações. Lá, foi servido um grande
banquete para cerca de cem pessoas, que após ouvirem discursos
de Paulo Preis e do senador Ivo de Aquino, deram início àquela
que seria a terceira Batalha do Carvão.164
Além da comitiva, o jornal anotou alguns nomes
daqueles que, no seu dizer, estavam presentes para debater “os
mais interessantes assuntos relacionados com a projetada
reestruturação econômica da indústria carbonífera”. Eram
representantes locais e nacionais da CSN, do DNPM, da Estrada
de Ferro Dona Tereza Cristina, do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPETC);
seis vereadores, quatro deputados estaduais e mais de uma dúzia
de mineradores; além de funcionários públicos, médicos,
engenheiros, farmacêuticos e jornalistas; o prefeito, o padre, o
juiz, o secretário de justiça e o presidente do sindicato dos
mineiros; os prefeitos de Tubarão, Urussanga, Orleans, Laguna
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e Araranguá; e o “ex-prefeito municipal e ardoroso defensor do
carvão”, Addo Caldas Faraco. Enfim, foram “muitas pessoas
gradas e interessadas que tomaram parte nessa assembleia
eminentemente popular”.165
A reunião começou com Heriberto Hülse, representante
dos mineradores, expondo as reinvindicações mais urgentes do
setor, e Osvaldo Pinto da Veiga, diretor da CSN, explicando o
papel que a estatal desempenhava na relação do Governo com as
mineradoras. Assim como nas mesas redondas anteriores, os
produtores falaram sobre a necessidade de aumento do preço do
carvão, ao que a CSN insistia na melhora da qualidade. O
senador Ivo de Aquino sugeriu um esquema para pagamento dos
débitos atrasados das autarquias governamentais. Afirmando que
o Plano Mario Pinto satisfazia aos anseios dos mineradores,
Hülse pleiteou ainda por empréstimos, que seriam aplicados na
compra de equipamentos modernos, na construção de vilas
operárias, na criação de uma maternidade em Criciúma e no
reajustamento dos salários dos mineiros.166
Quando se manifestou, Café Filho criticou o que chamou
de “desatenção administrativa” para com o carvão mineral.
Dizia ele que, “por ser filho de uma região empobrecida pela
devastação das matas”, conhecia bem as consequências
negativas do uso do carvão vegetal como combustível para o
transporte ferroviário. No seu entendimento, havia “problemas
difíceis, complexos, e outros relativamente fáceis” de ser
resolvidos. Na edição da semana seguinte há quatro fotos do
Vice-Presidente visitando as minas a céu aberto de Siderópolis,
sendo recebido pelo Padre Agenor na igreja matriz, em conversa
com o diretor da Folha do Povo, e ao lado de Osvaldo Pinto da
Veiga, onde este supostamente lhe aponta os estoques de carvão
165
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acumulados nos pátios da CSN.167 No final de sua estada em
Criciúma, Café Filho teria dito: “vou pleitear junto do Sr.
Presidente da República o que se faz mister; é necessário que S.
Excia. compreenda o drama do carvão nacional!”.168
E parece que assim o fez, pois logo após regressar enviou
telegramas para Addo Faraco e Paulo Preis nos quais, além de
agradecer as “manifestações de espírito progressista desse nobre
povo e o seu admirável esforço pelo desenvolvimento
econômico de sua bela terra”, avisava também ter “relatado
minuciosamente ao Sr. Presidente da República o que pode
observar”. Em correspondências com datas aproximadas,
igualmente destinadas ao ex e ao atual prefeito, Ivo de Aquino
confirmava suas palavras. O Vice-Presidente informava também
que Vargas havia novamente recomendado o “preparo de
mensagem ao Congresso pedindo medidas de acordo com os
estudos do Dr. Mario Pinto”.169 Posteriormente, Café Filho
confirmou ao Diário Carioca que o Presidente estava
“profundamente interessado na solução imediata do problema
carbonífero”, e que tal interesse ia além de atender as
providências mais urgentes.170 A entrevista anunciava que o
Plano do Carvão Nacional tinha sido aprovado pelo Governo, e
que muito em breve seria encaminhado para avaliação do
Legislativo.171
Já no dia 08 de agosto de 1951, antes mesmo que a
imprensa de Criciúma tivesse tempo de replicar a entrevista de
Café Filho, o Presidente da República cumpria o que seu vice
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prometera, e entregava pessoalmente o projeto de lei para
análise e votação no Congresso. Em seu discurso, Vargas
garantia que através do Plano do Carvão Nacional o Governo
esperava “assegurar condições de estabilidade e eficiência a esta
indústria tão de perto ligada à segurança e à economia do País”.
Reconhecendo o estado de crise do setor, tratava ele também de
situar o problema do carvão entre a sua comprovada importância
e provável potencialidade, ao mesmo tempo limitadas pela
qualidade inferior das jazidas e pelos defasados processos de
produção e transporte, que o impediam de fazer frente ao carvão
importado e ao emprego de combustíveis líquidos. Por isso, a
palavra de ordem do plano era “racionalizar a indústria”,
“evoluindo-se decisivamente do sistema de contingenciamento
obrigatório, já superado”.172
Os objetivos do projeto estavam fundamentados em
cinco diretrizes: a) aumentar a produção para a casa de entre
dois e três milhões de toneladas anuais; b) não impor o uso do
carvão nacional aos centros consumidores distantes das zonas
produtoras; c) racionalizar a indústria para baixar os custos; d)
disseminar o processo de beneficiamento – lavagem – nos locais
de mineração para evitar o transporte de produto bruto; e)
desenvolver indústrias de aproveitamento dos rejeitos e
subprodutos. Além dos 400 milhões de cruzeiros previstos no
Plano Salte, que contemplavam diretamente portos e ferrovias
ligados à indústria carbonífera brasileira,173 a dotação específica
prevista para o Plano do Carvão Nacional era de 735 milhões de
cruzeiros, que poderia ainda ser acrescida em 10%. Destes, 260
milhões seriam destinados para empréstimos às empresas
privadas, “a juros módicos e prazos longos”. Quem desejasse
receber o auxílio, deveria “enquadrar-se nos padrões mínimos de
172
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mineração, beneficiamento e comércio, bem como de assistência
ao trabalhador”.174
Sobre as minas de Santa Catarina, o plano previa que
muitas destas deveriam passar por profundas modificações,
consolidando-se em torno de seis a oito companhias
carboníferas, para possibilitar a mecanização e diminuir
consideravelmente o número de pontos de embarque. Dessa
forma, segundo Vargas, perderiam o “predominante aspecto de
garimpagem (...) para se transformar em moderna mineração”.
Para gerenciar os recursos e coordenar todas as atividades, o
projeto contemplava também a criação da Comissão Executiva
do Plano do Carvão Nacional (CEPCAN), diretamente ligada a
Presidência da República.175
Uma vez entregue o Plano do Carvão Nacional ao
Congresso, as principais notícias envolvendo o nome de Getúlio
Vargas em Criciúma se concentraram nas especulações em torno
da sua tão esperada vinda à cidade. Na oportunidade em que
idealizara a convocação da Terceira Mesa Redonda do Carvão,
Addo Faraco já havia sugerido que, através de Café Filho, fosse
estendido convite para uma visita de Vargas, como o mesmo lhe
manifestara desejo por ocasião do encontro na Fazenda de Itu
em janeiro.176 Durante as discussões da própria mesa redonda, o
Presidente do Senado, Francisco Galloti, prometera que
aconselharia o Presidente da República a vir até a região
carbonífera.177 E na entrevista que recentemente dera ao Diário
Carioca, Café Filho tinha dito que Vargas declarara que, “uma
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vez postas em vigor as medidas recomendadas pelo Governo”,
iria a Santa Catarina.178
Já contando como certa a visita, o Prefeito de Laguna,
Paulo Carneiro, providenciou a urgente conclusão do
monumento a Getúlio Vargas que estava sendo construído no
pátio do novo porto carvoeiro daquela cidade. Para Addo
Faraco, tal obra era uma homenagem àquele que no passado
incentivara o carvão nacional, “e que no Governo presente será
o consolidador da indústria que representa uma alavanca mestra
da nossa emancipação econômica!”.179 Conforme leitura de João
Batista Bitencourt, os adereços colocados neste monumento
buscam narrar uma trajetória de desenvolvimento, na qual “a
extração carbonífera, antes precária e pouco aproveitada, se
transforma, com Vargas, em indústria”. Segundo o historiador, o
destaque do Presidente na parte frontal indica que “o carvão
representa o progresso e o desenvolvimento do sul catarinense,
[que] para efetivar-se foi necessária a ação do estadista”.180
Assim que soube das intercessões do Vice-Presidente
pela visita, Addo se pôs a convocar os prefeitos, vereadores,
mineradores e mineiros da região para que tornassem oficial o
convite. Empreendeu também uma campanha para que os
“Homens do Carvão” de Criciúma, Urussanga e Orleans
homenageassem o presidente com a colocação da sua efígie no
Monumento aos Homens do Carvão. Na ocasião, se referiu à
obra por ele mesmo inaugurada em 1946 como o “Monumento
ao Mineiro situado bem no coração desta cidade”. De acordo
com a ideia de Addo, no pedestal que sustentava a estátua
deveria ser fixada também uma placa com os seguintes dizeres:
178
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“Sr. Presidente da república Dr. Getúlio Vargas, a esperança de
melhores dias para a indústria do carvão catarinense sempre
viveu no coração do povo sul catarinense!”.181
Enquanto Vargas era ansiosamente esperado, outras
autoridades políticas passavam pela região carbonífera, sempre
com a participação direta de Addo Faraco, que aproveitava tais
oportunidades para apontar as promissoras perspectivas de
futuro da cidade, mas também para mostrar a realidade presente
e os riscos que ameaçavam inclusive a manutenção daquilo que
já havia sido alcançado. O senador Ivo de Aquino, por exemplo,
no dia 28 de janeiro de 1952 telefonaria para Addo confirmando
a sua terceira visita a Criciúma, aonde participaria de uma
reunião especial no sindicato dos mineradores.182 Um mês
depois, seria a vez de o deputado federal Joaquim Ramos
anunciar que também visitaria a cidade, adiantando que ficaria
hospedado na casa de Addo.183
Nestas ocasiões, no entanto, as autoridades também
podiam observar o quanto a Capital do Carvão estava longe de
o ser de fato. O quanto que aquela presença de um certo futuro
promissor e carvoeiro, presente em forma de expectativa e
sonho, para uma grande parcela da população não passava disso
– expectativa e sonho –, pois a realidade era bem outra. Em sua
visita, Café Filho já confessara que, ao lado do
“deslumbramento” com a “riqueza impressionante” e a
“opulência” do carvão de Santa Catarina, sentira um manifesto
“desapontamento em face das condições de quase
miserabilidade em que vivem as populações de algumas regiões
181
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carboníferas”. Segundo palavras do Vice-Presidente da
República, “o homem ali é tratado como se fora um ser inferior,
a quem se nega o mínimo de conforto necessário à própria
existência”.184 Da mesma forma, Ivo de Aquino, quando voltou
para a capital federal, discursou no Senado acerca dos
“trabalhadores das minas, cuja situação é a mais precária
possível”. De acordo com o que teria ouvido do próprio prefeito
de Criciúma, “de cada três pessoas adultas que lhe têm pedido
amparo e recursos médicos, uma ou está tuberculosa ou na
iminência de o ser”. O senador citava a estrutura insuficiente do
hospital local, mas fazia questão de mencionar também os
nomes dos mineradores que haviam doado a sala de operações e
o aparelho de raio-X; no que foi retorquido por um colega:
“serão esses os que estão pagando os salários de fome?”.185
E parece que eram, pois naquele momento os mineiros
passavam a cobrar com mais veemência por um mínimo de
contrapartida daqueles cujo discurso os alçava no alto, mas que
na prática demonstravam ter grandes dificuldades para sustentálos ou colocá-los de fato lá. Por isso, se referindo a um princípio
de greve que presenciou em Criciúma, Ivo de Aquino continuou
dizendo que aquele protesto representava um apelo “não só em
benefício dos que os ergueram, como no de quantos
modestamente laboram para que o carvão nacional concorra
para a economia e as riquezas nacionais”.186 De forma
extremamente sucinta, o senador admitia uma estratégia
semelhante àquela presente no Monumento aos Homens do
184
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Carvão, de “erguer” os que “modestamente laboravam”, mas
ainda não tinham acesso ao progresso, justamente para que eles
reconhecessem aqueles que os mantinham no topo: os
empresários da indústria carbonífera;187 assim como reproduzia
outra estratégia característica dos discursos de progresso e crise
apontados na Batalha do Carvão, em que a flagrante má
condição de vida dos trabalhadores mineiros não era utilizada
para denunciar a exploração da mão de obra por parte dos
mineradores, mas sim para ajudá-los a sensibilizar o Governo
pela aprovação de políticas protecionistas para o carvão.188
Em novembro de 1951, alguns caminhões lotados de
mineiros da CBCA haviam parado na frente da Prefeitura de
Criciúma para lá deixar um memorial que “descrevia a situação
de penúria que a classe vem atravessando com a alta sempre
crescente dos gêneros de primeira necessidade”. Eles pediam o
tabelamento de produtos como açúcar, carne, banha, café, feijão
e farinha de mandioca, e protestavam contra a Comissão
Municipal de Preços, que acusavam de “ser constituída por
‘tubarões’”, dentre os quais estavam Pedro Milanez – aquele
minerador-colonizador da entrevista sobre a campanha do
carvão no rádio e no jornal –, José Guglielmi – daquela família
colonizadora-mineradora que doaria a Kombi para a gincana –, e
José Pimentel – o forasteiro memorialista oficial dos colonosmineiros. Para os editores da Folha do Povo, o pedido dos
trabalhadores era “justo” e “razoabilíssimo”, “pois a ganância
dos especuladores é cada vez maior”.189
Na semana seguinte, o jornal tinha voltado a dizer que
protestos como aquele encontravam grande simpatia entre os
mineiros, dado “o desânimo e a desolação que de muitos se
187
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apodera, em face das dificuldades da vida e das condições de
trabalho, em alguns casos pessimamente remunerados”.190 No
dia 27 de novembro, enquanto os líderes do Sindicato dos
Mineiros se reuniam no Rio de Janeiro com o Presidente Vargas
para pleitear por aumento de salários, melhorias nas condições
de trabalho e aperfeiçoamento das políticas de assistência social;
uma greve iniciada na Carbonífera Próspera contou logo com a
adesão dos trabalhadores de outras mineradoras. Em menos de
24 horas, a pedido das empresas, desembarcava na cidade um
destacamento da Força Pública Estadual de Florianópolis, “a fim
de manter a ordem e prevenir qualquer violência por parte dos
grevistas”.191
O ano de 1951 terminara com investigações para
“esclarecer a participação dos comunistas nos frequentes
movimentos grevistas observados entre a classe mineira”.
Segundo informações divulgadas posteriormente, um alto
funcionário da Delegacia de Ordem Política e Social havia
estado em Criciúma para constranger as paralisações
supostamente programadas para o dia 07 de novembro, data do
aniversário da Revolução Russa. Contudo, com a sua volta para
Florianópolis, o plano teria sido executado no descrito dia 27,
em comemoração ao dia da Intentona Comunista.192
As greves adentraram o ano de 1952, que começou com
um movimento contra o atraso dos pagamentos dos salários.
Sempre com a constatação de que, devido à dívida acumulada
das autarquias com as mineradoras, “esgotam-se os recursos das
empresas, ficando as mesmas sem poder solver compromissos
inadiáveis, e as providências governamentais não se fazem
190
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sentir”.193 Em fevereiro, o Ministério do Trabalho reconheceu
que os “serviços de mineração deixam muito a desejar não só
quanto à higiene e segurança do trabalho, como às condições em
que os serviços são executados”. Os salários eram praticamente
os mesmos desde 1945, o que provocava “enormes dificuldades
para enfrentar o elevado custo de vida local”.194 Questão esta
que em julho embasava o pedido de reajuste feito pelo sindicato
através da Folha do Povo, na ocasião justificando-se que,
enquanto “órgão que exprime as aspirações populares, não podia
ficar alheia ao problema que diz respeito igualmente ao
progresso de Criciúma”.195
A partir da tônica corporativista do “o mal de uns é o mal
de todos”, o jornal apresentou o caso de um operário que, com
cinco filhos e esposa para sustentar, mesmo sendo encarregado
de seção ganhava “parcos” 23 cruzeiros por dia de trabalho. Para
comparar, ele dizia que em 1945 seus rendimentos eram de 21
cruzeiros diários, sendo que neste intervalo de tempo a vida teria
ficado “três vezes mais cara”. Citava o aumento de preço do
café de 14,00 para 36,00 cruzeiros; do feijão de 1,80 para 5,00;
da farinha de mandioca de 0,80 para 2,70; e da carne de 7,00
para 12,00. A reportagem dizia ainda não haver exagero em tal
afirmação, além de mencionar as centenas de famílias que, para
fugir da vida “quase insuportável” em Criciúma, estavam se
transferindo para Porto Alegre ou para o norte do Paraná.196
Uma semana depois, já se falava no aumento da carne para
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15,00 cruzeiros.197 Na equação elaborada pelos editores da
Folha do Povo, as “grandes dificuldades” das minas obrigavam
os operários a suportar “inconvenientes” que por consequência
inviabilizavam também a “evolução” do comércio, cujo
resultado era que “a vida da ‘capital’ do carvão paralisou a olhos
vistos”.198
Em momentos críticos como este, o simples emprego do
título Capital do Carvão revelava toda a sua ambiguidade. Se,
por um lado, não havia dúvidas quanto às potencialidades de um
certo futuro carvoeiro, por outro, existia um saltar aos olhos da
necessidade de relativizar aquele dado presente; e as aspas da
última citação dão conta disso. Como poderia ser a legítima
capital do carvão, símbolo de progresso, uma cidade que estava
reconhecidamente paralisada? O limite entre a sensibilização
pelas promessas daquilo que ainda não era, e o descaso pelas
ameaças daquilo que jamais havia sido, parecia ser uma linha
tênue e delicada, que deveria ser cuidadosamente sintonizada em
cada discurso e a cada situação.
Há exatamente um ano, por exemplo, quando os estoques
e os pagamentos por parte das autarquias tinham sido colocados
em dia, e a indústria carbonífera dava claros sinais de
recuperação, Addo Faraco pudera se referir a Criciúma
utilizando não apenas o título, “Capital do Carvão”, como
também a expressão em letras garrafais: “CIDADE DO
PRESENTE E DO FUTURO”. 199 Entretanto, a partir de meados
de 1952, em um cenário de ameaça de colapso muito semelhante
àquele que tinha marcado o contexto da Batalha do Carvão de
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1949, a cidade do ainda não, ancorada nos discursos de
progresso, continuava valorizada como sempre, porém ao
mesmo tempo cresciam as ponderações em torno da cidade que
já era: era uma cidade em crise que necessitava de urgentes
intervenções do Governo Federal; mas era também uma Capital
do Carvão que – ainda que não plena e realizada – já havia
demonstrado ter um valor estratégico para o país, além de
possuir elementos de modernidade que a diferenciava dos
demais municípios da região.
Para sensibilizar as autoridades sobre a necessidade de
proteção à indústria carbonífera, não bastava projetar os
potenciais daquilo que ela poderia ser, era indispensável falar
também daquilo que ela já era, por mais incipiente ou idealizado
que o fosse. Em suma, precisava parecer mais importante para o
país do que talvez de fato fosse, alegar ser a cidade do futuro,
mas também a do presente. Comprovável ou não, a afirmação de
José Augusto Hülse, sobre a criação do título por Addo em
1948, ressurgia nas palavras do próprio em 1951, dentro de um
mesmo contexto de intensificação da representação de Criciúma
como a Capital do Carvão, “a cidade do presente e do futuro”.
A noção de progresso, uma das principais ideias-força
deste futuro-presente carvoeiro, dera título inclusive a este
emblemático artigo, que compunha o segundo número da Minha
Coluna. No texto, além de reafirmar a recorrente oposição entre
os “forasteiros” e os “filhos da terra”, Addo deixava clara a
relação entre esta ideia de progresso e a expressão “cidade do
presente e do futuro”, mas mantinha oculta a sua autoria:
Anos atrás alguém escreveu: ‘CRICIÚMA A
CIDADE DO PRESENTE E DO FUTURO’! –
Hoje os filhos desta bela terra, orgulhosamente
confirmam a veracidade daquela assertiva e nós,
forasteiros, seus amigos, sentimo-nos felizes!200
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O pronome indefinido – alguém – continua a não
permitir a identificação exata de quem teria criado a expressão.
Addo tanto pode estar se referindo indiretamente a ele mesmo,
quanto à outra pessoa. Um esclarecimento para esta dúvida
poderia estar contido em outro número da coluna, que reproduz
um artigo intitulado “O presente e o futuro de Cresciuma”. Seu
autor, apresentado por Addo como um homem de “visão de
industrial progressista”, era Ernesto Lacombe, um dos
fundadores do PSD e aliado histórico de Getúlio Vargas que
havia, inclusive, chefiado o governo revolucionário do sul de
Santa Catarina em 1930. Residindo em Criciúma a partir de
1938, Lacombe tornara-se sócio de uma carbonífera que foi
vendida para o poderoso Grupo Jafet em 1940, ocasião na qual
escrevera o citado artigo, justamente quando se iniciava o maior
surto de crescimento daquele setor.201 Para Addo, a republicação
do texto escrito há onze anos, mais do que uma homenagem ao
“saudoso amigo”, recentemente falecido, era bastante oportuna
“no momento em que se feria a maior batalha pela sobrevivência
da indústria do carvão nacional”.202
A leitura que Ernesto Lacombe faz da história do
carvão em Santa Catarina é muito semelhante àquela quase
padronizada que descrevemos no capítulo anterior, intercalando
períodos de crise e crescimento, logicamente não dando o usual
destaque ao chamado boom do carvão dos anos 1940, que ainda
estava por vir. Sua visão, profundamente influenciada pelos
ideais de progresso, em muito se aproxima daquele ainda não
“pletórico de carvão” que marcou a fala de Addo na Batalha do
Carvão, com o acréscimo da exacerbada valorização das
políticas protecionistas executadas pelo Governo Vargas.
Lacombe abusava mais da metáfora da nação como organismo,
201
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algo bastante comum nos ideólogos varguistas e presente
também no monumento de Laguna.203
Provavelmente falando sobre a fundação da cidade
pelos colonizadores em 1880 e o seu período de economia
incipiente e eminentemente agrícola, Lacombe inicia dizendo
que Criciúma “nascera em berço de esperança”, porém “crescera
sem viço, como criança desnutrida”. Continua dizendo que
“embalava-lhe a existência um raio de luz, que, de vez em
quando, entrava (...) no espaço da sua vida de raquítico para lhe
dar um pouco de ânimo e confiança no futuro”, talvez fazendo
alusão ao início da exploração industrial do carvão no contexto
da Primeira Guerra Mundial. Assim, “esperando que melhores
dias galardoassem os esforços de seus fundadores”, Criciúma
teria “passado as crises”, até que “a rajada salvadora da
revolução de 1930” trouxera “os primeiros sintomas de uma
vida nova no município”. De acordo com Lacombe, “em
consequência da transfusão de sangue novo trazido pelos
administradores da nova era”, no lugar de “uma criança
deformada e exangue”, tinha “surgido uma gigante”. Para ele,
não havia mais dúvidas quanto ao tamanho das jazidas e à
qualidade do carvão catarinense que, juntamente com a CSN,
ajudaria a “fazer da nação brasileira a maior potência econômica
em um futuro bem próximo”. Concluía agradecendo a Vargas,
“a quem se deve, sem favor, o surto de progresso que bafejou o
rico município de Cresciuma”.204
Por mais compatíveis que pudessem ser as opiniões de
Ernesto Lacombe e as de Addo Faraco, certamente não fora ele
o criador da expressão “Criciúma, Capital do Carvão: cidade do
presente e do futuro”. Até porque, pelo menos neste texto, há
uma diferenciação maior entre “o presente e o futuro de
Cresciuma”. Antes do boom do carvão dos anos 1940, era
praticamente impossível alegar que Criciúma já era a Capital do
203
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Carvão. Por seu turno, Addo, o principal herdeiro político do
PSD de Lacombe, fala posteriormente ao significativo surto de
crescimento urbano, populacional e econômico conhecido na
última década. As ideias e os escritos de Lacombe constituíam
uma provável fonte de inspiração que Addo guardava em seu
acervo particular e, por vezes, reproduzia nas páginas da Folha
do Povo, mas é improvável que pudesse ser ele o “alguém do
passado” a quem o colunista se referia.
Para além de uma opinião individual ou uma suposta
autoria, o mais importante é que temos aí o posicionamento de
uma época, de uma geração, ou pelo menos de um grupo que,
especialmente naquele momento de crise, levava a um nível
bastante elevado a associação da indústria carbonífera com os
ideais de progresso. Posicionamento este que denota, por sua
vez, uma experiência de tempo característica da modernidade,
qual seja a de um futuro-presente. Um futuro que se acreditava
melhor desde que construídas e asseguradas uma série de
“coisas” bastante amplas e em princípio desconexas, mas que
possuíam em comum o fato de serem valorizadas enquanto
“modernas” e, neste caso, ser essencialmente carvoeiras.
Algumas destas coisas Addo já havia especificado na Batalha do
Carvão: eram ferrovias, portos, navios, usinas, máquinas,
rodovias, etc. Outras foram sugeridas naquele mesmo artigo
sobre o “progresso”, que arriscou citar alguns estabelecimentos
que porventura ainda faltavam ser construídos naquele presente,
pela garantia daquele almejado futuro:
[...] vamos procurar, unidos, cooperar com os
poderes competentes do município, para a
efetivação dos seguintes melhoramentos:
Construção de um Campo de Aviação,
Construção de um Mercado Público, Colocação
de um Relógio Público numa das torres da Igreja
Matriz. Aos homens do dinheiro (capitalistas) o
nosso apelo para que [...] Criciúma possa contar
quanto antes com um prédio apropriado para nele
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ser instalado um confortável ‘HOTEL’ e um
‘CINEMA’ capaz de satisfazer a coletividade a
exemplo do que foi feito em Laguna e Tubarão.
Unidos, colocaremos Criciúma na vanguarda do
progresso Sul Catarinense.205

O aeroporto, o mercado público, o relógio, o hotel, o
cinema... Para Addo Faraco, estes eram alguns dos elementos
que representavam o progresso no início dos anos 1950. E além
de possuir uma aura moderna por si só, suas ausências eram
potencializadas por comparação com os estabelecimentos
semelhantes das cidades mais antigas, e até então mais
urbanizadas da região, como Laguna e Tubarão, com as quais
Criciúma passava a disputar o status de polo regional, ou
“vanguarda do progresso Sul Catarinense”, como dizia Addo.
Poucos meses depois, a Folha do Povo anunciaria o “maior
edifício construído até agora nesta pacata cidade de Criciúma”,
que abrigaria um “moderníssimo cinema” com 1.100 poltronas.
O jornal parabenizava a iniciativa do proprietário, o minerador
Pedro Milanez, que “somente pode merecer elogios por parte de
imprensa local que deseja o progresso desta terra”. 206 No ano
seguinte, “fazendo uma apreciação sobre o progresso do nosso
município”, a Câmara de Vereadores aprovaria a compra de um
terreno para a instalação de um Mercado Municipal.207 As
projeções de Addo deveriam realmente ser bastante precisas, ou
suas ideias de fato levadas a sério, contudo, mais interessante do
que a necessidade de colocar um relógio na igreja da praça
central da cidade – para que todos pudessem se orientar por um
mesmo tempo? –, é a estratégia sugerida para atingir tais
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objetivos, que buscava unir os criciumenses em torno de um
comportamento no mínimo inusitado:
Mas, assistindo todo o vertiginoso
progresso da nossa Capital do Carvão,
notamos a falta de alguma coisa! – O que
será? – Vamos tentar procura-la entre nós!
Talvez o encontraremos ainda em estado
de incubação. – Não será a falta de
‘BAIRRISMO LOCAL’? (incentivo tão
eficiente para os bem intencionados, haja
visto o progresso sempre notado de
Tubarão e de Laguna). Assim,
Criciumenses, vamos mexer com o nosso
‘Bairrismo’ em prol do progresso da
nossa terra [...].208

A atitude bairrista, que os dicionários definem como
uma afeição exagerada pela sua cidade e desprezo por tudo o
que possa vir das demais, é curiosamente positivada por Addo.
Justamente ele, que sentia corriqueiramente a necessidade de
justificar a sua condição de “forasteiro”. Talvez tenha sido a isso
que ele se referira quando falava de um bairrismo em “estado de
incubação”. Talvez esta opinião de Addo fosse, no fundo, uma
sutil crítica contra aquele sentimento de pertencimento
exacerbado dos “legítimos filhos da terra”, que impunha
resistência aos que vinham “de fora”, e acabava por retardar,
assim, o seu progresso. Talvez fosse chegada a hora de
converter aquele bairrismo pernicioso, que dividia os
criciumenses, em um bairrismo “bem intencionado”, canalizá-lo
para fora. A ameaça vinha de outras cidades, como Laguna ou
Tubarão, e não dos forasteiros de dentro. Era isso que
dificultava a transformação de Criciúma em uma autêntica
“capital nacional do carvão”.
208
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Já em relação à Araranguá, cidade vizinha a quem
Criciúma havia pertencido até 1925, o posicionamento de Addo
parece ser um tanto diferente, apesar de igualmente existir uma
tensão, definida como um ambíguo “bairrismo construtivo do
povo acolhedor”. Por nunca ter se constituído enquanto uma
ameaça urbana ou industrial que pudesse rivalizar o posto de
polo regional, o município de economia eminentemente
agrícola, assim como os demais do extremo-sul catarinense, era
visto como um potencial “aliado” em uma “congregação”
regional tácita, pretensamente liderada por Criciúma. Quando
surgiu a notícia, por exemplo, de que o presidente Getúlio
Vargas “poderia acrescentar ao nosso patrimônio” uma
“oportuna e patriótica obra de vulto econômico”, se referindo à
fixação da barra e a construção do porto do Rio Araranguá,
Addo assim se posicionou:
Nós os homens da indústria extrativa do
carvão mineral devemos nos unir aos
homens
de
outras
indústrias
e
principalmente ao grande exército da
lavoura, representado pelos municípios de
Araranguá, Turvo e dos vizinhos
municípios do Rio Grande do Sul, para
que congregados num só apelo, vibrante e
patriótico, olhando a grandeza do presente
e do futuro de nossa Pátria, façamos
portador deste mesmo apelo dirigido ao
Presidente da República (...). Que o
bairrismo construtivo do povo acolhedor
de Araranguá traga para ele e para nós
Criciumenses a realização da velha
aspiração ‘Barra e Porto de Araranguá’
para o natural escoamento dos produtos
industriais, agrícolas e principalmente do
nosso carvão!209
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Mais uma vez o jogo de palavras utilizando categorias
temporais tão comuns nos discursos proferidos pelo ex-prefeito
Addo Faraco. Havia o reconhecimento da existência de “outras
indústrias” e, inclusive, de “um exército da lavoura” que, unidos
aos “homens da indústria extrativa do carvão mineral”, eram
responsáveis pela “grandeza do presente e do futuro de nossa
Pátria”. Porém, Addo deixava claro que as grandes obras do
governo, como o porto e a barra de Araranguá, poderiam até
viabilizar o “natural escoamento” da produção industrial e
agrícola, mas se destinavam ao transporte “principalmente do
nosso carvão!”.
Era esta conjugação entre futuro e carvão que promovia
uma atitude corporativista em relação à indústria carbonífera, a
exemplo da ampla reunião realizada no início de setembro de
1952. Do encontro entre mineiros, mineradores, prefeito,
delegado, padre e outras autoridades, saiu um telegrama que foi
enviado ao Presidente da República, ao Presidente da CSN, ao
Ministro do Trabalho, ao presidente do Conselho de Minas e
Metalurgia e ao presidente do Sindicato Nacional da Indústria da
Extração do Carvão, através do qual “apelavam por aumento no
preço do carvão, que seria destinado ao aumento dos salários
dos mineiros e a resolver a difícil situação das mineradoras”.210
No mesmo dia, Criciúma recebia mais uma visita de
autoridades políticas, mas desta vez a Comissão Parlamentar
vinha exclusivamente para estudar “as condições dos mineiros
do sul do Estado”.211 Quanto à visita de Vargas, mesmo que em
poderá acrescentar ao nosso patrimônio. Folha do Povo, Criciúma, 09 jul.
1951.
210
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108

fevereiro tivesse sido dada como certa,212 jamais o presidente
esteve na cidade. Contudo, era evidente o empenho do seu
governo pela aprovação do Plano do Carvão Nacional. No início
de outubro, Addo Faraco replicava a notícia do parecer
favorável da Comissão de Economia da Câmara Federal, cujo
relator, o deputado gaúcho Daniel Faraco, previa que a
ampliação do mercado para o dobro da sua capacidade, que
poderia chegar a 2,5 milhões de toneladas, iria “depender
basicamente da melhora da relação entre o preço e a qualidade
do produto”.213 O ano terminaria com forte pressão da bancada
catarinense pela aprovação da emenda que contemplava a
instalação de usinas termelétricas na região carbonífera.214
Este ponto se referia mais especificamente a um antigo
projeto de montar um parque industrial em Laguna, e que já
vinha sendo debatido desde a Batalha do Carvão de 1949.
Recentemente causava empolgação a ideia do jornalista José
Vitorino de Lima, que defendia a construção não apenas de uma
termelétrica, mas também a instalação de uma grande usina
siderúrgica naquela cidade. Quando da sua vinda a Criciúma, foi
organizada uma comissão para recebê-lo, que tinha Addo Faraco
como representante dos mineradores.215 Nesta ocasião, foi
escrito um texto muito interessante, contendo uma atitude que
poderíamos chamar de “modernista”, no sentido de refletir e
relativizar os próprios valores daquela modernidade que
costumava provocar tanto entusiasmo:
Vivemos uma época de desenfreado
utilitarismo, onde os homens abdicando
212

O Presidente Vargas prometeu visitar a Zona Carbonífera no sul em
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FARACO, Addo Caldas. Minha Coluna: Problema do carvão. Folha do
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aquela dignidade que, de pais a filhos,
lhes vinha sendo transmitida há séculos,
atiram para o lado os mais comezinhos
princípios, no afã de ‘subir’. Ora a
política, ora a ambição pelos bens
materiais os cega a tal ponto, que os mais
naturais escrúpulos passam à conta de
passadismo. Em meio, pois, a esse
debacle de moral e responsabilidade como
a que vimos, conforta-nos ainda encontrar
patrícios que pelas suas ações nos vêm
devolver algo das muitas esperanças que
acumulamos, no passado, sobre o futuro
de nossa Pátria.216

A opinião curiosamente não tem assinatura, sendo
apresentada simplesmente como “notas de um observador”, o
que voltaria a acontecer em dois textos publicados nas semanas
seguintes.217 Entretanto, devido à escolha do termo
“observador”, costumeiramente utilizado por Addo, e pelo estilo
de redação empregado, é possível deduzir que seja de sua
autoria. Em tom moralista, a sedução pelo futuro que parecia
acometer a quase todos, era contestada por um instante.
Lamentava-se a perda da autoridade do passado-presente da
tradição, representada por “aquela dignidade transmitida há
séculos de pai para filho”, em detrimento de um futuro-presente
da modernidade, representada como “uma época de desenfreado
utilitarismo”. Naquele presente futurista, marcado pelo dever de
ruptura com o passado, parecia não haver espaço para o que o
texto aponta como “passadismo”. Contudo, a usina siderúrgica
de Laguna era contraditoriamente anunciada como portadora de
216

Laguna e Vitoria: segunda etapa da grande siderurgia brasileira (notas de
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“uma era de intenso progresso”,218 e seus principais
idealizadores elogiados enquanto detentores da “esperança sobre
o futuro”, porém sem esquecer que essas mesmas esperanças
eram fruto de um “acumulo do passado”. Pelo menos enquanto
ideal, a modernidade já havia sido posta em andamento há um
bom tempo. Talvez, aos olhos deste articulista quase anônimo,
já fosse possível até falar de uma tradição modernizadora.
Além das usinas termelétricas e metalúrgicas, também
havia tentativas de criar indústrias que pudessem aproveitar os
subprodutos da mineração, outro item que tinha sido discutido
na Batalha do Carvão e agora compunha uma das metas do
Plano do Carvão Nacional. Em outubro de 1952, Addo Faraco
anunciava que em poucos dias estaria funcionando em Criciúma,
no Distrito do Rio Maina, uma fábrica que isolaria enxofre a
partir da pirita, o rejeito do carvão.219 Mesmo em meio à crise,
notícias positivas como esta não eram raras. A Estrada de Ferro
Central do Brasil, por exemplo, eliminara totalmente a
importação de combustível e desde o final do ano anterior
consumia mais de mil toneladas diárias de carvão nacional.220
No entanto, através da sua coluna, Addo ao mesmo tempo em
que anunciava e agradecia, também exigia da autarquia
governamental que fossem tomadas medidas para “pôr em dia o
pagamento dos fornecimentos atrasados e manter dentro de um
prazo razoável e comercial os pagamentos dos fornecimentos
presentes e futuros”.221
Foi mediante um contexto como este, que no mês de
outubro de 1952 começou uma greve geral em todas as
carboníferas da região. Na assembleia do dia 16, com a presença
218
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de mais de dois mil trabalhadores, foram enviados vários
telegramas ao Presidente Vargas, “solicitando o aumento do
preço do carvão para a elevação dos salários dos operários das
minas”. No dia seguinte, foi a vez do sindicato patronal se reunir
para discutir o insuficiente aumento de 30 cruzeiros
imediatamente aprovado pelo Governo, reconhecendo que
“diante das taxas hora estabelecidas não ficariam os mesmo
operários suficientemente atendidos nas suas reivindicações”.
Em uma das suas últimas edições, a Folha do Povo insistia que,
com o reajuste, as mineradoras ficavam “habilitadas a atender às
reivindicações do aumento de salários dos mineiros de Santa
Catarina”.222 Mas a greve continuaria e a situação parecia ser tão
delicada que, no final do ano, o deputado Jorge Lacerda diria na
Câmara Federal que o novo preço onerava as principais
consumidoras, “pondo em risco ainda mais a indústria do carvão
nacional”.223
Somente mesmo com a aprovação do Plano do Carvão
Nacional em 1953 e a sua efetiva execução, que a situação do
setor carbonífero nacional ficaria mais estável. Para Carlos
Renato Carola, a sua vigência marca uma nova fase no processo
de crescimento da indústria carbonífera catarinense.224 Foi
também a partir deste período que as mineradoras passaram a se
concentrar em torno de dois grandes blocos econômicos. Um
deles era formado por empresas privadas, pertencentes ao grupo
daquele que se tornaria o “colono-mineiro modelo”, João
Zanette, e seu sócio Jorge Cechinel; ao grupo da “elite
forasteira” representada pelo goiano Sebastião Netto Campos e
pelo carioca Álvaro Catão; e ao grupo do empresário Diomício
Freitas e da Família Guglielmi, que mais tarde financiaria a
222
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escalada de descendentes de colonizadores italianos ao patamar
dos homens do carvão. O outro bloco era composto por estatais
como a Carbonífera Próspera, que foi adquirida pela CSN em
1953 e com o passar do tempo incorporaria os demais
empreendimentos do Governo Federal existentes na região.
De início, o plano tinha prazo para acabar em 1957,
mas foi prorrogado por duas vezes. A sua extinção em 1970,
aliada ao uso cada vez maior de combustíveis líquidos,
anunciaria uma fase de retração para o setor, mas as Crises do
Petróleo de 1973 e 1979 provocariam um novo surto de
crescimento para a indústria carbonífera nacional. Assim como
acontecera no contexto das Guerras Mundiais, a produção de
carvão aumentaria acentuadamente em Santa Catarina,
encorajada por estímulos e subsídios do governo.225 De acordo
com José Paulo Teixeira, “na condição de estatal, a Próspera foi
a empresa que mais influenciou o desenvolvimento econômico
regional e se tornou referência para as demais”.226 E segundo
Carola, a Vila Operária da Próspera “dispunha de uma infraestrutura que certamente muitas famílias pobres, de agricultores
ou pescadores, ainda não conheciam”.227
Addo Faraco reassumiria a Prefeitura Municipal de
Criciúma em 1955, quando venceu as eleições como candidato
da Frente Social Trabalhista, formada pelo PSD e pelo PTB.
Pela mesma coligação, ajudou a eleger o prefeito Neri Jesuíno
da Rosa em 1960. Com os partidos políticos divididos e
enfraquecidos pelo Golpe Civil-Militar de 1964, Addo seria
derrotado em 1965 pelo candidato da UDN, Ruy Hülse, por uma
diferença de apenas 76 votos, cuja apuração a maioria dos
envolvidos denunciaria ter sido fraudada. Na eleição de 1969, já
sob a égide do bipartidarismo, caberia a Addo somente uma
modesta vice-candidatura dentro de uma terceira sublegenda da
congestionada ARENA. Mesmo assim, o ex-prefeito teria seu
225
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nome impugnado pelos militares e, sem recorrer, assistiria
Nelson Alexandrino, antigo correligionário e mais novo herdeiro
político do agora arenista Elias Angeloni, estrategicamente
migrar para o esvaziado MDB e ser eleito por um partido com o
qual não possuía qualquer identidade.228
No entremeio da extinção do Plano do Carvão Nacional
em 1970 e da primeira Crise do Petróleo de 1973, com um
programa de governo que pretendia livrar Criciúma “da crônica
dependência do carvão e das crises cíclicas”,229 em 1971 Nelson
Alexandrino destruiria o Monumento aos Homens do Carvão
que Addo construíra em 1946. Na próxima e agonizante crise do
carvão dos anos 1990, o progresso enquanto ideia-força cederia
lugar aos debates envolvendo questões como dever de memória
e consciência ambiental. Este outro presente parecia não estar
mais voltado totalmente para o futuro, mas sim seduzido pelo
passado. A modernidade ganhava novos contornos e o carvão
deixava de ser visto como promessa para ser encarado como
ameaça. O auge da carreira política do prefeito Addo Caldas
Faraco havia sido atingido no período pós-guerra, e com ele o
futuro-presente da Capital do Carvão.
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Um colar de bananas aos homens do carvão:
Jacson Correa e o passado-presente em 1996
“Criciúma ganhará um projeto de
monumento em homenagem às sete etnias
colonizadoras. A obra assinada pelo
arquiteto italiano Oscar De Bona será
colocada no Parque das Nações
Cincinato Naspolini, no bairro Próspera.
[...] De Bona recebeu o prefeito Márcio
Búrigo e a comitiva de Criciúma na sede
mundial da Associação Bellunesi nel
Mundo, localizada em Belluno, na Região
do Vêneto, e manifestou o interesse em
deixar a própria marca no município,
onde a maioria da população é
constituída
de
descendentes
de
imigrantes italianos.
Prefeitura de Municipal Criciúma, 2014

Partamos de outra pergunta simples, mas que também se
pretende elementar: O que é a Cidade das Etnias? Há pouco
tempo, enquanto transitava pela Avenida Centenário exatamente
no trajeto entre o Parque das Nações e as ruínas do antigo
escritório da Carbonífera Próspera, uma colega me perguntou o
que significava aqueles totens espalhados pelos canteiros
centrais, estilizados com vestimentas tidas como tipicamente
italianas, alemãs, polonesas, negras, lusas, espanholas e árabes.
Tratava-se de uma campanha de divulgação da Festa das Etnias,
evento que acontece anualmente desde 1989, geralmente com
um lema próximo de “celebrar a união dos povos formadores da
cidade”. No entanto, o que poderia ter levado uma pessoa
nascida e criada em Criciúma, que inclusive frequentara
algumas edições da Festa das Etnias, a não identificar de
imediato que aquelas figuras representavam as origens da
mesma cidade?

116

Possivelmente, se as referências étnicas tivessem se
restringido a uma nacionalidade italiana, não haveria dificuldade
em relacioná-las com o passado. Todos aqueles que viveram um
tempo em Criciúma, por certo em algum momento tiveram
contato com a história da sua fundação por imigrantes italianos
em 06 de janeiro de 1880. No livro do Centenário, este grupo é
apresentado como o principal do município, equivalendo a 38%
da população.230 Existe todo um substrato de memórias desta
colonização que se faz presente através da oralidade, das
crônicas escritas em livros e jornais, das datas comemorativas,
dos monumentos, dos arquivos, dos museus, dos programas de
rádio, dos restaurantes de comida típica, dos nomes das ruas ou
dos novos imigrantes que buscam na dupla cidadania uma
possibilidade de fazer o caminho inverso ao dos seus
antepassados, tentando uma vida melhor na Europa.
Semelhante processo de identificação provavelmente
ocorreria em relação aos alemães, porém restrito ao município
de Forquilhinha, aonde se concentra a maior parte dos
descendentes desta nacionalidade. Tal comunidade teria sido
fundada no ano de 1912 e durante muito tempo pertencera à
Criciúma, emancipando-se politicamente apenas em 1989.
Portanto é fácil, por meio da história de Forquinha, reconhecer
uma legitimidade da presença alemã na cidade. No caso dos
poloneses, uma territorialização mais delimitada, concentrada no
pequeno Bairro Linha Batista e adjacências, requereria um
pouco mais de atenção daquele que observasse. De qualquer
forma, também não é difícil identificar uma ligação entre esta
nacionalidade, a colonização e as origens de Criciúma.
É bem provável que um estranhamento começasse a se
instalar quando se observasse os totens negros e lusos. Ainda
que em 1998 uma pesquisa do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), indicasse
Criciúma como o município proporcionalmente mais negro de
Santa Catarina, com um índice de 5,45% da população, não
230
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existe movimentos de grande destaque que reivindiquem para a
cidade alguma espécie de título ou identidade negra, africana ou
afrodescendente.231 Do mesmo modo, um levantamento dos
cadastros da CELESC e do pagamento do IPTU de 2003, mostra
que o total de sobrenomes com origens luso-brasileiras chegaria
a 70%, abrangendo a esmagadora maioria dos habitantes.232 No
entanto, pode-se dizer que uma visibilidade de negros e lusos é
algo recente, talvez iniciado na comemoração do Centenário de
1980, que contemplou estas populações enquanto grupos étnicos
formadores da cidade. Porém, restritos a manifestações
esporádicas como a Festa das Etnias, ainda há grande
dificuldade em identificar negros e lusos com a história da
cidade.
Mas uma grande alteridade quem sabe fosse mesmo
sentida em relação aos totens árabes e espanhóis. A historiadora
Michele Gonçalves Cardoso aponta como possíveis motivos
para a inserção dos árabes na segunda edição da Festa das
Etnias, em 1990, o exotismo, que poderia ser um diferencial
para atrair público ao evento, e a grande representatividade
econômica do grupo, que apesar de ser formado por menos de
vinte famílias, teria significativa presença no comércio da
cidade.233 Já os espanhóis, foram “resgatados” pelo historiador e
memorialista Mário Belolli, que no início dos anos 2000
escrevera um artigo de jornal falando sobre os engenheiros desta
nacionalidade que teriam sido trazidos para a cidade pelo
empresário Henrique Lage. Foi então que o ex-presidente da
Fundação Cultural de Criciúma (FCC), Júlio César Lopes, se
auto identificando como tendo ascendência espanhola, articulou

231

CAMPOS, 2003, p. 59-60.
NASCIMENTO, 2012, p. 133-134.
233
CARDOSO, 2008, p. 167-168.
232

118

a inclusão do grupo por ele criado na Festa das Etnias de
2003.234
Se, por um lado, os descendentes de poloneses, alemães
e principalmente italianos, desde muito tempo têm sido
efetivamente percebidos como legítimos representantes de um
processo de colonização iniciado no final do século XIX que,
em Criciúma, constitui praticamente o único sinônimo pensável
de passado, de história, de origem da cidade; por outro lado, as
populações de ascendência negra e lusa só são compreendidas
enquanto formadoras da cidade a partir do momento em que
classificadas como etnias, remetendo portanto a um processo
pedagógico bem mais recente e limitado. A Cidade das Etnias
“cria” as etnias negra e lusa, na mesma medida em que é a
presença destes mesmos grupos na cidade, antes frequentemente
representados como os “homens do carvão”, que gera a
necessidade de uma classificação étnica que busca superar a
Capital do Carvão. Por seu turno, como diria Campos, aqueles
que reivindicam uma etnia árabe ou espanhola tentam se
posicionar politicamente frente a uma “pedagogia da repetição”
que busca etnizar cada vez mais a cidade, ao mesmo tempo em
que cobram sua parte deste lucrativo “mercado étnico” em vias
de consolidação.
A Cidade das Etnias é, portanto, essa outra tentativa de
explicar a cidade principalmente pelo seu passado, pelas suas
origens, em oposição e por sobre uma Capital do Carvão que se
fundamentava, como vimos, sobretudo nas projeções que fazia
de um certo futuro idealizado. Com a ocupação do horizonte de
expectativas não mais pelas promessas de progresso, mas sim
pelas ameaças de crises ambientais e pelos receios da perda
definitiva de algumas tradições consideradas positivas, o futuro
parece ter cedido lugar a um determinado passado, e, ao mesmo
234
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tempo em que a experiência do carvão constrangia, a memória
da imigração e da colonização era cada vez mais valorizada,
sobrevalorizada, e em grande medida também idealizada.
Assim como no presente do carvão, também em relação
às etnias um quase inexistente futuro-presente se contrapõe a um
amplo passado-presente, porém este não é restrito e nem
controverso, pelo contrário, ele se demonstra acrítico e
abrangente. Ao incluir os mais variados grupos sociais
classificando-os genericamente enquanto étnicos, porém
subordinados a uma memória da colonização, a Cidade das
Etnias estabelece uma hierarquização que tem no imigrante
europeu do final do século XIX um arquétipo ideal,
desvalorizando assim as populações com procedência de outros
tempos e lugares. Isto resulta em um grande prestígio aos
descendentes dos colonos italianos, alemães e poloneses em
detrimento dos antigos “homens do carvão”, cuja presença em
Criciúma é, na sua grande maioria, motivada pela oferta de
empregos nas minas. No limiar do século XXI, a Cidade das
Etnias permite a inclusão de negros, lusos, “brasileiros”,
açorianos, árabes, espanhóis e até índios, mas sempre numa
condição de subalternidade. Mesmo assim, nos novos lugares de
memória da colonização que se proliferam, quase ninguém ousa
perguntar o que todos normalmente acusam nas ruínas da
mineração: “Com quantos pobres se faz 1 rico?”.
3.1 Segundo mito: a atafona de
Benjamin Bristot e a primeira indústria
Continuemos com aquela breve notícia da forja
domiciliar de Ângelo Venson, publicada pelo jornal O
Comércio, de Laguna, em 18 de dezembro de 1904. Mesmo
admitindo a fragilidade das proposições que podem ser extraídas
deste pequeno fragmento de texto, é preciso insistir que ele nos
fornece um bom ponto de partida para questionar a história
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acrítica que foi – e ainda é – contada sobre Criciúma. Por estar
em uma obra tardia, escrita em 2002 pelos mesmos
memorialistas oficiais responsáveis pela criação da memória
histórica local, mas com o diferencial de ser embasada também
em farta pesquisa documental, esta citação, assim como outras
tantas presentes n’A história do carvão, causa no mínimo
estranheza aos leitores familiarizados com a historiografia
tradicional da cidade. Se a notícia da forja abastecida com
carvão mineral problematiza o mito da descoberta feita por
Giácomo Sônego, o mito da criação da primeira indústria por
Benjamin Bristot também é posto em dúvida pela seguinte
complementação: “e o mesmo carvão é empregado pelo Sr.
Frederico Minato em sua máquina de pilar arroz”.235
Igualmente publicada por Pedro Milanez na Tribuna
Criciumense em 1966 – e apenas uma semana após a edição que
continha a versão da “descoberta do carvão” –, a passagem diz
que, para montar a primeira atafona de Criciúma, Benjamin
Bristot teria encomendado duas mós na localidade de Rancho
dos Bugres, em Urussanga. A atafona é um moinho para
fabricação da farinha de milho, ingrediente básico da polenta,
um dos alimentos mais consumidos pelos imigrantes. As mós
são duas grandes rodas de pedra que proporcionam a moagem
dos grãos. Estas, “impulsionadas pela força física do homem”,
foram então roladas “mato adentro” através de uma picada de 25
quilômetros. Ao entardecer do 29º dia de caminhada, atingiram
enfim o topo do morro de onde já se podia avistar o núcleo
colonial. Percorrida a quase totalidade e a etapa mais difícil do
trajeto, os carregadores resolveram pernoitar em suas casas e
deixar para o dia seguinte a descida das mós até a vila. Contudo,
naquela noite, o vento e a chuva de uma forte tempestade
fizeram “mover” a árvore na qual as pedras estavam encostadas,
que rolaram morro abaixo na direção oposta ao destino
pretendido. Aos “desbravadores”, não restou alternativa, “senão
235
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meter novamente mãos a obra e reiniciar a dura caminhada até
chegar ao local da atafona”.236
O historiador Emerson César de Campos chama atenção
para o “caráter épico e por extensão reificador” desta história,
localizada em “um tempo vazio e homogêneo [que] poderia tudo
acomodar”, e que busca assim lograr “a conquista de uma
narrativa definitiva da cidade”.237 De fato, não há referência
sequer à data dos acontecimentos, ficando a sua dimensão
temporal restrita ao emprego de termos como “primeira” e
“pioneiro”, que no contexto da obra remeteriam à virada do
século XIX para o XX. No entanto, é sabido que Benjamin
Bristot nasceu na Itália em 1889 e chegou a Criciúma ainda
criança, junto com a segunda leva de imigrantes de 1892. Dados
biográficos mencionam que foi agricultor, comerciante,
industrial, minerador e, “ainda cedo, iniciou suas atividades
como ferreiro”.238 E parece que muito cedo mesmo, pois se
considerarmos o mito da descoberta do carvão em 1893, no qual
é citado como o responsável por levar as pedras pretas para
averiguação na forja de Pedrinhas, onde era aprendiz de ferreiro,
Benjamin Bristot o teria feito com apenas quatro anos de idade.
Isso conduz à dedução de que, caso ele tenha de fato participado
deste episódio, os “tempos depois” que separam a Revolução
Federalista da descoberta do carvão – conforme narrado por
Pedro Milanez – passariam de uma década, o que torna esta
história ainda menos digna de credibilidade.
Da mesma forma, em 1904, Benjamin Bristot teria
apenas 15 anos, idade improvável para empreender a primeira
indústria de Criciúma. Além disso, a citação do jornal mostra
que neste ano corria pelas cidades vizinhas a notícia de que, no
pequeno núcleo colonial, além da forja domiciliar de Ângelo
236
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Venson, existia uma máquina de pilar arroz que também
utilizava como fonte de energia o carvão mineral extraído
localmente. Seu proprietário, Frederico Minato, era outro
imigrante italiano que viera para a Colônia de Azambuja em
1877 e se transferira para Criciúma em 1892, “instalando em
seguida as suas indústrias de cerveja, banha e arroz”.239
Precisaríamos ser pouco criteriosos para considerar estes
empreendimentos como indústrias, mas se a atafona movida pela
força hidráulica do Rio Criciúma foi encarada como tal, a
máquina de pilar arroz também pode ser. Portanto, antes de
Benjamin Bristot, outros colonizadores mais velhos, que haviam
chegado primeiro e acumulado algum capital, como Frederico
Minato, certamente já exerciam atividades produtivas que não
estavam diretamente ligadas ao cultivo da terra ou à criação de
animais.
Por mais dificultosa que possa ter sido a construção da
atafona de Benjamin Bristot, é certo que ela não foi a primeira
indústria de Criciúma. Assim, a conclusão a que chegamos em
relação ao mito da descoberta do carvão, de que ele carrega mais
informações acerca do momento que foi registrado do que sobre
o período a que alega se remeter, também é válida para o mito
da primeira indústria de Criciúma. Ambas as narrativas se
inserem dentro daquela conjuntura de criação da “históriamemória oficial” sobre Criciúma, como apontada pelo
historiador Dorval do Nascimento,240 e que aqui são tomadas
como sintomáticas de um tempo localizado entre a Capital do
Carvão do pós-guerra e a Cidade das Etnias da virada do século
XX para o XXI. Um período no qual, apesar da preponderância
das expectativas geradas por um certo futuro carvoeiro, delineiase também a sobrevalorização da experiência de um
determinado passado colonizador.
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Estas duas histórias, de descoberta e pioneirismo, são
temas que integram a memória coletiva de um determinado
grupo de criciumenses desde o início do século XX, muito
provavelmente transmitidos através da oralidade, e depois têm
seus primeiros registros sistematizados por Pedro Milanez em
meados dos anos 1960, através da Tribuna Criciumense de José
Pimentel, apontado como um dos “primeiros memorialistasoficialistas” dos “imigrantes e da imigração”.241 Mas apesar das
semelhanças entre os relatos, existe uma diferença elementar nos
usos do passado que são feitos através deles. Enquanto o
primeiro incorpora, como vimos, uma tentativa de conectar a
memória da colonização ao progresso do carvão, o segundo
inaugura uma interpretação que visa justamente romper com
esta atividade econômica. O mito da primeira indústria institui
um modo de contar uma história de progresso desencadeado
pelo próprio processo de imigração e colonização, que seria o
verdadeiro responsável inclusive pelo início do desenvolvimento
industrial, que não era apenas carbonífero, como atestaria a
atafona de Benjamin Bristot.
Seu autor, Pedro Milanez, figura ao lado de José
Pimentel como um dos primeiros memorialistas-oficialistas de
Criciúma. Nascido na cidade em 1909, filho, neto e sobrinho de
imigrantes que fundaram o núcleo colonial em 1880, ele chegou
a ser representante do Consulado Italiano na região sul de Santa
Catarina. Nas várias viagens que fez para a Itália, se empenhou
em localizar antigos parentes, juntar documentos, elaborar
árvores genealógicas, enfim, pesquisar informações que,
juntamente com aquelas memórias e acervos que tinha acesso no
Brasil, possibilitavam a sistematização de textos sobre a
imigração e a colonização, invariavelmente publicados na
Tribuna Criciumense.242
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Este “despretensioso e pequeno compêndio histórico”,
como se refere o próprio autor, foi posteriormente reunido no
livro Fundamentos históricos de Criciúma, editado em 1991.
Pedro Milanez chama-os de “fatos pitorescos mesclados de
enfoques históricos”, que acabarão sendo seguidamente
revisitados pelos demais memorialistas e chegarão a compor até
as obras mais recentes, como vimos n’A história do Carvão de
Mário Belolli e sua alusão à descoberta de Giácomo Sônego. O
mito das mós de Benjamin Bristot, por exemplo, será
reproduzido em livros como Criciúma: orgulho de cidade,
escrito em 2000 por outro descendente de colonizadores
italianos, Archimedes Naspolini Filho, responsável por
introduzir acréscimos como o de que, durante a dita tempestade,
“um dos raios atingiu exatamente a árvore que escorava as
pedras”.243
Quando analisamos as diferentes representações acerca
de Criciúma tendo como referência a Capital do Carvão e a
Cidade das Etnias, levando em consideração a sobreposição dos
horizontes de expectativas e dos espaços de experiência gerados
por ambas em diferentes períodos, fica evidente a assimetria que
há entre elas. Não se trata de um simples processo de sucessão
cronológica entre um discurso e outro, eles coexistem desde o
início do século XX. Tampouco seria a mera oposição entre um
projeto voltado para o futuro, um futuro-presente, e uma
identidade alimentada pelo passado, um passado-presente.
Assim como o carvão tem as suas cultura e memória, também
são incontestáveis os ideais de progresso que povoaram – e
ainda povoam – o imaginário em torno da colonização.
Atualmente, talvez a grande diferença entre uma representação e
outra resida no fato de que – pelo menos no que diz respeito aos
imaginários correntes, e não aos processos históricos em si –
enquanto a Capital do Carvão é vista basicamente como um
ciclo econômico encerrado que teve seu auge mas não foi capaz
de cumprir as promessas de futuro que trazia, a Cidade das
243
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Etnias é tida geralmente como uma história de êxito, que explica
positivamente aquilo que Criciúma é. No dizer de Campos, um
sentido étnico implicado “mais pretensamente como ação
redentora [...] do que propriamente vivido entre os criciumenses
de modo geral”.244
Se no aproximar do século XXI sobressai um
arrefecimento no uso das memórias que buscam conjugar a
experiência da colonização com as perspectivas de progresso
geradas pela indústria do carvão, nas memórias que visam
valorizar o processo histórico da colonização para além da
atividade carbonífera há um sentido de permanência e
aquecimento, o que defino por sobrevalorização. No movimento
de sedução pela memória que envolve o mundo ocidental a
partir do último terço do século XX, Criciúma vê nos processos
de colonização e de desenvolvimento da indústria carbonífera
seus principais referenciais a ser colocados em evidência, mas
deles faz usos absolutamente diferenciados. O posicionamento
crítico que prevalece em relação ao carvão, sobretudo a partir de
perspectivas sociais e ambientais, geralmente contrasta com o
tom ufanista que marca as histórias da colonização, ainda que
esta tenha igualmente contribuído para a degradação ambiental e
para a produção e reprodução de desigualdades sociais.245
Ao analisar as primeiras aparições desta memóriahistória oficial na Tribuna Criciumense a partir da segunda
metade dos anos 1950, Nascimento observa que um dos
aspectos mais constantes, presente em diversos artigos, é uma
“espécie de divisão do trabalho entre a imigração, como obra
civilizatória que forneceu as bases para o início da cidade, e o
carvão, que lhe garantia o crescimento econômico e urbano”.
Geralmente por ocasião do aniversário de Criciúma,
comemorado em 06 de janeiro, eram publicadas opiniões que
244
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creditavam “aos imigrantes, a obra da civilização no princípio, e
ao carvão, a obra do progresso do presente e do futuro”. Em tons
de heroísmo, patriotismo e superação, “a cidade é apresentada
como um patrimônio legado pelas primeiras gerações às
gerações contemporâneas dos autores”, dentre os quais se
destacam José Pimentel, Napoleão de Oliveira, Ézio Lima, Ruy
Hülse, Sebastião Pieri e Sinval Rosário Bohrer.246
No início da década de 1970 surgem os primeiros livros
sobre a história de Criciúma, invariavelmente escritos a partir de
relatos orais colhidos por Mário Belolli e José Pimentel.
Seguindo o estudo de Nascimento, nota-se que através da
Minibiografia de um pioneiro, publicada em 1971, Marcos
Rovaris “é apresentado como exemplo típico de imigrante,
fortalecendo um certo imaginário da imigração, [...] que havia
ganhado um espaço considerável”. A obra está organizada de
modo a ressaltar características e feitos do biografado:
empreendedor, visionário, administrador, apoiador da educação,
primeiro prefeito, idealizador de novas frentes de colonização.
O já comentado Tímido ensaio biográfico de Giácomo Sônego,
de 1972, tem como foco central “vincular progresso e imigração
através do carvão mineral”. E em Criciúma: amor e trabalho, de
1974, os principais atores históricos são os colonizadores
italianos, alemães e poloneses, necessariamente tomados nesta
ordem de importância. Para Nascimento, esta é a “primeira obra
que busca apresentar de forma sistemática a história de
Criciúma”.247
Esta distribuição do mérito colonizador entre grupos
imigrantes oriundos de diferentes nacionalidades está inserida
dentro de um debate sobre a história de Criciúma que, assim
como a divisão civilização-colonização/progresso-carvão, é um
dos principais aspectos que ocupam os memorialistas locais
desde os primeiros escritos dos anos 1950. Quando a excessiva
dependência da cidade para com a atividade carbonífera
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começou a ser questionada de um modo mais contundente,
possibilitando a propagação de discursos que defendiam a
necessidade da diversificação econômica e permitindo o
fortalecimento de representações alternativas à Capital do
Carvão, Criciúma se voltou preferencialmente para o passado
particular da imigração, que estava prestes a comemorar a
significativa data dos 100 anos. Entretanto, em 1980 aquele
pequeno núcleo colonial fundado por algumas dezenas de
famílias vindas da Europa já possuía mais de 112 mil habitantes,
tendo sido grande parte desta população atraída justamente pelas
ofertas de emprego nas minas de carvão, sobretudo a partir dos
anos 1940. Ou seja, ao lado do arquétipo ideal do colonizador
italiano, existiam aqueles de outras nacionalidades, como o
alemão e o polonês, e, para além destes, havia grandes
contingentes na cidade cuja ascendência familiar procedia de
processos históricos completamente diferentes: lusos, negros,
açorianos, indígenas, caboclos... enfim, os chamados
“brasileiros”.
Para contar uma história de grandes feitos heroicos,
circunscritos ao passado e tidos como legados que serviriam no
máximo como exemplo para as gerações do presente e do futuro,
não havia dificuldades em atribuir o pioneirismo à imigração e o
desenvolvimento posterior ao carvão, mas para contar uma
história de progresso capaz de fazer projeções sobre o futuro, era
preciso conjugar colonização e indústria carbonífera, sem
ignorar os “homens do carvão”, mineradores e mineiros que não
eram, na sua grande maioria, descendentes dos fundadores da
cidade. Antes da crise da experiência progressista do tempo e
da sobrevalorização da memória no final do século XX, a
história da colonização também foi organizada segundo um
modelo que gerava expectativas de futuro, tal qual no futuropresente da Capital do Carvão que começava a dar os seus
primeiros sinais de enfraquecimento. Daí surge, o que
poderíamos chamar de duas nuances historiográficas bastante
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sutis: uma que compõe com o carvão e positiva também a
colonização, e outra que busca traçar uma história de progresso
como fruto principalmente da colonização, paralela ao carvão.
Esta questão será engenhosamente resolvida durante as
comemorações do Centenário em 1980. Através da divisão dos
diferentes grupos sociais que compunham a cidade em etnias,
abre-se a possibilidade de elaborar uma história de Criciúma
principalmente a partir do processo de imigração e colonização,
que colocava italianos, alemães e poloneses como protagonistas,
mas admitia também a presença dos antigos “homens do
carvão”, lusos e negros, necessariamente tomados nesta ordem
de importância. É neste contexto que surgem interpretações do
passado e do presente como esta contida na obra Criciúma
1880-1980: a semente deu bons frutos, escrita por Otília Arns:
A terra-prodígio que fora destinada aos
imigrantes italianos, poloneses, lusos,
negros e alemães, reservava em seu solo e
subsolo as riquezas que foram a causa
geradora do progresso material que
projetou Criciúma para as esferas
estadual, federal e mesmo internacional.
O carvão e a argila, extraídos do solo,
atraíram mão-de-obra e propiciaram
condições de emprego necessário para o
sustento de tantas famílias.248

Ao mesmo tempo em que conserva uma sutil ruptura
entre o desenvolvimento promovido pelo carvão e o pioneirismo
da imigração, cuja terra colonizada apenas “reservava” as
riquezas que depois “gerariam o progresso”, o texto
curiosamente coloca lusos e negros na condição de “imigrantes”,
ainda que de modo contraditório não deixe de citar a real
condição de chegada e de presença destas pessoas na cidade:
como “mão-de-obra” atraída pela oferta de empregos na
indústria. Além disso, o “progresso”, antes mais idealizado do
248
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que real, agora tem contornos de algo realizado, com destaque
“estadual, federal e mesmo internacional”. No final do século
XX o futuro parecia enfim se tornar presente, mas já não se
tratava daquele futuro carvoeiro, como projetado no período
pós-guerra. O progresso agora era somente “material”, e gerado
por “carvão e argila”. Juntamente com a representação da
Cidade das Etnias que florescia, a diversificação econômica de
Criciúma se impunha como realidade, contestando cada vez
mais o título da Capital do Carvão e a experiência progressista
do tempo da modernidade que ela representava, ou havia
representado.
Para dar conta de uma imagem que ajudasse a explicar o
processo de construção de Criciúma como a Capital do Carvão,
recorremos à metáfora da forja, que de imediato conformou o
substrato inicial da experiência carbonífera em uma
representação da cidade que trazia consigo grandes promessas
de futuro, presente através da crença no progresso. Já para
pensar a Cidade das Etnias, lançamos mão da noção de cultivo,
que aos poucos soube regar e esperar o momento propício em
que pudesse florescer uma representação da cidade produzida
sobretudo a partir de uma leitura do seu passado, presente
através da sedução pela memória. Partindo das primeiras
sementes lançadas pela experiência da imigração e espalhadas
pela tradição oral a partir do final do século XIX, passando pelo
florescimento de uma história-memória oficial em meados do
século XX – com ou sem carvão –, e chegando até a colheita dos
frutos de uma leitura bastante particular sob a perspectiva étnica
no aproximar do século XXI. Cultivo, principal atividade da
maioria dos colonizadores italianos, alemães e poloneses, por
oposição ao trabalho industrial, operário, mineiro, de quase
todos os “homens do carvão”.
O prevalecimento do futuro, ou do horizonte de
expectativa, que havia marcado a Criciúma do pós-guerra, a
partir do último terço do século XX cedia lugar ao passado, ou
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ao espaço de experiência. Sobreposição de duas experiências de
tempo distintas e assimétricas, representadas pela Cidade das
Etnias, alimentada pela memória de um determinado passadopresente colonizador, e pela Capital do Carvão, fundamentada
no progresso que projetava um certo futuro-presente carvoeiro.
Identidades urbanas construídas a partir de uma atividade
econômica e de um processo histórico que possuem em comum,
além da complementariedade, o fato de serem dois projetos
modernizadores, marcadamente europeizados e desenvolvidos a
partir do final do século XIX.
Da mesma forma que a Capital do Carvão foi incapaz de
admitir outros modos de produção – que não o industrial – sem
classificá-los como inferiores, incluindo os produtos agrícolas
cultivados pelos “colonos”; também a Cidade das Etnias
demonstrará extrema dificuldade na assimilação de outros
“grupos étnicos” que não procedam das imigrações europeias do
século XIX, sem deixar de hierarquizá-los e assim diminuí-los
em importância. Por mais que a pedagogia da colonização se
abra à inclusão de novos grupos por meio de monumentos, obras
historiográficas e comemorações festivas que no limiar do
século XXI contemplem lusos, açorianos, negros, árabes,
espanhóis, teutos, russos e até índios, ao deformá-los em um
conceito de etnia que está diretamente implicado com o de
colonização, acaba por fortalecer um discurso que valoriza cada
vez mais os imigrantes ideais: poloneses, alemães e
principalmente italianos.
3.2 “Criciúma 1880-1980, a semente deu bons frutos”:
o cultivo da Cidade das Etnias
“Fui convidada pelo meu irmão para
auxiliar na organização dos dados.
Quando eu cheguei de imediato tive muita
dificuldade. Depois foi se organizando
melhor. Eles estavam querendo chamar
grupos distintos para a festa. Eu achei
que o único jeito de contar toda aquela
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história era falando de cada etnia. Eu já
conhecia o termo. Depois então o título,
que falavam sempre quando eu os
encontrava: a semente, estes são os frutos
da semente plantada.”
Otília Arns, 2002

Em 1951 o prefeito Paulo Preis aprovou a lei municipal
que denominava “06 de Janeiro” uma rua do centro de Criciúma
e previa a criação, no final da mesma, de um “pequeno
logradouro triangular” que deveria se chamar “Praça do
Imigrante”. Neste local, o executivo ficava autorizado também a
erguer um monumento “em homenagem aos imigrantes que
fundaram a cidade”. Para Nascimento, medidas como estas
procuravam “espacializar formas de representações que
determinados grupos sociais elaboravam sobre a cidade”, mas
cuja demora na construção do referido monumento, que levaria
quinze anos, “demonstra as dificuldades que tinham essas
representações para afirmarem-se socialmente, constituindo-se
como um imaginário dominante”.249
Sobre o que chama de “emergência da etnicidade na
cidade do carvão”, Nascimento defende que neste período,
apesar da predominância de um imaginário carvoeiro,
“determinados temas fugiam a esse controle, como aqueles
referentes à agricultura, o desejo de se ter outras indústrias ou a
homenagem aos imigrantes fundadores da cidade”.250 Em
relação ao 06 de janeiro, por exemplo, o historiador observa que
enquanto a edição do jornal Folha do Povo de 1952 não fez
qualquer referência à data histórica, a da Tribuna Criciumense
de 1956 “foi totalmente dedicada à comemoração do 76º
aniversário de fundação da cidade”.251 Portanto, é sobretudo
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através das páginas deste jornal, dirigido pelo memorialista José
Pimentel, que Nascimento tenta captar estes discursos que
valorizavam as relações sociais de tipo étnico nos anos 1950 e
1960, e emergiam “como uma outra forma de classificação
social baseada na atribuição de origem”.252
Um artigo que Pimentel intitula “Monumento ao
Imigrante”, veiculado em agosto de 1955, constitui uma das
primeiras referências públicas sobre a imigração em Criciúma.
Vazado em ideais patrióticos e com caráter pedagógico, o texto
“vai tentando alargar um espaço de representação referente aos
imigrantes e a imigração em um campo dominado pelo discurso
do carvão na formação da cidade”. A sua proposta era que o
monumento fosse inaugurado em 06 de janeiro de 1956, e como
isso não aconteceu, o diretor então organizou o citado número
da Tribuna Criciumense, inteiramente voltado para a
comemoração da fundação da cidade. Na ocasião, várias
autoridades foram convidadas a escrever sobre o tema. De
acordo com Nascimento, “a maior parte dos discursos valoriza
os imigrantes em um tom cívico-nacional”, semelhante àquele
inaugurado por Pimentel, mas outros, no entanto, “deixam
entrever interessantes questões relacionadas com a etnicidade na
cidade carbonífera”.253
O deputado estadual Paulo Preis, que anos atrás aprovara
a lei de construção do monumento, apesar de ser descendente de
alemães e estar identificado com o distrito de Forquilhinha, que
concentrava a maior parte da população desta origem, “realizou
uma operação discursiva que o aproximava da população das
minas, muito numerosa”. Por isso, sua mensagem deu destaque
ao carvão e procurou colocar, “ao lado dos colonizadores
italianos”, o que ele mencionou como os “homens das mais
variadas origens étnicas [...], que vieram antes e depois”. Para
Nascimento, ele “forja uma concepção de progresso da cidade
que tem em uma ponta o agricultor e na outra o mineiro, [...]
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harmonizando dois polos discursivos sobre a identidade urbana
neste período”. Interessante é perceber também que Preis não
restringe aqueles que seriam os “homens do carvão” à condição
de forasteiros que chegaram depois, atraídos pelos empregos nas
minas.254 Se a data remetia às origens e a intenção era
mencionar “outras” que não fossem a dos italianos do final do
século XIX, então era preciso dizer que, mesmo que a presença
destas pessoas na cidade pudesse ser entendida como posterior,
elas procediam de processos históricos anteriores.
Já no texto “Criciúma: cidade do presente e do futuro”,
Addo Faraco, na sempre ambígua posição de prefeito e
forasteiro, elabora uma leitura que “ressalta o progresso de
Criciúma e o considera como o elemento de ligação entre a
geração sua contemporânea e aquela dos imigrantes”. Para ele,
“acelerar seu ritmo de progresso” seria uma das melhores
maneiras de honrar o legado dos “bravos e indômitos pioneiros”.
Desta forma, mesmo tendo que se posicionar frente a um tema
do passado, Addo tem seu discurso eminentemente voltado para
o futuro, como acusa o título, e por isso, na sua mensagem, “a
temática e as palavras são aquelas da imigração, mas o formato
discursivo é o do carvão”.255 Ao contrário de Preis, portanto, não
há aqui uma leitura étnica da cidade ou um debate sobre suas
origens, mas sim uma fuga dela, por meio de um ideal
progressista que busca romper com este passado, ainda que lhe
preste homenagens e reconheça a sua herança.
Dimensão temporal semelhante tem a leitura do prefeito
em exercício – e também forasteiro – Napoleão de Oliveira,
porém com o diferencial de destacar o trabalho agrícola dos
colonizadores, em provável contraponto aos operários mineiros.
Seu vocabulário apresenta a cidade como “fruto” de uma
história “plantada” pelos “pioneiros”, mas cuja obra estaria
254
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“situada na órbita exclusiva do passado”, estabelecendo assim
uma divisão entre a obra civilizatória dos imigrantes e o
progresso dos “homens do carvão”. Segundo Nascimento,
“civilização e progresso, aqui separados conceitualmente e em
relação aos grupos sociais, mas juntos no forjamento de uma
cidade representada como metrópole do carvão”.256 Em meados
dos anos 1950, a experiência da imigração/colonização parece
ocupar o lugar de um passado reconhecido e valorizado,
contudo, para muitos ainda incapaz de rivalizar com a indústria
carbonífera o posto de verdadeira promotora daquele progresso
tão almejado durante os tempos de predomínio do futuropresente da Capital do Carvão.
José Pimentel, que desde o ano anterior se propunha a
publicar artigos que “destacam a importância da ação dos
imigrantes, especialmente italianos, para o surgimento e
desenvolvimento da cidade”, também inova nesta edição de
1956 ao adotar uma posição que se aproxima daquela de Paulo
Preis, percebendo as origens de Criciúma como uma “fusão” de
italianos, alemães e poloneses ao “elemento nativo”. Do mesmo
modo, parece estar em consonância com a equação defendida
por Napoleão de Oliveira, quando “encaixa perfeitamente a obra
civilizatória dos imigrantes com o progresso trazido pelo
carvão”. Mas é na manifestação acerca do futuro da cidade que
talvez Pimentel tenha de fato se afastado dos demais. Ao
contrário de Addo, nas suas projeções o trabalho “heroico dos
operários” é equiparado ao trabalho “diuturno dos agricultores”,
e a “imensa riqueza mineral” divide espaço com a “expansão de
teu comércio e da tua indústria”.257 Naquele futuro praticamente
monopolizado pelo carvão, para alguns poderia haver inclusive a
incipiente intenção de um futuro não carvoeiro, projetado
justamente a partir de um passado-presente colonizador que
subjazia à Capital do Carvão. Assim germinava a Cidade das
Etnias.
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Como conclui Nascimento, as propostas de construção
do monumento e as comemorações do 06 de janeiro
valorizavam “aquelas famílias que descendiam dos imigrantes
italianos fundadores do núcleo colonial, [...] fortalecendo sua
posição social e cultural nas relações presentes na cidade”. No
aniversário do ano seguinte, 1957, o também forasteiro Sinval
Rosário Bohrer, presidente da Câmara de Vereadores, escreveria
que “a eles devemos, sobretudo, a prosperidade atual deste
município, em marcha acelerada para um grande futuro”. Seja
apresentando a experiência da colonização como uma obra
civilizatória restrita ao passado ou com a capacidade de fazer
projeções de futuro, atrelada ao carvão ou como promotora de
progresso, “a consciência dessa dívida como memória de
Criciúma acaba por alterar as relações sociais, culturais e
políticas que existem na cidade naquele momento”.258
Em 1959, já no final do seu terceiro e último mandato
como prefeito, Addo Faraco voltou a utilizar a Tribuna
Criciumense para enviar uma mensagem à população. Na edição
da véspera do 79º aniversário de fundação da cidade, ele
homenageou os imigrantes fazendo questão de destacar o papel
desempenhado por um personagem que raramente é citado pela
história-memória oficial: Manoel Miranda, o bugreiro
contratado pelo governo que teria conduzido os estrangeiros até
o local de instalação do núcleo colonial. Esta versão destoa das
demais narrativas correntes até então, nas quais predominava “a
ideia de que os imigrantes foram colocados no meio da mata e
abandonados pelas autoridades”, sobrevivendo graças à
coragem, heroísmo, patriotismo e nobreza dos propósitos
trazidos da Europa.259 Para Nascimento, ao destacar o guia de
origem “brasileira”, exímio conhecedor do território e sem o
qual os colonizadores dificilmente teriam sobrevivido, Addo
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“busca igualar, em seu relato, os descendentes dos imigrantes e
aqueles que vieram depois, os forasteiros, apresentando a cidade
como obra dos dois grupos”.260
Três meses mais tarde, a Tribuna Criciumense publicou
o primeiro texto que se apresentava deliberadamente como
sendo sobre a história de Criciúma, escrito por S. Souza.
Fazendo referência “à iniciativa, à colaboração e ao apoio
irrestrito” que recebera de Addo Faraco, o autor elencava nomes
de vários “fundadores”, entre os quais inseria alguns
“brasileiros” e outros imigrantes que não compunham a primeira
leva de 1880, episódio este que sequer foi mencionado. Na
interpretação de Nascimento, isso pode ser “um indício de que
ele considera a história da fundação para além do ato fundador
das famílias italianas”, parecendo atribuí-la “aos primeiros anos
ou décadas da história do núcleo colonial”. Contudo, no mesmo
ano de 1959 o verbete “Criciúma”, da Enciclopédia dos
Municípios Brasileiros, nomeava as famílias que haviam
participado da fundação do núcleo colonial em 06 de janeiro de
1880, além de mencionar o posterior desenvolvimento
econômico promovido pela indústria carbonífera. Para
Nascimento, este foi “o primeiro texto mais claramente escrito
dentro dos cânones da disciplina história”, e suas “formulações e
causas explicativas para o progresso da cidade, tantas vezes
louvado, foram reproduzidas nas matérias que apareceram nos
jornais na década de 1960”.261
Na comemoração de 06 de janeiro de 1960, o presidente
da Câmara Municipal e futuro prefeito, Nelson Alexandrino, fez
uma felicitação aos cidadãos criciumenses que, no entender de
Campos, colocava quase todos os elementos que seriam
trabalhados nas décadas seguintes pela administração pública e
pela historiografia local. Nelson falava dos “80 anos de
progresso” da “Capital do Carvão”; se referia aos “forasteiros” e
à sua ajuda na construção da obra da “civilização”; agradecia o
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“heroísmo dos pioneiros de 1880”, dentre os quais destacava os
“modestos e abnegados imigrantes italianos”; vislumbrava certo
alcance do futuro progressista ao contrastar o “inexpressivo
burgo acabanado de 10 anos atrás” com a cidade dos anos 1960;
empregava o recorrente vocabulário dos “plantadores da
cidade”, das “sementes lançadas”; reverenciava a “memória dos
fundadores”, dos quais apreciava tanto os “propósitos iniciais”
quanto o “acompanhar a sua evolução para a magnífica
realidade do presente”; por fim, convidava todos “a trabalhar
pelo progresso”.262
Neste mesmo ano foi oficialmente fundada a União dos
Estudantes Secundaristas de Criciúma (UESC). Formada
majoritariamente por alunos da Escola Técnica do Comércio de
Criciúma, a entidade surgiu em meio a uma campanha que
buscava superar mais uma crise que era então vivenciada pela
indústria carbonífera. Pela sua presidência, passaram pessoas
que posteriormente teriam – e alguns continuam tendo –
destacada atuação política na cidade, como o memorialista
Archimedes Naspolini Filho e os seus ex-colegas Fúlvio
Naspolini, Olímpio Vargas, Rodeval José Alves, Eno Steiner e
Lúcio Nüernberg.263 Este último, especificamente, provinha da
localidade de São Bento, que segundo Campos também pode ser
classificada
como
“uma
comunidade
alemã
mais
territorializada”, assim como Forquilhinha. Em depoimento
concedido em 2002, Lúcio admite certa preocupação em relação
ao “jeito de ser dos nossos antepassados que estava indo
embora”, quando decidiu, na condição de presidente da UESC,
retomar a proposta de construção do monumento. A ideia foi
então acatada e levada adiante pelo prefeito Arlindo Junkes, que
também era de ascendência alemã, da mesma região próxima a
São Bento, e ex-membro da UESC.264
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Amparados pela lei aprovada por Paulo Preis em 1951 e
atendendo a insistentes reivindicações como as de José
Pimentel, no dia 06 de janeiro de 1966 Arlindo Junkes e Lúcio
Nüernberg finalmente inauguravam o Monumento ao Imigrante.
Mencionando os discursos que ambos proferiram para “elevado
número de pessoas”, a Tribuna Criciumense reportaria aquele
“símbolo da nossa primeira indústria e cujas pedras em sua
aparência tosca e simples significam a primeira alavanca para o
trabalho e o progresso de nossa terra”.265 A primeira indústria se
referia à atafona de Benjamin Bristot, e as pedras toscas faziam
menção às mós, cuja “história a gente conhecia”, como
confirmaria Lúcio Nüernberg.266 Assim, uma vez reencontradas
as pedras do mito, estas passaram a compor a principal parte do
monumento que homenageia os fundadores da cidade. O relato
que corria na tradição oral fora materializado, e a partir de então
seria insistentemente reproduzido por uma pedagogia cada vez
mais eficiente em contar uma história de progresso promovido
pela colonização.
Portanto, este monumento de 1966 é também um
posicionamento frente a um debate sobre a história da cidade e a
memória da imigração que, dentre outras coisas, remetia a duas
questões: a contribuição de “outras etnias” e a relação com o
progresso do carvão. Uma placa de bronze informa: “estas
pedras foram roladas entre mata virgem, cerca de 40 km.
Destinadas à primeira indústria de criciúma, em 1880. [...]
Homenagem aos bravos colonos fundadores desta cidade”.267 A
escolha da “primeira indústria” e o recuo da data para coincidir
com o ano da fundação oficial da cidade deixam transparecer,
como concorda Nascimento, a ideia de que “os imigrantes é que
foram os promotores da industrialização e do progresso de
Criciúma”. Já em relação às origens étnicas destes “bravos
colonos fundadores” – cuja bravura foi aumentada com o
265

NASCIMENTO, 2012, p. 70.
CAMPOS, 2003, p. 174.
267
CAMPOS, 2003, p. 174-175.
266

139

acréscimo de 15 quilômetros no trajeto original –, a opção pelos
“colonos” e “fundadores” indica aquilo que é representado pelas
três colunas mestras que sustentam as pedras: se trata apenas de
italianos, alemães e poloneses.
Mesmo que no monumento não exista algo que indique
diretamente quais seriam os grupos homenageados, a
reportagem da Tribuna Criciumense dizia que a estrutura com as
pedras era “sustentada por três colunas, estas simbolizando as
nacionalidades dos imigrantes italianos, alemães e poloneses,
que de 1880 em diante aqui se fixaram”.268 Informação esta
confirmada posteriormente pelo autor do projeto, o arquiteto
Fernando da Cunha Carneiro.269 Para Nascimento, o Monumento
ao Imigrante, até por sua localização em uma praça pequena e
secundária, dentre outras coisas expressa “um imaginário que
lentamente foi se impondo ao opor o imigrante fundador da
cidade ao ‘homem do carvão’ que chegou depois”, assim como a
“cidade nova e étnica à antiga cidade do carvão, que deveria ser
esquecida”.270
Na tentativa de fazer relações entre a “experiência
irremediavelmente perdida” dos homens que arrastaram as mós
e as “narrativas produzidas a partir disto”, sobretudo no
“intricado processo de criação” do monumento, Campos entende
que são estas “falas sobre a cidade” que “inauguram” um
“sentido étnico” de contar a história de Criciúma. Ele cita o
intenso processo migratório das décadas anteriores para apontar
que “em 1966 boa parte da cidade já era seguramente
constituída por pessoas ditas ‘de fora’”, e que, portanto, “aquele
monumento poderia parecer estranho a uma parcela considerável
da população”. O historiador acrescenta ainda que no mínimo
uma geração antes daquela dos anos 1960, já “se fazia
268
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presente em Criciúma toda uma sorte de gente que não é
colonizadora, não ‘pertence’ a um grupo étnico (ou não se
entendia como tal) e muito menos era vista como pioneira”. 271
Na incipiente releitura étnica da cidade, os “homens do carvão”
foram excluídos, e com eles todos aqueles que não tinham suas
origens especificamente na Europa do final do século XIX.
Durante a década de 1970, com a proximidade do
primeiro centenário da colonização a ser comemorado em 1980,
verifica-se um significativo crescimento no interesse pelo
passado da cidade, e consequentemente pela experiência da
colonização. Como já citamos anteriormente, Nascimento
estabelece uma série de “relações entre os discursos sobre o
passado e a identidade urbana [centrada na etnicidade] que se
construía no período”.272 As leituras feitas por José Pimentel e
Mário Belolli, por exemplo, são semelhantes àquela presente no
Monumento ao Imigrante. Há uma preferência explícita pelo
passado colonizador, estritamente italiano, alemão e polonês, em
detrimento do passado carvoeiro. Contudo, um passado
colonizador cuja presença não se dá apenas através do
reconhecimento de um feito civilizador, como em períodos
anteriores, já que agora ele também é apresentado como
processo, como gerador de progresso e, por isso, rivaliza com a
Capital do Carvão a capacidade de projetar o futuro.
A biografia de Marcos Rovaris, de 1971, dá destaque ao
seu pioneirismo enquanto “o colonizador”, responsável inclusive
pelo empreendimento de novas colônias em municípios
vizinhos. Ao classificá-lo como “criador de progresso”, os
autores fazem questão de mencionar sua atuação em atividades
econômicas não industriais, como agricultura, pecuária e
comércio, assim como atividades industriais não ligadas ao
carvão, como fábrica de banha, serraria e transporte rodoviário.
O “surto surpreendente de progresso da ‘capital do carvão’”, só
é citado na condição de “ensejado” pelos processos de
271
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colonização alemã, polonesa e principalmente italiana. Uma
reedição da obra, de 1980, acrescentaria a participação dos
“capitães da indústria”, Diomício Freitas e Maximiliano
Gaidzinski, não por acaso dois grandes empresários locais que
haviam iniciado no ramo do carvão, mas que a partir de meados
dos anos 1960 passaram a investir na indústria cerâmica, a estas
alturas já compondo entre os principais segmentos produtivos de
Criciúma e região.273
A biografia de Giácomo Sônego, de 1972, como já
comentamos, ao iniciar com uma narrativa da “grande viagem”
da Itália até o Brasil e terminar com a “descoberta do carvão” e
a assinatura do “contrato pioneiro” entre colonos e mineradores,
no entender de Nascimento “demonstra na prática a contribuição
dos imigrantes para o desenvolvimento da cidade”. Os grupos
citados mais uma vez são alemães, poloneses e especialmente
italianos. Mesmo destacando a indústria carbonífera como a
principal construtora de uma cidade grande e moderna, o livro
busca mostrar, como indica Nascimento, “que foram os
imigrantes, representados por Sônego, que afinal propiciaram as
condições para que Criciúma se desenvolvesse”.274
Conforme dito anteriormente, Nascimento considera
Criciúma: amor e trabalho, de 1974, “a primeira obra que busca
apresentar de forma sistemática a história de Criciúma”, cujos
autores “seguem o esquema que Pimentel defendia desde 1955,
de considerar como imigrantes e grupos étnicos os imigrantes e
descendentes
de
italianos,
alemães
e
poloneses”.
Especificamente em relação à colonização do então distrito de
Forquilhinha, o texto deixa transparecer o lado excludente da
leitura étnica da história da cidade, ao dizer que, no passado,
“havia uma localidade pobre, de muitos e pequenos casebres, de
população lusa que não era dona das terras”, e que este “aspecto
273
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econômico, social e religioso se alterou por completo, quando
em 1911, para ali se movimentou uma corrente imigratória
alemã”. Quanto ao carvão, ainda que uma parte do livro seja
dedicada a esta temática, os destaques escolhidos são o mito da
descoberta pelo imigrante Giácomo Sônego e o relato da
fundação da Carbonífera Próspera por um grupo de
colonizadores locais em 1917.275
3.2.1

A apoteose de um aniversário bem festejado:
por uma história-memória do Centenário

Já na obra Criciúma: amor e trabalho, José Pimentel e
Mário Belolli advertiam que, para as celebrações dos cem anos
que se aproximavam, novas obras historiográficas deveriam ser
elaboradas.276 Na verdade, como demonstra Nascimento, “no
decorrer de toda a década de 1970, a comemoração do
aniversário de fundação da cidade remetia para o Centenário”.277
No início de 1977, o prefeito Altair Guidi (ARENA) assumiu a
administração municipal e, pouco mais de um ano depois, após a
visita de uma comitiva da prefeitura à cidade da Caxias do Sul,
que estava comemorando o seu centenário de colonização, o
presidente do Conselho Municipal de Cultura, o memorialista
Mário Belolli, assinou a resolução que criava a Comissão
Central dos Festejos do Centenário de Criciúma.278 No ano
seguinte o médico Dino Gorini foi indicado para assumir a sua
presidência, tendo como vice o empresário Guido José
Búrigo.279 Exatamente uma década após a gincana que lhe dera a
oportunidade de violar o patamar quase inatingível a que tinham
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sido alçados os “homens do carvão”, o descendente de
colonizadores Guido tinha a chance de participar ativamente dos
preparativos das comemorações que marcariam a emergência da
Cidade das Etnias, e o arrefecimento da Capital do Carvão.
Vinculada a esta Comissão Central, foi criada ainda uma
Assessoria de Etnia, a quem caberia organizar os cinco grupos
étnicos que participariam da festa: italianos, alemães, poloneses,
lusos e negros. A dimensão excludente da leitura étnica da
cidade foi resolvida com a inclusão dos “homens do carvão”,
aos quais se atribuiu as “etnias” lusa e negra. A cargo do grupo
italiano, ficaram responsáveis Antônio Zanette e o memorialista
Pedro Milanez. Uma Comissão de Cultura também fora
nomeada, com a incumbência de, entre outras coisas, editar o
“Livro Histórico de Criciúma”, implantar o “Museu Histórico e
Geográfico Augusto Casagrande” e coordenar a construção do
“Monumento ao Imigrante”.280 Um balanço posterior avaliaria
que a atuação da Comissão de Cultura foi de suma importância
para que a comemoração “atingisse a profundidade de
concepção histórica para uma reavaliação dos valores culturais
presentes ao longo dos cem anos de existência da cidade”,
promovendo “um despertar para valores que, até então,
conservavam-se latentes”.
Uma das primeiras ações da Comissão Central dos
Festejos foi eleger a “Rainha do Centenário”. Cinco candidatas,
uma de cada etnia, foram pré-selecionadas, e um júri formado
por pessoas entre as quais estava Ada Lili Faraco de Luca, neta
do ex-prefeito Addo Faraco, elegeu a representante italiana.
Suzana Inês Meller é a única que, no livro do Centenário, tem
mencionados os nomes dos pais, Diamor Meller e Zilda de Luca
Meller, e das avós, Irene Benedet de Luca e Catarina Milanez
Meller, citadas como “pioneiras italianas” e estampadas em foto
ao lado da neta coroada.
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Outro júri escolheu o Hino do Centenário, cuja letra
vencedora, depois de fazer menção à obra civilizadora na
primeira estrofe, falando do imigrante “bravo pioneiro [que]
uma nova cidade fundou”, na segunda e terceira estrofes
novamente hierarquiza as etnias ao dizer que “das itálicas plagas
partiram [...] o italiano, alemão, polonês / africano e o luso
irmanados”. A sequência recorrente poderia ser aleatória, caso o
colonizador ideal não fosse explicitamente oriundo “das itálicas
plagas”, e caso a melodia, em um compasso de tempo, não
separasse dos demais o “africano e o luso”, incluídos, mas
apenas como “irmanados”. Em análise minuciosa dos hinos
inscritos na competição, que previa anonimato dos concorrentes,
Campos identifica que a letra escolhida foi inicialmente assinada
pelo pseudônimo Juvina de Jesus, mas posteriormente alterada e
reinscrita por Sueli Mazurana e pelo padre Cornélio Dall’Alba,
vencedores do concurso. Em suma, o termo “polaco” foi
substituído por “polonês”, e na frase “faz cem anos que o branco
imigrante nesta terra selvagem pisou”, a palavra “branco” foi
trocada por “nosso”. Mais tarde, uma carta enviada pelo próprio
autor ao presidente da Comissão Central dos Festejos, comunica
que o Hino do Centenário estava sendo traduzido, para o
italiano.281
Sobre carvão, a segunda estrofe faz uma menção
indireta, quando diz que os “argonautas” partidos das “itálicas
plagas” buscavam o “Eldorado”. A terceira estrofe canta a
“música rude” entoada por todas as etnias através “dos
engenhos, minas e arados”. Não por acaso, ao lado das “minas”,
que remeteriam ao carvão, há também os “engenhos”, que
representam outra categoria de indústria, mais antiga e não
carvoeira, como vimos no mito da primeira atafona, e os
“arados”, símbolos do trabalho agrícola, não industrial, da
maioria dos colonos. A quinta e última estrofe é enfim toda
dedicada ao carvão, contudo, sem reivindicar a “capital do
carvão”: “Ó Criciúma, sereia morena / Que naceste no verde
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sertão / Do teu seio jorraram as minas / E das minas jorrou o
carvão”.282
Campos chega a defender que, no hino vitorioso, estaria
presente “o reconhecimento da agência colonizadora posta
também pela mineração e não somente pelo imigrante”.283 Esta
interpretação radicalizaria a linha de raciocínio que venho
tentando desenvolver até aqui, pois indicaria que, se no advento
da Capital do Carvão a valorização da experiência da
colonização precisou compor com as expectativas geradas pelo
progresso da indústria carbonífera e num posterior processo de
ruptura emergiu uma leitura da cidade que creditou à
colonização a promoção de “um outro progresso”, no início do
advento da Cidade das Etnias a indústria carbonífera não apenas
precisou
compor
com
a
colonização,
seja
na
complementariedade do passado ou na ainda possível projeção
de um certo futuro, mas também como participante ou
continuadora da obra civilizadora dos “pioneiros” imigrantes, ou
seja, como “outra agente colonizadora”. Nesse sentindo, esta
leitura específica da história da cidade poderia ser identificada
não somente nas obras de memória ou nas comemorações, por
exemplo, mas haveria também uma contrapartida na
historiografia acadêmica, a saber, a Tese de Doutorado de
Carlos Renato Carola, que evidencia a “condução de um
processo civilizador que se difundiu por meio de políticas de
saúde pública e assistência médica [desenvolvidas] em torno da
indústria do carvão”.284
Outro hino, preterido pelos organizadores da festa,
chamou a atenção de Campos. Ele fora inscrito sob o anonimato
de Edite da Silva Freitas, que no uso astucioso do codinome
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Dite Freitas se tornava homônima a um conhecido empresário
local da indústria carbonífera, José Francione de Freitas,
“certamente um nome a provocar ressentimentos, dado o que se
sabia sobre o carvão e o que ele havia feito com a cidade”,
aponta Campos se referindo aos impactos ambientais da
mineração acusados por uma das principais idealizadoras do
Centenário, Maria Marlene Milanez Justi, em entrevista que lhe
concedera em 2002. O hino perdedor de Dite Freitas falava
literalmente das “pedras rolantes”, da “união das raças”, mas
era, sobretudo, uma reivindicação pela Capital do Carvão:
“Criciúma centenária, de povo heróico e tradição, baluarte da
energia, és capital do carvão”.285
A programação do Centenário previa um ano inteiro de
comemoração. A festa começou com uma vigília na véspera,
com serestas, replicar de sinos, fogos de artifício, sirenes e
buzinas. Exatamente à meia noite do dia 06 de janeiro de 1980,
o prefeito Altair Guidi e o presidente da Comissão Central dos
Festejos, Dino Gorini, abriram oficialmente o evento através das
redes de rádio e televisão locais e estaduais. Uma equipe ficou
de plantão nos hospitais da cidade para, onze minutos depois,
registrar o nascimento da primeira criança do Centenário. Às
seis horas da manhã, boa parte dos criciumenses foi acordada
com uma salva de tiros protagonizada pelo 28º Grupo de
Artilharia e Campanha do Exército Brasileiro. No decorrer da
manhã, programas especiais foram transmitidos pela imprensa
escrita, falada e televisionada, um encontro de bandas animou o
calçadão da praça central e cinco corais ligados aos grupos
folclóricos italiano, polonês, alemão, luso e negro prestaram
homenagens a cada “grupo étnico pioneiro”, cantando canções
no seu idioma original. Destaque para as músicas negras, que
em língua portuguesa entoaram frases como esta: “Não pode ter
pátria nem lar / Só tem o destino das águas / Que rolam perdidas
no mar”.286 Definitivamente, o pioneirismo imigrante ou
285
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colonizador, mesmo que atribuído a outras etnias “irmanadas”,
com certeza não poderia ter, para este grupo, o mesmo
significado que tinha para os demais.
Por volta do meio dia, cantou-se “parabéns” com a
presença de vários ex-prefeitos, inclusive Addo Faraco, e um
bolo gigante foi distribuído para o público presente. Mas o ponto
alto da celebração foi mesmo a “sessão cívico-cultural e
religiosa” realizada à noite, transmitida ao vivo para todo o
estado e que reuniu mais de trinta mil pessoas no Estádio
Heriberto Hülse. Na ocasião, a bandeira do Brasil foi hasteada
pelo governador estadual, Jorge Konder Bornhausen; a de Santa
Catarina pelo cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Paulo
Evaristo Arns, criciumense nascido em Forquilhinha; a de
Criciúma pelo prefeito Altair Guidi; a da Itália pelo cônsul
italiano, a da Polônia pelo cônsul polonês, a de Portugal pelo
cônsul português e a da Alemanha pelo bispo diocesano Dom
Anselmo Pietrulla. A negra, na ausência de uma nacionalidade
determinada, a bandeira de Guiné foi hasteada por Salomão da
Rosa, apresentado como “um filho de pioneiro da etnia
negra”.287 Para Nascimento, a presença de Salomão, portando a
bandeira de Guiné, “representa o fechamento de um longo
processo de etnização das relações sociais e culturais presentes
na cidade de Criciúma”.288
Prosseguindo a cerimônia, houve desfile em carro
alegórico da rainha italiana e das demais princesas, todas
vestidas em trajes típicos das etnias que representavam. Depois,
centenas de crianças de escolas locais se movimentaram no
gramado para formar as palavras: “italianos”, “poloneses”,
“lusos”, “negros” e “alemães”. Segundo Nascimento, as
dificuldades decorrentes da representação dos negros pelo
Colégio Marista, um dos principais formadores da elite
287
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econômica e cultural da cidade, bem demonstra que “o
estabelecimento de um certo folclore das etnias” nada mais é
que “um esforço de distinção do grupo e sua afirmação diante de
outros grupos”, deixando demonstrar “a distância que há entre a
elaboração desses traços culturais, folclóricos, e os costumes dos
descendentes”. De acordo com um relatório a que teve acesso,
“foi necessário convidar moços e moças da etnia negra sem
serem alunos, [...] visto que no Colégio Marista estudam poucos
alunos da etnia negra”.289
À exemplo do que acontecera décadas antes com a
comemoração do 33° aniversário da indústria carbonífera,
transformado em uma celebração da Igreja Católica, os festejos
do Centenário também deram lugar a uma grande missa solene.
Registrou-se que “enquanto uma chuva desabava com ventos
tempestuosos em volta de Criciúma, outra caía serena [...] sobre
as cabeças dos quarenta e cinco sacerdotes celebrantes”,
segundo Otília Arns, “providência divina” para que o povo
“pudesse render graças pelo cem anos de semeadura realizada
pelos pioneiros, seus filhos e netos, ao mesmo tempo que
pediam bênçãos para as gerações do presente e do futuro”.290
Além desta missa inaugural, a comemoração do
Centenário incorporou ainda outras tradicionais festas religiosas,
que neste ano ganharam uma atribuição étnica. Assim, a Festa
de São Casimiro, no Bairro Linha Batista, uma comunidade
“polonesa” bastante territorializada, foi dedicada à etnia
polonesa; a Festa em Honra a São José, no centro da cidade, à
etnia italiana; a Festa do Divino Espírito Santo, provavelmente
também realizada no centro, à etnia portuguesa; a Festa do
Colono, no distrito de Forquilhinha, à etnia alemã; e a Festa de
Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, à etnia negra. Na
programação do Centenário, a Festa de Santa Bárbara é o único
evento em que há menção ao carvão.291 A sua correlação com a
289

NASCIMENTO, 2012, p. 144-145.
ARNS, 1985, p. 230-231.
291
ARNS, 1985, p. 225 e 232.
290

149

etnia negra e a realização no bairro conhecido como Vila
Operária Velha, revela uma presença simultânea do carvão na
Cidade das Etnias, assim como deixa transparecer para quais
“novas etnias” estavam sendo preferencialmente redirecionados
os “homens do carvão”.
Sem relação específica com nenhuma das etnias, as
festas de Corpus Christi, de São João, de Santo Agostinho e o
Natal foram igualmente integradas ao Centenário. Da mesma
forma que o Carnaval, o Dia do Trabalhador, a Semana da
Pátria, o Dia das Crianças e o Dia de Santa Catarina. Eventos
novos – e outros nem tanto – também foram realizados ao longo
do ano, como shows artísticos, competições esportivas, Festa
Junina e uma “Homenagem aos Mortos Criciumenses” no Dia
de Finados.292
No dia 09 de janeiro de 1980 foi inaugurado o “Museu
da Colonização Augusto Casagrande”. A organização de um
museu em Criciúma já vinha sendo pensada desde 1960, quando
o prefeito Addo Faraco aprovara uma lei criando o “Museu
Municipal Histórico e Geográfico Getúlio Vargas”, mas a sua
efetivação foi bastante lenta. Somente em 1972 o município
recebeu a posse do imóvel que sediaria a instituição, cujo nome
foi então alterado para “Museu Municipal Histórico e
Geográfico Augusto Casagrande”, em homenagem ao construtor
do prédio doado. Mesmo contando com a lei de criação e sede
própria, a instalação efetiva precisou esperar o contexto de
comemorações do Centenário, quando passou a abrigar um
acervo conseguido principalmente junto às famílias dos alunos
do Colégio Michel, uma das escolas particulares mais
tradicionais do centro da cidade. A cerimônia de inauguração
contou com uma homenagem “ao descendente mais idoso dos
pioneiros imigrantes de 1880”, Caetano Sônego, filho de
Giácomo Sônego, e “ao descendente mais próximo, filha do
292
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primeiro criciumense”, Maria Darós Zanette. Na ocasião,
também foi descerrada uma placa, “Museu da Colonização
Augusto Casagrande”, que ainda se encontra ao lado de outra,
“Museu Municipal Histórico e Geográfico Augusto
Casagrande”. No museu, “colonização” é sinônimo de
“história”, talvez o único pensável, que predomina sobre
qualquer outra tentativa de representar Criciúma, homenageando
assim um grupo específico, os “italianos”.
As comemorações deram lugar ainda a uma exposição
comercial e industrial que “realçou o dinamismo do
empresariado criciumense que tanto honrou, e honra, o espírito
pioneiro voltado para o progresso do Município”. Contando com
102 stands, a Expo 100 recebeu, entre os dias 04 e 12 de outubro
de 1980, a visita de mais de 200 mil pessoas. Mais uma vez o
evento foi permeado por atividades religiosas e culturais, sempre
orientadas pelas cinco etnias, com desfiles de trajes típicos,
apresentações de grupos folclóricos, de grupos de dança e de
corais. Também houve shows de cantores famosos, como Luiz
Gonzaga, com destaque para uma “homenagem à colônia
italiana” feita por músicos contratados especialmente para esta
finalidade. Em suma, “durante a Expo 100 foram homenageados
criciumenses, e não criciumenses, que prestaram serviços a
Criciúma e às famílias colonizadoras”.293 Destacando a
“proeminência dos dados culturais e representacionais sobre o
econômico”, Nascimento aponta que, apesar dos significativos
238 milhões e 150 mil cruzeiros movimentados na feira, a partir
do momento que atibuía “aos imigrantes o pioneirismo no
desenvolvimento industrial da cidade, a exposição demonstrava
que Criciúma era uma cidade industrial e moderna, portanto,
lugar de progresso”.294
A realização da Expo 100 inaugurou o Paço Municipal
Marcos Rovaris, um moderno prédio com mais de 7 mil e 500
metros quadrados, construído para ser a nova sede do poder
293
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executivo local. Seu idealizador foi Manoel Coelho, um
arquiteto de Curitiba que, para Campos, “mesmo
desterritorializado”, pode ser incluído entre os memorialistasoficialistas da cidade, ao lado de José Pimentel, Mário Belolli,
Pedro Milanez, Archimedes Naspolini Filho e Otília Arns.295
Ainda segundo Campos, Manoel Coelho, que havia sido colega
do prefeito Altair Guidi no curso de Arquitetura, foi “o
‘construtor’ do Centenário”, já que projetou, dentre outras obras
menores, a Avenida Centenário e o Parque Centenário, este que,
além do Paço Municipal Marcos Rovaris, é composto pelo
Centro Cultural Santos Guglielmi/Teatro Elias Angeloni, pelo
Centro Esportivo Olavo Sartori, pelo Memorial Dino Gorini e
pelo Monumento da Colonização, todos inaugurados dutante as
comemorações de 1980.296
A programação de encerramento do ano do Centenário
novamente envolveu baile e missa com as cinco etnias. Contudo,
desta vez houve também um culto na Igreja Evangélica
Assembleia de Deus. O ponto alto do encerramento foi o dia 06
de janeiro de 1981, quando foram inaugurados o monumento e o
memorial da cidade, sempre com corais, bandas, serestas,
homenagens a políticos e sacerdotes, cerimônias religiosas e
apresentação de danças folclóricas italianas, portuguesas,
negras, alemãs e polonesas.297 Como descreve Nascimento, no
Monumento da Colonização, escolhido através de um concurso
vencido por Manoel Coelho, destacam-se dois objetivos:
“homenagear os colonizadores pioneiros, valorizando os grupos
étnicos presentes em Criciúma” e “manter acesa a lembrança das
obras de Guidi e das comemorações do Centenário da cidade
[...], evitando o apagamento da sua passagem pela Prefeitura
Municipal”.298
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O monumento é formado por cinco colunas de concreto
com 70, 33, 25, 17 e 14 metros de altura, que se erguem com
diferentes inclinações a partir de uma sala subterrânea de 502
metros quadrados, transformada em uma espécie de museu da
colonização e do Centenário, o Memorial Dino Gorini. Seguindo
análise de Nascimento, “as colunas do Monumento foram lidas
de maneira diferente pelo autor e pela cidade”, já que enquanto
para Manoel Coelho elas representam os dedos de uma mão que
brota da terra, para a maior parte da população elas representam
as cinco etnias fundadoras da cidade. Querela esta que,
inclusive, reflete no nome do monumento, oficialmente
intitulado Monumento da Colonização, mas popularmente
conhecido como Monumento às Etnias. Porém, para Nascimento
“as duas leituras acabam por se cruzar”, sendo que “algumas
inscrições oficiais como que deixam escapar a intenção do poder
público de identificar as colunas com as etnias”, a exemplo da
placa fixada no memorial:
Neste lugar repousa a memória da cidade.
Aqui, as raízes que deram fundamento à
nossa comunidade, estão simbolizadas nas
cinco etnias que formam a base da nossa
população. São os cinco mastros que se
erguem do fundo da terra para o alto, da
escuridão para a luz. E assim esta geração
marca, com este memorial, o ANO 100.
Desta cidade que os pioneiros semearam.
É uma homenagem ao passado. Mas é
também o símbolo maior da nossa
esperança no futuro. E nossa certeza de
que vale à pena continuar semeando.299

De acordo com Nascimento, ainda que os elementos do
monumento
remetessem
ao
trabalho
agrícola
e
consequentemente aos colonizadores, eles também “lembram a
atividade carbonífera e a importância do carvão no
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desenvolvimento da cidade”, compondo um conjunto que
integrava “agricultura, carvão e indústria”, assim como “etnias e
populações carboníferas”, resultando numa proposta de “síntese
identitária que buscava afirmar a superioridade da identidade
étnica, sem, no entanto, desconsiderar os esquemas identitários
anteriores, em especial o imaginário do carvão”. Ideia que
transpareceria também na presença da imagem de um capacete
de mineiro na logomarca do Centenário, para o historiador, algo
que expressa, por um lado, “a força que o imaginário do carvão
ainda possuía na cidade”, mas por outro “pode significar uma
estratégia discursiva que, assimilando em parte um símbolo que
remete à identidade anterior, acaba por fortalecer a nova
identidade urbana que se está expondo”.300
Nascimento chama atenção para um problema colocado
pela identificação entre partes específicas do monumento e cada
etnia, que consiste em hierarquizar os grupos tal qual tamanho e
inclinação das colunas correspondentes. Assim, “muito
rapidamente a população identificou as colunas maiores com os
grupos étnicos pertencentes às correntes migratórias mais
recentes, os imigrantes italianos, alemães e poloneses”, com
destaque para a “supremacia da etnia italiana, representada pela
maior coluna do Monumento, desproporcionalmente maior que
as demais”. Para o citado autor, “na nova identidade urbana
valorizadora da etnicidade, havia lugar para todos, entretanto os
melhores lugares eram reservados para um grupo bem específico
de pessoas”. Interpretação esta “estimulada pela própria forma
como a história oficial e o poder público vinham tratando a
formação da cidade”, sendo que “as apresentações seguiam essa
ordem, com pequenas exceções: italianos, alemães, poloneses,
negros e lusos, [...] sempre com o grupo italiano em primeiro
lugar”. Por fim, Nascimento conclui que “a leitura popular do
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Monumento da Colonização e da identidade urbana que ele
expressa é extremamente sóbria e convincente”.301
Segundo Campos, o que fica claro no monumento é a
iniciativa de “instituir e solidificar uma ideia de cidade que,
mesmo tendo a ideia de ‘movimento’ citada, guardaria as
raízes”. Sobre as “controvérsias das leituras [...] que dizem que
o monumento representa cada uma das cinco etnias [...] pela
‘ordem presencial’”, o historiador cita uma entrevista que o
próprio arquiteto Manoel Coelho lhe concedera em 2002, na
qual nega esta hierarquização, insistindo na representação dos
“cinco dedos da mão, trazendo a riqueza para cidade [...], a
união entre o que foi agricultura e depois o carvão”. Na
interpretação de Campos, “se há algo positivo na valoração
étnica, é que [...] populações antes pouco visibilizadas ou
excluídas, caso das chamadas etnias portuguesa e da negra,
alcançaram visibilidade”, contudo, o historiador adverte que
“isto não significa necessariamente inclusão”.302
Foi também sob um mal tempo, assim como quando o
ex-prefeito Addo Faraco inaugurara o Monumento aos Homens
do Carvão em 1946, principal símbolo da Capital do Carvão,
que o prefeito Altair Guidi inaugurou o Monumento da
Colonização em 06 de janeiro de 1981, marcando o advento da
Cidade das Etnias. Segundo Otília Arns, “a chuva que caía
serena” durante a abertura das comemorações no ano anterior,
um ano mais tarde deu lugar “a uma chuva que caía em
cântaros” sobre “a multidão que assistia o descerramento da
bandeira do Centenário”.303 O novo Monumento das Etnias
materializava aquilo que as comemorações haviam instituído:
uma representação da cidade preferencialmente pelo seu
passado, um passado-presente da colonização, da colonização
europeia, especialmente italiana, do final do século XIX. Mesmo
que em 1980 ainda existisse um significativo horizonte de
301
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expectativas fundamentadas na ideologia do progresso, estas já
não mais pareciam ser totalmente dependentes do carvão como
outrora. O futuro deveria ser industrial, urbano, mas não
necessariamente carvoeiro. Parecia predominar, agora, uma
sedução pela memória que cada vez mais valorizava um
determinado passado colonizador. Nestes dois tempos, muitos
criciumenses assistiam desconfortáveis, molhados ou debaixo de
guarda-chuvas, às inaugurações de monumentos que hora lhes
colocavam no lugar mais alto, pra que não se esquecessem de
quem os sustentava lá, hora no lugar mais baixo, para que
lembrassem a condição em que estavam lá. Fosse enquanto
“negros”, “lusos” ou “homens do carvão”.
Previsto para ser lançado também durante o ano do
Centenário, o livro Criciúma 1880-1980: a semente deu bons
frutos, coordenado por Otília Arns, acabou sendo editado apenas
em 1985. A partir dos depoimentos que coletou e das
documentações que analisou, Campos afirma que, desde o
início, a Comissão Central dos Festejos “não queria algo
somente empírico” e tinha consciência de que para isso “seria
necessário profissionais muito qualificados”. Foi então que,
“para organizar dados e gerenciar as entrevistas que estavam a
todo vapor sendo feitas”, chamaram a professora da
Universidade Federal do Paraná, Otília Arns, irmã de Bertoldo
Arns, integrante da Comissão.304 Para Nascimento, a obra tem
dois objetivos principais: “valorizar o momento de fundação da
cidade e os grupos que a fundaram” e “contribuir para que os
grupos étnicos compreendam a importância que tiveram para a
construção da cidade”.305
O primeiro capítulo, intitulado “As etnias”, começa com
uma descrição das “origens dos grupos étnicos”. São
mencionadas as regiões do norte da Itália, de onde teriam vindo
304
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os imigrantes italianos, e as da Polônia, de onde teriam vindo os
imigrantes poloneses. Porém, com relação aos alemães, se faz
um aparte para distinguir o grupo teuto-russo, que chegara ao
final do século XIX, do grupo que havia fundado Forquilhinha
em 1912, procedente de um processo de migração interna
iniciado com a instalação da Colônia de São Pedro Alcântara em
1829. Mas são os negros e lusos que precisam de introdução
especial, precavendo que estes se diferem dos demais por duas
razões: “não se fixaram no município de Criciúma em levas” e
“não fundaram uma comunidade colonizadora”. O texto cita
ainda “a existência de famílias lusas isoladas por volta de 1880”,
portanto antes da chegada dos primeiros imigrantes italianos, e
as procedências mais comuns dos negros, vindos entre 1905 e
1920 dos municípios de Tubarão, Laguna, Araranguá e
Jaguaruna.306
Sobre as “causas da emigração”, a autora adverte que,
como quatro dos cinco grupos étnicos são europeus, “faz-se
necessário considerar o contexto histórico e sócio-econômico da
Europa, sobretudo durante o século XIX”. Desta forma se efetua
a exclusão histórica das populações de origem não europeia,
assim como dos processos de povoamento anteriores ao século
XIX. Citam-se então os problemas de ordem política e
econômica, com destaque para os provocados pela Revolução
Francesa e pela Revolução Industrial. Ao final, depois de breves
relatos sobre a conjuntura interna da Itália, da Polônia e da
Alemanha no período das grandes migrações, há um pequeno
texto sobre “O Brasil e a colonização do sul”, organizado de
forma a destacar a “população insignificante” do país naquele
contexto.307
Após esta parte introdutória, o livro dedica um
subcapítulo para cada etnia, escritos principalmente a partir das
informações obtidas com inúmeras entrevistas, mas também
embasados em farta revisão bibliográfica e consulta a alguns
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documentos inéditos. O primeiro grupo contemplado é o
italiano, ao qual são dedicadas 38 páginas. O texto é composto
por uma rica narrativa sobre a vinda das primeiras 50 famílias de
imigrantes, abordando a “difícil situação política, social e
econômica da Itália”, a propaganda da imigração feita junto às
igrejas católicas, a atuação de Demétrio Dário como um dos
primeiros interessados e arregimentador de outras famílias, e a
difícil travessia transatlântica de um mês e seis dias, partindo do
porto de Gênova, com escalas no Rio de Janeiro, Santos,
Paranaguá e Desterro/Florianópolis, até a chegada em Laguna.
De Laguna, os imigrantes teriam seguido em canoas de remo até
Tubarão, e de Tubarão, continuado a pé o caminho de mais de
40 quilômetros até a colônia de Urussanga, onde foram
recepcionados pelos conterrâneos ali instalados há dois anos.308
Depois de alguns dias em Urussanga, prosseguiram o
trajeto de 25 quilômetros até o local aonde deveriam fundar o
novo núcleo colonial. Nesta parte, Arns menciona a informação
do historiador Osvaldo Rodrigues Cabral, de que os imigrantes
“foram encaminhados para uma nova linha, mas temendo,
muitos deles, a presença constante dos silvícolas, recusaram-se a
ocupar Criciúma, já no vale do Araranguá”. Cita também um
manuscrito de memórias da família Zanette, que fala que, “em
plena floresta” e “acompanhados por soldados que conheciam a
região”, encontraram “o local conveniente a mais esse evento da
civilização”, onde já havia “um velho barracão erguido e
abandonado por alguns sertanistas”. Corroborando a ideia
defendida por Addo Faraco em 1959, o Livro Tombo I da igreja
também registra “o acompanhamento dos soldados que os
protegiam contra os bugres”. Há ainda o relato de Estevão Pieri,
que rememora “uma pequena coivara feita pelo governo e um
velho barracão fechado, de coqueiro rachado, coberto de palha,
lá mais ou menos onde é o jardim de Criciúma”, moradia inicial
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de “toda a imigração junto”. Entretanto, a autora faz questão de
mencionar as versões do memorialista Pedro Milanez e os
registros do Padre Luigi Marzano, que destacam o abandono dos
recém-chegados, “que se sentiam desamparados por parte das
autoridades e sem experiência para enfrentar o tipo de vida [...]
na mata virgem de Criciúma”.309
Cruzando algumas fontes, o livro elenca as 26 famílias
que seriam pioneiras, a que segue a reprodução de várias
fotografias de cada uma delas, além de outras famílias vindas
em levas posteriores. Após a descrição da distribuição e do
pagamento dos lotes coloniais, a obra passa a abordar as
primeiras impressões daqueles que, “isolados de toda a
civilização”, agora se encontravam “rodeados de mata virgem, o
habitat de animais, alguns muito ferozes, e de ‘bugres’ que viam
no homem branco um intruso indesejável”. Sobre o contato
entre os novos colonizadores e o povo xokleng, chamados de
“bugres”, Otília Arns aponta o desenvolvimento de “um
verdadeiro estado de guerra”, narrando casos de extrema
violência que a fazem concluir que, “diante de tanta tragédia”,
“os perigos dos animais selvagens eram insignificantes”, “as
enchentes dos rios de menor importância”, e “as doenças [...]
desígnios da Proviência capazes de unir homens”.310
Descreve ainda as práticas de caça, pesca e a produção
agropecuária com seus derivados manufaturados, dá acentuada
atenção à religiosidade praticada pelos imigrantes e aborda
aspectos da cultura escolar, dos costumes, da língua, das vestes,
das habitações, da culinária, das atividades de lazer, e das
configurações famíliares dos pioneiros. Sempre ilustradas com
imagens que procuram comprovar o que está sendo lido, com
destaque para várias imagens de equipamentos, ferramentas e
309
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utensílios domésticos colocados em expositores, provavelmente
apresentados por ocasião das comemorações do Centenário,
como no Museu Augusto Casagrande, na Expo 100 ou no
Memorial Dino Gorini.311
Quanto às relações com outros grupos étnicos, Arns
alega que “os pioneiros italianos tinham consciência da sua
identidade étnica” e que, devido às diferenças de idioma, “cada
comunidade étnica vivia, nos primeiros tempos, em isolamento
quase completo”. A criação de escolas que usavam a língua
portuguesa é apontada como “uma abertura que procedeu-se
apenas mais tarde”, tornando “lento o processo de aculturação”.
Em relação aos casamentos interétinicos, a autora reconhece que
“havia uma restrição bastante acentuada em todas as etnias”,
mas cita manuscritos de memórias para dizer que “João Zanette
era um homem compreensivo, aceitando plenamente as leis e os
costumes brasileiros; inclusive, deixou sua filha mais velha [...]
casar com um brasileiro”.312
Um levantamento das primeiras indústrias de Criciúma,
apresentada como aquela que “é hoje a região mais
industrializada do sul do Estado de Santa Catarina”, elenca
serrarias, moinhos, atafonas, ferrarias, mercenarias, olarias,
alfaiatarias, frigoríficos, queijarias, farmácias, sapatarias,
alambiques, cervejarias, fábricas de borracha, cooperativas e
outros negócios, nenhum deles ligados ao carvão. O texto
conclui que “a fisionomia humana não mudou nesta Criciúma
adulta que festeja o seu Centenário”, mas que mudaram os
“aspectos econômicos e sociais que molduram a paisagem
humana nesta Criciúma que desenvolveu seu enorme potencial
através de algumas gerações”. Por fim, faz um fechamento
dizendo que “o pioneiro italiano está presente no elenco de
nomes que lideram a indústria e o comércio da Criciúma
311
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centenária”, e que, portanto, aquele que observar o
“desenvolvimento que tanto emploga o visitante, descobrirá que
a etnia italiana continua marcando e caracterizando uma
moderna sociedade que não abdicou dos valores e dos ideais
trazidos da Itália”.313
A segunda etnia abordada é a polonesa, contemplada
com 12 páginas, menos de um terço do total dedicado à italiana.
O texto também inicia com a narrativa da vinda das primeiras
famílias de imigrantes em 1890, que viviam na Polônia uma
condição semelhante à da Itália, classificada como “dificuldades
de ordem sócio-econômica”. Acrescentam-se os problemas
decorrentes da ocupação do país por potências estrangeiras, que
proibia a imigração e obrigava muitos a fugir clandestinamente.
A travessia transatlântica, assim como o trajeto de trem até
pedras grandes e de carros-de-boi até Criciúma, é relatada pelos
entrevistados sem grandes problemas. No entanto, a autora
salienta o rápido esgotamento dos recursos trazidos da Polônia e
a ausência de ajuda do Governo Brasileiro como duas privações
que dificultaram o processo de adaptação ao novo meio.314
Além desta primeira leva, formada por “profissionais e
trabalhadores das fábricas”, mais duas teriam chegado no ano
seguinte, sendo seus membros “todos agricultores”. A autora
procura registrar o nome de todas as famílias mencionadas nas
fontes. Com praticamente a mesma estruturação do subcapítulo
anterior, segue uma significativa descrição das práticas
religiosas e de outros aspectos culturais, como a língua, os
costumes, a culinária, as habitações, as vestes e o lazer,
igualmente ilustradas com muitas fotografias. Arns também
afirma que, “como os demais imigrantes, os pioneiros poloneses
tinham plena consciência da sua identidade étnica”, e que
“mantinham distância e reserva em relação às pessoas de outras
etnias”. Faz alusão à existência de duas igrejas em Cocal do Sul,
uma polonesa e uma italiana, e cita declarações de que “alguns
313
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sentiam certa afinidade com os alemães, com os italianos, no
entanto, a situação era pouco amistosa”.315
Mesmo havendo em Criciúma grandes empresários de
ascendência polonesa, como os membros da família Gaidzinski,
proprietária da Cerâmica Eliane, o livro não faz qualquer tipo de
ligação entre esta etnia e o progresso, as indústrias, o
desenvolvimento da cidade ou a modernidade, como fizera com
os italianos. No final do texto, Arns se limita a concluir “que os
descendentes dos pioneiros poloneses constituem hoje uma
classe média bastante desenvolvida”.316
Na sequência vem a etnia lusa. Em suas meras cinco
páginas, o texto faz uma breve digressão até o século XVII para
falar da “mais antiga colonização”, feita por “bandeirantes
paulistas de origem lusitana”. A partir das relações entre Laguna
e o Continente de São Pedro do Rio Grande, Arns deduz que
“houve um intercâmbio esporádico de bandeirantes no sul de
Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, onde as terras já
eram disputadas”. Em seguida, destaca que “a colonização
lusitana teve um grande desenvolvimento com a vinda dos
imigrantes açorianos que se fixaram no litoral”, e que “um fator
nada desprezível quanto à presença histórica do elemento lusobrasileiro é o [...] grande número de tropeiros serranos
encontrados no sul catarinense”.317
Para falar sobre a chegada dos lusos, Otília Arns faz sua
primeira menção às atividades carboníferas, quando afirma que,
“com o progresso de Criciúma e um maior aproveitamento do
carvão [...], muitos brasileiros de origem lusitana procuravam
seu sustento nesta cidade”. A procedência geográfica do grupo é
indicada pelas “cincunvizinhanças de Laguna, Tubarão,
Jaguaruna, Araranguá e Pindotiba”, de onde vinham a Criciúma
“para integrar-se nas etnias aí existentes”. Depois, são narradas
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as trajetórias de algumas pessoas de origens portuguesas, como
o comerciante Nicolau de Souza Machado, “um dos primeiros
representantes da etnia lusa”, que teria se instalado na cidade em
1905. Nicolau também exercera a função de professor e, em
entrevista, um de seus filhos disse que o pai costumava contar a
história trágica de quando presenciara a morte de Nelo,
apontado como “a primeira vítima das minas de carvão
provocada por soterramento”.318
O empresário Jorge da Cunha Carneiro é descrito como
“outro homem representativo da indústria do carvão”. Casado
com Vitória Búrigo, uma descendente de imigrantes italianos,
era pecuarista, inspetor escolar e teria ocupado cargos
administrativos municipais. É apontado como um dos
fundadores da Carbonífera Próspera e por muitos anos diretor da
Carbonífera São Marcos. Porfírio Bernardino Borges, outro
citado, casara com Dosalina Zanette, filha do imigrante italiano
João Zanette, matrimônio este que, segundo relatos, gerou certo
“preconceito de nacionalidade”, já que “os italianos verdadeiros
pouco simpatizavam com os portugueses”. O texto cita mais
“imigrantes oriundos de Portugal”, e Dona Micas, que teria
chegado de Lisboa com os pais também em 1905.319
Ainda que dedique alguns parágrafos a aspectos da
cultura portuguesa, como os artesantos, a culinária, a
religiosidade, as práticas de lazer e as vestimentas, a autora
adverte que esta cultura “pouco prevaleceu na referida
colonização onde contavam com absoluta minoria”, constatando
que “a tônica predominante no seu modo de vida foi a adaptação
ao meio, assimilando os costumes dos habitantes da região”.
Com relação à identidade, Arns diz que “hoje os descendentes
de lusos ocupam lugar de destaque na sociedade de Criciúma e
pode-se afirmar que os festejos do centenário lhes evocaram a
consciência de sua etnia”.320
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As sete páginas que versam sobre a etnia negra, iniciam
mencionando o poeta catarinense Cruz e Souza, para afirmar
que “a figura do negro é encontrada em todas as cidades e vilas
sul-catarinenses”, com destaque para os seus “talentos inatos” na
música, na dança e no futebol. Também diz que sobre o
elemento negro “repousava toda uma economia brasileira
baseada no trabalho braçal do escravo”, e cita um levantamento
de 1887 que indicava a presença de 1694 escravos em Laguna,
1064 em Lages e 474 em Tubarão. Quando fala sobre a relação
com as outras etnias, ao mencionar depoimentos que revelavam
as dificuldades para conseguir empregos, por exemplo, Arns
aponta que “o negro sofreu ainda por algum tempo o estigma da
escravidão”.321
Assim como com os lusos, é atribuído o ano de 1905
como sendo a data da chegada dos primeiros negros em
Criciúma. Entre estes pioneiros o texto destaca, com foto, “um
Manoel Estevão” que teria vindo em 1912. A procedência
geográfica é indicada pelas localidades de Gravatal, Braço do
Norte, Cedro, Laguna, Tubarão, Jaguaruna e Araranguá, de onde
partiam em busca de empregos nas minas de carvão e na
construção da estrada de ferro. Uma parte do texto, intitulada “o
problema da permanência do negro em Criciúma”, menciona a
relação entre os processos migratórios e as oscilações
econômicas da indústria carbonífera. Seguindo o padrão do
livro, a autora procura descrever traços culturais do grupo,
mesmo antecipando que “os primeiros negros, de modo geral,
não valorizavam muito a cultura, a preocupação primeira era
ganhar dinheiro para a sobrevivência”. Defende que “os negros
eram católicos apostólicos romanos” e cita várias festas, ritos e
celebrações desta religião, mas também deixa escapar que “hoje
os umbandistas comemoram a festa de Iemanjá”. Sobre a língua,
aponta que “os pioneiros negros, segundo evidências
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constatadas, não conheciam nenhum dialeto africano”. São
elencadas ainda as atividades de lazer, as vestimentas, a
culinária e as artes.322
A última das etnias a ser contemplada, a alemã, está
subdividada entre os dois grupos já mencionados. Primeiro, há
três páginas sobre os teuto-russos que teriam imigrado em 1890,
num processo bastante semelhante àquele narrado sobre os
poloneses. Citam-se as famílias pioneiras e aspectos da cultura,
com destaque para a religião luterana e o êxodo da maior parte
do grupo, que retornou para a Rússia ou migrou para a
Argentina. Como causa da não permanência, um dos
entrevistados aponta “a péssima qualidade das terras, as
promessas não cumpridas pelo governo e a estagnação que se
fazia sentir na colônia”, além de “outros incidentes que
culminaram em tragégia e morte”.323
O segundo grupo, referente à etnia alemã de
Forquilhinha, é contemplado com 23 páginas. Na verdade, por
inclinações pessoais de Otília Arns, que é natural de
Forquilhinha e pertencente a uma das famílias alemãs mais
detacadas da cidade, esta parte constitui praticamente outro livro
dentro do livro. Há, inclusive, uma introdução especial, dizendo
que, enquanto Criciúma “possui um acervo de documentos [...]
que explicam a impressionante fisionomia do progresso material
e cultural”, Forquilhinha tem apenas “algumas crônicas”, duas
de seu pai, Jacob Arns, duas de Adolfo Back e uma do padre
Paul Linartz, que a autora utiliza “com o intuito de valorizar
esses documentos inéditos”. Para tanto, recorre também às
entrevistas e solicita a colaboração de um de seus irmãos, frei
João Crisóstomo Arns, “que conheceu de perto, não só os
primeiros pioneiros, como [...] tudo aquilo que constituiu o
ambiente do início da colonização”.324
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O texto começa mencionando aquelas que teriam sido as
“duas oportunidades de conscientização histórica” de
Forquilhinha, o cinquentenário de fundação da localidade em
1962 e o Centenário de Criciúma em 1980, destacando os nomes
das famílias homenageadas e uma espécie de “evolução
cultural” da colônia. Depois, narra a vinda dos primeiros
imigrantes alemães para o Brasil, no início do século XIX, e a
nova migração de São Pedro de Alcântara para as nascentes do
rio Capivary, mais ao sul, onde fundaram a colônia de São
Martinho em 1863. Sempre procurando enaltecer a profunda
religiosidade, o desenvolvimento material e os nomes de todas
as famílias colonizadoras, os autores narram enfim a nova
viagem de mais de 100 quilômetros, a pé e em lombo de
animais, até o local em que outro grupo de descendentes de
imigrantes alemães, vindos de São Martinho, fundou
Forquilhinha em 1912.325
Uma descrição da “geografia física e humana” do lugar
salienta que “as terras já não apresentavam matas propriamente
virgens porque, de modo ralo, estavam ocupadas por caboclos e
algumas famílias de origem italiana e polonesa”. Há referência
também a famílias de “letões que formavam comunidades
fechadas, luteranas e adventistas”. Arns afirma que “as
primeiras famílias de Forquilhinha, sendo descendente da
segunda ou terceira geração de imigrantes, dominavam, de
modo geral, a língua portuguesa”, ao mesmo tempo em que
“conservavam seus dialetos originários da Alemanha”, criando
“um certo bilinguismo em algumas famílias [...] e na escola”.
Descreve ainda aspectos das habitações, das vestes, da culinária
e das atividades de lazer. Depois, seu texto consiste em uma
mescla de apresentação, reprodução e comentários das citadas
crônicas, frequentemente entrecortadas por fotografias e
memórias da própria autora. Estes documentos, classificados
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como inéditos, relatam a criação das primeiras escolas, a intensa
vida religiosa da comunidade, a construção da igreja, a fundação
da cooperativa de laticínios, além de trazer biografias do pai e
de outro irmão da autora, respectivamente o pioneiro Gabriel
Arns e o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns.326
Como interpreta Nascimento, o livro do Centenário “se
propõe a fixar uma memória oficial sobre a origem e o
desenvolvimento de Criciúma [...], que tem os grupos étnicos
como os únicos atores efetivos na história da cidade”. A partir
da perturbação no esquema narrativo provocado pela inclusão de
negros e lusos, este historiador entende que, em uma “cidade
étnica, porém, pretensamente democrática, a nomeação de
negros e ‘brasileiros’ como grupos étnicos buscava contemplar a
maior parte da população”, porém, no intuito de “conformá-la a
um esquema que, na prática, relegava a ela um papel secundário,
já que o principal era desempenhado pelas etnias de origem
europeia (italianos, alemães e poloneses)”.327
O segundo capítulo do livro do Centenário, busca
“levantar a estrutura étnica da população do município de
Criciúma, juntamente com algumas características sócioeconômicas e culturais de cada grupo étnico”. Para tanto, foram
entrevistados 1951 criciumenses, de um total de 112 mil
habitantes. Podemos dizer que esta pesquisa encerra,
basicamente, três objetivos principais: 1) quantificar a
participação de cada etnia na composição da população da
cidade, reafirmando o predomínio de descendentes de italianos;
2) identificar níveis de preservação da cultura dos antepassados,
sempre no sentido de positivar as tradições dos imigrantes
italianos, alemães e poloneses; e 3) cruzar dados sociais e
econômicos com os de ascendência étnica.328
O primeiro gráfico apresentado indica “a população do
município de Criciúma e sua filiação étnica”, trazendo os
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italianos como principal grupo, com 38% do total. Em seguida
estão aqueles que se declararam lusos, com quase 20%. O
terceiro maior grupo, com 12%, é nomeado como “brasileiros”,
em nota apresentados como aqueles que “não têm noção de
descendência lusa; talvez reminiscência de índio”. Os alemães
corresponderiam a 8%, negros a 3% e poloneses a menos de 2%
do total. Os baixos índices de miscigenação, que somadas não
chegariam a 9%, leva os pesquisadores a concluir que a maior
parte dos informantes “ainda se mantém fiel à etnia de seus
antepassados, evitando os cruzamentos”. Na categoria “outros”,
menos de 6% se declararam de origem “francesa, espanhola,
árabe, holandesa, indígena, russa, boliviana e lituana”. Dentre os
entrevistados, 2% não responderam qual era a sua ascendência
étnica.329
Conforme Nascimento, se “brasileiros”, lusos e negros
fossem considerados enquanto populações vinculadas à cidade
carbonífera, “este conjunto atingiria mais de 35% da população,
o que mostra a sua importância mesmo em uma pesquisa que
tem claramente o objetivo de mostrar uma cidade étnica”. A
título de comparação, cita outra pesquisa realizada em 2003, que
a partir dos sobrenomes cadastrados na CELESC e no
pagamento do IPTU, mostra que o total seria composto por 70%
de luso-brasileiros e 25% de descendentes de italianos, “vindo
após outros grupos étnicos com percentuais bem menores, como
descendentes de alemães, espanhóis e poloneses”. Para ele, esta
discrepância decorre da divisão que Arns faz entre lusos e
brasileiros, assim como da valorização “do imaginário da
imigração no contexto das comemorações do Centenário [...], o
que certamente levou muitas pessoas a se identificarem como
sendo de origem italiana, em especial”, algo que também teria
dificultado a pesquisa posterior, pois as “respostas dadas pelos
entrevistados e a análise feita, adotando o critério dos
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sobrenomes do dicionário, não coincidiram com a precisão
desejada”. Para Nascimento, as duas pesquisas “não deixam de
ser metodologicamente sustentáveis”, sendo que ambas dão
conta de mostrar “como os dados são utilizados na sustentação
de determinadas posições acadêmicas e na disputa simbólica
entre os grupos sociais”.330
Arns também “procura verificar a localização geográfica
dos descendentes dos diferentes grupos étnicos”, do mesmo
modo que “nos capítulos referentes às etnias pioneiras já se fez
referência à localização geográfica dos núcleos por elas
fundados”. Vários gráficos apresentam a relação entre as
variáveis de “descendência” e sua respectiva distribuição pelas
oito regiões em que fora dividido o munícipio: zonas nordeste,
noroeste, sudeste e sudoeste da cidade de Criciúma, zonas leste
e oeste do distrito de Forquilhinha, e zonas norte e sul do distrito
de Rio Maina.331 Nesse sentido, Campos destaca que em
Criciúma “as políticas públicas, os fazeres de toda a gente e
sorte, durante muito tempo foram limitados a territórios bem
delimitados”. Mesmo apontando que, no aproximar do século
XXI, “estes territórios foram se fluidizando e, por extensão,
tornando cada vez mais híbrida a cidade”, o historiador adverte
que “talvez isto tenha contribuído para uma ideia que se teve na
cidade de ver o colonizador como alguém exclusivamente
europeu ou um seu descendente”.332
Sobre o “processo de aculturação que os descendentes
dos pioneiros das diversas etnias hoje estão atravessando”, o
livro aponta que “um indicador seguro” seria “o grau de
domínio da língua dos antepassados”. Neste ponto, por exclusão
lógica do português, idioma naturalmente atribuído também aos
negros, a pesquisa acaba por se concentrar nas línguas italiana,
alemã e polonesa. Assim, a autora atesta que “mesmo os
descendentes de negros, lusos e ‘brasileiros’ [...] não se puderam
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furtar a influência avassaladora que partiu das línguas dos
imigrantes”, salientando “a maior influência linguística [da]
etnia italiana”. Quando interpostos estes dados com os
“cruzamentos interétnicos”, conclui-se que as “condições mais
propícias para a conservação de uma língua estrangeira [...] são
encontradas no próprio grupo dos respectivos imigrantes, sem
miscigenação”, ou que nos “elementos autóctones, isto é, de
descendência ‘brasileira’, negra e lusa, uma língua estrangeira
só pode se impor graças ao convívio com pessoas que cultivam
essa língua”.333
Para explicar o maior uso do alemão e do italiano nos
“pacatos núcleos do interior”, Rio Maina e Forquilhinha, a
autora aponta “o alto nível de identidade étnica”, em
contraposição às dificuldades geradas pelo “estilo de vida típico
da cidade”, e a presença, em Criciúma, “de representantes de
uma variedade de outras etnias, sobretudo a partir do início da
era da exploração do carvão”. O texto destaca ainda “o grau de
imposição atingido pela língua portuguesa sobre as demais
línguas dos imigrantes”, mas ressalta, “que o processo de
aculturação é, apesar de tudo, um processo relativamente lento”.
Contudo, ao analisar o fator idade, Arns projeta que, “se
nenhuma medida for tomada em contrário”, “a década de 18801890 deve marcar o início de uma nova era, a partir da qual as
línguas dos imigrantes das diferentes etnias não mais são
transmitidas às novas gerações”. E complementa que, “dentro de
60 anos, aproximadamente, as mesmas línguas se terão
extinguido completamente do seio da população”. Expectativa
pessimista compensada somente pela constatação da existência
de um “percentual da população que continua a dar um grande
valor ao cultivo das línguas introduzidas pelos imigrantes”, o
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que a leva a concluir que “há fatores de ordem social que se
opõem à conservação das línguas estrangeiras”.334
Nascimento chama atenção para o “tom de lamentação”
como tudo isso é feito, “como se a suposta manutenção da
língua e, por consequência, de outros traços culturais do grupo
imigrante, fosse o mais aconselhável”. Para ele, emerge das
observações de Arns “uma proposta de cidade onde os grupos
étnicos possam viver isolados, sem cruzamentos interétnicos, em
um meio predominantemente rural”. Interpretação que visaria
“abstrair o processo de crescimento econômico baseado no
carvão mineral, que modernizou a cidade e trouxe populações de
origem diferente daqueles grupos originários de imigrações
europeias recentes”, deixando transparecer assim uma “tônica
anticarvão na proposta da cidade”.335 De fato, no quesito
“profissões”, o formulário de pesquisa trazia as opções
“operário/mineiro” em uma única alternativa, não deixando
saber ao certo quantos dos entrevistados eram “homens do
carvão”, mas permitindo a interpretação de que a segunda
profissão mais citada – atrás somente de “doméstica/do lar” –
“revela uma característica sócio-econômica do município de
Criciúma como região de extração de carvão mineral e sede de
uma variada gama de indústrias”.336 Os próprios números da
indústria carbonífera eram manipulados em prol da ideia da
diversificação econômica, justamente um dos discursos que
buscavam superar a Capital do Carvão.
O terceiro capítulo, “Criciúma de ontem e de hoje”,
como o próprio título e as imagens que o antecedem indicam,
faz uma comparação entre “a Criciúma que há cem anos se
fundava no barracão da mata virgem pelos pioneiros italianos”,
e aquela que “hoje, por uma ação conjunta de tantas etnias, se
ergue contra o céu para impor-se como um dos principais pólos
de progresso do Estado de Santa Catarina”. Procurando
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estabelecer uma ligação direta entre passado e futuro, orientada
pela ideia de progresso, o texto credita os méritos da
urbanização, do desenvolvimento econômico e do crescimento
demográfico à “sua gente que conserva, no fundo do seu
coração, a mesma fé e a mesma esperança de dias cada vez
melhores para seus filhos”. É nesta representação que,
definitivamente, se conjuga progresso e colonização, etnias e
imigração, lusos, negros e “homens do carvão”. Que se diminui
a importância econômica da indústria carbonífera, ao mesmo
tempo em que se enaltece a diversificação.337
Mesmo admitindo que, levando em consideração que
quase metade da produção nacional de carvão então procedia
das oito mineradoras criciumenses, seria justo “cognominar
Criciúma de a ‘Capital do Carvão’”, a obra sobre os cem anos da
cidade dedica modestas três páginas à história desta atividade.
Arns reconhece que “o carvão marcou o maior impulso de
progresso do município de Criciúma”, mas, ao contrário do
enquadramento que dá às memórias da colonização, adverte que
“o início da era do ‘ouro preto’ tem um sabor de folclore,
registrado pela história oral”. Dessa forma, introduz o relato do
descobrimento do carvão e da primeira morte nas minas,
contados por Estacílio Machado, apontado como filho de um
dos pioneiros da etnia negra. A entrevista reproduz, em parte, a
descoberta de Giácomo Sônego, assim como narra a abertura da
primeira galeria pelos operários Basílio Topanotti e Leonel
Lombardi, o jovem Nelo, que teria morrido nesta empreitada,
supostamente testemunhada pelo pai do entrevistado. A autora
sentencia que “esta foi a primeira vítima registrada na
exploração do carvão de Criciúma”.338
Em seguida, de forma extremamente sucinta e
provavelmente embasada na dissertação que Eugenia
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Exterkoetter Heidemann desenvolvia na Universidade Federal
do Paraná, onde Otília Arns também era professora, há um
pequeno, porém elucidativo, histórico da mineração do carvão
em Santa Catarina. O texto reproduz cópias de documentos e
cita a descoberta do carvão pelos tropeiros, a realização dos
primeiros estudos, os relatórios provinciais, a construção da
estrada de ferro e a abertura das minas no final do século XIX, o
novo ciclo com a irrupção da Primeira Guerra Mundial, a
atuação do empresário Henrique Lage, o início da exploração do
carvão em Criciúma e a chegada da ferrovia na cidade, os
impulsos dados pela Segunda Guerra Mundial e pela construção
da CSN, as crises enfrentadas pelo prefeito Addo Faraco no pósguerra e a influência da criação da termelétrica de Capivari.339
Sobre a situação da indústria carbonífera naquela
conjuntura, a autora afirmava que “a crise internacional do
petróleo alarmou e continua alarmando o mundo, e o governo se
volta intensivamente à fonte energética do carvão”. Pode-se
inferir, portanto, que naquele momento o carvão ainda
compunha o horizonte de expectativas dos criciumenses, já que
a “alternativa de substituir o óleo como combustível nas
empresas industriais, como plano do governo, faz crescer ainda
mais a importância do carvão nacional”. Contudo, com ou sem
carvão – ou os inconvenientes que ele poderia acarretar –, o fato
é que, para dizer o que a cidade era, parece que não mais se
recorria preferencialmente ao futuro, ao que ela deveria ser,
como outrora, mas principalmente às origens, à memória
daquilo que ela havia sido. E, no advento da Cidade das Etnias,
este passado estava sendo vorazmente ocupado pela experiência
da imigração e da colonização, o que fica evidente quando Arns,
mesmo para falar sobre “os dias melhores” anunciados pelos
novos incentivos à indústria carbonífera, conclui que isso “vem
ao encontro daquela perspectiva deixada em aberto, em 1880,
pelos pioneiros imigrantes de Criciúma”.340 A conexão insistia
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em ser 1880-1980, pouco importando o que viesse a acontecer
depois ou pudesse ter acontecido neste entremeio, por mais
significativo que fosse.
O texto prossegue alegando que, “ao lado do carvão de
pedra, o solo criciumense é rico em argila, [...] que constitui a
matéria-prima para a indústria cerâmica”. Menciona a passagem
bíblica em que Deus cria o homem a partir do barro, para depois
fornecer aspectos técnicos e químicos sobre a argila. Em termos
históricos, fala sobre a criação da primeira cerâmica em 1919,
por Alfredo Del Priori e Henrique Lage, que, “com o auxílio
desse técnico italiano”, instalara a unidade de Imbituba. Quanto
à Criciúma, alega que “a diversificação industrial, fugindo da
dependência econômica do carvão, começou [em] 1947, com o
surgimento da Cerâmica Santa Catarina”, posteriormente
rebatizada Cesaca. Arns faz questão de registrar os nomes de
“vários pioneiros dessa indústria de azulejos”, com destaque
para Jorge Cechinel, “um dos grandes batalhadores da Cerâmica
Santa Catarina”. São abordados ainda os processos de criação da
Cerâmica Eliane a partir dos anos 1950, que estava sediada no
município vizinho de Cocal do Sul mas seu proprietário,
Maximiliano Gaidzinski, era de Criciúma; e a fundação da
Cecrisa pelo empresário Diomício Freitas em 1971.341
Prosseguindo com a fórmula “Criciúma de ontem e de
hoje”, o livro segue fazendo conexões entre passado e presente,
geralmente enfatizando o progresso que os separa. Com relação
às indústrias e o comércio, por exemplo, as “vendas” e as
“pequenas indústrias que atendiam às necessidades da
comunidade” nas primeiras décadas do século XX, são
contrapostas às indústrias de pequeno e médio porte e aos
distritos industriais criados pela administração municipal, além
do comércio local que “concorre hoje com modernas lojas,
equiparadas àquelas dos grandes centros do país”. Mesma tônica
341

ARNS, 1985, p. 175-176.

174

empregada na produção agropecuária, antes baseada nas
“coivaras” e depois nas “novas técnicas agrícolas”; no setor de
saúde, antes assistido pelos “curandeiros” e pelas “parteiras
‘curiosas’” e depois por “atendimento médico e hospitalar com
equipamentos altamente sofisticados”; na educação, antes sem
escolas e depois com uma “vasta rede escolar”; nos transportes,
antes formados por “picadas para os pedestres e cavaleiros que
cortavam a mata virgem” e depois com “rodovias”, “lindas
avenidas e ruas asfaltadas”; e nas comunicações, antes
realizadas apenas nas localidades vizinhas e depois com serviços
locais de telefonia, correios, telégrafos, imprensa escrita,
emissoras de rádio e emissora de TV.342
Por outro lado, nos aspectos classificados como culturais,
há uma valorização da preservação das tradições. Assim, se
apresenta a Biblioteca Municipal Antônio Pereira da Silva
Oliveira, fundada em 1939; o Museu Augusto Casagrande, “com
o fim de documentar, através de suas pesquisas, os usos e
costumes dos imigrantes”; as bandas de música e fanfarras,
descritas como herança dos “pioneiros que valorizavam a
música e organizavam suas bandas”; os corais, sendo que “os
imigrantes, desde os primórdios, se reuniam aos domingos para
cultivar as canções italianas”; os grupos folclóricos, tendo em
vista que “o cultivo do folclore já era uma constante, sobretudo
entre os imigrantes poloneses e os descendentes dos imigrantes
alemães”, o teatro, pois “os pioneiros valorizavam, sobretudo, o
teatro religioso”; as escolas de samba, descritas como “uma
contribuição da etnia negra”; e o artesanato, “introduzido,
sobretudo, pelos lusos”.343
O quarto capítulo busca traçar um “perfil histórico” das
administrações política e eclesiástica da cidade, iniciando com
uma descrição da localizazação geográfica do município e uma
apresentação dos “termos indígenas” que dariam origem ao
nome “Criciúma”, possivelmente uma refência a um tipo de
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gramínea ou taquara comum na região. Com relação às igrejas,
há um enorme destaque para a Católica, mas também são citadas
a Luterana, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Betel, a
Batista e o Centro Espírita. Sobre a “administração civil”,
aborda-se o processo de emancipação política, desde a fundação
do núcleo colonial em 1880 até a criação do novo município em
1925, ao que segue uma galeria de pequenas biografias de todos
os prefeitos até 1980. Destacamos o texto sobre Addo Faraco,
que menciona, entre seus principais feitos, a organização do
Congresso Eucarístico e a inauguração do Monumento aos
Homens do Carvão no primeiro mandato, a participação na
Batalha do Carvão como “constante mediador entre as classes
pelo seu prestígio junto aos operários e patrões”, no segundo
mandato, e a atuação paralela como “jornalista honorário”
durante e após o terceiro mandato. Fazendo referência à Revista
Carvão de Pedra de 1973, Arns defende que “talvez o empenho
do Prefeito Addo Caldas Faraco tenha trazido a Criciúma o
título de Capital do Carvão, Cidade do Presente e do
Futuro”.344
Quando a obra aborda a adminsitração de Altair Guidi, o
prefeito do Centenário, esta é apresentada como preconizadora
“de uma nova filosofia”. A transcrição do seu discurso de posse
diz que, “neste momento, neste lugar, estamos participando
todos da semeadura de um tempo novo para a Cidade; [...]
diante do futuro melhor que nos espera”. Conclamando que
“precisamos de tudo e de todos”, o prefeito fala que “haveremos
de antecipar o dia em que Criciúma será a grande comunidade
humana que todos almejamos”. Em troca, convidada que
“deixemos de olhar a cidade e o município pelas estreitas janelas
do interesse particular de cada um; vamos olhar a cidade sob o
horizonte amplo de benefício de todos”.345 Esta proposta de
344
345

ARNS, 1985, p. 187-216.
ARNS, 1985, p. 208-209.

176

Guidi, marcada pelo desejo de ruptura com um passado mais
imediato e pela tentativa de projetar novas perspectivas de
futuro, porém sustentada numa leitura histórica de cunho quase
redentor, no sentido de valorizar sobremaneira a memória da
imigração e da colonização, também é a tônica dos textos que
abrem o livro do Centenário.
No prefácio, o próprio Altair Guidi lamenta que “o País
do futuro não dá importância ao seu passado”, já que a cada
momento “alguém ou algum interesse mais forte está sepultando
para sempre um sinal, um indício, um testemunho do que ainda
somos”. A entender pelas concepções do prefeito, “nas lições de
história estão muito dos caminhos do futuro, na medida em que
podemos exercer, no passado, como uma bola de cristal, as
experiências que vieram e as que não deram certo”. Para ele, “os
exemplos do passado são como pedras moldadas pelo tempo
para formar a base da civilização do presente”, mas faz questão
de advertir que, “em muitíssimos casos, esta base é mais
importante do que tudo que posteriormente se construiu por
cima”. Por fim, numa noção bastante progressista do tempo, mas
que também guarda um dever de preservação do passado, Guidi
arremata que os “degraus dessa escada descendente que se perde
nos confins do tempo, são patrimônio da geração que hoje segue
a trilha do amanhã”, e que “a ninguém é dado o direito de
destruir o patrimônio que é de todos”.346
A introdução escrita por Arns, de certo modo vem
preencher de a proposta desenhada por Guidi, explicando que
em 1980 “os descendentes dos pioneiros, num sentimento de
gratidão e empolgamento, celebraram os feitos de seus
fundadores e enalteceram as conquistas do seu progresso”. Para
ela, “é esse o condão da história, que sabe tornar presente todo
um passado de vivências de uma população”, no caso “humildes
colonos de origem italiana, polonesa, lusa, negra e alemã, cada
qual à sua maneira, evocavam o que de grande e belo souberam
salvaguardar através de um longo passado”. Defendendo a
346
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cientificidade da sua obra historiográfica, a autora aponta as
dificuldades da “falta de documentos”, assim como o despertar
para o “cuidado da preservação”, “quando o pioneiro entrega as
responsabilidades a uma nova geração”. Cita também a
necessidade de “avaliação das informações para que se torne
possível o consenso que representa a verdade histórica”, já que,
em relação aos depoimentos orais, “informações importantes se
tornam difusas pelo próprio empolgamento dos participantes que
recordam a fase heróica que se distancia à medida que as
gerações se sucedem”.347
Na tese de Nascimento, a comemoração do Centenário
em 1980 é apresentada como um “primeiro fechamento desse
processo de transformação da identidade urbana criciumense,
capaz de ter consolidado provisoriamente a cidade étnica”.
Segundo sua interpretação, a Cidade das Etnias, “construída a
partir do da mitologia da união dos povos fundadores da
cidade”, se estabeleceu “maquiando a presença do carvão na
paisagem urbana e desvalorizando as populações que tiveram na
atividade carbonífera o ponto de inflexão de sua memória e
cultura”. Como aponta, ao passo que “a cidade carbonífera
buscou no progresso [seu] elemento autenticador”, a cidade
étnica “encontrou na história, dado o seu apego às origens, o
universo a partir do qual buscou as representações que
permitiram a sua afirmação no conjunto da população urbana”.
Contudo, conclui, “o passado e a identidade urbana afirmada
valorizam determinados grupos sociais que os utilizam em seus
posicionamentos na cidade”.348
Um texto escrito pelo memorialista Archimedes
Naspolini Filho por acasião dos 110 anos de Criciúma,
publicado pelo Jornal da Manhã em 02 de janeiro de 1990 e
reproduzido no livro de Pedro Milanez, procura atacar “esta
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‘estória’ de que cinco ou sei lá quantas etnias fizeram a nossa
colonização”, algo que, em sua opinião, constituiria “um
desrespeito àquelas famílias italianas que desbravaram nosso
chão”.349 A partir das reflexões ensejadas por este artigo, onde
“nem mesmo a diversidade, dispositivo outro que coloca a
cultura enquanto um objeto empírico, é considerada”, Campos
se pergunta “como uma categoria de análise forjada
intelectualmente”, e que poucos na cidade saberiam significar,
“poderia ser transformada em sujeito, e como tal encarnar uma
experiência única?”. E chega a conclusão de que “a categoria
Etnia não pode ser pensada fora de uma dimensão política
iniciada [com a] administração de Altair Guidi”, ao mesmo
tempo “articulada a uma escrita da história que criou uma
pedagogia étnica na cidade”.350
Iniciando seu estudo justamente a partir de 1980,
Campos dá grande atenção à Quermesse de Tradição e Cultura
e à Festa das Etnias, que considera uma “extensão festiva das
comemorações do centenário”. Segundo depoimento da então
Coordenadora Cultural da Secretaria de Educação de Criciúma,
Maria Marlene Milanez Just, com a volta de Altair Guidi para a
prefeitura no segundo mandato iniciado em 1989, havia a
necessidade de “mexer no ego da cidade, que sofria
visivelmente a falência do setor carbonífero”. Nesse intuito,
tiveram a ideia de criar uma festa “para recuperar o espírito
festivo e celebrativo do centenário”. Para Campos, incialmente
“a festa tem tímida manifestação, um caráter caseiro ou
doméstico”, mas a partir de sua terceira edição, em 1991,
“vinculada a outras tantas irredutíveis manifestações como o
corrosivo processo de privatização da CSN que irá alterar
sensivelmente o mundo do trabalho [...] no setor carbonífero”, a
quermesse “passa a se consolidar como um grande evento”. Em
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1993 o novo prefeito, Eduardo Moreira, adversário de Guidi,
dará continuidade à realização anual da festa.351
Até 1994 a Quermesse de Tradição e Cultura aconteceu
na Praça Nereu Ramos, entre 1995 e 1997 foi realizada no
Parque Centenário, em 1998 e 1999 no pavilhão desocupado de
uma antiga cerâmica, e no ano 2000 voltou para o Parque
Centenário, que então passou a ser conhecido também como
“Parque das Etnias”, assim como a festa, que teve seu nome
alterado para Festa das Etnias. Seguindo a análise de Campos,
as associações étnicas, criadas por ocasião do Centenário, se
multiplicaram a partir da realização da quermesse, fazendo com
que as mesmas sejam “sempre apontadas como legítimas ‘donas
da festa’”. Em entrevista, Edison Paegle Balod afirma que tais
grupos “representam uma minoria e com interesse específico”,
onde “existe uma espécie de concessão de um cheque em branco
para as etnias”, que “não prestam contas”. Assim, o expresidente da Fundação Cultural questiona “em que sentido o
que está na festa representa a experiência diária das pessoas da
cidade?”. Para Campos, há uma “intransigência, por parte destas
referidas Associações, em aceitar o fato de que a cidade é muito
mais viva e rica em possibilidades do que um discurso unívoco
seria capaz de dar conta de expressar”, o que o leva a concluir
que a Festa das Etnias constitui o lugar aonde “a crescente
etnização da cidade é finalmente celebrada”.352
Na interpretação de Nascimento, a comemoração do
Centenário de Criciúma em 1980 “foi a apoteose de todo um
processo de afirmação do imaginário da imigração e da
etnicidade”, assim como “desencadeou uma série de ações que
se desdobraram na vida urbana, a Festa das Etnias entre elas, e
que tiveram a afirmação da etnicidade como seu fio condutor”.
353
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o “processo de etnização da cidade”, do qual a Festa das Etnias
seria uma espécie de “extensão festiva”, porém jamais podendo
ser vista como uma “repetição do vivido”. Em ambos, o
aproximar do século XXI constitui um momento especial de
florescimento da Cidade das Etnias, que de certa forma vinha
sendo preparada desde os anos 1950, ou antes. Criciúma foi
cultivada enquanto Cidade das Etnias na medida em que todo
um substrato de memórias da imigração e da colonização foi
trabalhado lentamente ao longo do tempo, até encontrar uma
conjuntura propícia em que pudesse elaborar uma explicação
positiva sobre aquilo que a cidade é, neste caso, principalmente
a partir das suas supostas origens, do que ela havia sido.
Em 2002, no emancipado município de Forquilhinha, a
professora aposentada Otília Arns, do alto dos seus 74 anos de
idade, teria confessado ao historiador Emerson César de Campos
que enfrentara “muita dificuldade” em organizar os “grupos
distintos para a festa”. Ela achou então que “o único jeito de
contar toda aquela história era falando de cada etnia”. O
subtítulo, por sua vez, viera quase que de forma óbvia, pois
“falavam sempre quando eu os encontrava: a semente, estes são
os frutos da semente plantada”.354 Mesmo que, como vimos, já
em 1956 o deputado Paulo Preis feito alusão às “mais variadas
origens étnicas”, o contexto de comemorações do Centenário de
Colonização, e a posterior realização da Festa das Etnias, sem
sombra de dúvidas marca o momento de criação do título de
Criciúma como a “Cidade das Etnias”. No entanto, ainda que,
segundo Arns, a semente já tivesse dado “bons frutos”, podemos
dizer que estes esperariam um pouco mais para ser colhidos.
Deixemo-nos guiar pelo ano de 1996 por aquele que talvez
tenha sido o principal defensor dos direitos de tal colheita: o
Promotor de Justiça Jacson Correa.
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3.3 Ao nível do dever: ambientalismo e memória
na APA do Morro Estevão e do Morro Albino
“Nesse contexto, e amparado pelo dever
de proteção aos últimos mananciais de
abastecimento hídrico da população, o
Município de Criciúma viu-se compelido
a impedir o desenvolvimento de qualquer
atividade minerária na área protegida
pela Lei Ambiental referida, enquanto o
Ministério Público, valendo-se de sua
legitimidade concorrente, aforou Ação
Civil Pública preventiva com a finalidade
de garantir o cumprimento da restrição.”
Jacson Correa, 2001

Como forma de protesto, no dia 19 de novembro de 1996
um pequeno grupo de pessoas se encaminhou até o Monumento
aos Homens do Carvão – deslocado do centro da Praça Nereu
Ramos – para, sem dificuldades, colocar um cacho de bananas
no pescoço da estátua que as representava, a estas alturas ao
fácil alcance de quem quisesse lhe tocar. Nove delas, quase
todas com sobrenomes que na etnização do Centenário poderiam
ser facilmente classificados como de ascendência negra e lusa,
tinham acabado de sair da prisão, onde haviam ficado por uma
semana. Tratava-se de José Paulo Serafim, 37 anos, vereador e
líder sindical mineiro; Arlindo Barzan, 52 anos, presidente da
Federação Interestadual dos Mineiros; José Ana Vicente, 47
anos, motorista desempregado; Edevaldo de Oliveira, 29 anos,
estudante de Direito; José Luiz Rodrigues, 33 anos, mineiro;
Joceni Lopes, 42 anos, mineiro; Vanderlei Gomes, 35 anos,
mineiro; Gelson Luiz Paes, 35 anos, mineiro; e Celso Delmar
Ianke, 37 anos; mineiro desempregado.355
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O “fim do carvão” foi um tema que acompanhou os
pensadores da cidade por muito tempo. Em artigos publicados
na Tribuna Criciumense em 1957, por exemplo, Pedro Henrique
Osório já alertava que Criciúma era “possuidora de uma fonte de
riqueza esgotável”, que duraria “ainda muitos anos”, mas
inevitavelmente chegaria o dia em que seus habitantes iriam
“lançar mão de outros meios além do carvão para manter a
cidade em pé”. Na sua previsão, “a terra ouronegrense” só não
viveria das “sombras do seu passado”, alimentada de
“esperanças mortas”, e movimentada “pelos pés dos fantasmas
que lhe sugaram a seiva”, caso não se limitasse a “corroer o seu
subsolo deixando-o oco e enfraquecido”, sem nada que o
pudesse “manter produtivo no dia de amanhã”. Só assim os
“criciumenses do futuro” não seriam “surpreendidos por visões
de desolamento”, e acompanhariam “a marcha de ‘Ordem e
Progresso’ de grandes levas de operários”, destinados “aos mais
variados tipos de fábricas”.356
É imprescindível fazer uma aproximação entre a opinião
quase profética de Pedro Henrique Osório e aquele horizonte de
expectativas projetado por Addo Faraco na Batalha do Carvão,
apenas oito anos antes. Para este, como vimos nos capítulos
anteriores, a desolação seria inevitável em um futuro que viesse
a não ter carvão, para o outro, um futuro inevitavelmente sem
carvão só seria desolador caso a cidade não tivesse se preparado
para tal. Ambos são representativos da ideologia do progresso
que domina o período pós-guerra, mas enquanto Faraco é o
baluarte da indústria carbonífera, Osório deixa entrever fraturas
naquela modernidade movida a carvão. Podemos dizer que a
preocupação em fazer com que o solo se sustentasse “produtivo
no dia de amanhã”, a necessidade de investir nos “mais variados
tipos de fábricas”, e a insatisfação para com os homens do
carvão “que lhe sugaram a seiva”, de certo modo adiantavam os
movimentos ambientalistas, a diversificação econômica e o
conflito entre colonos e mineiros que estariam no cerne da
356

NASCIMENTO, 2012, p. 40-41.

183

principal crise carvão nos anos 1990. O “fim do carvão” adviria
não do esgotamento das jazidas, como acreditavam muitos, e
nem apenas da falta de políticas protecionistas, como receavam
outros. A concomitância da Cidade das Etnias faria a sua parte.
Depois da aprovação do Plano do Carvão Nacional a
situação do setor carbonífero nacional havia se estabilizado. As
mineradoras se concentraram em torno de dois grandes blocos
econômicos: um formado por quatro grupos privados (João
Zanette/Jorge Cechinel, Sebastião Netto Campos/Álvaro Catão,
Diomício Freitas e Santos Guglielmi), e outro composto pelas
estatais reunidas em torno da Carbonífera Próspera.357 Fundada
em 1917 por um grupo de colonos locais, a Próspera fora
vendida em 1924 a empresários do Rio de Janeiro que, com
apoio de um investidor alemão, tinham tocado a mineradora até
por volta de 1929, quando a Grande Depressão provocara a
paralisação das suas atividades. Em 1938, o controle acionário
da empresa fora novamente assumido por mineradores locais,
Jorge da Cunha Carneiro e Júlio Gaidizinski, que então
reativaram os trabalhos. Um grupo de empresários da cidade de
Itajaí/SC, em 1940 investiu significativos capitais na
carbonífera, que a partir de então passara a ser presidida por
Irineu Bornhausen. Em 1942, o comendador José Martinelli
ainda comprou e presidiu brevemente a mineradora. Mas, com a
vigência do Plano do Carvão Nacional, em 1953 a Próspera foi
enfim adquirida pela CSN, passando a integrar todo um
complexo de produção e beneficiamento de carvão que o
governo federal possuía na região.358
Com o passar do tempo, a Próspera foi crescendo e
encampando as demais estatais da zona carbonífera de Santa
Catarina. No final dos anos 1960 foram incorporadas as
unidades de mineração instaladas em Siderópolis, em 1981 a
357
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Carbonífera Barão do Rio Branco, de Içara, e em 1982 o
Lavador de Capivari.359 A extinção do Plano do Carvão
Nacional em 1970, assim como o consumo cada vez maior de
combustíveis líquidos, deveria anunciar uma nova fase de
retração para o setor, mas as Crises do Petróleo de 1973 e 1979
motivaram um novo surto de crescimento. Num processo
semelhante àqueles ocorridos durante as duas grandes guerras
mundiais, a produção catarinense aumentou substancialmente,
influenciada pelos estímulos e subsídios do governo, que fixou
“o preço e a cota do carvão a serem consumidos, tornando-se o
único comprador de toda a produção nacional, e ainda assumiu
toda a responsabilidade pelo transporte e beneficiamento”.360 De
acordo com Giani Rabelo, em meados da década de 1980 a
Carbonífera Próspera “representava 20% de todo o carvão prélavado produzido em Santa Catarina e possuía a maior reserva
mineral [...], fornecendo 2.600 empregos diretos”.361 Segundo
Carola, em 1985 “se atinge a maior produção de toda a história
da indústria carbonífera catarinense”, quando “havia cerca de 15
mil trabalhadores nas minas, e a produção de carvão bruto
atingiu mais de 19 milhões de toneladas”.362
Mesmo com uma mineração tão intensa, as jazidas
estavam muito longe de chegar ao fim. Por outro lado, foi a
retirada do protecionismo governamental, como receava Addo,
que marcou o início de “uma fase de decadência” para a
indústria carbonífera nacional. Conforme Carola, “a partir de
1985 começa o processo de redução dos subsídios e abrem-se as
portas para o carvão importado”.363 No início de 1988 a
Carbonífera Próspera não cumpriu o reajuste salarial de 145%
para os mineiros, deflagrando uma greve de 40 dias que se
estendeu para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica
359
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Federal. Um violento conflito envolvendo mineiros e policiais
no dia 10 de março marcaria o desfecho do movimento. Nos
relatos de Giani Rabelo, “de um lado, os policiais armados com
cassetetes, bombas de gás lacrimogêneo, revólveres, fuzis e
metralhadoras”, e do outro “os mineiros massacrados juntavam
pedras e paus por onde encontravam e jogavam contra os
policiais”. O comércio fechou e “populares participavam
ativamente ao lado dos mineiros”, formando uma “verdadeira
‘guerra campal’” que só terminou por meio de negociação.364
Depois deste episódio, foi dado início a um processo de
dissolução da Próspera, transformada em Superintendência
Geral de Mineração, totalmente subordinada ao comando da
CSN de Volta Redonda. Novas greves ocorreram neste período,
caracterizado por uma tensão entre patrões e empregados que se
contrapunha ao que acontecera antes, quando “muitas vezes a
Carbonífera Próspera era a primeira a aceitar a reinvindicação
dos sindicatos, forçando assim, as demais [mineradoras] a
entrarem em acordo”. Entre os anos de 1988 e 1989 foram
desativadas as minas de Içara e Siderópolis, provocando a
demissão de 680 mineiros. Com a chegada de Fernando Collor
de Mello à presidência do país em março de 1990, e a adoção de
um governo de orientação neoliberal que priorizava as
privatizações, apenas dois meses depois a desativação da estatal
foi oficializada. Mais de 1500 mineiros receberam aviso prévio
de demissão, deflagrando no dia seguinte, 08 de maio de 1990,
aquele que seria citado como “o mais longo movimento operário
da história do Brasil”.365
A estratégia adotada, decidida em assembleia no
Sindicato dos Mineiros, foi ocupar o pátio do escritório central
da empresa, localizado no Bairro Próspera. A intenção era
elaborar um projeto de administração da estatal pelos próprios
364
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trabalhadores, assim como exigir a readmissão dos operários e
impedir a retirada dos equipamentos. O percurso de quatro
quilômetros entre a sede do sindicato e o local da ocupação, que
passava pelas principais ruas do centro da cidade e pela Avenida
Centenário, foi percorrido com faixas e gritos de palavras de
ordem contra o Presidente da República. Mais de 200 pessoas,
entre elas muitas mulheres, acamparam em frente ao escritório
da Próspera, cuidando para que fossem removidas todas as
cargas de dinamite que estavam no local e organizando as
comissões do Comando dos Mineiros, com equipes de finanças,
alimentação, imprensa, fiscalização e limpeza. Paralelamente,
dez departamentos, compostos por mineiros de toda a região,
estudavam a real situação da empresa.366
Em uma primeira reunião de negociação, acompanhada
por vereadores que compunham a Comissão do Carvão, o
governo estadual garantiu que não haveria intervenção policial e
se pôs à disposição para intermediar as negociações e auxiliar
nos levantamentos dos dados da carbonífera, mas descartou
qualquer possibilidade de participar em um possível consórcio
de administração. As discussões do encontro se polarizaram
entre o superintendente da CSN, Jacy Fretta, que defendia a
privatização como única solução, e os mineiros e sindicalistas,
que insistiam na viabilidade da empresa. O dia 12 de maio deu
lugar a uma grande missa celebrada no acampamento, havendo
“forte demonstração da religiosidade dos mineiros e do
movimento”. Uma nova negociação no Rio de Janeiro, com o
presidente da CSN, resultou em um acordo de “facilitação” para
a proposta dos mineiros no processo de licitação, o que foi
posteriormente declarado ilegal pelo superintendente local,
dando início a estudos e debates acerca dos mecanismos que
envolveriam um possível processo de transferência da
mineradora para os trabalhadores.367
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Na sequência, um documento assinado por mineiros,
mineradores, CSN e deputados foi entregue para a bancada
catarinense no Congresso Nacional e para o Presidente Collor.
Suas principais reivindicações eram a “definição de uma política
de planejamento e manutenção do consumo do carvão na
siderúrgica”, “a compra do carvão termoelétrico estocado no
Estado e produzido por determinação do governo federal”, o
“pagamento pelo governo de uma dívida de cerca de 62 milhões
de dólares correspondentes à compra de carvão”, e a “liberação
de recursos necessários para a imediata retomada da montagem
da unidade IV da Usina Jorge Lacerda”. O aviso de demissão foi
então transformado em licença remunerada.
Dois representantes do sindicato, Arlindo Barzan e
Antônio dos Santos Sebastião, acompanhados de outros dois
vereadores de Criciúma, foram até Brasília para uma audiência
com o Ministro do Trabalho, que se dispôs a intermediar as
negociações com o Presidente Collor. Dele, ouviram a
impossibilidade de que a Próspera continuasse sendo estatal,
mas lhe entregam a proposta do comando da mineradora pelos
mineiros. Sem resposta do governo no tempo prometido, os
trabalhadores ameaçavam fechar a BR-101 ou suspender a
operação da Termoelétrica Jorge Lacerda, deixando os três
estados do sul do país no escuro. Em junho, a licença
remunerada foi prorrogada por mais um mês.368
Ao mesmo tempo em que os mineiros solicitavam
apoio do governador do Estado, Casildo Maldaner, que enviou
documento ao governo federal defendendo a viabilidade da
empresa e a suspensão da venda para a iniciativa privada,
criticavam o prefeito de Criciúma, Altair Guidi – o prefeito do
Centenário – acusado de ser “o único da região que não dá
qualquer contribuição financeira e não se manifesta em
momento algum em favor dos mineiros”. O Edital de Licitação
368
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ficou pronto, prevendo o loteamento da empresa em oito
pacotes, o que para os mineiros complicaria a “garantia dos
1500 empregos pelos futuros compradores”. A BR-101 foi então
paralisada por seis horas, com intensa atuação do Comando das
Mulheres. Panfletos foram distribuídos com informações sobre
os motivos do protesto, mas segundo avaliação dos
participantes, a mobilização “não causou impacto nacional”. Ao
final de junho, a licença remunerada foi estendida por mais
trinta dias.369
Três mineiros foram novamente a Brasília e por lá
permaneceram durante vinte dias, quando finalmente o
Ministério do Trabalho prometeu enviar representantes a
Criciúma. Na reunião de agosto, enquanto dentro do escritório
da CSN os membros do governo federal negociavam com
técnicos do governo estadual e com o Comando dos Mineiros,
do lado de fora, no pátio ocupado, “cerca de 1000 mineiros
gritavam palavras de ordem, num clima de tensão”. Com a
reprovação de todas as propostas alternativas à privatização, os
visitantes precisaram “sair escoltados por membros do
Comando, para evitar que fossem agredidos pela massa”.
Posteriormente, vários pedágios organizados em Criciúma e
Florianópolis viabilizaram a ida de uma caravana de seis ônibus,
com duzentas pessoas, até Brasília. Protestos foram organizados
na capital federal, onde os minérios deixaram uma proposta no
Ministério de Infraestrutura, pleiteando basicamente a
estatização da empresa, a gestão da mesma pelos trabalhadores
ou a manutenção de 80% dos empregos em caso de privatização.
Depois de 22 dias sem respostas positivas os manifestantes
retornam para Criciúma.370
Naquele mesmo agosto, a licença remunerada havia
sido suspensa e os empregados da Próspera entraram em aviso
prévio de demissão. Após protestos do Comando, a direção da
empresa decidiu suspender também o pagamento dos
369
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vencimentos daquele mês, ao que os mineiros responderam com
a interdição total do escritório central. Sem recuar, a mineradora
passou a homologar as rescisões na Delegacia Regional do
Trabalho. Segundo os sindicalistas, “pressionados pela falta de
dinheiro e ao mesmo tempo iludidos com o montante da
indenização”, cerca de 400 empregados assinaram o acordo
proposto. Uma greve geral foi convocada, e todos os mineiros
da região pararam por um dia. Para os organizadores, a cidade
ficou “totalmente paralisada”, pois todos estavam começando “a
sentir os prejuízos causados pela desativação da CSN e a
ausência de uma política para o carvão nacional”. Enquanto isso,
quatro mineiros permaneciam em Brasília, e só somente
retornaram quando o Tribunal de Contas da União (TCU) se
comprometeu em estudar uma possibilidade de transmitir a
Próspera para os mineiros sem a necessidade de haver uma
licitação pública. O controle do escritório foi então devolvido e
os avisos prévios liberados para assinatura.371
Uma licitação aberta em setembro teve o minerador
Santos Guglielmi como único proponente, porém não deferido
por descumprir as regras do edital. Em outubro o presidente do
TCU, o criciumense Ademar Ghisi, esteve na cidade para
ratificar seu compromisso de conduzir o processo legal que daria
o comando da empresa aos mineiros, porém retornou para
Brasília sem apresentar nenhuma proposta concreta. No final do
ano foi realizado o Fórum Sul-Catarinense de Mobilização,
abrangendo, além dos mineiros, todos os sindicatos ligados
direta e indiretamente à indústria do carvão, como portuários,
eletricitários, ferroviários, químicos e beneficiadores. O novo
órgão promoveu um Ciclo de Debates, para o qual convidou
também os sindicatos patronais, diretores de estatais, prefeitos e
outras autoridades políticas, incluindo o novo governador do
Estado, Vilson Kleinübing, que em seu discurso de posse teria
371
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afirmado seu empenho em resolver o problema dos mineiros da
CSN. Desta mesa redonda, resultou um documento que
propunha a compra do carvão metalúrgico pelo governo por
mais dois anos, tempo necessário para a conclusão da ampliação
da Termelétrica Jorge Lacerda, que passaria a consumir todo o
carvão energético produzido.372
Uma Audiência Pública foi realizada no Salão Ouro
Negro da Prefeitura de Criciúma em janeiro de 1991, com o
intuito de definir os parâmetros do novo edital de licitação.
Contudo, nenhuma das 40 sugestões levadas pelos mineiros foi
aprovada. De acordo com Rabelo, “os mineiros saem
decepcionados, e a audiência é entendida por toda a comunidade
criciumense como uma farsa”. No mês seguinte, o Comando se
reuniu em Florianópolis com o governador Kleinübing e o vice
Antônio Carlos Konder Reis, além de representantes da bancada
catarinense no Congresso, quando foi apresentado um projeto
que pleiteava o repasse de parte do patrimônio da Próspera para
os mineiros. Em seguida, partiram mais uma vez para Brasília,
acompanhados pelo governador, para falar com outro ministro,
mas o encontro se revela “frustrante e não traz qualquer avanço
nas negociações”.373
Em março, os mineiros baixaram uma mina com
diversos órgãos de imprensa para denunciar o sucateamento dos
equipamentos e decidiram em assembleia retornar ao trabalho
voluntariamente. Um culto ecumênico foi celebrado na “boca”
de uma das minas antes que 200 mineiros descessem para iniciar
o processo de recuperação. A superintendência da CSN moveu
uma ação judicial contra o presidente do sindicato, o Comando
recorreu ao governador, o confronto com a polícia era iminente.
No entanto, um acordo estabeleceu a obrigatoriedade de
reativação da empresa pelo licitante vencedor, a contratação
gradativa de 80% dos trabalhadores demitidos, a desocupação
imediata das minas, a retirada da ação judicial pela CSN e o
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compromisso do governo estadual em assumir a carbonífera
caso não houvesse comprador. No final do mês, foi anunciado
que o novo proprietário da Próspera seria o empresário Realdo
Guglielmi, dono da Carbonífera Metropolitana e filho do
concorrente que não teve sua proposta deferida no edital
anterior. Porém, os trâmites da transferência demorariam três
meses, o que levou 300 mineiros a reocupar as minas para fazer
a manutenção, ameaçando que, caso permanecesse a
indefinição, mais 300 desceriam para iniciar os trabalhos de
mineração.374
Em agosto de 1991 Realdo Guglielmi assumiu de fato o
comando da carbonífera, que passou a se denominar Nova
Próspera Mineração S.A. Alegando que “comprou as minas e
não os empregados”, o empresário exigiu a desocupação e se
negou a conversar com os mineiros. Somente com a mediação
de políticos e da imprensa os dois lados chegaram a um acordo:
a desocupação em troca da contratação de 200 operários para
executar os trabalhos de recuperação. Mas, esgotado o prazo de
90 dias sem as contratações prometidas, o Comando voltou a
ocupar o pátio, “ameaçando explodir o as instalações do
escritório”. Sem avanço nas negociações, um ultimato foi dado à
Nova Próspera em dezembro. A cada dia que passasse seria
executada uma ação: queima de equipamentos, destruição do
escritório e explosão das minas.375
Com quatro caminhões incendiados e o anúncio de
novas explosões, o governador Vilson Kleinübing interveio
prometendo que, caso não houvesse acordo, desapropriaria a
empresa e a entregaria aos mineiros. Em uma nova negociação
em Florianópolis, Realdo Guglielmi concordou em assumir a
folha de pagamento de 200 mineiros por seis meses, em
dezembro eles foram contratados e as minas devolvidas. Dias
374
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depois, a delegada de Criciúma, Andréia Pacheco, abriu
inquérito para investigar as invasões e os incêndios, que
terminaria na acusação de onze membros do Comando. Tratavase de José Paulo Serafim, 32 anos, presidente do Sindicato dos
Mineiros de Criciúma; Arlindo Barzan, 47 anos, presidente do
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis; Arnoldo Vivaldo de
Matos; José Carlos Bittencourt; Luiz Antônio Botelho; Tadeu
Antônio Silvano; Antônio Domingos; Antônio Santos Sebastião,
o Marinheiro; Leodoro Leando Filho, o Hulk; Dirlei Borges, o
Vermelho; e Valério Luiz Preis.376
Quando apresenta os anos 1980 como o período de
auge da produção de carvão, mas ao mesmo tempo marcado
pelo início da principal fase de decadência da indústria
carbonífera, Carola cita também, entre as dificuldades do setor,
o Decreto 85.206 de 25 de setembro de 1980, que inclui a região
sul de Santa Catarina entre as 14 áreas críticas de poluição
industrial dentro do território nacional. De acordo com o
historiador, a partir daí, além da ausência dos subsídios e da
concorrência de outras matrizes energéticas, a indústria
carbonífera precisou ainda “resistir à consciência ecológica da
população e à atuação das organizações ambientalistas”.377
Como vimos no artigo de Pedro Henrique Osório, a preocupação
em “manter produtivo no dia de amanhã” o subsolo que vinha
sendo “corroído” e “enfraquecido” pela mineração, já era uma
preocupação que desde 1957 acompanhava os criciumenses.
Contudo, o modo como ela vai aparecer a partir dos anos 1980,
organizada em torno de causas ambientalistas que se põem
terminantemente contrárias às atividades carboníferas, constitui
de fato uma novidade. Durante cinco anos a Nova Próspera
seguiu extraindo carvão das antigas jazidas da CSN sem grandes
problemas, mas quando precisou abrir uma nova frente de
mineração, teve que enfrentar a resistência de um movimento
ambientalista bem organizado, formado por agricultores
376
377

RABELO, 2004, p. 311-312.
CAROLA, 2002, p. 23.

193

legalmente protegidos em uma Área de Preservação Ambiental.
O tempo era outro.
A opinião de Pedro Henrique Osório parecia não ser
isolada. Em 1951, durante discurso na Assembleia Legislativa, o
deputado Jorge Lacerda, ao propor investimentos nos
municípios produtores de carvão, havia se justificado alegando
que aos mesmos cabia “a responsabilidade de amparar os
agricultores prejudicados em suas colheitas e valorizar as terras
quase totalmente comprometidas pela indústria do carvão”. O
costume que as prefeituras da região tinham de lastrear as ruas
com pirita, o rejeito do carvão, motivou o projeto de lei que o
vereador Ernesto Bianchini Góes apresentara à Câmara de
Criciúma em 1956. Ele propunha proibir tal prática para “evitar
a maior poluição das águas e evitar que se envenenem as terras”,
e assim “entregar um país mais forte, mais belo e mais
grandioso à geração que nos suceder”. Mas perece tal projeto
não fora aprovado, pois em 1958 o vereador Nicolau Destri
Napoleão mais uma vez advertia seus colegas que, por causa da
pirita colocada nas estradas, em dias de fortes chuvas eram
“alagadas e corrompidas ricas pastagens e bebedouros naturais
que servem aos colonos do interior, alimentando a fome e
matando a sede de seus rebanhos”.378
As quatro falas citadas guardam em comum uma
explícita divisão entre carvão e agricultura, que acabam por
estabelecer certa oposição entre “homens do carvão” e
agricultores, estes frequentemente chamados também de
colonos, que por sua vez serão confundidos com os imigrantes e
seus descendentes. Analisando o artigo “não abandonem os
colonos”, também escrito por Ernesto Bianchini Góes e
publicado na Tribuna Criciumense em 1955, Nascimento aponta
que “a defesa do agricultor e da agricultura transmuta-se em
defesa dos interesses dos colonos e das zonas coloniais, isto é,
378
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dos descendentes de imigrantes presentes no município”. De
acordo com o historiador, na Capital do Carvão dos anos 1950 e
1960, a palavra “colono” expressava ambiguidades: enquanto
“sinônimo de trabalhador rural, trazia consigo todos os
preconceitos atribuídos pelos citadinos às populações do
campo”, mas “ao mesmo tempo era positivamente qualificada
nos discursos sobre a história da cidade, que situava o imigrante
como principal personagem”. Isso ficaria evidente em um texto
de Sebastião H. Pieri, veiculado em 1957, onde é “possível
entrever algumas tensões que subsistiam entre uma matriz
imaginária carbonífera – ‘brasileira’ e uma matriz imaginária
imigracionista – ‘europeia’”.379
Uma “Mensagem ao colono”, de 1962, no entender de
Nascimento é baseada em “representações de cunho biologista,
vinculadas ao melhoramento da raça pela introdução do
elemento europeu”. Nela o autor, Luiz Gabriel, secretário de
agricultura de Criciúma, faz uma descrição dicotômica entre “as
tradições brasileiras, cuja origem perdeu-se no cadinho das raças
formadoras do Brasil, e aqueles que ainda possuem origem
étnica, ou seja, conhecem a sua procedência”. Neste texto, o
colono é “claramente caracterizado como os descendentes de
imigrantes, sem interessar em que setor econômico eles estão
exercendo sua atividade profissional”. Para Nascimento, “ao
tirar o colono do campo, ou talvez não deixá-lo apenas no
campo, está em jogo uma operação discursiva que visa valorizar
o imigrante ao não identificá-lo somente com o colono –
agricultor”.380
Como tenho insistido, na conjugação entre
indústria/progresso e colonos/imigrantes, podemos destacar
neste período dois posicionamentos que em princípio parecem
muito semelhantes, mas que aos poucos vão se revelando cada
vez mais divergentes: um que compõe com o carvão, e outro que
tenta justamente superá-lo, buscando legitimidade no
379
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pioneirismo do final do século XIX ou nos imperativos da
diversificação econômica. É em favor desta última posição que
se dirige Pedro Henrique Osório quando, mesmo sem carvão,
consegue projetar um futuro positivo, desde que a cidade tenha
se preparado com “os mais variados tipos de fábricas”. Há um
viés econômico na Cidade das Etnias, assim como existe uma
dimensão étnica na Capital do Carvão.
Nascimento descreve “um longo caminho através do
qual o significado da palavra colono, em Criciúma, deslocou-se
de uma atribuição ao habitante do meio rural para o de
descendente de imigrante habitante da cidade”, caminho este
que “foi trilhado na direção de uma passagem de um discurso
sobre a imigração e imigrantes para um discurso sobre etnias e
grupos étnicos”. Uma “passagem quase imperceptível, mas
através da qual o discurso sobre a imigração forneceu a base
para um sentimento de pertencimento ao grupo étnico”.381 Penso
que algo parecido tenha ocorrido entre negros e lusos, enfim,
com os “brasileiros” e os “homens do carvão”. Algo que vai ao
encontro do pensamento de Campos, que ao narrar um “desfile”
por ocasião da morte do minerador Paulo Marcus, em 1915,
afirma ser este “o mundo do carvão em toda a sua
efervescência”, mas que ao mesmo tempo “era também um
desfile étnico, pois [...] havia gente de toda sorte”, ainda que “a
espetacularização disto” viesse a pertencer “a outros agoras”.382
Seguindo com a análise de Nascimento, “na década de
1960 a diversificação econômica era apresentada como o
remédio capaz de curar todos os males da cidade”, bem vista
inclusive pelos mineradores, que enxergavam nela uma
diminuição da pressão sobre os salários dos mineiros e uma
possibilidade de novos investimentos, contudo sempre
subordinados ao carvão. Isso teria se manifestado inclusive nos
381
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revestimentos colocados nas três colunas do Monumento ao
Imigrante de 1966, atendendo às campanhas pediam “para que
as residências e prédios da área central fossem revestidos com
azulejo, o que efetivamente ocorreu em muitos casos”. É
também por volta deste período que, ao título de “Capital do
Carvão”, se começa acrescentar “e do azulejo”. Como adverte
Nascimento, este “não era um assunto apenas de âmbito
econômico, mas questionava a própria imagem externa e interna
da cidade, a sua identidade de ‘Capital do Carvão’”.383
Enquanto principal nome do PSD da região carbonífera
nos anos 1950 e 1960, Addo Faraco mantinha estreita relação
com os políticos e partidos aliados dos municípios vizinhos. Um
deles era o representante comercial Alziro Correa, um dos
líderes do PTB de Urussanga. Ao frequentar a casa de Alziro e
Esther Bettiol Correa, Addo conhecera o pequeno filho do casal,
Jacson, que nascera em 1957. Como Esther era servidora pública
e foi transferida para a agência do IAPETC de Criciúma, a
família para lá se mudou em 1965. Jacson tinha então apenas
sete anos de idade, e da sua infância na Capital do Carvão,
revelaria se lembrar “do cheiro de ovo podre”, referindo-se ao
enxofre liberado pela pirita (sulfeto de ferro), “da pirita sendo
usada para aterro”, “da pirita sendo usada para tapar buraco de
rua”, e de “uma falta d’água tão grande”, que em certo momento
seu pai recorrera à perfuração de um poço artesiano, mas “a
água era salobra porque o lençol freático já estava
contaminado”.384
Em 1970 a família de Jacson mais uma vez mudou de
cidade, indo morar em Florianópolis. O tempo passava e
enquanto em Criciúma Addo Faraco envelhecia e via seu
prestígio político diminuir, na capital do estado o pequeno
Jacson crescia e seus pais investiam cada vez mais na sua
formação. No ano de 1982, aos 25 anos de idade, o jovem se
formava em Direito pela Universidade Federal de Santa
383
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Catarina. Logo em seguida prestou concurso para o Ministério
Público, e em menos de sete meses já estava tomando posse
como Promotor de Justiça na Comarca de Blumenau. Depois,
ainda exerceu seu ofício nos municípios de Caçador, Canoinhas
e São João Batista, teve uma rápida passagem por Urussanga, e
foi novamente realocado para São Joaquim e Biguaçú, de onde
se transferiu em 1991 para Criciúma. Nesta primeira fase da sua
carreira, Jacson havia atuado na área criminal, mas quando
chegou a Criciúma fora convidado a assumir a Promotoria da
Coletividade que estava sendo instalada na Vara Cível daquela
Comarca, concentrando sua atuação na defesa do meio ambiente
e do consumidor.385
Quando começou a trabalhar, Jacson alega ter pensado
consigo: “quais as grandes questões de Criciúma neste momento
que eu posso atuar dentro desta área, de consumidor e meio
ambiente?”. Contudo, segundo relata, “as coisas foram
acontecendo sem precisar provocar”, na medida em que ele é
que “foi sendo provocado”. Um dos primeiros casos citados é o
da CBCA, mineradora que havia falido no final dos anos 1980,
dando origem a um longo movimento operário semelhante
àquele que viria a ocorrer posteriormente com a Próspera,
envolvendo conflitos com a polícia, greves, paralisações,
protestos e tensas negociações entre mineiros, mineradores e
governo. Neste aspecto, Jacson demonstra satisfação em ter
auxiliado nos acordos que resultaram em “uma espécie de
tratado conciliatório entre as partes”, onde uma cooperativa de
mineiros (Cooperminas) assumiu o comando da empresa,
evitando demissões e, “mais do que isso, evitando que ocorresse
um desastre ambiental inimaginável” com a inundação das
minas.386
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Outro problema ligado à indústria carbonífera, e que
chegou até Promotoria da Coletividade, veio do município de
Siderópolis. Desde 1985 um grupo de agricultores da localidade
de Rio Albina vinha resistindo à reabertura, pela Companhia
Carbonífera Urussanga (CCU), de uma antiga mina da
Carbonífera Treviso. Este movimento resultara na aprovação da
Lei 1.080 de 28 de junho de 1995, que criou a Área de Proteção
Ambiental das nascentes do Rio Sangão, Sanfana, e outros. O
texto foi elaborado “visando a proteção e preservação dos
mananciais de água, da flora e da paisagem do lugar”, e em seu
artigo 2º “proibia de forma expressa a exploração mineral sob
qualquer título dentro dos limites legalmente protegidos”. Em
sua Dissertação de Mestrado defendida em 2001, Jacson afirma
que “tal diploma inaugurou um importantíssimo precedente
legislativo na região”.387
No município de Criciúma já havia iniciativas nesse
sentido, como o tombamento de uma área de mata nativa de 67
mil metros quadrados no Bairro Mina União, através da Lei
2.586 de 15 de agosto de 1991.388 Segundo Campos, por
iniciativa de um grupo de agricultores “preocupados com o
avanço da mineração de carvão realizada pela CSN”, um ano
antes a Câmara de Vereadores também tinha aprovado por
unanimidade a Lei 2.459 de 08 de junho de 1990, que declarava
a Área de Proteção Ambiental dos Morros Estevão e Albino.
Albino, assim como o nome do rio de Siderópolis. A proposta
era do vereador Vital Plotegher, mas recebeu apoio do prefeito
Altair Guidi, que “nunca fez muita questão em ser simpático,
para usar uma expressão inteligível, ao setor carbonífero”.
Mesmo prevendo em seu artigo 5º que seria “permitido ao chefe
do executivo, mediante decreto, restringir, proibir ou permitir,
atividades econômicas ou não que causassem poluição no ar,
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solo ou águas na região”, o documento não impunha uma
restrição direta à mineração, como na lei de Siderópolis.389
De acordo com Jacson Corrêa, depois destas primeiras
ações, “as pessoas começaram saber a quem procurar e aonde
procurar”, criando “uma relação de confiança com o Ministério
Público”.390 Foi o que fizeram os moradores do Morro Estevão e
do Morro Albino em maio de 1995, ao perceberem a presença
das primeiras sondas de perfuração na região da Área de
Proteção Ambiental. O território adjacente à localidade, na
direção do Bairro Sangão, há algum tempo era minerado pela
CSN/Próspera, através da Mina A, aberta em 1978, e da Mina B,
aberta em 1983. Ambas mantiveram suas respectivas produções
até a paralisação da empresa em maio de 1990. Com a compra
da carbonífera por Realdo Guglielmi, a Nova Próspera retomou
as atividades nas duas unidades até 1995, quando esgotamento
das jazidas da Mina A motivou a abertura de uma nova frente de
exploração, estendendo seus projetos para a região que estaria
protegida pela APA.391
O promotor então se comprometeu em “ser o
instrumento de ligação entre o pleito dos moradores e o Poder
Judiciário”, mas advertiu que, por consistir em reivindicação de
caráter preventivo, portanto mais difícil de ser demonstrada, eles
precisariam se organizar para abastecê-lo com muitos
documentos, laudos, pareceres, fotografias, etc.392 Em agosto,
durante uma reunião na Câmara de Vereadores, Jacson teria
sugerido a criação de uma ação pública. No mês seguinte, a
comunidade realizou uma grande reunião com mais de 300
pessoas, de onde foi destacada uma comissão de trabalho pra
elaborar o levantamento completo dos mananciais de água e do
389
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território em geral.393 O relatório entregue em novembro no
Centro das Promotorias da Coletividade, para espanto do próprio
procurador, possuía mais de cinco mil documentos, entre
fotografias, cadastros das propriedades, das nascentes d’água,
das áreas de mata nativa e pareceres assinados por renomados
técnicos ligados a várias instituições.394 Ao mencionar o tal
relatório, Campos também chama atenção para o fato do mesmo
ser “muito bem elaborado”, composto por um histórico que
“busca em famílias tradicionais – em sua maioria italianas –
seus feitos”:
A colonização efetiva do Morro Estevão iniciouse nos idos de 1890, quando as famílias Zanette,
Lutemberg, Bortuluzzi, De Luca, Dagostim, Dal
Toé, Bortogollo, Dal Pont, Tognon entre outras,
lá fincaram suas bandeiras da colonização,
iniciando um processo, já naquela época, de
preservação ambiental, pois ainda hoje, nota-se
matas nativas que cobrem grande parte do
referido local. Nestas condições dedicavam-se
exclusivamente à agricultura, ao manuseio de
gado leiteiro e criação de suínos [...]. Grandes
personalidades daqui saíram, dentre as quais,
destaca-se João Zanette que foi o primeiro
Conselheiro de Criciúma e, seus restos mortais
encontram-se sepultados no cemitério de Morro
Estevão. Ana Casagrande, esposa de João
Zanette, encontra-se perpetuada no Museu de
Criciúma [...]. A comunidade do Morro Estevão
questiona: para atender interesses econômicos de
uma empresa é valido agredir o ambiente em
equilíbrio em prejuízo de mais de cinco mil
pessoas que dependem direta ou indiretamente da
riqueza do solo, da água em abundância e da boa
convivência com a natureza??? 395
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A campanha deflagrada pelos colonos do Morro
Estevão e do Morro Albino logo encontrou “ressonância em
vários segmentos: entre empresários, entre políticos, entre
movimentos sociais, igrejas”. Inclusive o diretor da unidade IV
da Eliane Revestimentos Cerâmicos, instalada na região, emitiu
uma carta em que manifestava apoio à causa, pois seu consumo
diário de água girava em torno dos 66 mil litros. Ainda que
posteriormente o presidente da comissão, Ricardo Zanette,
revelasse a Campos que “as cerâmicas tinham receio de comprar
briga com as carboníferas”.396 Antes de protocolar o caso na
Justiça, Jacson Correa ainda teria tentado propor um termo de
ajuste de conduta com o empresário Realdo Guglielmi, que se
demonstrou intransigente, ameaçando que, uma vez notificado
da ação, demitiria todos os 480 funcionários que tinha na Mina
do Verdinho.397
Em 23 de novembro de 1995 a Câmara de Vereadores
aprovou, novamente por unanimidade, a Lei 3.179, que ampliou
os limites da APA para mais que o dobro e proibiu
expressamente “a extração mineral, sob qualquer título ou
propósito”.398 Em dezembro o Ministério Público do Estado de
Santa Catarina, representado pelo promotor Jacson Correa,
entrou com a Ação Civil Pública contra a Nova Próspera
Mineração S.A, da qual Campos destaca o seguinte fragmento:
Os operários das minas, antes atraídos pela
esperança de uma vida mais digna, também
foram lenta e gradativamente sendo corroídos
pelas doenças adquiridas em razão das condições
hostis de trabalho, transformando-se ao longo do
tempo em uma legião de inválidos. A situação
agravou-se a tal ponto que em sua fase áurea, a
poluição atmosférica decorrente da exploração
396
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das jazidas de carvão respondeu por cerca de
70% das internações hospitalares, isto somente
aqui, que em tais tempos ostentou com orgulho o
título de Capital Nacional do Carvão.399

A estas alturas, uma historiadora e professora
universitária, frequentemente envolvida com os movimentos
sociais da cidade, confessaria a Campos já não saber mais como
se posicionar, se ao lado do movimento operário mineiro ou
favorável à causa ambientalista dos agricultores. Diante da
indecisão, ela teria avaliado que só “uma coisa era certa: a
cidade estava mudando”. O Juiz Jânio Machado concedeu
liminar favorável aos colonos, mas em janeiro de 1996 a Nova
Próspera conseguiu efeito suspensivo. Em abril, mais de cem
tratores e outras máquinas agrícolas invadiram a região central
cidade e se posicionaram em frente ao Fórum Municipal. Com
este tratoraço “a cidade começa a ter uma ideia mais viva da
força e organização daquele movimento, e especialmente a
imprensa local passa a dar visibilidade a ele”. O mês de maio
deu lugar a uma grande missa campal e em junho o movimento
recebeu apoio oficial da CNBB. Dias depois, o resultado final da
Ação Civil julgou o município competente para agir em relação
ao meio ambiente, portanto mantendo a proibição da mineração
na APA do Morro Albino e do Morro Estevão.400
Para Campos, “em outra dimensão causava surpresa a
fragilidade organizacional dos mineiros”. Segundo relatos que
colheu em 2002, muitos reavaliavam que o seu despertar tinha
sido demorado demais, pois, “ao que tudo indica, acreditando no
prestígio social que contavam, mineiros e minerador apostavam
numa resolução a favor da mineração”. No mesmo mês de junho
o prazo para recurso se esgotou e a Nova Próspera anunciou a
demissão dos seus 480 funcionários. Foi então que o Sindicato
dos Mineiros interveio e iniciou um contra movimento pela
derrubada da lei. O líder era o vereador José Paulo Serafim, ao
399
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mesmo tempo morador do Morro Estevão e vice-presidente do
sindicato, que por sinal tinha votado em favor das duas leis
ambientais que criaram e ampliaram a APA. Entre junho e
setembro de 1996 as sessões na Câmara de Vereadores de
Criciúma foram “sempre muito tensas, marcadas pela pressão
psicológica e ameaças físicas”.401
Em meio às divergências, os vereadores solicitaram a
elaboração de laudos técnicos que pudessem auxiliar nas suas
decisões. De acordo com Campos, “os mineiros, em aviso
prévio trabalhista, deixavam claro que o desejo maior era a
preservação do emprego e não do meio ambiente”, em
contrapartida, “a falta de credibilidade que as mineradoras
tinham frente à população criciumense no sentido de minerar
sem causar danos ao ambiente era muito grande”. A vereadora
Maria Dal Farra Naspolini, por exemplo, manifestava que se
“hoje 480 mineiros ficaram sem emprego [...], com a mudança
na lei 700 famílias de agricultores poderão ficar sem terra fértil
para tirar seu sustento”. Os estudos elaborados por especialistas
de diferentes universidades, e pagos pela Prefeitura Municipal,
foram conclusivos no sentido de que as atividades de mineração
comprometeriam a qualidade do meio ambiente, sobretudo dos
recursos hídricos. No entanto, ainda existia uma possibilidade de
que a Câmara aprovasse alterações na Lei.402
Os mineiros questionavam a competência dos autores
dos laudos e mantinham equipes de manutenção trabalhando nas
minas para que as mesmas não fossem inundadas. José Paulo
Serafim conseguiu a assinatura de sete vereadores e encaminhou
para tramitação uma proposta de redução da APA de 3.600 para
1.500 hectares. Depois de seguidas protelações, a votação foi
finalmente marcada. Dado o acirramento dos ânimos, decidiu-se
que, por motivos de segurança, a sessão seria realizada no
401
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Fórum Municipal. No dia 12 de novembro de 1996, “desde
muito cedo faixas e máquinas dividiam espaço com muitas
pessoas”. O vereador José Argente, favorável à manutenção da
lei, foi hostilizado ao entrar no Fórum. Megafones anunciavam:
“se mineiro perder, pau vai comer”.403 Centenas de operários
impediam o trânsito em frente ao Fórum, “com o
estacionamento de 11 caminhões retirados do pátio abandonado
da empresa Nova Próspera”.404
Segundo leitura de Campos, “os momentos de luta do
movimento dos mineiros haviam voltado, mas não era o mesmo,
[...] o futuro estava aberto”. E foi por meio de votos abertos que
“a ex-capital do carvão assistiu ativamente à vitória dos
agricultores por doze votos contra oito, sem a necessidade do
voto do presidente”. Ricardo Zanette concedeu entrevista à
imprensa afirmando que “nesta batalha, não houve vitoriosos
nem derrotados, todos ganhamos com a manutenção da lei,
evitando que a área de preservação ambiental fosse minerada”.
Para ele, era “o futuro de Criciúma que estava em jogo, e os 12
vereadores que votaram pela preservação, certamente serão
lembrados com orgulho pelas gerações emergentes”. Até mesmo
um dos ex-mineiros da Nova Própsera, Carlos Antunes, anos
depois reconheceria que “para Criciúma foi positiva a
preservação dos mananciais e do verde”. Contudo, no dia da
votação, o que se viu foi “pedras, gritarias, depredação,
espancamentos, perseguições, prisões”. O Fórum foi depredado
pelos mineiros e, no dia seguinte, “Criciúma ganhava a
manchete de quase todos os maiores jornais do estado, bem
como rádio e televisão local, estadual e nacional”, pois “todos
queriam entender o que havia acontecido”. Nove haviam sido
presos. Tratava-se de oito mineiros e um estudante.405
Com o dinheiro arrecadado entre várias pessoas, a
fiança foi paga e os detentos liberados sete dias depois.
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Acompanhados por simpatizantes, correligionários, amigos e
familiares, os nove fizeram um “desfile” pela Avenida Getúlio
Vargas até uma das extremidades da Praça Nereu Ramos,
quando, em forma de protesto, alçaram um cacho de bananas no
pescoço da estátua do mineiro negro em bronze que os
representava. Como já citado, Campos arremata que “não coube
ao presente realizar a promessa de um passado carvoeiro”.
Cinco anos depois seria realizada, na comunidade de Morro
Estevão, a Primeira Festa da Banana, que contou com a
participação do artista plástico Edison Paegle Balod, o Edi, e sua
instalação com fotos da mineração em Criciúma. Campos
salienta: “o tempo histórico pode ser apreendido em sua
intensidade e não apenas em sua cronologia”, para em seguida
concluir que “os desejos já não podiam mais ser sublimados,
estava acontecendo”. Criciúma, “a cidade que tinha na
exploração carbonífera uma referência, um modo de se
construir, escolhia outros caminhos”.406
Na fatídica noite da votação, Jacson Correa não estava
no Fórum, mas sim lecionando na universidade local, onde era
professor do Curso de Direito.407 No dia seguinte, através da
imprensa ficou sabendo sobre “as vidraças destruídas, as pedras
espalhadas pelo pátio e no interior do Fórum, e as manchas de
sangue sobre o piso do prédio”. Também no Sindicato dos
Mineiros, invadido pela polícia que perseguia os líderes do
movimento, tinha “sinais de violência, com pedaços de pedra,
tijolos, portas de armários quebradas e manchas de sangue”.408
Jacson permaneceria na cidade até ser promovido a Procurador
de Justiça em setembro de 2001, quando transferiu-se para
Florianópolis. Hoje coordena a área de recursos cíveis do
Ministério Público, atuando junto aos tribunais superiores. No
currículo, guarda com carinho duas teses defendidas nos tempos
406

CAMPOS, 2003, p. 133-134.
Jacson Corrêa, entrevista concedida em 05 de outubro de 2016.
408
CORREA, 2001, p. 84-85.
407

206

em que trabalhava em Criciúma: a tese de que um bem de
reconhecido valor histórico não necessita estar oficialmente
tombado para possuir proteção legal, elaborada durante defesa
da Casa do Ferroviário em 1996; e a tese de que os “municípios
dispõem de competência para limitar a atividade de mineração
em áreas de proteção ambiental”, elaborada no caso da APA do
Morro Estevão e do Morro Albino, também em 1996.409
O contrato firmado entre o empresário Realdo
Guglielmi e o governo federal, previa cinco anos de carência,
antes que as primeiras parcelas da privatização fossem pagas aos
cofres da União. Durante estes cinco anos, a Nova Próspera
explorou carvão regularmente, mas o prazo de início do
pagamento coincidiu com o movimento ambientalista que
impediu a abertura da nova frente de mineração. Segundo
Rabelo, diante da decisão da Câmara de Vereadores e do
indeferimento dos recursos nas instâncias superiores, “a empresa
fecha suas minas e demite os trabalhadores”, como resultado,
“os equipamentos são abandonados nos subsolos das minas, que
posteriormente são alagadas, e a quase centenária Companhia
Próspera é definitivamente desativada”.410 A conta com a União
jamais foi paga e no ano 2000 Guglielmi ainda moveu uma ação
de indenização contra o Município de Criciúma, cobrando
ressarcimento pela inviabilização do uso econômico do seu
patrimônio.411
As jazidas de carvão não haviam se esgotado, mas o
Estado já não oferecia qualquer tipo de proteção à indústria
carbonífera, ao passo que movimentos ambientalistas cada vez
mais organizados impunham grande resistência à instalação de
novas minas. O futuro, presente na forma de promessa nos
tempos da Capital do Carvão, agora estava ocupado pelas
ameaças do esgotamento dos recursos naturais e da degradação
do meio ambiente. Simultaneamente, o progresso enquanto
409
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ideia-força, cedia lugar a uma sedução pela memória, muitas
vezes elevada ao nível do dever. A Cidade das Etnias se
apresentava, representava, identificava prioritariamente pelas
suas origens, pela presença de um determinado passado. No
aproximar do século XXI, a modernidade, pelo menos como
experiência progressista do tempo, dava sinais de crise naquele
presente que parecia relutante em ingressar no futuro e
demonstrava grande apego ao passado que lhe envolvia. A seu
modo, o promotor Jacson Correa contribuía para tal.
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4

Conclusão:
afinal, com quantos pobres se faz um rico?

No livro Criciúma 1880-1980: a semente deu bons
frutos, que sistematiza a história de colonização que
praticamente fundamenta a Cidade das Etnias, Otília Arns, a
partir das várias entrevistas que sua equipe realizou, faz diversas
menções a experiências de escravidão. Não apenas os negros,
mas também muitos descendentes de italianos, alemães e
poloneses relataram que seus antepassados viviam na Europa
uma situação análoga à de escravos, antes de imigrarem para a
América. Se uma história de Criciúma fosse contada a partir
desta perspectiva, talvez da origem da cidade como a redenção
de povos escravizados no passado e que foram obrigados a
abandonar a sua terra natal, certamente o arquétipo ideal, a
redenção principal, seria africana, ao passo que os demais
grupos também poderiam ser incluídos, porém como menores.
Algo semelhante poderia ser pensado a partir da
travessia atlântica, igualmente citada por todos os grupos, mas
que certamente encontraria seus maiores heróis nas grandes
navegações portuguesas. Estas histórias poderiam soar
provocativas, contudo é certo que jamais seriam consideradas
verossímeis. Escravidão europeia? Invenção deliberada para
atribuir protagonismo aos povos africanos. Logo identificariam.
No entanto, é justamente isto que ocorre quando a história da
colonização monopoliza e coloniza a própria concepção de
história, não deixando espaço para outros passados, outras
experiências, outras memórias, classificando todos os grupos
como “colonizadores”. O problema não está na classificação
étnica em si. A história de redenção dos povos escravizados ou
das grandes travessias atlânticas poderia utilizar a mesma
classificação. Xoklengs e guaranis, sob uma perspectiva étnica,
poderiam falar de escravidão, de navegação e de colonização,
porém vistas de um outro lado. O problema da Cidade das
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Etnias está no seu atrelamento a uma história de cunho
progressista da colonização, que impede o efetivo
reconhecimento de tudo o que não tem sua origem na Europa do
final do século XIX.
O arrefecimento local da Capital do Carvão que
procurei demonstrar, ligado a uma crise global da experiência do
tempo da modernidade, tal qual defendida por Hartog, nos
mostra que o nosso presente está aberto para novas
possibilidades. Novas possibilidades inclusive de escrever a
história, se levarmos em consideração as implicações entre
experiência e relato apresentadas por Koselleck, e estivermos
atentos para as diferentes dimensões de presença do passado,
como adverte Gumbrecht. Quantos passados presentes, em
forma de latência, não estão a esperar o nosso reconhecimento?
Quantos futuros passados, impedidos de ser, não estão
esperando por uma retomada? Para tanto, precisamos ir além do
historicismo e das experiências da colonização que hoje
parecem hegemônicas, sem deixar de denunciar a visão estreita
e as contradições presentes na Cidade das Etnias. Contra o
tempo vazio e homogêneo da modernidade, Walter Benjamin
defende o salto do tigre em direção ao passado, fazendo explodir
sua força redentora no presente. Talvez seja isso.
Muitas coisas poderiam ser abordadas para dar conta
desta modernidade larga em abrangência e estreita em
possibilidades (e da sua crise) que foi vivenciada na Criciúma
do século XX: outras mineradoras, outros atores, outros lugares
de memória, outros movimentos sociais e até mesmo os times de
futebol que compunham meu projeto de pesquisa inicial.
Escolhi, por motivos já explicados, o Prefeito Addo Caldas
Faraco para nos guiar pelas construções de futuro na Capital do
Carvão, e o Promotor de Justiça Jacson Correa para nos
conduzir pelas obrigações de preservar o passado na Cidade das
Etnias. Mas o ponto de partida, a pergunta escrita no antigo
escritório da Carbonífera Próspera, um pichador anônimo já
havia escolhido por mim: “Com quantos pobres se faz 1 rico?”.
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Queria eu poder encontrá-lo para contar. Contar que
não sei. Que eu não sei qual é a quantidade exata da
desproporcionalidade. Quantos para 1? No passado havia muito
mais mineiros do que mineradores, todos concordam. No
presente, uma descendente de colonos que escreveu o livro do
Centenário diz que são mais italianos do que “homens do
carvão”, mas os filhos de mineiros que hoje fazem pesquisa na
universidade dizem que não. Quanto às indefinições, pobres e
ricos parecem ser sempre os mesmos, seja economicamente
divididos em classes sociais ou culturalmente classificados em
grupos étnicos. Ora valorizados no ponto mais alto do
Monumento aos Homens do Carvão, ora incluídos nas colunas
mais baixas do Monumento da Colonização, em Criciúma, ser
mineiro, negro ou luso significa ser posto em condição de
subalternidade, trabalhando por um progresso do qual não
disfruta ou valorizando uma história que não é a sua.
Em não sendo os esquemas de identificação étnica
determinados por um sobrenome ou uma ascendência familiar
mais imediata, e mediante uma configuração sociocultural que
de diversas formas privilegia uma suposta origem “europeia”, é
plausível que aumente a quantidade daqueles que se
autodeclaram italianos, alemães ou poloneses, quem sabe
amparados em algum parentesco distante, fazendo com que a
Cidade das Etnias pareça cada vez mais inclusiva. Entretanto, a
parcela daqueles que receberam dos seus antepassados a
propriedade da terra ou outro tipo de capital acumulado a partir
da posse dos lotes coloniais distribuídos no final do século XIX,
continua sempre a mesma ou até tende a diminuir. Talvez por
isso nosso pichador, agora não mais tão anônimo assim,
recentemente tenha estendido sua crítica das ruínas do carvão
para o Monumento da Colonização. A herança do carvão já é
mal dita, a da colonização, ainda não.
Figura 2 – Monumento da Colonização
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Fonte: fotografia feita por Michele Gonçalves Cardoso, 2016.
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