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RESUMO 

 

Esse estudo se propõe a problematizar as negociações das artesãs irmãs Souza com as 

políticas culturais para o artesanato de Santa Catarina na década de 1980. Seu objetivo 

principal é analisar a visualidade produzida sobre as artesãs e seus artesanatos como 

representações da arte popular num contexto de globalização. As táticas e posições de 

negociação tomadas por Amália, Cantídia e Máxima de Souza mediante as estratégias da 

Fundação Catarinense do Trabalho – FUCAT e do Programa Catarinense de Desenvolvimento 

do Artesanato – PROCARTE são compreendidas por meio de uma metodologia de articulação 

visual entre os estudos da imagem e da História do Tempo Presente. O lugar social das artesãs 

e o modo como aprenderam a fazer os artesanatos de fibras vegetais, a mudança na sua 

plástica e os processos criativos desempenhados pelas mesmas na produção e consumo de 

suas peças ganham significação a partir de um conjunto de documentos como folders, 

catálogo, jornais, fotografias e correspondências.  A plástica dos artesanatos de fibras vegetais 

e o modo de ver essas mercadorias e os seus agentes produtores são algumas das politicidades 

sensíveis investigadas por meio da partilha das suas imagens. As relações dos planos de 

Governo e as estratégias das políticas culturais do artesanato criaram um regime de valor e 

identificações culturais para esse tipo de produto. Diante das ações de estímulo à produção e 

ao consumo do artesanato catarinense, as artesãs irmãs Souza negociavam com táticas de 

afirmação e negação, privilegiavam a comercialização doméstica e familiar e incorporavam 

nos seus artesanatos códigos estéticos populares e femininos, saberes e crenças em suas 

formas e representações. No início do século XXI, foram produzidas novas identificações 

sobre o artesanato, como na participação dos artesãos e de Máxima de Souza na exposição de 

inauguração do Museu Histórico de Araranguá (SC). Com a morte das irmãs Souza e uma 

provável não continuidade dos seus trabalhos, essa pesquisa se faz como um rito de passagem 

da trajetória das artesãs como parte da história do artesanato catarinense. 

 

Palavras-chave: Artesanato. Políticas Culturais. Visualidade. Arte Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This study proposes to problematize the negotiations of the Souza artisans with the cultural 

policies for the crafts of Santa Catarina in the decade of 1980. Its main objective is to analyze 

the visuality produced on the artisans and their handicrafts as representations of the popular 

art in a context of globalization. The tactics and negotiation positions taken by Amália, 

Cantídia and Máxima de Souza through the strategies of the Santa Catarina Foundation of 

Labor - FUCAT and the Catarinense Program of Handicraft Development - PROCARTE are 

understood through a methodology of visual articulation between the studies of the image and 

the History of Present Time. The social place of the artisans and how they learned to make the 

handicrafts of vegetable fibers, the change in their plastic and the creative processes 

performed by them in the production and consumption of their pieces gain meaning from a set 

of documents such as folders, catalog, newspapers, photographs and correspondence. The 

plastic arts of the vegetable fiber handicrafts and the way of seeing these goods and their 

producing agents are some of the sensitive politicities investigated through the sharing of their 

images. The relations of the Government plans and the strategies of the cultural policies of the 

crafts created a value system and cultural identifications for this type of product. Faced with 

actions to stimulate the production and consumption of the Santa Catarina handicraft, the 

Souza artisans negotiated with affirmation and denial tactics, favored domestic and family 

commercialization, and incorporated in their handicrafts popular and feminine aesthetic 

codes, knowledge and beliefs in their forms and representations. At the beginning of the 21st 

century, new identifications about handicrafts were produced, such as the participation of 

artisans and Máxima de Souza in the inaugural exhibition of the Araranguá Historical 

Museum (SC). With the death of the Souza sisters and a probable non continuity of their 

work, this research is done as a rite of passage of the trajectory of the artisans as part of the 

history of the craft of Santa Catarina. 

 

Keywords: Crafts. Cultural Politics. Visuality. Popular art. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As irmãs Amália, Cantídia, e Máxima de Souza produziram por três décadas um 

artesanato de fibras vegetais característico da cidade de Araranguá. Seus trabalhos eram 

produzidos na localidade de Canjicas, uma região interiorana próxima ao rio que dá nome ao 

município. Ao longo do tempo, o artesanato das irmãs Souza se tornou emblemático para essa 

cidade do extremo sul catarinense e com o decorrer dos anos foram feitos diversos tipos de 

publicações sobre as artesãs e o seu artesanato. Suas criações fizeram parte de série de 

televisão, revistas, reportagens de jornal, catálogos e exposições, no entanto, ainda não foi 

feito nenhum trabalho de cunho científico sobre o tema.   

O artesanato tem o seu próprio ritmo, ditado paulatinamente pelo gesto humano ou 

pelo tempo da natureza, mas é sensato considerar que ele se encontra em constante 

transformação. São as marcas das mãos humanas que fazem do artesanato uma forma de 

linguagem, um discurso ou uma “escritura cultural” que conta sobre aqueles que os produzem, 

os comercializam ou os consomem. As marcas identitárias incutidas em cada tipo de 

artesanato podem ser uma vantagem na disputa por mercado, mas, por outro lado, de acordo 

com as prospecções de Ricardo Gomes Lima (2010) isso,  

 

[...] pode se transformar em grande problema: esses objetos exigem dos que lidam 

com eles uma sensibilidade extrema, sem a qual se corre o risco de ferir os valores, 

os códigos de comportamento, os saberes, etc., que são próprios de seus produtores, 

os artesãos. (LIMA, 2010, p. 40) 

 

Quando criança, frequentava a casa dessas três artesãs, que sempre me foram 

apresentadas como irmãs do meu avô. Como um menino criado na cidade, estranhava muito 

quando visitava a casa daquelas senhoras pouco “comuns” que criavam todos aqueles 

artesanatos de palha. Mais tarde, como um estudante de História, assim que iniciei a pesquisa 

sobre as práticas artesanais da região, tive a oportunidade de acompanhar Máxima de Souza 

em seus últimos momentos de vida. Naquele momento, sempre me perguntava qual seria o 

meu papel, o de um sobrinho interessado em aprender o artesanato ou de um historiador 

disposto a pesquisar sobre a temática? Por muitas vezes, essas aspirações se misturavam, a 

cada visita que fazia, a cada conversa ou a cada documento que coletava. 

Apesar de não ter aprendido a confeccionar o artesanato produzido pelas irmãs Souza, 

sempre fui atento as suas histórias e histórias que contavam sobre elas. Entre o jardim da casa 
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e a sala de visitas, onde ficavam expostos os seus artesanatos, era na cozinha o lugar onde 

ouvia as suas narrativas e histórias de assombração. Testemunhar a certeza da ausência da 

última tia artesã era uma sensação que me incomodava, mas que me provocava perguntas 

como um historiador. Como dar continuidade a esse artesanato que ninguém conseguiu 

aprender? Pouco tempo depois da morte de Máxima, comecei a compreender melhor como 

usaria essa minha “culpa essencial” para estabelecer essa continuidade. O trabalho historiador 

com a vida humana, como diria o filósofo Walter Benjamin (1994, p. 221) é também “uma 

forma artesanal de se trabalhar e transformar a matéria-prima, que é a experiência humana, 

em um produto sólido útil e único”. Por isso, nesse caso, o processo de escrita da história das 

artesãs pode ser considerado aqui como uma forma de narrativa artesanal construída para 

transmitir a continuidade dessas personagens e do seu artesanato para além da sua 

temporalidade imediata. Para Walter Benjamin,  

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no campo, no 

mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada 

como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 

para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, 

como a mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1994, p. 205) 

 

Mesmo com a minha marca na argila do vaso, a condição de historiador sobrinho-neto 

das artesãs não me amedronta, pois sei da importância do “recuo”. Para adquirir essa 

condição, o observador interno deve encarar essa questão com lucidez e cuidado. O recuo não 

é necessariamente a distância temporal do objeto de estudo, mas sim o distanciamento crítico 

em relação ao seu objeto de investigação. Sabrina Loriga (2012) adverte que essa situação 

exige uma descentralização de si mesmo, um exercício de renúncia e de afastamento que é 

fundamental para o pesquisador utilizar sua boa “subjetividade”. Quem sabe, seja interessante 

se exilar, para tomar distância e estranhar a natureza do material a ser manipulado, tal como 

fizera Georges Didi-Huberman (2008) ao escrever sobre os diários criados por Brecht, no 

exílio vivido durante a Segunda Guerra Mundial. Imbuído daquilo que Rioux (1999) chama 

de “bom senso do artesão”, apresento minuciosamente junto da matéria-prima a problemática 

e os objetivos que darão forma à pesquisa. Assim, o historiador-artesão vai logo “[...] 

desempacotando sua caixa de instrumentos e experimentando suas hipóteses de trabalho, que 

cria sempre, em todos os lugares e por todo o tempo o famoso “recuo” (RIOUX, 1999, p. 46). 

As questões históricas em torno da visualidade construída sobre as irmãs Souza e seu 

artesanato contribuem para investigar parte do artesanato de Santa Catarina a partir da 
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História do Tempo Presente, ao colocar no eixo principal da discussão, “as personagens” 

Amália, Cantídia e Máxima de Souza. Por meio dos estudos da imagem tenciono os interesses 

e as linhas tênues que circunscrevem o seu artesanato, verifico como se deram as suas 

negociações pelo modo como essas artesãs, que não tiveram uma sucessão na produção dos 

seus artesanatos, estão ou se fizeram (in)visíves na visualidade que foi construída sobre as 

suas produções. Apresento fontes de uma memória que foi guardada pelas próprias artesãs e 

fontes visuais até então inéditas. Pretendo colaborar com a historiografia catarinense por meio 

da inspeção do olhar que foi historicamente constituído sobre o lugar social das artesãs e dos 

seus artesanatos. Consequentemente, na perspectiva da presente dissertação pretende-se 

examinar a negociação das irmãs Souza com os planos de Governo e as políticas culturais da 

década de 1980 e discutir as suas representações visuais como arte popular num contexto de 

globalização. Os modos como as artesãs e os seus artesanatos estão (in)visíveis nessa 

visualidade nos conduzem ao fio condutor trançado pela problemática histórica.  

Filhas de Reginalda Inácia e João Bento de Souza, um antigo comerciante da região, 

as irmãs Amália “Luzia”, Cantídia “Neves” e “Máxima” Astrogilda, assim como os seus 

outros nove irmãos, receberam um primeiro ou segundo nome em homenagem a alguns 

“Santos” da Igreja Católica. Santa Luzia, Santa Máxima e Nossa Senhora das Neves talvez 

sejam algumas das “santidades” que eram admiradas pelos seus pais. João Bento de Souza 

teria ajudado a construir e administrar a capela de São Bom Jesus, em Canjicas. Na primeira 

metade do século XX, foi uma liderança cogitada para ser intendente de Hercílio Luz, por ser 

um dos principais organizadores das festas do padroeiro, mandava buscar religiosos, festeiros 

e fogueteiros no Vale do Araranguá. As entrevistas feitas pelo padre João Leonir Dall'Alba 

(1997) nos dizem que as procissões saiam da frente de sua casa. Pelas narrativas, percebeu-se 

que João Bento era como um “personagem” histórico de relativo poder na sua localidade. 

Essas são algumas das histórias do passado “positivo”, de posse, riqueza e poder que sempre 

ouvia sobre meu bizavô e as Canjicas. Entretanto, toda vida que observava cada geração 

anterior da família Souza, via que não éramos totalmente “brancos” e por isso mesmo me 

questionava da onde teria vindo toda a riqueza? João Bento de Souza foi um descendente de 

português e africano, filho de um escravo pós-liberto que conseguiu enriquecer? As histórias 

sobre esse outro possível tipo de passado, africano ou de cativeiro, pouco ouvia na família. 

Identificava nos “Souza”, tanto no sentido da “derme” quanto na mentalidade, uma resultante 

daquele processo histórico de “branqueamento” cultural iniciado durante o século XIX. 

Contudo, o “branqueamento” não conseguiria apagar certas identificações familiares, 

pois percebia sinais sobre esse passado vindos das histórias que meu avô contava sobre João 



16 

 

Bento, ou manifestados em outros membros da família, em seus traços étnicos, na forte 

ligação com a feijoada, nos gostos musicais ou na questão do artesanato. Em razão disso, por 

muitas vezes era mais fácil encontrar pessoas de um círculo exterior que nos identificassem 

assim. Lembro de uma ocasião em particular, em que escutei uma antiga moradora das 

Canjicas dizendo: “que aquela Rua Hercílio Luz, que desemboca na beira do rio Araranguá 

era conhecida como a rua das “negas” do João Bento”, em referência a Amália, Cantídia, 

Máxima e suas outras irmãs. Era nítida a estranheza que algumas pessoas da localidade, da 

cidade ou até mesmo da família tinham com as artesãs. Quem sabe seja pelo lugar onde 

continuaram a viver, por suas aparências ou pelo modo de vida que decidiram levar, como 

irmãs solteiras e artesãs que trançavam juntas as bonecas, bruxas e vassourinhas de palha. 

Quando menino, toda vez que visitava a casa das artesãs, as pessoas da família me 

recomendavam sobre como me comportar, pois do outro lado do rio, viviam as chamadas 

“anãzinhas das Canjicas”. Mulheres velhinhas, de idade inconfessa, baixinhas, que tinham os 

dedos tortos e assustavam as crianças que não se comportavam bem. Quando ia às Canjicas, 

as únicas figuras que se encaixavam com a descrição das “anãzinhas das Canjicas” eram as 

mesmas pessoas, personagens dessa história, as artesãs. Essas histórias de medo e 

assombração, foi um costume das tias que, permaneceram na memória das gerações de seus 

sobrinhos. As anedotas ajudam a descrever essas irmãs que, apesar de serem temidas por 

algumas crianças, tratavam-nas muito bem, sempre oferecendo um sorriso, um pirulito, um 

cavaquinho de mandioca ou um artesanato.  

As irmãs Souza foram reconhecidas em Araranguá e no extremo sul catarinense por 

serem hábeis artesãs ou até mesmo artistas que criavam artesanatos com as fibras vegetais e 

neles inseriam temas locais como, o índio, a bruxa, a pesca, a fauna, a flora, a paisagem ou a 

religiosidade e, temas globais como as bonecas, palhaços, vestidos, leques e sombrinhas. 

Avessas às fotografias e aos flashes da “sociedade” as artesãs se esquivavam de terceiros e 

atravessadores, privilegiavam os clientes fixos, produziam e negociavam com os 

consumidores do artesanato diretamente na sua residência. Era ali mesmo, no final da Rua 

Hercílio Luz em Canjicas que os turistas e visitantes adquiriam e encomendavam suas peças. 

Máxima quase não aparecia para os clientes e moradores, inicialmente era Amália quem 

estabelecia as negociações e se deslocava até feiras e eventos. Com a morte de Amália, no ano 

de 1986, sucedeu-lhe nas atividades, Cantídia, que faleceu em 1994. Com a morte de suas 

outras irmãs artesãs, Máxima teve que assumir a posição de negociadora. O artesanato das 

irmãs Souza chegou a fazer parte de feiras internacionais, sua imagem foi utilizada no folder 

da Convenção Municipal de Cultura e da exposição sobre o Distrito de Hercílio Luz na 
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inauguração do Museu Histórico de Araranguá, ambas realizadas no ano de 2009. Após a 

morte de Máxima, a câmara de vereadores da cidade criou a lei número 2940, que denomina 

como “Artesã Máxima Astrogilda de Souza” o atual prédio do Centro Cultural do Município. 

Ao escrever sobre as festas e o artesanato no capitalismo, Néstor Garcia Canclini 

(1983) explica que o sentido desses fenômenos sociais só pode ser atingido com uma 

abordagem que abarque os textos, as práticas e relações sociais ou a organização espacial. Ao 

situar e conectar esses campos, diagnosticou-se como os produtos artesanais mudaram ao se 

relacionar com o mercado capitalista, o turismo ou a indústria cultural, avaliando as funções 

que estes vieram a cumprir com a reprodução da estrutura (CANCLINI, 1983, p. 51). Embora 

a familiaridade seja muito diferente do conhecimento científico, ela pode fornecer um leque 

de conhecimento sobre a vida social de um grupo. Gilberto Velho (1987) considera 

significativo questionar e examinar sistematicamente o seu próprio ambiente, identificando os 

mecanismos conscientes e inconscientes que o sustentam. A categoria do que é familiar ou 

exótico pode ser relativizada entre os indivíduos, grupos e suas distâncias, mas para utilizá-la 

é necessário ter um controle de uma objetividade relativa e interpretativa. O familiar é 

utilizado pela antropologia como um objeto de investigação preocupado em perceber as 

questões históricas nas decisões e interações do cotidiano. Ao se estudar o que está próximo, o 

pesquisador se expõe e o “processo de estranhamento torna-se possível somente com o 

confronto intelectual com as emoções e as variadas versões e interpretações a respeito das 

situações e dos fatos” (VELHO, 1987, p. 131).  

A historicidade de Canjicas é composta por meio de costuras de produções da 

historiografia como “Caminhos e Fronteiras” de Sérgio Buarque de Holanda (1994), com as 

cartas jesuíticas disponíveis em Serafim Leite (1940), em consonância com as fontes 

produzidas por João Leonir Dall'Alba (1997) e Alexandre Rocha (1994). Utilizo imagens dos 

arquivos da família Souza para recorrer aos personagens seu João Bento e Dona Reginalda 

Inácia de Souza. Indivíduos que contribuem para compreender melhor qual é o lugar social 

das artesãs, a forma como elas aprenderam a fazer o artesanato e como esta atividade se 

tornou a principal prática de trabalho e sobrevivência para as irmãs. Embasado pela obra de 

Michel de Certeau (1994) procuro a categoria das táticas e astúcias do cotidiano para analisar 

a prática do artesanato e as mudanças que transcorreram na localidade com o avanço do 

tempo. A noção de modernidade idealizada por Marshall Berman (1982) e pela “Era dos 

Extremos” de Eric Hobsbawn (1995), servem de suporte para historicizar as alterações no 

cotidiano da cidade de Araranguá, especialmente após a década de 1930, quando se inicia o 

processo de crescimento urbano com a instalação da ferrovia Dona Tereza Cristina e a 
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construção da rodovia BR-101, quando Araranguá é projetada como um dos principais polos 

de turismo da região Sul durante a década de 1970. Para examinar esse período, amparo-me 

nas pesquisas de Alcides Goulart Filho (2002) e Daniel Bronstrup (2012), em conjunto com a 

leitura de matérias dos jornais “Tribuna do Vale” (1978) e “O Sul” (1978).  

Por meio das personagens Amália, Cantídia e Máxima de Souza, buscamos reconhecer 

quais eram os primeiros utensílios artesanais produzidos na região e como a demanda do 

turismo interferiu na inovação e produção da plástica dos seus artesanatos. Os acontecimentos 

biográficos e a superfície social em que as artesãs estão inscritas nos orientam a descobrir 

como foram as suas negociações diante das regras sociais das políticas culturais da década de 

1980. 

Se o conceito de artesanato for entendido como “o conjunto de atividades que são 

produzidas majoritariamente por engenhos ou habilidades manuais, com o auxílio de 

ferramentas ou máquinas que transformam uma matéria-prima ou um bem em outros novos a 

partir de uma limitada divisão técnica de trabalho e do valor humano vivo agregado ao 

produto”, seria então relevante ressaltar que a qualidade daquilo que é considerado “artístico”, 

é caracterizada principalmente pela partilha de mecanismos sócio-intelectuais e de traços 

comuns de grupos sociais que possuem uma “cultura” variável diante do que o conceito e o 

sistema de arte convencionaram universalmente como as “belas artes”, marginalizando 

historicamente as categorias de artesanato e arte popular (LAUER, 1983). O que de fato nos 

sugere a reeducar o nosso olhar para a compreensão de que todas as cestas, chapéus, louças e 

peças artesanais estão concatenadas ao que Mirko Lauer (1983) caracteriza como a plástica 

dos “objetos”, é um processo de produção, circulação e consumo que envolvem diversos tipos 

de agentes e as relações que estes mantêm com os suportes materiais, com as tecnologias e 

saberes, com a fase em que o produto vira mercadoria ou até mesmo com a produção e o uso 

de suas representações (imagem) (LAUER, 1983).  

A plástica dos artesanatos de fibras vegetais produzidos em Santa Catarina durante o 

boom do artesanato na década de 1980, pode ser acessada por meio das imagens desses 

produtos visuais, que estão dispostas num catálogo chamado Artesanato de Santa Catarina “O 

poder das mãos”. Os planos, os enquadramentos e as permutações construídas na visualidade 

do catálogo nos mostram brechas por onde é permitido observar o modo como as políticas 

culturais do período viam os artesanatos, os artesãos e os seus lugares de produção. No 

catálogo, as imagens visuais dos artesanatos das irmãs Souza e de outros artesãos estão 

fadadas ao anonimato. Por conta dessa despersonalização, reconheço os seus artesanatos para 

assim conferir-lhes significações, expondo por meio dos seus signos o sincretismo das 
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crenças, as representações do feminino e as técnicas e limites que codificam os seus produtos 

visuais que nos olham e nos tocam como atuações das artesãs num disputado espaço de 

visibilidade e apreciação visual do artesanato. 

As correlações das estratégias e interesses dos planos de Governo e das políticas 

culturais de Santa Catarina para enfrentar a recessão e o desemprego e atender a demanda 

externa global elucidam as implicações do "produto local global catarinense" com o processo 

de mundialização da cultura. Os planos de Governo, documentos e decretos realizados 

durante a gestão de Antônio Carlos Konder Reis (1975 – 1979), Espiridião Amin (1983 – 

1987) e Pedro Ivo Campos (1987 – 1990) evidenciam as "estratégias, feiras e vitrines" em 

torno do artesanato de Santa Catarina. Destacam-se alguns eventos em que as irmãs Souza 

estiveram ou não presentes, como: a 1º Feira Catarinense de Artesanato (1976), que ocorreu 

na cidade de Balneário Camboriú; a IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT (1988), 

que aconteceu em Florianópolis; e o evento "Top Empreendedor 95", promovido pelo Jornal 

Tribuna do Vale em Araranguá. O catálogo "O poder das mãos", as edições dos Boletins da 

Comissão Catarinense de Folclore, imagens, folders e reportagens de periódicos dos jornais 

“Diário Catarinense” (1987), "O Estado" (1976), (1987), “O Sol” (1976) e "Tribuna do Vale" 

(1995), formam a série de documentos em minha mesa de montagem. 

A negociação das irmãs Souza com as políticas culturais do período é apoiada nas 

relações de (in)visibilidade presentes na documentação construída sobre a 1ª Feira 

Catarinense de Artesanato (1976); a IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT  (1987); e 

o evento "Top Empreendedor 95". Com base nessa documentação, buscou-se inspecionar as 

significações, as táticas, as afirmações e as resistências que circundavam as artesãs e o seu 

artesanato em sua trajetória cultural. Para compor essa analogia, a pesquisa foi estruturada 

com base no acervo da família Souza, no acervo do Centro Cultural "Máxima Astrogilda de 

Souza" e nas séries dos jornais "O Estado" (1976), “O Sol” (1976), "Folha do Vale" (1980) e 

"Tribuna do Vale" (1995).  

Com o intuito de caracterizar os processos criativos das artesãs, mobilizo conceitos da 

cultura material e da imagem e ancoro-me nas fontes produzidas pelo historiador Alexandre 

Rocha (1994). A relevância do lugar e da natureza da região para a seleção e tratamento das 

matérias-primas empregadas na produção das suas peças, a materialidade, os saberes e as 

técnicas envolvidas no processo de produção e na arte dos seus artesanatos são considerados 

como um testemunho discursivo da cultura material sobre as transformações ocorridas no 

artesanato local. As bonecas, anjos, quadros, leques e sombrinhas de fibras vegetais 

confeccionadas pelas irmãs são analisados a partir das suas imagens e da codificação dos seus 
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signos. Os temas dos artesanatos e as suas associações com o seu modo de vida e as práticas 

locais são uma forma de linguagem que expressa a identidade das suas agentes produtoras e as 

relações sociais que elas construíram no espaço e no tempo.  

As representações visuais produzidas no período em que apenas Máxima de Souza 

continuou a produzir os artesanatos e no período posterior a sua morte, como a reportagem 

publicada pelo Jornal "Do Dia" (2000), o folder e as imagens e fontes produzidas para a 

criação da exposição "As magias e os encantos do Distrito de Hercílio Luz" na inauguração 

do Museu Histórico de Araranguá (2009), são alguns dos objetos justapostos para a operação 

historiográfica. Assim, pretendo dissertar sobre as representações do artesanato das irmãs 

Souza como arte popular num contexto de globalização, porque além das suas peças serem 

produzidas por mãos populares, elas foram submetidas aos usos, as necessidades dos desejos 

coletivos e as suas representações. Justificar a escrita da dissertação como um "rito de 

passagem" é como inscrever a história das artesãs em um momento crítico, de transição, onde 

as definições sociais de um grupo são salientadas a longo prazo. Ritos que Victor Turner 

considera como “[...] práticas adequadas para gravar a significação do indivíduo e do grupo 

nos membros vivos da comunidade [...]” (TURNER, 1974, p. 203).  

No início do século XXI, emerge uma "revalorização" comercial do artesanato frente à 

massificação da cultura, em que no plano internacional esse passado artesanal tem se 

presentificado em vários locais de maneira diferenciada. Em Santa Catarina, o lançamento do 

catálogo “Feito a mãos” (2009) durante a segunda gestão do ex-governador Luís Henrique da 

Silveira (2007 – 2010) instituiu uma nova roupagem visual para o artesanato catarinense 

enquanto patrimônio cultural, trazendo como um exemplo cabível o caso da lapinha vinda dos 

Açores, um pequeno presépio conventual, que depois de 200 anos foi redescoberto e recriado 

pelos artesãos de Florianópolis (VOGEL, 2009). As técnicas e objetos artesanais também vêm 

sendo redescobertos por sujeitos que criam espaços específicos para revender esses produtos, 

pelas comunidades e municípios que os elegem como suporte de memória e identidade para 

os seus prédios públicos e museus, como no caso da cidade de Araranguá. No Brasil, foi 

criado no ano de 2010 o – PAB – Programa do Artesanato Brasileiro, com a finalidade de 

coordenar, desenvolver e instituir normatizações para formar e gerir as políticas públicas do 

artesanato, concebendo esta atividade enquanto uma “empresa empreendedora”. A mesma 

lógica compartilhada por entidades do meio privado como o SEBRAE. Um passado presente 

que incorpora o passado e o futuro em uma noção temporal mais dilatada, que segundo 

Kosseleck (2014) "conjuga todas as dimensões temporais" (KOSSELECK, 2014). Diante 

dessa complexidade, podemos pensar que o grande interesse do mercado mundial pelos 
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objetos artesanais atua como um presente presencial, onde a expectativa de aquisição, 

preservação e musealização desses objetos agem como um futuro presente. O que configura 

uma singularidade temporal, onde o presente é concebível a partir dos passados mutáveis e de 

futuros que ainda podem se alterar. É sobre essa perspectiva de entrelaçamento temporal que 

Regina Guimarães Neto (2014) se refere quando trata as apropriações políticas e culturais do 

passado como um objeto investigativo de genuína legibilidade para o historiador do tempo 

presente. 

O primeiro capítulo da pesquisa, intitulado como “O historiador, as artesãs e um 

catálogo” busca historicizar Canjicas o lugar social das artesãs, reconhecendo “personagens” 

relevantes para compreender como e com quem as irmãs Souza aprenderam a confeccionar os 

artesanatos, quais eram os primeiros utensílios produzidos na localidade e quando essa 

atividade se tornou a principal fonte de sobrevivência para as artesãs. As relações interétnicas, 

a cultura material e as mudanças nas práticas do cotidiano da cidade de Araranguá são alguns 

dos temas abordados para tentar estabelecer significações sobre como a demanda do 

crescimento urbano e do turismo interferiu na transformação da produção plástica dos seus 

artesanatos. A plástica dos artesanatos das irmãs Souza está diretamente relacionada à de 

outros artesanatos de fibras vegetais produzidos em Santa Catarina na década 1980. 

Reconhecer a plástica dos artesanatos de fibras vegetais por meio da visualidade de um 

catálogo que encontrei com Máxima é uma das metas de análise colocada em questão para 

investigar os planos, os enquadramentos e o modo como os artesãos e os artesanatos são 

expostos na visualidade do catálogo “O poder das mãos” (198?). Pretendeu-se identificar 

entre a indeterminação de suas produções e a falta de informação de suas imagens, os 

artesanatos das irmãs Amália, Cantídia e Máxima de Souza. Interpretar por meio de suas 

imagens visuais os indícios das identificações locais e de suas táticas, dos códigos e valores 

estéticos e comportamentais, assim como as crenças e cultura que circundam os seus 

artesanatos. Indicar as particularidades das possíveis temporalidades e memórias contidas nas 

imagens dos seus produtos visuais, corroborando com a sua caracterização por meio da 

codificação dos seus saberes, da sua materialidade e da disposição dos seus signos.  

O segundo capítulo da dissertação, "Sobre as mãos dos pequenos e dos grandes: 

estratégias e interesses para o artesanato catarinense" carrega a presunção de entender como 

os planos de Governo e as políticas culturais de Santa Catarina da década de 1980 estão 

correlacionados com o processo de globalização. Período importante para conhecer as 

políticas de demanda e os regimes de valor envolvidos no fluxo do "produto regional 

catarinense com o processo de mundialização de cultura", onde as feiras e vitrines realizadas 
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em torno do artesanato como: a 1ª Feira Catarinense de Artesanato (1976); a IX Feira 

Catarinense de Artesanato – FECRAT (1987); e o evento "Top Empreendedor 95" promovido 

pelo Jornal Tribuna do Vale estavam dentre algumas das estratégias realizadas pelas políticas 

culturais do período. Pesquisando em materiais como os planos de Governo, o catálogo "O 

poder das mãos" (198?), decretos, edições dos Boletins da Comissão Catarinense de Folclore, 

imagens, folders e reportagens de periódicos dos jornais “Diário Catarinense” (1987), “O Sol” 

(1976), "O Estado" (1976), (1987) e "Tribuna do Vale" (1995) como dispositivos 

agenciadores dessas políticas culturais. 

O terceiro capítulo "O artesanato das irmãs Souza: visualidade e representações da 

arte popular" é estruturado em dois momentos. No primeiro momento procuro analisar as 

táticas e as tomadas de posição das artesãs em sua negociação com as políticas culturais do 

período, apoiado nas relações de (in)visibilidade presente na documentação que foi construída 

sobre a 1ª Feira Catarinense de Artesanato (1976); a IX Feira Catarinense de Artesanato – 

FECRAT  (1987); e o evento "Top Empreendedor 95". No segundo momento, os processos 

criativos e as relações que as artesãs mantinham com o seu lugar de produção são avaliados a 

partir de conceitos da cultura material e da imagem. A materialidade, os saberes e as técnicas 

que eram envolvidas no processo de produção e na arte dos artesanatos das artesãs são 

considerados além de uma representação das artesãs para o mundo, um testemunho discursivo 

da cultura material sobre as transformações ocorridas no artesanato local.  

O quarto e último capítulo da pesquisa denominada como “Futuro presente e rito de 

passagem” é voltado para a analogia das representações visuais que foram produzidas no 

período em que apenas Máxima de Souza continuou a produzir os artesanatos e no período 

posterior a sua morte. Com a aceleração histórica e a emergência do regime de historicidade 

presentista, o medo da perda e a crise do futuro geraram sintomas como as ondas de 

preservação e patrimonialização, produzindo assim objetos semióforos expósitos e novas 

identificações híbridas de sujeitos, como no caso das artesãs irmãs Souza e do seu artesanato 

na inauguração do Museu Histórico de Araranguá em 2009 e na designação do prédio do 

Centro Cultural da cidade. Desta forma, o processo de pesquisa e escrita da dissertação é 

justificado como uma prática de sepultamento a partir de uma reflexão crítica sobre a história 

e a memória visual das artesãs no futuro presente. 
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2.  O HISTORIADOR, AS ARTESÃS E UM CATÁLOGO 

 

Historicizar Canjicas, “o lugar social das artesãs” e travar discussões com as 

produções da historiografia a partir de diferentes fontes históricas, como os jornais “O Sul” 

(1978), “Tribuna do Vale” (1978) e com fontes que foram produzidas por Alexandre Rocha 

(1994) e João Leonir Dall'Alba (1997) é uma das finalidades da primeira parte deste capítulo. 

Levantar indícios sobre a sua constituição histórica e hipóteses para a sua configuração exige 

que o pesquisador confronte as fontes e os principais “personagens” envolvidos na construção 

de sua história. A sua localização geográfica, as ocupações indígenas, as relações interétnicas 

e o seu papel no processo de formação dos caminhos e fronteiras do Sul do Brasil são 

assuntos abordados no desenvolvimento de sua redação. 

Conhecer “personagens” como João Bento de Souza e Reginalda Inácia é primordial 

para se aproximar do lugar social das artesãs e assim saber de quem elas eram filhas, com 

quem elas aprenderam a fazer os artesanatos e quais eram as funções e as formas dos 

primeiros utensílios produzidos na comunidade. Dialogar com os historiadores como Daniel 

Bronstrup (2012) e pesquisadores locais para tentar compreender como o crescimento urbano 

de Araranguá e a abertura da rodovia BR-101 interferiram no cotidiano da cidade é vital para 

interpretar os vestígios e os processos históricos que motivaram a mudança na plástica do 

artesanato das irmãs Souza. A trajetória e os relatos das “personagens” Amália, Cantídia e 

Máxima de Souza nos direcionam para as suas personalidades e suas colocações e 

deslocamentos no conjunto de relações que circundam o mesmo campo e espaço. A 

revalorização dos atores sociais nos remete aos seus projetos e modo de vida, aos conflitos, 

táticas e negociações com as regras sociais. Ativando conceitos e indicações de produções 

como as de Michel De Certeau (2003), Mirko Lauer (1983), Néstor Garcia Canclini (1983), 

Stuart Hall (1997), Pierre Bourdieu (2005) e Alexandre Avelar (2010). 

O catálogo Artesanato de Santa Catarina “O poder das mãos” foi escolhido como um 

dos objetos de análise para a elaboração deste capítulo, porque além de conter imagens e 

sobre o artesanato das irmãs Souza e apresentar subjetividades na sua trajetória social, ele 

mesmo é um artefato que faz parte da plástica dos artesanatos produzidos em Santa Catarina 

durante a década de 1980. O catálogo será analisado aqui como um artefato, um material 

concreto da produção e reprodução da vida social. Sob a ótica de Ulpiano T. Bezerra de 

Meneses (1998), (2012) é possível concebê-lo como um segmento físico apropriado pelo 
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homem e modelado segundo uma resultante das organizações sociais estabelecidas 

historicamente pelos seres humanos que age como um vetor e assim “[…] canaliza e dá 

condições para que se produza e efetive, em certas direções, as relações sociais […]” 

(MENESES, 1998, p. 113). Nessa perspectiva, o conceito de cultura material se estende para 

os artefatos, estruturas, paisagem, coisas animadas ou para o próprio corpo.  

Distribuído ou vendido, em sua vida pregressa, em feiras e eventos de artesanato, o 

catálogo já agenciou as políticas culturais do período e foi uma ferramenta de visibilidade 

para muitos antes de chegar a sua fase documental. Atualmente, é mais fácil encontrá-lo nas 

bibliotecas públicas das cidades e Universidades do que em museus e centros culturais. Desse 

artefato, tive acesso a duas versões. Uma bem degradada pela chuva que consegui encontrar 

nos entulhos da antiga casa das artesãs após a ocorrência do "furacão Catarina", em 2004, 

quando Máxima ainda estava viva. A outra, em melhor estado, coletei com a irmã mais nova 

das artesãs, Ludenira de Souza, que recebeu o catálogo durante a homenagem póstuma que foi 

feita a artesã Amália Luzia de Souza na IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT 

(1988), em Florianópolis. 

Como um suporte físico, o catálogo não apresenta nenhuma datação específica 

registrada, mas a sua condição de recepção permite traçar uma data aproximada das suas 

circunstâncias de contingência. Logo, na página do sumário, consta uma espécie de marca de 

carimbo com a sigla “SC” e a frase “cumprindo a carta dos catarinenses”, lema central do 

primeiro plano de governo de Espiridião Amin nos anos de 1983 – 1987. O impresso possui a 

dimensão de 25 X 21 cm e é feito de um material resistente, brilhoso e colorido, semelhante 

ao de revistas da época. O artefato fez parte de uma campanha comercial publicitária 

organizada pela Fundação Roberto Marinho com a Fundação Catarinense do Trabalho – 

FUCAT1 e o Governo de Santa Catarina. O projeto foi veiculado nacionalmente pela 

televisão, criado com o objetivo de divulgar as ações executadas pelo Programa Catarinense 

de Artesanato – PROCARTE e propagar a “arte do artesão catarinense” em cenário nacional e 

internacional. A campanha integrava uma política de demanda da FUCAT, que apostou na 

atividade artesanal como uma forma de combater “a recessão e o desemprego” durante as 

décadas de 1970 e 1980. Um dos objetivos era organizar primeiramente a produção e a 

comercialização do artesanato, cadastrando os artesãos e seus produtos, criando núcleos e 

associações de artesãos, organizando feiras estaduais e participando de feiras internacionais.  

                                                           
1 A FUCAT era a instituição responsável pela gestão do Programa Catarinense de Desenvolvimento do 

Artesanato – PROCARTE, criado em 1979. 
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A sua capa apresenta na parte superior em letras brancas, o título do catálogo. Abaixo, 

segue centralizada em um retângulo cinza, em contraste com preto, a imagem de uma “mão”, 

que também se assemelha com a imagem de uma “pomba” com as asas abertas. Localizadas 

na parte superior direita e na parte inferior esquerda da capa se destacam duas faixas 

vermelhas, uma em cada lado. O catálogo apresenta indicações textuais bilíngue 

(português/inglês) com título, sumário, uma apresentação da edição feita pela Fundação 

Roberto Marinho e pequenos textos que abordam a diversidade do artesanato catarinense a 

partir da sua materialidade. As suas indicações icônicas evidenciam a heterogeneidade dos 

artesanatos por meio das fotografias2 (196 imagens de artesanatos) que estão acompanhadas 

de mais 06 entradas. As entradas são feitas de acordo com a matéria-prima dos artesanatos, 

onde cada uma delas reúne numa mesma imagem diversos tipos de artesanatos que são 

produzidos com uma materialidade em comum. A plástica dos artesanatos feitos com o barro, 

fios, fibras vegetais, madeira, couro e outros materiais são representados por meio de 

imagens, que são apresentadas por uma pequena legenda e por uma referência elaborada a 

partir de uma numeração que conta e denomina uma tipologia e um nome para cada tipo de 

artesanato. 

 

Figura 1 – A capa do catálogo "O poder das mãos" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 01. 

                                                           
2 A fotografia do catálogo foi feita por Nilton José Passos.  

 



26 

 

A riqueza iconográfica do catálogo nos fornece uma ideia sobre a dimensão do poder 

da imagem. Ulpiano T. Bezerra de Meneses (2012) afirma que o potencial linguístico da 

imagem, tem vida fora dela, e justamente por essa razão a trajetória dos artefatos chama a 

atenção “[...] para integrar a visão ao conjunto de nossos demais sentidos” (MENESES, 2012, 

p. 255). Primeiramente, um dos objetivos ao analisar o catálogo é reconhecer as imagens 

visuais e os signos que compõe o microcosmo dos artesanatos de fibras vegetais no catálogo 

“O poder das mãos”, examinando os planos, os enquadramentos, a composição e a produção 

de sentido inculcadas no conteúdo dos objetos para assim sinalizar as presenças e as ausências 

dispostas na sua visualidade, enfatizando as lacunas e os contrastes entre os discursos 

imagético e textual inscritos no documento. Teço ainda, considerações sobre como os artesãos 

e os seus artesanatos eram vistos pelos planos de Governo, recortados pelas politicidades 

sensíveis das práticas estéticas procedentes das políticas culturais do período. Com esse 

intento, dialogo com as produções de Arjun Appadurai (2008), Christian Metz (1980), Didi-

Huberman (2008), Jacques Rancière (2005), Martin Jay (1993), Martine Joly (2008), Ulpiano 

T. Bezerra Meneses (2003), Sylvia Porto Alegre (1980), Ricardo Gomes Lima (2010) e 

Sophie Cassagnes-Brouquet (1996). 

Num segundo momento, identifico as imagens dos artesanatos das irmãs Souza como 

suas produções, corroborando com a sua caracterização dentro do conceito de artes 

decorativas e com a sua interpretação por meio da codificação dos seus saberes, da sua 

materialidade e da disposição dos seus signos. Investigo especificamente as possíveis 

temporalidades, memórias, códigos e valores estéticos que envolvem as imagens dos seus 

artesanatos, considerando a sua presença na visualidade do catálogo como uma tática, ou 

forma de inserção real ou imaginária das artesãs em um espaço e campo de disputa visual. 

Para viabilizar o processo analítico, pesquiso em trabalhos como os de Didi-Huberman 

(1998), (2012), (2015), Maria Bernardete Ramos Flores (2015), Marize Malta (2006), Miriam 

Leite (1983), Néstor Garcia Canclini (1980), (2013) e Vânia Carneiro de Carvalho (2008). 
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2.1 – Canjicas: o lugar social das artesãs 

 

Figura 2 – Figura de localização geográfica de Canjicas – Araranguá (SC), Brasil 

 
Fonte: Google Maps [2017], adaptado pelo autor (Sem escala). 

 

No extremo sul de Santa Catarina, localizada próximo ao Balneário Morro dos 

Conventos e o rio Araranguá, Canjicas (Hercílio Luz) compõe junto com as comunidades de 

Morro Agudo, Ilhas, Rio dos Anjos, Lagoa Mãe Luzia, Espigão da Pedra e Barra Velha o 

zoneamento do Distrito de Hercílio Luz. Pesquisas arqueológicas evidenciam que a paisagem 

da região da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá fora ocupada pelos povos Guarani e 

Xokleng muitos anos antes do início do processo de colonização européia (LINO, 2007; 

BITTENCOURT, 2015). Próximo à Lagoa Mãe Luzia, e à barra que interliga o rio e ao mar, o 

Distrito de Hercílio foi um ponto de parada estratégico para a ocupação colonial portuguesa, 

que anteriormente se estendia até a antiga Colônia do Sacramento. Na “missão dos carijós” 

(1605 – 1607) as cartas de Jerônimo Rodrigues narram talvez uma das primeiras relações 

interétnicas estabelecidas entre jesuítas e indígenas no Vale do Araranguá. Nelas, o rio 

“Araranguaba” aparece descrito como o lugar onde os brancos vinham para fazer os seus 

“resgates”, e os padres se encontraram com índios e índias que folgavam com a sua presença, 

exigindo que deixassem suas roupas, ferramentas, contas e sapatos. Ou mencionam as 

relações dos jesuítas com o índio Tubarão, que bebia e urinava na frente dos padres, um 
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feiticeiro temido que salteava e era cobiçado pelos brancos, que capturava e vendia seus 

parentes indígenas como escravos em trocas de artigos como roupetas e calções de damasco, 

meias de agulha, camisas, chapéus forrados e anéis, além da Lagoa dos Patos, do rio 

Araranguá e o Mampituba  (LEITE, 1940, p. 221 – 243). 

A abertura do caminho dos Conventos (1728) ampliou a circulação e o transporte das 

produções entre as regiões do Sul e Sudeste do país, e a conexão do litoral com o planalto 

catarinense foi de suma importância para estruturar o que Elison de Maceda (2005) qualificou 

como o ciclo econômico do Tropeirismo (XVIII-XX). As preferências dos paulistas pelas 

áreas de rios, vales e baixadas se encaixam com algumas das atribuições que caracterizam 

Araranguá como um espaço geográfico que frequentemente esteve presente nos caminhos das 

cavalgaduras, das criações de gado e dos muares, inseridos dentro de um processo histórico 

que foi substancial para o estabelecimento das fronteiras e do povoamento do Brasil no século 

XVIII. Sérgio Buarque de Holanda (1994) já fazia alusão à plasticidade desse povo que seria, 

“um sucessor direto do sertanista e um precursor do grande fazendeiro”, afirmando que “há na 

figura do tropeiro paulista, como na do curitibano, do rio-grandense, do correntino, uma 

dignidade sobranceira e senhoril [...]” (HOLANDA, 1994, p. 133). Muitos desses paulistas 

teriam vindo de Laguna, participando efetivamente da ocupação de Araranguá. Em Hobold 

(2005, p.72) o relato de Francisco de Souza Faria registra o nome “cangicaçu” perto de uma 

região próxima aos “Conventos”. Já os relatos dos bispos D. José Caetano (1815) e D. José de 

Camargo Barros (1902), denominam a localidade de Canjicas como “Conventos” ou “bairro 

Araranguá”(HOBOLD, 2005, p.89-90).  

Esses são alguns dos vestígios da historiografia que sinalizam a importância que essa 

região teve para a formação e o povoamento da cidade, mesmo lugar onde supostamente teria 

sido construída uma das primeiras capelas, por volta do ano de 1816, cujo padroeiro seria 

“Bom Jesus da Coluna”. Após a criação da Freguesia Nossa Senhora Mãe dos Homens3 

(1848), o local de escolha para o desenvolvimento do centro urbano da sede, ficaria do outro 

lado do rio, onde atualmente se localiza o centro do Município4 de Araranguá (HOBOLD, 

2005). Mas mesmo assim, a localidade continuou a exercer um importante papel para a região 

sul, interligando mercadorias pela via terrestre ou pelos seus rios e lagoas até o porto de 

Laguna e Imbituba (SC). 

                                                           
3  A antiga Freguesia do Araranguá tinha um domínio territorial que se estendia do rio Mampituba ao sul, até a 
região de Urussanga velha, espaço que pertence atualmente ao município de Içara/SC. SPRÍCIGO, Antônio 
César. Sujeitos Esquecidos, Sujeitos lembrados: entre fatos e números, a escravidão registrada na Freguesia do 
Araranguá no século XIX. Caxias do Sul: Murialdo, 2007. 
4 Araranguá virou município em 1880 e o Distrito de Hercílio Luz criado em 1902. HOBOLD, 2005. 
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As relações interétnicas forjadas por ameríndios, europeus e africanos somadas aos 

constantes pousos, trocas e comércios realizados por moradores, vendedores, emissários, 

carroceiros e viajantes que transitavam entre a Serra e o litoral, configuraram no Distrito de 

Hercílio Luz, saberes e práticas do cotidiano que envolvem uma cultura material similar 

aquela que Sérgio Buarque de Holanda (1994) encontrara em São Paulo. As técnicas rurais 

para se produzir o milho, a mandioca e o tabaco, e as artes utilizadas para confeccionar as 

canoas monóxilas, os teares, as armadilhas de pesca, pilões, chapéus, esteiras e balaios 

constituíram práticas do cotidiano baseadas na agricultura, no artesanato e na pesca. Para o 

historiador Michel de Certeau (2003) as práticas do cotidiano são formalizadas justamente por 

essas artes de fazer, pelo consumo ou combinações que envolvem “uma maneira de pensar 

investida numa maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar” 

(CERTEAU, 2003, p. 42). As maneiras de pensar, agir e usar os recursos disponíveis no meio 

ambiente no Distrito de Hercílio Luz exigiram astúcias e táticas dos seus praticantes, que 

muitas vezes, se reapropriaram do espaço e do sistema produzido para construir suas 

modalidades de ação. As inventividades do cotidiano formam sistemas de um saber-fazer que 

foi marginalizado pela otimização técnico-científica e pelas invenções mecânicas que foram 

chegando ao Sul do Brasil no século XIX, relegadas exclusivamente a ser uma atividade 

“privada”, que era operada fora do discurso científico. No entanto, essas mesmas artes de 

fazer são carregadas de particularidades simbólicas coletivas e individuais que autorizam o 

historiador escrever em nome dessas práticas. 

Um dos personagens recorrentes no passado de Canjicas se chama João Bento de 

Souza, um comerciante descendente de portugueses com africanos, que teria ido estudar em 

Florianópolis, foi professor, mas era mais conhecido na região pela posse de terras e pela casa 

de “secos e molhados” que possuía. João Bento teve cerca de doze filhos com a esposa, 

Reginalda Inácia de Souza: Danúbio, Lauro, Antônio, Edwiges, Severiano e Plínio; e as 

mulheres Maria, Máxima, Marciana, Cantídia, Amália e Ludenira de Souza. Conhecido por 

ser um dos únicos ricos da família, no início do século XX, João Bento teria doado um novo 

terreno a igreja de São Bom Jesus e feito uma nova capela de material, fundando a chamada 

irmandade do Sagrado Coração de Jesus. As viagens à Laguna, as passagens dos navios, as 

tropas vindas da Serra e a tradicional festa do padroeiro contribuíram para que o comerciante 

adquirisse uma freguesia considerável. Muitas dessas informações são narradas por suas filhas 

nas entrevistas feitas por João Leonir da Dall'Alba (1997). Cantídia e Máxima relatam ao 

padre informações sobre as festas religiosas, o movimento de hóspedes, fregueses e dos 

produtos da casa de comércio do pai,  
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Vinham serranos com tropas. Traziam charque, maçãs e queijo. Ficavam um mês 

por aqui. Levavam tudo que precisavam. Havia um paiol para pouso, com três 

quartos. Muitos comiam aqui em casa. Também do Turvo vinham comprar aqui. De 

toda parte vinha gente. Era uma loja de muito movimento […] Na loja do pai havia 

de tudo: tecidos, ferramentas, bijouterias, charque, sabão, café, louças, tudo o que 

uma família pudesse precisar. Ele tinha uma fábrica de gasosa. (DALL'ALBA, 1997, 

p. 234) 

 

Figura 3 – João Bento de Souza 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular Família Souza, S/D. 
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Figura 4 – Casa de comércio em Canjicas 

 

Fonte: Acervo fotográfico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 1994. 

 

Foi com o dinheiro das posses de terra e da casa de comércio que João Bento de Souza 

criou e educou os doze filhos. As artesãs se escolarizaram entre os anos de 1930 e 1940, na 

antiga escola Professor David do Amaral, em Araranguá, e os mais novos foram estudar em 

Laguna e Tubarão. Os filhos de João Bento e Reginalda Inácia exerceram diferentes funções e 

com a morte do pai, por volta da década de 1950, as irmãs Maria, Marciana e Ludenira foram 

viver no atual centro da cidade de Araranguá, onde começaram a sobreviver do trabalho com 

a costura e o bordado. Máxima, Cantídia e Amália continuaram a viver em Canjicas, na casa 

onde seus pais moravam. As irmãs Souza procuraram se aperfeiçoar, Amália se formou na 

Escola Profissional Hercílio Luz, em 1972, e foi professora na escola local Eremeta de Souza. 

Cantídia se formou na Escola de Corte e Costura de Blumenau, em 1970. As irmãs teriam 

aprendido a fazer o artesanato desde cedo com a mãe, Reginalda Inácia. Quando trabalhou na 

“Fundação Cultural de Araranguá” na década de 1990, Alexandre Rocha (1994) conseguiu 

captar e produzir uma documentação sobre a história do artesanato de Hercílio Luz 

(Canjicas), Ilhas e Morro Agudo que estava em exposição. Nessa documentação, o historiador 

registrou a narrativa de diversos artesãos e artesãs, entre eles, Dona Cantídia, que narrou a ele 

como as irmãs aprenderam a fazer o artesanato,  
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Conta Dona Cantídia de Souza, que sua avó, Dona Lautéria Inácia morava no 

povoado de Sombrio e la fazia os chapéus, trançando folhas de butiá. Esta atividade 

era bastante comum. Vindo ela, Dona Lautéria Inácia a repassar isto para as filhas 

entre elas Dona Reginalda de Souza, mãe de Dona Cantídia, Dona Máxima e Dona 

Amália. Já residindo em Cangicas as filhas foram aprendendo e começaram fazendo 

nas horas de folga. (ROCHA, 1994, p. 01) 

 

O testemunho de Cantídia deixa rastros sobre as trocas de saberes que eram 

transmitidas principalmente entre as mulheres da família. Da avó para mãe e da mãe para as 

filhas, e de geração em geração esse conhecimento até então foi repassado. Nas entrevistas 

feitas por João Leonir da Dall'Alba (1997, p. 233) Cantídia e Máxima se referem ao pai de seu 

pai, Bento Silveira de Souza, como serrano, e sua mãe, Laurinda Plucena de Medeiros, como 

vinda de Florianópolis. O pai de sua mãe, Fermiano Inácio da Rosa, era de Ilhas e a sua mãe, 

Dona Lautéria ou “Eleotéria” Inácia, de Sombrio, região que pertencia a antiga Freguesia 

Nossa Senhora Mãe dos Homens. Em nenhuma de suas falas as entrevistadas parecem se 

referir aos seus antepassados como descendentes de africanos, mas ao falar do irmão de sua 

mãe, Antonio Brígido, comerciante de Araranguá, reconhecem este como filho de português e 

escrava (DALL'ALBA, 1997, p. 235). Apesar dessa invisibilidade, nas entrevistas feitas por 

Dall'Alba (1997, p. 231), o morador de Hercílio Luz, Manuel Valerim, identifica tanto João 

Bento quanto Antonio Brígido como “mulatos”. Em uma série de dois artigos publicados no 

Jornaleco (2017), um popular jornal cultural da cidade, João Batista de Souza, ao ouvir o 

testemunho de Antônio Patrício, o seu “Toninho”, de Rio dos Anjos, registra e escreve que 

Bento Silveira de Souza, o pai de João Bento e de seu irmão Bento Proxério, servia como 

escravo em um navio que estava de passagem pelo Morro dos Conventos, quando ele e outro 

colega escravo aproveitaram que estavam sem algemas e tramaram a própria fuga, pulando do 

barco e vindo a nado para tentar se estabelecer no litoral. Bento Silveira de Souza teria ficado 

na região e se casado com uma “nativa5” (SOUZA, João Batista de, Jornaleco, 2017,  p. 02). 

A fotografia abaixo (figura 5) encontrei nos arquivos da família, sem qualquer 

identificação do autor e da sua datação. O suposto cenário provavelmete é o da residência da 

família Souza em Canjicas, ao centro, está localizada Dona Reginalda Inácia, acompanhada 

de suas filhas mulheres. Em pé, da esquerda para a direita, estão às filhas mais velhas, Maria e 

Máxima. Sentadas, e na mesma direção seguem Cantídia, Amália, Ludenira e Marciana. Cabe 

ressaltar que a fotografia (que pertence a uma série de pais com filhos reunidos e mãe com as 

                                                           
5 Provavelmente os lados maternos da família Souza, tanto o da mulher de Bento Silveira de Souza, Laurinda 
Plucena de Medeiros, como o de Dona Reginalda Inácia de Souza, mulher de João Bento, devem ser de 
procedência açoriana. 
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filhas) demonstra o poder aquisitivo elevado da família e sua consideração junto à localidade. 

 

Figura 5 - Dona Reginalda Ignácia de Souza e as suas filhas mulheres 

 

Fonte: Acervo particular Família Souza, década de 1950. 

 

A prática do artesanato, iniciada apenas nas horas de folga do cotidiano, se tornou 

mais importante para Cantídia, Amália e Máxima, após a falência da casa de comércio e da 

morte do pai, quando as mesmas permaneceram em Canjicas, vivendo com a mãe. O 

artesanato se tornaria então a principal fonte de sobrevivência para as irmãs, que com o 

desenvolvimento desta prática ajudaram a criar seus sobrinhos. Cantídia relata que a prática 

do artesanato é antiga na região e a produção dos primeiros produtos como balaios, chapéus, 

tarrafas, pilões e tapetes corresponde a uma necessidade de se produzir utensílios utilitários 

para serem usados na agricultura, na pesca ou no ambiente doméstico (ROCHA, 1994, p. 01).  

Ao pesquisar sobre a escravidão na antiga Freguesia Nossa Senhora Mãe dos Homens, 

Antônio César Sprícigo (2007, p. 78) analisou nos inventários a relação de matrícula dos 

escravos que pertenciam a Manoel Pereira Mello, morador da região do Morro dos 

Conventos, constatando a presença dessas práticas no fim do século XIX, pelo registro das 

escravas Bibiana e Engrácia, artesãs e tecedeiras que confeccionavam artesanatos feitos de 

palha e as roupas utilizadas pelos membros da família de seu proprietário. São casos que 
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demonstram a relevância que o artesanato tinha para as relações sociais do extremo sul 

catarinense nesse contexto, chegando ao acordo de que esta prática não pode ser reduzida a 

uma base cultural exclusivamente “açoriana”. Dona Picurra é uma das artesãs de ilhas, que 

além de trançar chapéus e fazer outros produtos de artesanato, realiza a prática da pesca.  

 

Figura 6 – A artesã Dona Picurra e os seus chapéus de palha 

 

Fonte: Acervo fotográfico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, Sandro Ramos, 2009. 

 

Ao imergir nas estruturas do seu cotidiano é possível observar as maneiras de 

reapropriação do sistema produzido e as criações que muitos dos consumidores articularam 

para reestabelecer sociabilidades deterioradas, dos quais muitos descendentes de africanos e 

açorianos usaram técnicas de reemprego para reconhecer os procedimentos das suas práticas 

cotidianas (CERTEAU, 2003). Apesar do antropólogo Darcy Ribeiro (1995) manifestar 

posições políticas evidentes em seus discursos, ele ratifica essa questão declarando que na 

configuração histórico-cultural do Brasil Sulino, muitos grupos colonização açoriana tiveram 

que se adaptar a uma lavoura de subsistência, onde em núcleos do litoral, como em Canjicas, 

estes tiveram que se ajustar a um modo de vida indígena ou africano, tanto nas técnicas rurais, 

como no modo de comer, nos modos de fazer os panos, cerâmicas, o trançado dos artesanatos 
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e as tralhas domésticas (RIBEIRO, 1995, p. 428). 

A instalação da ferrovia Dona Teresa Cristina e a urbanização do centro de Araranguá 

durante os anos 1950 intensifica o conjunto de experiências na cidade, alterando as paisagens 

e prometendo poder e crescimento no contraditório turbilhão da vida moderna. Marshall 

Berman (1982) sublinha que,  

 

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: grandes 

descobertas nas ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do universo e do 

lugar que ocupamos nele; a industrialização da produção, que transforma 

conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói os 

antigos, acelera o próprio ritmo de vida […]; descomunal explosão demográfica, que 

penaliza milhões de pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-as 

pelos caminhos do mundo em direção a novas vidas; rápido e muitas vezes 

catastrófico crescimento urbano; sistemas de comunicação de massa, dinâmicos em 

seu desenvolvimento, que embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais 

variados indivíduos e sociedades […]. (BERMAN, 1982, p. 15) 

 

Com a chegada da ferrovia, a farinha de mandioca, a cana-de-açúcar e a produção 

agrícola foram escoadas com mais rapidez, o comércio local abastecido com novos produtos, 

e a vinda de passageiros, moradores e empreendedores estimulou o povoamento e 

desenvolvimento de bairros como a Barranca, onde ficava a estação ferroviária. O historiador 

Eric Hobsbawn (1995) denomina esse momento posterior a Segunda Guerra Mundial como 

“os anos dourados” levando em conta o surto econômico e a revolução tecnológica que se 

deflagrava no cenário mundial e que ingressava na América do Sul. A urbanização do Brasil 

foi marcada pelo projeto de Juscelino Kubitscheck (1956-60) que construiu estradas, 

aeroportos e a entrada de automóveis, aviões, e o notório aumento do uso de combustíveis 

fósseis. Mesmo contexto em que foram introduzidos outros produtos que interferiram 

diretamente na vida diária e nas artes, como o rádio, a energia elétrica, a televisão, os 

plásticos, o náilon, o poliestireno e o politeno, (HOBSBAWN, 1995, p. 260). 

A diversificação da base industrial produtiva de Santa Catarina e o surgimento de 

setores dinâmicos alteraram o crescimento econômico no Estado, o sistema de crédito fez com 

que indústrias do eletro-metal-mecânico e do ramo de alimentos despontassem no mercado. 

Quando, a partir de 1962, com a modernização da agricultura, o capital industrial passa a ser 

gerido pelo Estado e pelas grandes e médias indústrias e agroindústrias. Os esforços dos 

órgãos governamentais para planejar a economia são periódicos nos planos de Governo. 

Desde o Plano de Metas do Governo (Plameg) – 1961 – 1966 com Celso Ramos; o Plameg II 

– 1966 – 1971 com Ivo Silveira; o Projeto Catarinense de Desenvolvimento (PCD) com 

Colombo Machado Salles – 1971 – 1975 até o Plano de Governo (PG) – 1975 – 1979 – de 
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Antônio Carlos Konder Reis, que tinha como principal bordão a frase “Governar é encurtar 

distâncias”. Ao construir uma perspectiva sobre a formação econômica de Santa Catarina, 

Alcides Goulart Filho (2002) levanta as quatro grandes áreas em que esses planos atuaram, 

como; a) a financeira, para capacitar o Estado com programas de investimento e incentivo; b) 

o transporte, para integrar as mesorregiões produtoras aos mercados nacional e estadual; c) a 

energia, para ampliar a área de atuação da Celesc; e as; d) comunicações, para aumentar a 

rede de telefonia e a oferta de linhas (GOULART FILHO, 2002, p. 990).  

Em sua dissertação de mestrado, Daniel Bronstrup (2012) pesquisa sobre como essas 

mudanças atingiram o cotidiano da cidade de Araranguá, antes e após a concretização da 

rodovia BR-101. Em suas investigações o historiador argumenta sobre as consequências 

sociais, ambientais e humanas ocasionadas pela abertura da rodovia, finalizada na década de 

1970, os novos produtos, as profissões, os trabalhadores e o considerável fluxo de pessoas na 

cidade inseriu Araranguá nas rotas turísticas entre as capitais Florianópolis e Porto Alegre. Os 

escritos de Paulo Hobold (2005) referenciam o mandato de Affonso Ghizzo (1947 – 1951); 

(1956 – 1960) e Walter Belinzoni (1951 – 1955), ambos da antiga União Democrática 

Nacional – UDN, pelas obras de abertura e pavimentação de estradas que ligavam o centro da 

cidade às praias, com o objetivo de desenvolver e estruturar o turismo (HOBOLD, 2005, p. 

248). Daniel Bronstrup (2012) pontua que a criação do antigo Camping e do Hotel Morro dos 

Conventos, planejados pelo empresário Diomício Freitas, um dos proprietários do Grupo 

Freitas6 de Criciúma, atraiu indústrias, comércios, hotéis e postos de gasolina, e a 

consolidação da rodovia fomentou por meio do turismo o desenvolvimento de bairros como o 

da Cidade Alta (BRONSTRUP, 2012). Nos jornais da cidade, não é difícil encontrar matérias 

que registram a inserção de Araranguá no cenário turístico, destacando os avanços e a 

projeção da cidade como “pólo” de uma microrregião que passou a se estruturar para receber 

turistas do Brasil e do exterior. O “Jornal Tribuna do Vale” (1978) descreve a importância do 

governo de Salmi Paladini (1975 – 1979) para o desenvolvimento do fenômeno turístico 

como fonte de economia para a cidade, considerando o “interesse pelo turismo como algo 

prioritário,  

 

Desde muito tempo – pelo menos após a ascensão do Prefeito Salmi Paladini ao 

cargo de Primeiro Mandatário do Município – Araranguá saiu do marasmo em que 

se encontrava em termos de administração pública, para alcançar uma irrefreável 

projeção. Mas ainda não alcançou o estágio ideal esperado por todos quantos 

                                                           
6 O historiador Daniel Bronstrup (2012) faz um breve histórico sobre Diomício Freitas (1911 – 1981), 
empresário e político da região Sul de Santa Catarina, atuou no setor carbonífero e  empresas como a CECRISA, 
TV Eldorado, Rádio Araranguá AM e o Complexo Turístico Morro dos Conventos (BRONSTRUP, 2012, p. 34). 
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esperavam esse tempo de promissão, de avanço em todos os sentidos, desde a 

própria mentalidade de uma minoria reacionária, até os inegáveis projetos industriais 

de elevado gabarito. Para tanto se faz necessário que o Poder Público do Município, 

num esforço um pouco mais além do que aquilo a que tem se atido até hoje, 

considerando ser Araranguá – agora – um pólo de uma micro-região que, 

brevemente, estará comportando toda uma estrutura dinâmica de um centro 

realmente desenvolvido. Agora, mais que nunca, carece a municipalidade voltar seus 

olhos para providências fundamentais não somente ao araranguaense e àquele que 

ali resida, mas sim para milhares de pessoas das mais variadas origens deste País e 

mesmo do exterior, que a visitam frequentemente. Em termos de desenvolvimento 

turístico, Araranguá pode ser considerado um dos cinco pólos receptivos que mais 

evolui no Estado, podendo até estar num dos primeiros lugares entre estes. Isto 

porque em se analisando com realismo, poderíamos até enumerar muitos tidos como 

líderes dentro do fenômeno turístico, mas que não tem possibilidades de mais se 

expandir, o que, na realidade não ocorre (nem ocorrerá tão cedo) com aquele 

progressista município. A potencialidade real em que se constitui o Morro dos 

Conventos é um centro receptivo invejável por todos os títulos: reúne comodidade, 

meios, infra-estrutura e antes de mais nada, beleza natural sem máculas o que deixa 

– quem o visita – extasiado. Mas a administração pública precisa se fazer mais 

presente e olhar mais de perto toda aquela fonte de riquezas para a cidade com 

positivos reflexos em toda uma vasta região. (Jornal Tribuna Do Vale, 25/11/1978, 

p. 10, Nº 29) 

  

A matéria reproduzida pelo jornal traduz algumas das mudanças que ocorreram na 

cidade, onde a administração pública, o meio privado e os projetos industriais corroboraram 

para o aperfeiçoamento de sua infraestrutura, projetando Araranguá como um dos cinco 

“pólos” de turismo que mais evoluía no Estado. As promessas e expectativas de crescimento 

são direcionadas para beleza das praias do Morro dos Conventos e do Arroio do Silva. Fica 

explícito na narrativa da reportagem que a principal fonte de riqueza a ser explorada seria a 

comodidade e a natureza do “cartão internacional” da cidade: o Morro dos Conventos e suas 

adjacências. Entre essa vasta região estaria Canjicas, Ilhas e o Distrito de Hercílio Luz. 

Uma das primeiras notícias localizadas no acervo histórico do Arquivo Municipal de 

Araranguá sobre o artesanato das irmãs Souza, encontra-se no “Jornal O Sul”, do ano de 

1978. O jornal exibe imagens subsequentes à paisagem do Morro dos Conventos, seguida de 

imagens de mulheres da “sociedade” ao visitarem o Camping e o farol. A legenda da imagem 

localizada na parte inferior da página do jornal alega que,  
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Figura 7 – As senhoras da sociedade e as bolsas de Amália 

 
Fonte: Jornal O Sul, 1978, p. 08, Nº 73. Acervo Histórico do Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de 

Souza. 
 

No jantar de encerramento realizado no Hotel Conventos salientou a elegância das 

senhoras: Ortelina Ruchert, Terezinha Dol Pró, Rute Bertoldi, Isabel Sanchez, Nilda 

Radüng, Sonia Santerjureg, Ana Maria Jalo, Rosa Gonzales, Pierina Carraro, Dione 

Oliveira Gabriel, Terezinha de Souza, Terezinha Dale Agnol, Osvaldina Roque, 

Aneguete Schroeder e a anfitriã Dinoraide Pereira que alegre e elegante distribuiu 

entre as senhoras, belíssimas bolsas confeccionadas pelo Artesanato Único de 

Amália de Souza. (Jornal O Sul, 1978, p. 08, Nº 73) 

 

Na imagem aparecem “senhoras” reunidas para uma fotografia no Farol do Morro dos 

Conventos. A anfitriã Dinoraide Pereira, filha de um dos maiores empresários de transporte da 

cidade adquiriu as bolsas de fibras vegetais confeccionadas por Amália para distribuí-las entre 

as convidadas no requintado jantar realizado no Hotel Conventos. Os artesanatos produzidos 

pelas irmãs Souza começaram a ficar conhecidos por moradores da cidade, da região e por 

turistas que frequentavam o litoral e visitavam a casa das artesãs em busca de suas produções. 

A artesã Cantídia de Souza explicou a Alexandre Rocha (1994) que foi justamente no período 

de abertura da rodovia, quando os hotéis do Morro dos Conventos foram inaugurados, que 

aumentou a procura pelos artesanatos e, de acordo com ela, essa demanda turística parece que 
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foi fundamental para que as irmãs inovassem nas suas criações. Para a artesã esse processo se 

deu, 

 

Com a vinda de turistas para os hotéis do Morro dos Conventos que haviam sidos 

inaugurados. Isto lá pela década de 1950. Os turistas procuravam por bolsas que 

eram feitas de folha de tiririca, chapéus de palhas de butiá e esteiras de junco. Como 

a procura era intensa, procuraram inovar e surgiram então, quadros, bonecas, leques, 

peixes e outros artefatos de enfeite. (ROCHA, 1994, p. 02) 

 

Do trançado dos artesanatos manipulados para elaborar os chapéus feitos de palha de 

butiá, as esteiras de junco e as bolsas de folha de tiririca que foram distribuídas por Dona 

“Dinoraide Pereira”, as irmãs Souza passaram a criar artesanatos de fibras vegetais 

“decorativos”, como bruxas, índios, bonecas brancas e negras, anjos, palhaços, quadros, 

leques, peixes e outros artefatos de enfeite. Aliavam fibras vegetais a alguns produtos 

industriais como as linhas, o rouge e os botões e com o trançado, outras técnicas e saberes 

como a costura, o crochê e o bordado.  

Além das artesãs irmãs Souza e de Dona Picurra há outros personagens artesãos e 

artesãs das comunidades do Distrito de Hercílio Luz que foram entrevistados por Alexandre 

Rocha (1994), como o senhor Antônio Avelino Anselmo, de Hercílio Luz, que tinha 75 anos e 

fazia balaios de cipó “São João” e bambu há mais de 50 anos; Rosa Paula Quintino, de 65 

anos, do Morro Agudo, que tinha aprendido a fazer chapéu de fibra de butiá com a mãe, ou o 

seu João Acorde Cardoso, de Ilhas, que junto com a sua família produzia e vendia esteiras de 

junco. Ao analisar as narrativas dos artesãos do Distrito de Hercílio Luz que foram registradas 

por Alexandre Rocha (1994), alguns problemas ficaram evidentes, como a “queda” na 

produção do artesanato nas comunidades, a participação de intermediários e a preocupação 

com a falta de interesse das gerações mais novas pela continuidade dessa prática (ROCHA, 

1994). 

A circulação do artesanato do Distrito de Hercílio Luz entre turistas, consumidores, 

políticos e agentes do Estado, contribuiu de maneira significativa para que as peças artesanais 

que eram confeccionadas pelas irmãs Souza fossem identificadas como um “objeto” ou 

souvenir daquele “lugar” da cidade. O artesanato das irmãs Souza ganhou diferentes funções, 

usos e significados ao longo do seu percurso. As produções das artesãs fizeram parte dos 

canais de circulação e consumo empreendidos pelos governos do Estado por meio da FUCAT 

– Fundação Catarinense do Trabalho e do PROCARTE – Programa Catarinense do 

Artesanato nas décadas de 1970 e 1980. Para produzir os seus mecanismos sociais da 

diferença o Estado engendrou políticas culturais que utilizaram o artesanato e outros objetos 
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“exóticos” para revitalização do consumo. Néstor Garcia Canclini (1983) comenta que em 

meio à invasão dos produtos industriais, no espaço do gosto “o artesanal e o industrial, a 

“tradição” e a “modernidade” se implicam reciprocamente” (CANCLINI, 1983, p. 66). Por 

isso, o rústico e o pitoresco do artesanato são atraentes para o turismo, funcionam como opção 

econômica, de lazer ou como mecanismo simbólico para satisfazer as necessidades pessoais 

dos sujeitos, do grupo ou da própria estrutura.  

 

Figura 8 - As artesãs irmãs Souza 

 
 Fonte: 1 e 2 -Acervo particular Família Souza, S/D; 3 - Série da RBS TV “Santa Catarina em Cena”, 2005. 

  

As irmãs Souza se aposentaram como autônomas e deram continuidade à produção 

dos artesanatos até o ano de 2010. As artesãs criavam dentro de um modo de produção 

familiar, fugindo das tentativas de se estabelecer junto a núcleos ou cooperativas de artesãos. 

Amália Luzia, Cantídia Neves e Máxima Astrogilda de Souza são os nomes próprios que 

marcam às personalidades e a identidade social de nossas personagens. Seja como indivíduo 

biológico ou como agente histórico, a instituição do nome próprio torna as relações sociais 

mais inteligíveis, porque afinal, o mundo das identidades é plural e não obedece a uma 

seqüência única. É isso que calcula o sociólogo Pierre Bourdieu (2005) quando define os 

acontecimentos biográficos como colocações e deslocamentos que se sucedem no espaço 

social, onde os estados sucessivos no qual a trajetória social e o conjunto de relações objetivas 

se desenrolam e perpassam os agentes que estão envolvidos no mesmo campo. As irmãs 

Souza estão inscritas no que Bourdieu denomina como “superfície social”, ao passo que a 

conjunção das posições tomadas pelas personagens foi socialmente instituída, permitindo por 
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meio dos seus atributos e atribuições que elas interviessem em suas negociações 

(BOURDIEU, 2005, p. 190). A retomada do gênero biográfico na historiografia, na década de 

1960, fez um contraponto aos modelos totalizantes, ao se destituir daquela noção de indivíduo 

enquanto unidade com identidades marcadas e fechadas para concebê-lo como plural, 

descontínuo e fragmentário, e concluir que os sujeitos são produtores de identidades e de 

subjetividades a partir das trajetórias que desempenham no espaço e no tempo. No ponto de 

vista do historiador Alexandre de Sá Avelar (2010) as pesquisas biográficas são relevantes 

para a escrita da História porque elas contribuem para “[…] destacar as incertezas e desvios 

que predominam em toda relação social […] já que nenhum sistema é suficientemente 

estruturado para eliminar todas as possibilidades de escolha, interpretação, manipulação e 

negociação das regras sociais“ (AVELAR, 2010, p. 170). 

A noção de plástica acionada por Mirko Lauer (1983) abarca em seu caráter 

processual, os agentes e os sistemas de produção, circulação e consumo dos “objetos 

plásticos”, que se concretizam nas articulações entre o suporte material (S) e as suas 

representações (R). Na visão do ensaísta é a cada nova configuração da estrutura produtiva 

que se rompem e se rearticulam as formas de organização da representação e do suporte 

material das criações plásticas. Essas transformações podem seguir as demandas do turismo, 

das modificações no modo de comercialização ou na forma artística individual de se produzir. 

Mirko Lauer (1983) entende como “suporte material” “[...] todas as formas do social que 

modelam a presença e a configuração do físico: aspectos do mercado, da institucionalidade 

que nele se congrega, da economia, da tecnologia (processos e técnicas) […]” (LAUER, 1983, 

p. 46). Já as representações são as formas pelas quais as pessoas produzem sentido, 

substituindo, ou estando no lugar de coisas, pessoas e objetos por meios de signos, como sons, 

imagens ou palavras. São as representações, que na ótica de Stuart Hall (1997), conectam a 

cultura e a linguagem aos conceitos e convenções sociais, nas representações “[...] usamos os 

signos, organizados em diferentes classes de linguagens, a fim de nos comunicarmos 

significativamente com os outros” (HALL, 1997, p. 13). Os usos da linguagem e dos signos 

podem representar aquela construção de sentido que foi particularmente expressa pelo seu 

autor, mas eles também podem sofrer alterações ao longo de sua trajetória social no espaço e 

no tempo, pois os atores sociais produzem ou trocam os sentidos das coisas com os seus 

sistemas representacionais para se comunicar com o mundo real, ou seja, a linguagem não é 

um mero espelho, os seus sentidos são produzidos em sociedade, mediante a uma significação 

gerada pelas suas práticas e pelos códigos que são produzidos socialmente para convencionar 

uma determinada cultura (HALL, 1997, p. 13).  
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O artesanato das irmãs Souza carrega uma combinação de formas sociais populares e 

burguesas, e assim como outros artesanatos produzidos em Santa Catarina ele testemunha 

discursivamente por meio dos seus suportes materiais e das suas representações algumas das 

mudanças ocorridas na estrutura produtiva e as reproduções sociais que emergiram na década 

de 1980. Os artesanatos produzidos pelas irmãs Souza são caracterizados por um processo 

artístico e criativo particular, mas a sua plástica se assemelha à de outros artesanatos de fibras 

vegetais elaborados nesse mesmo período. Os suportes materiais e as representações de 

muitos desses artesanatos podem ser visualizados por meio das imagens de um catálogo que 

reúne um pouco desse universo plástico. O catálogo nomeado como, “Artesanato de Santa 

Catarina – O Poder das mãos” foi planejado por publicitários e agentes do Estado com o 

objetivo de agenciar as suas políticas culturais difundindo o consumo do artesanato. A 

visualidade instituída nessa fonte histórica descola os artesanatos dos seus criadores e dos 

seus sistemas de produção, sintoma que nos permite descortinar o olhar para enxergar o modo 

como os artesanatos, os artesãos(ãs) e os seus lugares de produção eram vistos pelas políticas 

culturais do Estado. 

 

2.2 - O microcosmos dos artesanatos de fibras vegetais no catálogo “O poder das mãos” 

 

Os objetos e artefatos não são mais tratados como “objetos” inanimados e estáticos, 

mas como coisas que são dotadas de uma vida social, que têm fontes de valoração como os 

valores de troca e de uso, intensidades de desejos e sacrifícios, e a sua fase mercantil, com as 

suas respectivas políticas de demanda e regimes de valor. Os significados das coisas estão 

inscritos nos seus usos, nas suas formas e na sua trajetória, são os cálculos humanos que dão 

vida as coisas, “[...] embora de um ponto de vista teórico atores humanos codifiquem as coisas 

por meio de significações, de um ponto de vista metodológico são as coisas em movimento 

que elucidam o seu contexto humano e social” (APPADURAI, 2008, p. 17). As coisas como 

mercadorias têm os seus conhecimentos de produção, de ordem técnica, social ou estética e 

conhecimentos de consumo. As mercadorias por destinação, como o artesanato, aqui 

“encaixado” na visualidade do catálogo “O poder das mãos”, exigem um mecanismo mais 

direto de negociação de preço, do gosto do consumidor com a tradição e conhecimento do seu 

produtor. Quando no processo de circulação e troca essas mercadorias enfrentam problemas 

de informação, ignorância e conhecimento, os produtores enfrentam obstáculos reais de 
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comunicação e autenticidade com os seus consumidores. Para Appadurai (2008, p.67) “[...] 

constitui um tráfego de mercadorias especial, em que as identidades grupais de produtores são 

emblemas para as políticas de status dos consumidores.” Com as diferentes rotas e variações 

nos contextos, trocas e usos das mercadorias, elas podem receber diferentes significados, 

perder ou ganhar valores, virar fetichismo, ganhar atribuições humanas ou divinas, 

dominações e singularidades. 

O catálogo “O poder das mãos” apresenta uma amostra visual dos artesanatos de fibras 

vegetais por meio de 34 imagens, das quais 04 são sobre o artesanato que era confeccionado 

pelas irmãs Amália, Cantídia e Máxima de Souza. A realidade do artesanato de fibras vegetais 

não é homogênea, pois este é um tipo de artesanato característico para diversas comunidades 

tradicionais e grupos étnicos estabelecidos no Estado de Santa Catarina. Seja para os grupos 

indígenas, para os povos caiçaras pescadores, extrativistas, camponeses, descendentes de 

africanos ou europeus, o artesanato de fibras vegetais é uma prática que vem aferir a 

heterogeneidade do modo de vida, dos valores e da visão de mundo de seus praticantes. 

Sérgio Baptista da Silva (2010) estima que o artesanato de fibras vegetais é um importante 

vetor social e material para uma sociedade indígena, assegurando que para os Mbyá-Guarani 

ele é uma forma de expressão estética de sua identidade étnica. Savoro; Silva e Nötzold 

(2006) narram que o artesanato é ensinado, entre os Kaingang, como uma disciplina nas 

escolas. O artesanato, que antes era exclusivamente de caráter utilitário e ritualístico, se 

tornou ao longo do tempo uma das valiosas fontes de renda para o grupo. Como os artefatos 

passaram a ser produzidos em série, isto afetou a qualidade de produção e o acabamento do 

produto. A tese de doutorado de Douglas Ladik Antunes (2011) confirma a importância do 

artesanato de cipó imbé e de vime para os cipozeiros e cipozeiras de Garuva, no nordeste 

catarinense. Sua pesquisa informa que na cidade pelo menos cerca de 2000 pessoas têm no 

artesanato a principal atividade econômica para a melhoria da renda familiar, e problematiza o 

movimento dos cipozeiros, as suas redes sociais e as ressignificações dos seus artefatos frente 

aos conflitos territoriais com as relações educativas em design (ANTUNES, 2011).  

Sylvia Porto Alegre (1994) salienta que o termo “artesanato” começou a ser utilizado a 

partir do processo de Revolução Industrial do século XVIII, onde para a noção de artesanato 

teria sido reservado o significado de “fazer”, fazer algo com as mãos, ou fazer para 

“sobreviver”. Para a arte “erudita” ficou implícito o sentido do saber, da intelectualidade e da 

criação. Ao constatar que os conceitos de arte e artesanato são aplicados em realidades 

distintas, observa-se que eles estão repletos de um sentido pejorativo, que reproduz a 
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desigualdade social. Com a intenção de propor alternativas para essa problemática, o 

antropólogo brasileiro Ricardo Gomes Lima (2010) esvazia ideologicamente os conceitos de 

arte e de artesanato para redimensioná-los, e se desvia das relações de oposição e exclusão 

existentes entre essas duas noções. Assim o conceito de artesanato utilizado nessa pesquisa é 

visto por intermédio de dois planos: o primeiro abrange e emprega o termo artesanato para 

designar o processo de produção e, a tecnologia que é executada predominantemente com as 

mãos e que dá forma ao objeto; e o segundo possibilita discursar sobre essa mesma peça a 

partir da noção de arte, para desvelar as suas questões de “[...] estética, cores, contrastes, 

campos de significados, conteúdos simbólicos e representações” (LIMA, 2010, p. 25). 

Na visão de Mirko Lauer (1983) a plástica dos artesanatos é elaborada pelo processo 

(atividade / trabalho), pela sua existência como objeto (produto / mercadoria) e pelo seu 

caráter de representação (imagem). Ou seja, cada maneira que o artesanato das irmãs Souza 

ou o artesanato catarinense aparece propicia o conhecimento sobre a sua própria plástica, e o 

conjunto de relações entre essas determinações torna-os tangíveis pela visualidade das suas 

imagens. No catálogo “O poder das mãos” os artesanatos de fibras vegetais são representados, 

inicialmente, por uma entrada que mistura na mesma imagem alguns dos diversos tipos de 

artesanatos que são apresentados por mais 34 imagens superpostas na visualidade do objeto. 

As imagens estão acompanhadas de numeração e legenda, com um pequeno texto que se 

refere a esta tipologia de artesanato. A fim de reconhecer as variações de articulações dos 

suportes materiais e das representações contidas nas imagens visuais e nos signos dos 

artesanatos de fibras vegetais, selecionei duas imagens: a da lixeira e tapete de tiririca e a do 

quadro em fibra de bananeira. A lixeira e o tapete de tiririca pertencem a uma categoria de 

artesanato utilitário produzido com uma matéria-prima oriunda de Santa Catarina, em que os 

artesãos(ãs) que as produziram não estão identificados na visualidade do documento. E o 

quadro em fibra de bananeira, por ser um artesanato decorativo, cuja identidade do seu agente 

produtor só pode ser reconhecida pela sua assinatura que está inscrita na obra, mesmo de 

maneira que a sua fotografia a deixa evidente ao expectador.  

Para desmontar o objeto de análise e observar os mecanismos que o compõe, adoto a 

grade de análise sugerida por Sophie Cassagnes-Brouquet (1996) e a categoria de imagem 

articulada por Martine Joly (2008). As imagens só se tornam imagens quando são vistas pelo 

sujeito que a produz ou que as reconhece, Martine Joly (2008) destaca que as imagens, sob 

uma conduta analítica, são tomadas apenas como traços ou “semelhanças” que correspondem 

“[...] mais a observação de regras de transformação culturalmente codificadas dos dados do 
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real do que uma “cópia” desse mesmo real” (JOLY, 2008, p. 66). A linguagem heterogênea 

que está inserida nas imagens não se refere apenas ao que está visível, às escolhas, às 

permutas, os signos7 e as presenças e ausências das imagens provocam significações, 

interpretações e modos de produção de sentido.   

A imagem da lixeira e do tapete de tiririca possui a numeração 100 e está localizada na 

parte superior direita da página 35, em conjunto com mais quatro imagens: a da esteira de 

taboa, da esteira de junco, a da lixeira de taboa/tiririca quadrada com tampa e a da fruteira, 

cestinha e sacola de tiririca com alça. Todas essas imagens estão compostas por intermédio de 

três planos. Geralmente, em suas imagens, os artesanatos aparecem centralizados em primeiro 

plano, seguidos por um segundo plano retangular, que pode mudar de cor conforme o 

contraste com as cores que estão presentes em cada tipo de artesanato. O terceiro plano é 

sempre formado por um fundo branco, elemento que cria uma perspectiva tridimensional e 

uma ambiência de neutralidade.  

 

                                                           

7 Para Martine Joly (2008, p. 30) o conceito de signo “[...] designa algo que se percebe – cores, calor, formas, 

sons – e que se dá uma significação". 
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Figura 9 – A lixeira e o tapete de tiririca na visualidade do catálogo “O poder das mãos” 

 

Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 37.     

 

Elenquei a imagem da lixeira e do tapete de tiririca primeiramente porque a tiririca é 

uma matéria-prima abundante no litoral catarinense, geralmente coletada próxima aos rios e 

lagoas de Santa Catarina. Além disso, a tiririca é uma das fibras vegetais mais utilizadas na 

produção de artesanatos utilitários, por isso mesmo ela representa as imagens dos outros tipos 

de artesanatos de fibras vegetais dessa categoria, como a esteira de taboa e de junco, a lixeira 

de taboa/tiririca quadrada com tampa, a fruteira, cestinha e sacola de tiririca com alça, os 

cestos de taquara, as cestarias indígenas, o tipiti, as cestas, cestinhas e cestões produzidos com 

o vime. Seja por sua função ou pela forma quadrada dada a lixeira ou pela forma retangular 

do tapete, por sua materialidade ou pela técnica do trançado, a lixeira e o tapete de tiririca 

representam as cestas indígenas com alça ou para a roupa, a fruteira e a cesta de vime no 

modelo de taça, a talqueira, a cesta para pão, roupa ou o cesto no estilo piquenique, assim 

como a versão de porta-azeite ou o descansador de prato confeccionados com o cipó. A 
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imagem da lixeira e do tapete de tiririca representa a estética e o ecletismo8 dos objetos 

cotidianos.  

  

Figura 10 – A lixeira e o tapete de tiririca 

 

Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 37.    
  

 A imagem da lixeira (a) e do tapete de tiririca (b) encontra-se justaposta em primeiro 

plano, seguida por um segundo plano retangular de cor verde. O terceiro plano é ordenado por 

um fundo branco. A sua perspectiva dispõe os elementos do artesanato em eixos horizontais e 

verticais, criando uma imagem com um efeito de harmonia entre a cor da tiririca em contraste 

com as cores vermelha e verde com os planos que se opõem. O tom dominante é o das fibras 

vegetais. A imagem é composta por linhas essenciais de estabilidade e simetria do objeto 

representado, onde as relações entre o claro e o escuro realçam os adornos e as formas da 

lixeira e do tapete de tiririca.  

 Já a imagem do quadro em fibra de bananeira possui a numeração 98 e está localizada 

na parte inferior direita da página 34, em conjunto com as imagens do presépio, das bonecas 

                                                           
8 Para Marize Malta o ecletismo dos objetos cotidianos faz referência à decoração que “[...] dignificava o objeto 

útil e, assim, garantia a beleza almejada. Os utensílios mais corriqueiros, até os que recebiam dejetos, como 

escarradeiras e vasos sanitários, eram dotados de decoração, ou seja, de arte [...]” (MALTA, 2006, p. 12).  
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diversas, das peneiras decoradas e dos quadros em fibra de bananeira (médio e pequeno). 

Essas imagens obedecem praticamente ao mesmo princípio de permutação e a mesma 

combinação tridimensional citada anteriormente, alternando as cores do segundo plano de 

acordo com as cores e características dos outros tipos de artesanatos. Optei pela imagem do 

quadro em fibra de bananeira, pois ela corresponde às imagens de outros artesanatos 

decorativos, como os bonecos(as), as peneiras, os presépios, a cortina, o lustre, o leão, as 

sombrinhas e os leques elaborados com uma série de materiais e conhecimentos com a fibra 

de palmeira, de milho, com a corda, a casca de bananeira e o cipó. 

 

Figura 11 – O quadro em fibra de bananeira na visualidade do catálogo “O poder das mãos” 

 

Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 34 

. 

 A imagem do quadro em fibra de bananeira está justaposta em primeiro plano, 

enquadrada por um segundo plano retangular de cor bege, semelhante ao tom das fibras 
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vegetais. O terceiro plano é composto pelo fundo branco e neutro. A sua perspectiva dispõe os 

elementos do artesanato criando uma imagem com um efeito de harmonia entre as cores mais 

claras das fibras vegetais em contraste com as cores escuras e com o branco que se opõem. O 

tom dominante é o das fibras vegetais que contrasta com a cor da moldura e da tinta. As 

relações de claro e escuro evidenciam a perspectiva dos signos dispostos no quadro. Signos 

como o casario, a igreja, a árvore, a terra, a natureza e a paisagem, o uso da moldura, da cola, 

da tinta e do verniz e a arte que montam a perspectiva do quadro, codificam a diversidade das 

técnicas, das formas, cores e signos dos artesanatos que estão presentes na visualidade do 

catálogo, nos remetendo ao conceito de arte decorativa9. 

 

Figura 12 – O quadro em fibra de bananeira 

 

Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 34. 

 

 O caso da imagem do quadro em fibra de bananeira é uma exceção entre a visualidade 

das imagens dos artesanatos de fibras vegetais, pois no canto inferior direito da imagem do 

                                                           
9 Conceito de arte aplicado aos “objetos cotidianos e de uso, instaurando uma arte cotidiana – um ecletismo de 

todos os dias” (MALTA, 2006, p. 12).   
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quadro é possível identificar a assinatura de seu autor, Olíbio10. A maioria das personalidades 

dos artesãos e das cidades e regiões de produção do artesanato de Santa Catarina estão 

invisíveis na visualidade do catálogo. Nesse jogo de combinação dos elementos que formam 

um todo, a associação mental do princípio de permutação usada por Martine Joly (2008), 

permite distinguir e identificar o que está presente e ausente nas imagens, ausências que são 

significativas e que devem ser interpretadas, afinal “[...] de fato, o princípio da permutação 

permite descobrir uma unidade, um elemento relativamente autônomo, substituindo-o por um 

outro [...]” (JOLY, 2008, p. 52). Em um contexto em que o artesanato parecia ser um produto 

de promoção cultural de Santa Catarina, as expectativas podem ser simultâneas. Para o 

espectador que já tivesse um conhecimento prévio do que seria Santa Catarina e do artesanato 

como algo particular e exclusivo de um produtor determinado e desejasse conhecer as 

identidades dos agentes produtores e a localização das suas regiões no Estado, teria a sua 

expectativa frustrada ao observar o catálogo, pois a sua visualidade despersonaliza os 

artesanatos, criando uma falsa ambiência de mercantilização e exportação para os artesanatos, 

convertidos em produtos visuais. Contudo, os editores do catálogo não tinham esse 

preciosismo e não qualificavam os artesãos como produtores “maiores”, cujas identidades e 

marcas poderiam ser um agregador de valor. Em contrapartida, já para aquele espectador que 

enxergasse e desejasse consumir os artesanatos como uma mercadoria, sua expectativa seria 

contemplada e viabilizada mediante a visita da figura genérica e “proprietária” desta 

produção: o Estado de Santa Catarina. Portanto, essa combinação dos elementos na sua 

visualidade produz todo um sentido, que via intercessão, desqualifica e modifica o nosso olhar 

para a questão do artesanato, sugerindo para ele uma factível construção mental de um 

“produto inferior” e de uma mercadoria consumível como qualquer outro bem de consumo 

(JOLY, 2008, p. 61). 

 A visão é uma percepção sensorial construída historicamente pela sociedade e 

mediatizada constantemente pela imagem. Segundo as considerações de Christian Metz 

(1980) e Martin Jay (1993) já existiram e ainda existem diferentes modos como as sociedades 

enxergam as coisas no espaço e no tempo. Essas modalidades de olhar são categorizadas por 

esses autores como “regimes escópicos”, ou regimes de visualidade. Christian Metz (1980) 

usa esse conceito para investigar o imaginário nas relações entre o espectador e o objeto de 

ver no cinema e no teatro. Enquanto o teatro divide o mesmo espaço com o espectador, o 

                                                           
10 Seu João Olíbio é um artesão da região de Coqueiros, Florianópolis, conhecido por seus quadros em fibra de 

bananeira. 
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regime escópico no cinema é moldado pela “ausência e distância do objeto visto” (METZ, 

1980, 73). O cinema promove uma segregação dos espaços, onde aquilo que parece estar 

próximo está na realidade inacessível, onde a ficção se infiltra na ordem do real. A distância 

do olhar entre o espectador e o objeto cria uma ilusão da relação objetual, instalando uma 

nova figura de carência na ausência física do objeto visto, como uma forma de 

condicionamento pelos dispositivos escópicos que se priva de qualquer acordo ou consenso 

com aqueles que o assistem (METZ, 1980, p. 75).  

 Martin Jay (1993) compreende que a modernidade tem o seu início no século XV, no 

mesmo contexto onde as inovações do Renascimento Cultural e da Revolução Científica, 

como o microscópio e o telescópio contribuíram para que a visão se tornasse o principal 

sentido dentro da construção do pensamento e do conhecimento de um dos modelos do 

ocularcentrismo. Jay (1993) amplia e emprega o conceito de regime escópico para distinguir 

os diferentes regimes de visualidade que coexistem na modernidade. Elabora uma distinção 

entre o perspectivismo cartesiano, que teria surgido com o Renascimento; o descritivismo 

Flamengo dos Países Baixos do século XVII e o barroco. A visualidade do catálogo “O Poder 

das Mãos” se enquadra no chamado “perspectivismo cartesiano”, pois os planos e os 

enquadramentos exibem uma perspectiva linear das imagens, com linhas retilíneas que 

evidenciam o controle, a direção, a força, a busca pela simetria e a racionalidade da visão 

científica de mundo de Descartes (JAY, 1993, p. 104). A noção de profundidade entre os 

planos ressalta as formas geométricas e as variações de luz e cor entre as imagens dos visuais 

dos demais artesanatos visíveis no catálogo. E a sua óptica cartesiana centraliza as imagens 

dos artesanatos em primeiro plano, construindo um espaço visual isotrópico, uniforme, 

abstrato e monocular. O que leva o espectador a ter um olhar distante, mas fixo, 

contemplativo e universal, voltado para observar os artesanatos a partir de uma “percepção 

fundamental”, que os descontextualiza e os reenquadra dentro de uma lógica que os converte 

em formulários simbólicos e figurativos para as políticas culturais do Estado. 

 Georges Didi-Huberman (2008) trabalhou com o processo de organização para 

decompor a posição das imagens estruturadas por Bertold Brecht no exílio da Segunda Guerra 

Mundial, evidenciou aquilo que estava ausente, as descontinuidades e os contrastes e rupturas 

sinalizadas pelas imagens. Ao serem contrastadas com as imagens que constituem a 

visualidade do catálogo, as indicações textuais do documento indicam as rupturas e oposições 

que existem em seus conteúdos textual e visual. Uma operação que descortina o olhar que foi 

construído sobre o artesanato de Santa Catarina e os seus agentes produtores, diagnostica uma 
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inversão de sentidos entre os dois suportes, que coadunados propõem um discurso. O discurso 

textual sobre o artesanato de fibras vegetais apresenta um conteúdo que faz referência a esse 

tipo de artesanato pelo valor da sua diversidade cultural, descrevendo algumas das espécies 

que são manipuladas na produção desses tipos de artesanatos, insinuando valorizar a 

sensibilidade estética dos artesãos e a arte produzida pelas suas mãos, 

 

Na grande colcha de retalhos cultural que é o artesanato de Santa Catarina, a arte do 

trançado é uma das mais simples e populares. Utilizando materiais como vime, raiz 

de imbé, palha, taboa, tiririca, taquara ou bambu, o artesão cria uma arte 

tradicionalmente utilitária: cestas, bolsas, tapetes e balaios. Trabalhos que nascem 

dos matos e brejos e da mão hábil e paciente do trançador. O artesanato é uma 

tradição da mais pura tecnologia caseira, trançado por homens e mulheres de núcleos 

indígenas e de muitas outras pequenas comunidades catarinenses. A técnica 

artesanal tem passado de geração para geração, exprimindo a sensibilidade estética e 

a fibra do artesão de Santa Catarina na criação de sua arte. (O PODER DAS MÃOS, 

198?,  p. 32) 

 

 À medida que as indicações textuais do catálogo afirmam valorizar a arte do artesão 

catarinense e a sua comunidade, a visualidade do catálogo nos autoriza a imaginar outro 

sentido, em que hierárquicas linhas retilíneas e cartesianas, mais o seu fundo branco, neutro e 

asséptico da visualidade do catálogo inviabiliza a realidade dos artesanatos e as suas relações 

com os agentes produtores e os seus lugares de produção. Para Ulpiano T. Bezerra de 

Meneses (2003), os regimes de visualidade são caracterizados pelos insumos da visão, do 

visível e do visual. E o visível, diz respeito justamente às esferas de poder e ao sistema que 

controla aquilo que pode ou não ser visto (invisível), que funciona em concordância com “[...] 

às prescrições sociais e culturais de ostentação e invisibilidade [...]” (MENESES, 2003, p. 30-

31). Essas interfaces entre as presenças e ausências nas imagens são contundentes para 

interpretar este artefato como um sistema de comunicação visual que agenciou as políticas 

culturais da época, descaracterizando os artesanatos e os artesãos de Santa Catarina, 

colocando-os na condição do anonimato. Os artesãos aparecem apenas em uma única 

imagem, que dialoga estritamente com esse modo de ver. 
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Figura 13 – Os artesãos no catálogo “O poder das mãos” 

 

Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 03. 

 

 Na figura 13 observa-se em uma das contracapas, ícones de gestos, da interação entre 

mãos e matéria-prima, em um fazer próprio do artesanato. Porém, apesar da iconicidade do 

trabalho tão evidente, para o seu produtor, essa contra-capa é apenas indiciária, pois estas 

mãos estão destituídas dos corpos e identidades dos quais elas fazem parte. É uma imagem 

que simboliza o modo como os artesãos e artesãs são vistos nesse ambiente visual, 

desapropriados de sua região e de seus saberes os envolvem como sujeitos sociais. 

Inconscientemente os editores ao escolherem essa composição gráfica para ilustrar uma das 

páginas iniciais do catálogo foram movidos por posições ideológicas, mesmo que 

conscientemente a impressão seja a de que estes fizeram uma escolha estética pela unidade 

gráfico-semântica do livro. 

 Uma visualidade que descola as peças de artesanato dos seus agentes produtores e dos 

seus lugares de produção; delimita por suas escolhas e permutas, um modo de ver que foi 
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produzido e reproduzido sobre os artesanatos e os artesãos(ãs) de Santa Catarina. O catálogo 

“O poder das mãos” partilha pelo seu sistema de evidências sensíveis a existência do 

artesanato como o algo em comum no Estado, definindo e fixando ao mesmo tempo o seu 

lugar pela repartição de partes exclusivas que partilham “[...] espaços, tempos e tipos de 

atividade que determinam propriamente a maneira como um comum se presta à participação e 

como uns e outros tomam parte nessa partilha” (RANCIÈRE, 2005, p, 15). Para Jacques 

Rancière (2005), a partilha do sensível produz e inscreve sentidos para os atores sociais, ela 

faz ver quem pode tomar parte no comum pela função daquilo que o indivíduo faz, é a sua 

ocupação que define o fato do sujeito ser ou não visível nesse espaço em comum. Existindo, 

portanto, na base política, uma estética, um recorte dos tempos e espaços, do visível e do 

invisível, do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de “[...] quem tem 

competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis do 

tempo” (RANCIÈRE, 2005, p. 17).  

 É nesse sentido que as práticas estéticas dão visibilidade para as práticas de arte, como 

“maneiras de fazer” que agem na sua distribuição e nas suas relações com as maneiras de ser e 

com as formas de visibilidade. As formas dos planos e dos enquadramentos das imagens do 

catálogo “O poder das mãos” estão comprometidos com um regime estético da política que 

indetermina as identidades, deslegitima as posições de palavra e desregula as partilhas do 

espaço e do tempo, embaralhando as informações entre o visível e o dizível (RANCIÈRE, 

2005). Uma politicidade sensível partilha por meio de práticas políticas e estéticas, imagens, 

indicações textuais e sentidos que demonstram uma atuação das políticas culturais da época 

como também uma atuação política dos artesãos, pois não se pode esquecer que foram estes 

mesmos sujeitos “anônimos” e “invisíveis” que produziram e autorizaram que as suas peças 

estivessem dispostas nas imagens do catálogo. Uma visibilidade parcial, mas significativa 

para muitos artesãos que conseguiram divulgar as suas criações para seus clientes e inseri-las 

nesse sistema de apreciação visual. Essa proposta de visualidade foi ainda mais promissora 

para o Estado, que institucionalizou as imagens desses produtos visuais como signos de status 

e produtos culturais de sua identidade (souvenirs). Se Jacques Ranciére (2015) coloca que os 

artesãos das antigas assembleias gregas não podiam participar das coisas em comum, no 

espaço visual do catálogo “O poder das mãos”, mesmo diante do jogo de proximidade e 

distância instituído entre os visualizadores do catálogo e os artesãos, eles emprestam as suas 

criações para uma partilha sensível da experiência comum.  
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2.3 – Os artesanatos das irmãs Souza na visualidade do catálogo “O poder das mãos” 

 

O artesanato não é um “objeto” anônimo, ele pressupõe uma autoria, e tudo aquilo que 

é artesanal não está reduzido simplesmente a uma técnica ou a uma imagem. As formas como 

os artesanatos estão dispostos na visualidade do catálogo “O poder das mãos” deixam de 

agregar valor e empobrecem culturalmente os “objetos” artesanais porque os descola da sua 

realidade e de seus agentes produtores, para transformá-los em meras mercadorias portáteis. O 

artesanato não é um produto feito pela máquina, ele transporta crenças e culturas. É como 

escreve Ricardo Gomes Lima (2010), o artesanato tradicional, aquele transmitido de geração 

em geração, traz em si “[...] a marca forte da cultura em que foi gerado […]”, ele é “[...] um 

objeto capaz de traduzir tanto a sua identidade quanto à daquele que o produziu, seja um 

indivíduo ou uma coletividade” (LIMA, 2010, p. 40). O artesanato produzido pelas irmãs 

Amália, Cantídia e Máxima de Souza não é diferente, as suas características deixam indícios 

sobre a identidade das irmãs e a cultura do lugar e da coletividade a que pertenciam. As 

imagens dos seus artesanatos são analisadas aqui pelo ângulo da produção de sentido e da 

significação, pelo significante, pelos objetos que elas representam e significam. Na ótica de 

Martine Joly (2008, p. 38) “[...] um signo só é 'signo' se 'exprimir idéias' e se provocar na 

mente daquele ou daqueles que o percebem uma atitude interpretativa” (JOLY, 2008, p. 29). 

Elas são somente semelhanças e traços de suas produções, mas os seus signos icônicos são 

tranquilamente plausíveis para estabelecer interpretações sobre a sua visualidade e as suas 

convenções culturais.  

Os artesanatos das irmãs Souza selecionados para participar da visualidade do 

catálogo “O poder das mãos”, estão inscritos em quatro imagens, todas elas situadas na página 

33, logo após a entrada e a indicação textual da modalidade dos artesanatos de fibras vegetais. 

As versões iconográficas das bonecas, do índio e da bruxa, dos leques e das sombrinhas 

podem ser lidas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nelas, os artesanatos estão 

justapostos em primeiro plano de maneira frontal, enquadrados por um segundo plano 

retangular de cor bege e pelo terceiro plano branco. Essas imagens são para mim familiar e 

por isso mesmo não são invisíveis, nelas enxergo uma autoidentificação que me coloca em 

uma posição semelhante à dos familiares que participaram da pesquisa de Miriam Leite 

(1993) em “Retratos de Família”. Nessa ocasião, não busco de maneira alguma cultuar os 

mortos, pretendo apenas reconhecer e interpretar as pistas que fazem alusão à identidade das 
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artesãs e aos saberes e crenças que envolvem a produção dos seus artesanatos.  

 

Figura 14 – Os artesanatos das irmãs Souza na visualidade do catálogo “O poder das mãos” 

 

Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 33. 

  

As versões do índio e da bruxa, localizadas na imagem da parte superior direita da 

página, são exemplos que merecem destaque. Denominados na legenda do catálogo como 

“bonecos alegóricos11”, o índio e a bruxa apresentam alguns signos similares que imitam a 

                                                           
11 O índio e a bruxa são denominados como “bonecos alegóricos” sem qualquer diferenciação, eles estão 
identificados com o número 91 na legenda da página 33. 
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forma humana, como cabeça, olhos, nariz, boca, corpo, mãos e pés. O índio é diferenciado 

pelos signos da tez da pele negra, do cocar, da indumentária, da peteca, das penas e dos seus 

adornos. O vestido, o chapéu, o nariz grande, as verrugas, a falta de dentes e a vassoura 

caracterizam o artesanato da bruxa de palha. Dois tipos de personagens populares que povoam 

as crenças e o imaginário dos povos do litoral do extremo sul catarinense. Tanto nas cartas 

escritas pelo padre Jerônimo Rodrigues, como nas entrevistas com os moradores de Hercílio 

Luz, Ilhas e Morro agudo feitas pelo padre João Leonir Dall'Alba (1997) ou nos trabalhos 

produzidos por Elza de Mello (1998) e Maurício Selau (2006) é possível encontrar inferências 

sobre relações interétnicas, supostas aparições ou remotas ligações de parentesco com 

indígenas. Quando escrevi meu trabalho de conclusão de graduação12, constatei pessoalmente 

a presença de muitos dos fragmentos de cerâmicas indígenas identificados nos sítios 

arqueológicos situados nas roças dos moradores da região. Ou seja, muitos agricultores ainda 

mantém uma espécie de relação com os restos materiais que foram produzidos pelos Guarani. 

 

Figura 15 – O índio e a bruxa 

 
Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 33. 

                                                           
12 SOUZA, G.C. Dos Guarani aos Brasilíndios: permanências e descontinuidades no Distrito de Hercílio Luz 
(XVII-XXI). Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em História, Universidade do Extremo Sul 
Catarinense - UNESC, 2009. 
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A existência de um abrigo de rocha nas falésias do Morro dos Conventos, sempre foi 

muito associado por moradores e turistas a questão do índio na localidade, onde existia a 

suspeita de ser um cemitério indígena. As pesquisas arqueológicas não indicam precisamente 

qual o grupo étnico correspondente a esse sítio arqueológico, mas se sabe que as pesquisas de 

Jaisson Lino (2007) e Juliano Bittencourt (2015) evidenciam vestígios de ocupações Guarani, 

Kaingang e Xoklengs ao longo de toda a região da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá. As 

próprias artesãs Cantídia e Máxima de Souza narraram ao padre João Leonir Dall'Alba (1997) 

o caso em que duas pessoas de Criciúma sonharam com um dinheiro enterrado na “gruta” e 

voltaram carregados de objetos de ouro, diademas e braceletes. E o caso do seu irmão mais 

velho, Antônio, conhecido como “Antôninho, o corajoso”, que cavou o “cemitério de índios”, 

encontrando “[...] três dentes de tigre, uma pedra vermelha, instrumentos de pedra” […] “uma 

sepultura feita de madeira de camboim amarrada com cipós” […] “pegaram três caveiras” 

(DALL'ALBA, 1997, p. 235).  

A bruxa é uma representação do poder feminino presente em um sincretismo de 

crenças. Em muitas comunidades de colonização “açoriana” em Santa Catarina o imaginário 

das “Bruxas e Bruxarias”, como na Lagoa da Conceição em Florianópolis, onde Sônia 

Weidner Maluf (1992) detecta uma ambiguidade sobre as representações das bruxas. As 

bruxas seriam associadas às mulheres por um duplo poder, de um lado “[...] um poder nefasto, 

responsável por doenças, mortes e outros infortúnios e que inspira medo; de outro lado, a 

benzedeira, mulher santificada na comunidade, dotada de um poder benéfico, capaz de curar, 

proteger e enfrentar a bruxa” (MALUF, 1992, p. 99). Segundo a antropóloga, na cosmovisão 

das bruxas, qualquer mulher que fugisse dos padrões sociais femininos e que ocupasse 

espaços e atividades devidamente masculinas podiam ser potencialmente vistas como 

“bruxas”. O que atesta, de fato, uma autoridade marginal a essas mulheres. 

 A imagem visual da bruxa de fibras vegetais feita pelas irmãs Souza nos conecta a 

significados e sentidos que são compartilhados na cultura do Distrito de Hercílio Luz, 

presente nos causos e no imaginário dos contadores de História e pescadores de Ilhas. A 

historiadora Micheline Vargas (2007) organizou junto com a colaboração de alunos 

pesquisadores da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, um livro que registra as 

histórias e causos dos pescadores da localidade, dentre eles, “as bruxas de Ilhas”, coletado por 

Gilmara Santos Aguiar, Luciane Woichinevski Cipriano e Sandra Peruchi. No causo, o 

pescador conta uma história da juventude, de quando ia pescar e passava por uma casa onde 

ouvia sempre uma menina gritando, onde o benzedor dizia que era coisa de bruxa, que ela 
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estava embruxada. Numa certa noite, o pescador ao voltar de sua atividade, viu duas 

mulheres, uma casada e outra solteira, entrando em busca de sangue real na casa da menina 

pelo trinco da casa. Ao abordar as mulheres quando saiam da casa, o pescador afirma que elas 

foram levar apenas remédio para a criança que chorava e que entraram pela porta que foi 

aberta pelos moradores (AGUIAR, Gilmara; CIPRIANO, Luciane; PERUCHI, Sandra, 2007, 

p. 55-56). O medo e bem-estar que circulavam junto com as histórias das “bruxas de Ilhas” 

são justamente algumas das sensações que podemos sentir ao observar as imagens visuais das 

suas bruxas de palha. Cresci ouvindo testemunhos dos familiares que diziam que Amália, 

além de produzir artesanato, era religiosa e benzedeira, fazia remédios com plantas, ervas e 

benzeduras. Uma prática que inicialmente pertencia aos povos pagãos, como grupos indígenas 

e africanos, mas que com o tempo se fundiu com outras crenças, como o cristianismo. Quem 

sabe elas mesmas se identificavam assim, um indício dessa identificação, é o fato de que as 

mesmas também produziam “vassourinhas de palha” como lembranças. Talvez essa seja a 

imagem que muitos fizeram das artesãs em suas representações mentais, como mulheres 

“bruxólicas” que detinham um poder a mais. Pelo menos, era decididamente isso o que eu 

imaginava, quando visitava a residência das artesãs na infância. 

 

Figura 16 – A visualidade das bonecas, sombrinhas e leques 

 
Fonte: O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 33. (Adaptado pelo autor) 
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A versão visual da boneca13, localizada no canto superior esquerdo e a versão visual 

do leque e da sombrinha, na parte inferior esquerda14, mais a imagem visual que enquadra o 

leque, a sombrinha e a boneca15, no lado direito inferior da página, respeitam códigos e 

valores estéticos similares que demandam algumas observações. Os signos que se 

assemelham a forma humana, o cabelo, as indumentárias, o batom, o blush, os motivos 

florais, os laços, detalhes e adornos visíveis nos leques, sombrinhas e bonecas confeccionadas 

pelas artesãs denotam aspectos de sofisticação, bom gosto e elegância. Mesmo que se 

visualize signos em comum nas imagens dos seus produtos visuais é interessante observar que 

apesar de existir, em alguns casos, uma repetição de seus artesanatos, eles não são meras 

cópias, pois existem variações nas suas representações, tanto no tamanho, como na disposição 

dos signos dos seus visuais. A perspectiva de visualidade dos produtos visuais das artesãs 

dispõe os artesanatos em primeiro plano, criando um efeito de harmonia entre as cores das 

fibras vegetais com as cores do segundo plano, em contraste com as cores branca, vermelha, 

rosa, verde, amarela, azul e preto. O tom dominante é o das fibras vegetais contrastado pelas 

cores de materiais industriais como o verniz, as linhas, as tintas, penas, o blush e os botões. 

As relações de claro e escuro enfatizam e codificam as formas, os signos e os diferentes 

saberes e materiais empregados no processo de feitura dos seus artesanatos. O artesanato das 

irmãs combina materiais naturais como a palha de milho, de palmeira, a casca de bananeira, a 

pena e a folhas de carvalho com materiais industriais como os botões, tintas, linhas e o verniz. 

Este arranjo de materiais abrange um processo complexo que concilia a técnica do trançado 

indígena e africano com a costura, o crochê e o bordado, com adequação de signos de 

diferentes grupos étnicos populares, com códigos burgueses femininos ressignificados e 

projetados para o universo branco e comercial do século XX.  

Na concepção da historiadora Vânia Carneiro de Carvalho (2008), as miniaturas, as 

bonecas, leques e sombrinhas integram um repertório de “objetos materiais” que fazem parte 

de uma construção de práticas e representações de gênero que teria sido iniciada durante o 

século XIX, com a circulação dos manuais de civilidade burgueses baseado nos modelos 

franceses e ingleses. Esses “objetos materiais” transportam códigos e valores estéticos de 

sociabilidade e aparência que chegaram ao Brasil por revistas femininas e catálogos da 

                                                           
13 Imagem identificada na legenda do catálogo com a numeração 90. 
14 A Imagem possui a numeração 92. 
15 Imagem de número 93. 
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França, e foram difundidos nos periódicos16 femininos nacionais somente no início do século 

XX. Vânia Carneiro de Carvalho (2008) conceitua como ações centrífugas “a construção da 

síntese corporal existente entre as mulheres e os objetos domésticos”, tanto como uma forma 

de “apropriação da materialidade como uma expansão da territorialidade feminina, que 

corriqueiramente está associada a um mundo telúrico e nostálgico, em contraponto com a 

fluidez do crescimento urbano (CARVALHO, 2008, p. 78). Nesse período os trabalhos 

manuais como a costura, o crochê e o bordado, assim como o artesanato e as representações 

artísticas femininas se concentravam em elementos da natureza, passando a ser cobiçados com 

o objetivo de formar um perfil pessoal de distinção social. Foi nesse mesmo contexto de 

emergência da estetização doméstica que a decoração foi diretamente ligada à produção 

feminina, amparada em uma forma específica de conforto que Vânia Carneiro de Carvalho 

(2008) chama de conforto visual. Nele, a visão era o principal sentido guiado para se produzir 

valores como a harmonia e a felicidade para a família. O universo artístico provocava 

sentimentos, emoções e sensibilidades enquanto a criatividade pessoal delegava para a família 

e para o lar uma identidade social personalizada (CARVALHO, 2008, p. 110). 

O conceito de arte decorativa é proveniente desse mesmo processo histórico e ele vem 

embebido dessas subjetividades, repleto de códigos, valores estéticos e simbólicos 

relacionados com a riqueza, a imagem e o estilo como uma realidade visível. Marize Malta 

(2006) argumenta que “a nomenclatura arte decorativa seria a que melhor se adequaria com a 

“grande arte”. O adjetivo “decorativa” remete à propriedade daquilo que adorna, embeleza, 

agrada aos olhos, desempenho característico daquilo que é tradicionalmente artístico” 

(MALTA, 2006, p. 03). Nas arguições da autora, a arte decorativa uniu o útil ao agradável, 

trançando o material com a sensibilidade, seja na sua dimensão tautológica ou na questão da 

sua visibilidade. De modo que as artes decorativas passaram a representar o bom gosto para as 

elites, modeladas de acordo com o grau de aceitação e os desejos de seus consumidores. Essa 

personalização dos estilos pela dimensão decorativa suscita uma desnaturalização da imagem 

dos objetos. A negociação da espontaneidade do cotidiano em busca de uma imagem de 

civilidade e avanço no processo de artificialização dos objetos corresponde a um ecletismo 

que Malta (2006) qualifica como uma arte do presente, que se utiliza de recursos tecnológicos 

para operar a imagem síntese de um passado recriado, onde as “[...] novas tecnologias e novas 

ideias de produção (vanguarda) eram empregadas para fabricar objetos, que resgatavam do 

                                                           
16 Em sua pesquisa a historiadora Vânia Carneiro de Carvalho (2008) analisou periódicos femininos do início 

do século XX, dentre eles alguns como, “Arte Decorativa” (1917), “A Cigarra” (1918) e “Revista Feminina” 
(1918/19) (CARVALHO, 2008).  
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passado (retaguarda) os símbolos para a representação do gosto e dos valores que se 

desejavam presentes (guarda) [...]” (MALTA, 2006, p. 19-20). Por isso, os “objetos ecléticos” 

sintetizam “as histórias do mundo”, são “objetos” diferentes, que incorporam o passado, o 

presente e o futuro. Eles acompanham a mentalidade vigente de seus clientes e são talhados 

por uma concepção de arte que é “[...] nova enquanto tecnologia e resultado; antiga, enquanto 

referência histórica do passado; atual, enquanto fiel espelho dos valores de seus consumidores 

[...]” (MALTA, 2006, p. 19-20). 

Essas explanações sobre o conceito de arte decorativa e os códigos e valores estéticos 

burgueses contribuem para explicar o porquê dentre as produções das irmãs Souza, foram 

selecionadas as imagens do índio, da bruxa, das bonecas, leques e sombrinhas para estar 

presente na visualidade do catálogo “O poder das mãos”. O que, de um lado, nos revela as 

politicidades sensíveis das políticas culturais do Estado, mas por outro viés, nos mostra as 

táticas desempenhadas pelas artesãs em se apropriar das tecnologias, da materialidade e dos 

códigos e valores estéticos locais-globais para recriar os seus artesanatos e assim inseri-los 

nos sistemas de circulação e apreciação visual. Como uma astúcia calculada pelo fraco, uma 

arte de fazer e de dar golpes no campo do outro, como um modo de usar e utilizar as regras 

estéticas para “driblar os termos dos contratos sociais” (CERTEAU, 2003, p. 79). As 

“maneiras de fazer” e de reempregar os produtos impostos por uma ordem dominante nos 

processos criativos, nos visuais dos seus artesanatos e na sua disposição na visualidade do 

catálogo “O poder das mãos” também podem ser encarados como uma trampolinagem, uma 

tática de consumo combinatório ou até mesmo “[...] uma engenhosidade para tirar partido do 

forte, como uma politização da prática cotidiana” (CERTEAU, 2003, p. 44-45). 

As fusões artísticas que emergem da criatividade coletiva e individual ganham 

cognição pelo conceito de “hibridação” alinhavado por Néstor Garcia Canclini (2013) para 

investigar os processos socioculturais “[...] nos quais estruturas ou práticas discretas se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2013, p. 19). A 

presença da arte dos artesanatos das irmãs na visualidade do catálogo representa “[...] as 

contradições sociais e a contradição do próprio artista entre a sua inserção real nas relações 

sociais e a elaboração imaginária dessa mesma inserção” (CANCLINI, 1980, p. 27). As artes 

de suas criações testemunham as transformações do artesanato de fibras vegetais utilitário da 

região do Distrito de Hercílio Luz, exprimindo identificações e códigos de comportamento 

das suas agentes produtoras. Assim, as imagens visuais dos artesanatos confeccionados pelas 

irmãs Souza nos olham silenciosamente pelas metáforas do visual. A plástica dos seus 
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artesanatos é o resultado de uma articulação de suportes materiais e representações populares 

e burguesas, que agrupam adornos e embelezamentos de signos, códigos e tradições de 

múltiplas temporalidades.  

Georges Didi-Huberman (2015) reconhece que o paradigma do anacronismo das 

imagens não é mais um tabu para a história, com ele podemos acessar múltiplos tempos 

estratificados, ele é propício para desenterrar as histórias subterrâneas e verificar as diferentes 

durações, “[...] ante el muro como frente a un objeto de tempo complejo, de tiempo impuro: 

un extraordinario montaje de tiempos heterogêneos que forman anacronismos” 

(HUBERMAN, 2015, p. 39). Didi-Huberman (2015) destaca que é fundamental interrogar a 

plasticidade, a mistura dos diferentes tempos e dos ângulos inconscientes da representação 

que operam numa imagem. Aquilo que vemos, na visão de Didi-Huberman (1998) só vale, ou 

só vive naquilo que nos olha. A experiência de olhar nos toca nos persegue e nos constitui, 

não precisando necessariamente tocar, no sentido tautológico da palavra, no objeto visual para 

que o corpo do vidente os sinta ou possa ser atingido por eles. Nesse jogo da evidência e do 

esvaziamento dos produtos visuais, o que é visível nos olha como uma obra visual de perda 

que logo se esvai. Nas distâncias entre os espaços do olhante e do olhado, e do olhante pelo 

olhado, vimos um objeto aurático que, 

 

[…] seria o objeto cuja aparição desdobra para além de sua própria visibilidade, o 

que devemos denominar suas imagens, suas imagens em constelações ou em nuvens, 

que se impõem a nós como outras tantas figuras associadas, que surgem, se 

aproximam e se afastam para poetizar, trabalhar, abrir tanto seu aspecto quanto sua 

significação, para fazer dela uma obra do inconsciente. E essa memória, é claro, está 

para o tempo linear assim como a visualidade aurática para a visibilidade “objetiva”: 

ou seja, todos os tempos nela serão trançados, feitos e desfeitos, contraditos e 

superdimensionados. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.149) 

 

Estar em meio à “floresta de símbolos” da visualidade do catálogo “O poder das 

mãos” é uma tarefa arriscada que leva o historiador a identificar e analisar a visualidade dos 

artesanatos das irmãs Souza diante do universo heterogêneo e anacrônico das imagens visuais 

dos artesanatos de fibras vegetais em um labirinto de intervalos e lacunas entre os traços das 

coisas sobreviventes. Ao tentar dominar, organizar e interpretar essas imagens o historiador 

lida, com cuidado, com a montagem e a imaginação. Um processo ardente que exige 

paciência para olhar e interrogar no presente as imagens, para que a história e memória sejam 

indagadas e entendidas nas suas devidas proporções. Na dialética da dupla distância, do cheio 
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e do vazio, as imagens visuais dos artesanatos das irmãs são como tumbas, ou braseiros que 

tocam o real e viram cinzas. Ardem pela destruição que quase pulverizou os objetos visuais 

escondidos, pelo resplendor das suas possibilidades visuais, pelos seus movimentos de 

verdade passageira e pela sua memória, que está fadada ao esquecimento. As imagens, 

compreendidas aqui a partir da noção de imagem dialética de Didi-Huberman (2012), 

queimam e entram em contato com o real, como lampejos de corpos exumados. As imagens 

incendeiam e se impõem com força em nosso universo estético cotidiano, político e histórico, 

elas são como “[...] sintomas da memória, que exigem uma “interpenetração” crítica do 

passado e do presente, o que é exatamente aquilo que se precisa para produzir história” 

(DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 177).  

Todavia, a inserção das imagens visuais dos artesanatos das irmãs Souza na 

visualidade do “O poder das mãos” pode ser significada como uma tomada de posição do 

ponto de vista de suas agentes produtoras. Nelas, a bruxa e o índio, as bonecas, os leques e as 

sombrinhas elaboradas pelas irmãs nos olham com as suas multiplicidades de crenças, valores 

e códigos estéticos, atuando como túmulos de memória que deixam rastros sobre as técnicas, 

os saberes e a cultura do lugar que as artesãs faziam parte. Mesmo frente as relações de 

(in)visibilidade configuradas na visualidade do catálogo, a legibilidade dos produtos visuais 

das artesãs nesse aparato de apreciação visual sustenta a significação de que essa presença é 

um modo de extensão da sua territorialidade e uma intervenção das suas personalidades num 

espaço de disputa por visibilidade. Fato que afeta os sentidos ótico e tátil dos espectadores 

que as observam, abrindo uma pluralidade de sentidos entre os espaços dos olhantes e dos 

olhados, e dos videntes pelos olhados em dois tempos paralelamente distintos: o tempo 

presente e a década de 1980. 

A visualidade do artesanato das irmãs Souza e o catálogo “O Poder das Mãos” (198?) 

estão diretamente associados com o sistema de produção, circulação e consumo dos 

artesanatos produzidos em Santa Catarina na década de 1980, mesmo contexto em que o 

Brasil estava sendo integrado ao processo de globalização e mundialização da cultura. O 

artesanato, as “tradições” e regiões do Estado eram pautas dos Planos de governo da época, 

que visavam exportar a diversidade cultural de Santa Catarina pelos seus produtos culturais 

com o intuito de fortalecer a economia e a indústria de hotelaria e turismo durante um período 

de recessão econômica. Os projetos e as políticas culturais que difundiam Santa Catarina 

como um “mosaico cultural” previam estratégias para a questão do artesanato. Com a 

emergência do Plano Nacional de Desenvolvimento do Artesanato – PNDA (1977) o 
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Programa Catarinense de Desenvolvimento do Artesanato foi instituído no Estado, efetuando 

ações que pretendiam estimular, orientar e coordenar a atividade artesanal em Santa Catarina, 

criando associações e núcleos de produção, e publicando materiais de divulgação, 

inaugurando espaços, como lojas, feiras e complexos turísticos para a promoção e venda do 

artesanato. 

Dentre essas ações e eventos podemos destacar a abertura do complexo Citur/ 

Rodofeira em Balneário Camboriú e a realização da FECAT – 1ª Feira do Artesanato 

Catarinense, em 1976, a IX Feira Catarinense de Artesanato (1987) – FECRAT, que lançou o 

cadastramento e a catalogação das primeiras carteiras de artesãos do Estado de Santa Catarina 

e o evento “Top Empreendedor 95” (1995), que procurava incluir as cidades do extremo sul 

catarinense no cenário turístico e de diversidade cultural do Estado. 
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3. SOBRE AS MÃOS DOS PEQUENOS E DOS GRANDES: ESTRATÉGIAS E 

INTERESSES PARA O ARTESANATO CATARINENSE 

  

O segundo capítulo é estruturado com o intuito de verificar as relações dos 

planejamentos de alguns dos Governos catarinenses da década de 1980 com o processo de 

globalização, para assim investigar algumas das estratégias, feira e vitrines construídas para 

exportar o artesanato catarinense como um produto local-global. Para isso, mobilizo os 

conceitos de integração, globalização e mundialização da cultura engendrados pelo 

antropólogo Renato Ortiz (2001);(2003). Dialogo com os conceitos de globalização cunhados 

por Néstor Garcia Canclini (2007) e Zygmunt Bauman (1999) que procuro analisar como o 

fenômeno globalizante anulou as distâncias e comprimiu as categorias de “tempo/espaço” a 

partir do crescimento do poder extraterritorial das novas elites. Examinando as ambivalências 

do processo de globalização mediante um processo de “localização” e polarização aplicado 

nas localidades. 

A partir das noções e referencial teórico, discuto a leitura de Alcides Goularti Filho 

(2005) sobre os planejamentos estaduais catarinenses entre os anos de 1955-2003, centrando 

especificamente nos Planos de Antônio Carlos Konder Reis (1975-79) e Espiridião Amin 

(1983-87), dois planos de Governos que são cruciais para tentar compreender as posições 

tomadas pelas irmãs Souza e as políticas culturais do Estado. Investigo como esses 

planejamentos estavam voltados para a consolidação de uma sociedade moderna em 

conjunção com a sua inserção no processo de internacionalização do capital e onde as 

estratégias diante dos segmentos políticos, econômicos e sociais, assim como a cultura e o 

turismo, buscavam estar concatenados com o processo de integração nacional e o fenômeno 

da globalização.  

O poder extraterritorial e a fragmentação política desencadeada pelas forças 

transnacionais, na ótica de Zygmunt Bauman (1999) acabaram por desconstruir a concepção 

de um Estado moderno e centralizador, integrando e dividindo territórios, redistribuindo a 

hierarquia e a soberania mundial, com as suas devidas restrições e liberdades de ação. No 

paralelo entre os planejamentos de Antônio Carlos Konder Reis (1975-79) e Espiridião Amin 

(1983-87) é possível diagnosticar um movimento de descentralização e abertura dos poderes 

do Estado para o mercado internacional.  Renato Ortiz (2003) considera a modernidade-

mundo centrípeta e descentralizadora, mas alerta que esta se faz não só pela homogeneização, 

mas pelo poder de extravasamento da diferenciação e da individuação. 

O aperfeiçoamento da modernidade e de uma indústria cultural no Brasil interferiu 
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diretamente no modo como o país concebia a noção de cultura, que passou a ser encarada 

como um investimento comercial. Renato Ortiz (1994) ressalta que o conceito de cultura dos 

intelectuais ligados aos planos de Governo da época era baseado na perspectiva passadista de 

Gilberto Freyre, que via no “sincretismo” cultural, nas tradições e identidades das regiões do 

Brasil a “democracia” e a harmonização dos conflitos. Essa visão de cultura é importante para 

tentar compreender como as regiões do Brasil foram pensadas como espaços racionalizados e 

processados para serem vendidos no cenário nacional e no exterior. 

As pesquisas de historiadores como Maria Bernardete Ramos Flores (1997), Mara 

Rúbia Sant’Anna (2015), Reinaldo Lindolfo Lohn (2002) e a dissertação de mestrado do 

historiador Edgar Garcia Junior (2002) auxiliam no processo de análise para averiguar como 

as microrregiões de Santa Catarina foram construídas a partir dos projetos e planejamentos 

estaduais. A produção das microrregiões catarinenses a partir da diversidade cultural, das 

identidades e de suas tradições é denominada por historiadores e intelectuais como Edgard 

Garcia Junior (2002), Thiado Juliano Sayão (2003), Marcus Juvêncio de Moraes (2010), 

Victor Antônio Peluso (1984) e Élio Serpa (1996) de “catarinensismo como mosaico 

cultural”. Uma construção que é indispensável para quem pretende investigar as relações dos 

planejamentos catarinenses com o processo de globalização. A constituição de Santa Catarina 

como um “mosaico cultural” é análoga à construção de uma memória popular-nacional que 

justificava o funcionamento de uma moderna tradição brasileira como um produto 

internacional popular. Essas relações ocorridas no contexto de globalização forjaram o que 

Renato Ortiz (2003) designa como uma cultura-internacional-popular caracterizada como um 

sistema de comunicação que condensa o passado, presente e o futuro de uma sociedade ou 

região. 

A segunda parte do capítulo é dedicada a analisar as estratégias, feiras e vitrines das 

políticas culturais para o artesanato catarinense. Acionando a acepção do historiador francês 

Michel De Certeau (2003) sobre estratégia, procuro investigar como o artesanato, que 

anteriormente era restrito às feiras populares das praças das cidades, conforme nos sugere a 

pesquisa de Márcia Valério (2015), foi ganhando uma dimensão mais ampla e um lugar 

“determinado” nas políticas culturais do Estado. Desde a organização das primeiras Feiras do 

Artesanato Catarinense como a FECAT (1976) e a FECART – Feira Catarinense de 

Artesanato (1983), que aconteciam no complexo CITUR-RODOFEIRA, em Balneário 

Camboriú. Levando em conta os interesses dos folcloristas na questão, que já incluíam o tema 

do artesanato nos seus festivais e museus de folclore. 

A instituição do Programa Catarinense de Desenvolvimento do Artesanato – 
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PROCARTE está diretamente associada à implementação do Programa e do Plano Nacional 

de Desenvolvimento do Artesanato – PNDA analisada por Edith Lotufo (2015). As diretrizes 

e estratégias do PROCARTE pretendiam cadastrar os artesãos e seus produtos, organizar 

associações e núcleos de artesãos e comercializar e expor os artesanatos catarinenses em lojas 

especializadas ou em feiras e eventos estaduais e nacionais que as irmãs Souza estabeleceram 

suas negociações, como: a FECAT (1976), a IX FECRAT (1987) e o evento “Top 

Empreendedor 95”.  

A produção de materiais como documentos, folder e a visualidade do catálogo “O 

poder das mãos” (198?) nos leva a identificar o conceito de arte que era empregado pelo 

programa como “arte para as massas”, conforme nos indica as pesquisas de Néstor Garcia 

Canclini (1980). As articulações entre o PNDA e o PROCARTE geraram um considerável 

aumento nas políticas de demanda para o artesanato, agindo como um complexo mecanismo 

social que desvia as rotas das mercadorias e muitas vezes os seus significados e valores. 

Como as políticas culturais do Estado instituíram um certo grau coerente de valoração para os 

produtos artesanais catarinenses, seria de bom senso considerar que na década de 1980 foi 

construído um novo “regime de valor” para o artesanato. Arjun Appadurai (2008) entende 

essa noção de regime de valor como um fator preponderante para transcender as fronteiras 

culturais pelo fluxo de mercadorias. 

Para alcançar os objetivos propostos nesse capítulo, examino um conjunto de fontes, 

dos quais algumas foram guardadas pelas irmãs Souza ou por familiares, como o folder da 

FECAT e o catálogo “O poder das mãos” (198?). Analiso jornais de diversas cidades que 

encontrei nos arquivos públicos de Araranguá, Balneário Camboriú ou na Biblioteca Pública 

do Estado, como: o “Diário do Paraná” (1976) de Curitiba, “O SOL” (1976) de Itajaí e 

Balneário Camboriú, “O ESTADO” (1987) e “Diário Catarinense” (1987) de Florianópolis, e 

o “Tribuna do Vale” (1995) procedente da cidade de Araranguá. O livro escrito em resposta a 

“Carta dos Catarinenses” por Espiridião Amin (1987), os boletins da Comissão Catarinense 

de Folclore (1957); (1975); (1983), e uma série de imagens sobre a FECRAT (1987) que está 

disponível no acervo do arquivo histórico do Município de Araranguá completa o quadro de 

documentos históricos elencados para o processo analítico. Os espaços criados para 

comercializar e difundir o artesanato catarinense na década de 1980 são como “vitrines” para 

as suas políticas culturais e as fontes aqui reunidas para avaliar as estratégias e interesses para 

o artesanato, são tomadas como documentos agenciadores das estratégias políticas e 

econômicas próprias ao seu contexto.  
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3.1 – Do quintal para fora 

 

As décadas de 1970 e 1980 correspondem a um período histórico em que as medidas 

econômicas tomadas anteriormente no Brasil a favor do desenvolvimento tecnológico e 

industrial foram aprofundadas. Em meio às repressões e prisões do regime civil-militar a 

produção de bens culturais atuou como um mecanismo disciplinador e promotor do 

desenvolvimento capitalista. Dentro da chamada Ideologia de Segurança Nacional, o Estado 

era concebido como a entidade política que detinha o monopólio da coerção e da imposição 

de normas, percebido como o centro integrador de todas as atividades sociais. Foi o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento instituído durante o Governo de Ernesto Geisel (1975 – 1979) 

que organizou as diretrizes para que fosse efetivada a “integração do território nacional” e o 

desenvolvimento do mercado interno, corroborando com a expansão do consumo de massa e 

com a consolidação do controle dos meios de comunicação. O antropólogo Renato Ortiz 

(2001, p. 115) cita que foi justamente essa noção de “integração nacional” que reorganizou e 

inseriu a economia do país no processo de internacionalização do capital. O fortalecimento do 

parque industrial e o crescimento da produção interna de bens materiais e culturais 

reorientaram economicamente o país para uma série transformações que foram realizadas na 

esfera da comunicação, no meio privado e na gestão da política da cultura. 

Renato Ortiz (2003) designa esse “[...] processo tecnológico e econômico de produção, 

distribuição e consumo de bens e serviços em escala mundial como o processo de 

globalização” (ORTIZ, 2003, p. 16). Um processo de vinculação a um único sistema 

comunicativo mundial, cujo fenômeno social de mundialização da cultura se expandiu como 

uma “visão de mundo”, ou como um universo simbólico que foi se infiltrou nas práticas 

cotidianas, estabeleceu conflitos e hierarquias entre as manifestações culturais. A ciência, a 

tecnologia e o consumo atuaram como vetores fundamentais para a composição de uma 

sociedade territorialmente globalizada. Fundou-se uma nova maneira de estar no mundo, com 

novos valores e legitimações de uma cultura mundializada, conceitualizada por Renato Ortiz 

(2003) como modernidade-mundo (ORTIZ, 2003, p. 33). A desterritorialização que é um dos 

caminhos percorridos pela mundialização constitui um tipo de espaço abstrato e racional des-

localizado e dilatado, para se “localizar” com a presença de objetos-lembranças 

mundializados e compartilhados em larga escala ou com objetos-lembranças locais-globais 

projetados para além das fronteiras nacionais. 

Néstor Garcia Canclini (2007) considera que o processo de globalização se deu na 

segunda metade do século XX, após o processo de transnacionalização de empresas e 
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organismos que se instalaram em múltiplas nações. Na perspectiva do autor o processo de 

globalização se desenrolou somente com a aceleração de redes econômicas e culturais em 

escala mundial, com os satélites, os sistemas de informação e os bens e recursos eletrônicos 

que desterritorializaram17 as fronteiras geográficas, caracterizando um novo regime de 

produção do espaço e do tempo, onde os 

 

[…] os novos fluxos comunicacionais informatizados geraram processos globais ao 

se associarem a grandes concentrações de capitais industriais e financeiros, com a 

flexibilização e eliminação de restrições e controles nacionais que limitavam as 

transações internacionais. Também foi preciso que os movimentos transfronteiriços 

de tecnologias, bens e finanças fossem acompanhados por uma intensificação de 

fluxos migratórios e turísticos que favorecem a aquisição de línguas e imaginários 

multiculturais. (CANCLINI, 2007, p. 42-43) 

 

 

Longe de ser um paradigma científico, político ou econômico, a globalização não pode 

ser reduzida a algo irreversível ou simplesmente ao seu fator excludente. Néstor Garcia 

Canclini (2007) opta por fugir dessas teorias unitárias e oferece uma hipótese de conjunção 

dos processos de homogeneização e fragmentação que operam como mecanismos 

reordenadores das diferenças e das desigualdades. As conexões entre o global-local 

aproximam as distâncias e os caminhos para os contatos entre canais da interculturalidade, 

que podem descaracterizar ou desidentificar as diferenças culturais, sem existir 

obrigatoriamente, uma exclusão ou um desaparecimento dessas diferenciações. 

Já o sociólogo Zygmunt Bauman (1999) mostra que o fenômeno da globalização vai 

além do que os olhos podem apreender, pois a “compressão tempo/espaço” coloca em 

movimento um processo “localizador” frente ao processo de desterritorialização e 

movimentação dos poderes extraterritoriais. Em suas objeções, Zygmunt Bauman (1999) 

alude que,  

 

[...] em vez de homogeneizar a condição humana, a anulação tecnológica das 

distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-la. Ela emancipa certos seres 

humanos das restrições territoriais e torna extraterritoriais certos significados 

geradores de comunidade – ao mesmo tempo que desnuda o território, no qual outras 

pessoas continuam sendo confinadas, do seu significado e da sua capacidade de doar 

identidade. Para algumas pessoas ela augura uma liberdade sem precedentes face aos 

obstáculos físicos e uma capacidade inaudita de se mover e agir a distância. Para 

outras, pressagia a impossibilidade de domesticar e se apropriar da localidade da 

                                                           
17 A noção de desterritorialização utilizada por Renato Ortiz (2003) se refere ao deslocamento de objetos 
tecnológicos e industriais que ocorreu dos países mais industrializados para outras nações menos 
industrializadas, como a circulação dos objetos produzidos nos países menos industrializados que foram 
vendidos aos turistas e aos países mais industrializados como produtos de uma cultura local-global (ORTIZ, 
2003). 
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qual têm pouca chance de se libertar para mudar-se para outro lugar. Com “as 

distâncias não significando mais nada”, as localidades, separadas por distâncias, 

também perdem seu significado. Isso, no entanto, augura para alguns a falta de 

liberdade face à criação de significado, mas para outros pressagia a falta de 

significado. Alguns podem agora mover-se para fora da localidade – qualquer 

localidade – quando quiserem. Outros observam, impotentes, a única localidade que 

habitam movendo-se sob seus pés. (BAUMAN, 1999, p. 19) 

 

Um fenômeno social de “poder incorpóreo” que polariza condição humana, 

reordenando as relações e significações para a estruturação de um “território forçado” em 

favor das novas elites. As disputas e conflitos por espaços, a fragmentação da cidade e dos 

espaços públicos fizeram com que muitas localidades perdessem muito do que tinham em 

comum em suas comunidades, mas também contribuiu para que muitas localidades 

produzissem novos produtos com referências locais-globais, como caso do artesanato das 

irmãs Souza. “Regiões distantes” agora não dependiam mais dos corpos para se mover e 

muitos dos seus vereditos passaram a estar desligados de sua vida, dos seus líderes e de suas 

opiniões. Na Globalização, como se refere Bauman (1999) às guerras espaciais fazem parte 

dos informes de carreira. 

Em Santa Catarina, o padrão de crescimento e investimento em transporte, energia e 

crédito que emerge a partir de 1962 do grande capital industrial e agroindustrial é analisado 

por Alcides Goularti Filho (2005) a partir dos planejamentos dos governos estaduais entre os 

anos 1955 e 2003, abordando-os dentro de quatro períodos específicos: aproximação à política 

de desenvolvimento (1955-1960), política de desenvolvimento (1961-1978), continuação de 

uma época (1979-1990) e o regresso liberal (pós 1990). Desde o Plano Federal de Obras e 

Equipamentos de Irineu Bornhausen (1951-1955), empregado por Jorge Lacerda e Heriberto 

Hülse – 1956-1960 (POE), o Plano de Metas do Governo de Celso Ramos – 1961- 1965 

(Plameg), o Plameg II na gestão de Ivo Silveira – 1966-1970, o Plano Catarinense de 

Desenvolvimento com Colombo Machado Salles – 1971-1974 (PCD) e o Plano de Governo 

de Antônio Carlos Konder Reis – 1975-1979 (PG) se destacaram pela atuação na área 

financeira, no transporte, na energia e nas telecomunicações. Só que os chamados 

planejamentos dos procedimentos estatais, como indicam os trabalhos de historiadores como 

Mara Rúbia Sant'Anna (2015) e Reinaldo Lindolfo Lohn (2002), tiveram seu início já nos 

anos 1950, com o nacional-desenvolvimentismo e ânsia de crescimento e investimentos na 

indústria, na infra-estrutura e na tecnologia vivida durante o governo de Jucelino Kubstcheck 

(1956-1961). 

Por conta das feiras, eventos e situações que escolhemos para analisar as negociações 

das irmãs Souza com as políticas culturais do Estado, o que nos interessa aqui é delimitar a 
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discussão em cima dos Planos de Governos de Antônio Carlos Konder Reis (1975-1979) e 

Espiridião Amin Filho (1983-1987), dois Governos que foram centrais para perseguir quais 

foram as posições tomadas pelas artesãs e pelas políticas culturais do Estado nas décadas de 

1970 e 1980. O Plano de Governo de Antônio Carlos Konder Reis integra todo um conjunto 

de planejamentos dos Governadores que estavam decididos em eliminar as distâncias até 

Santa Catarina. Intitulado como “Governar é encurtar distâncias”, o seu Plano de Governo 

seguia estritamente os pressupostos políticos da Aliança Renovadora Nacional – ARENA, 

emanando exaltações e um profundo respeito aos princípios das Forças Armadas e ao 

movimento do “Golpe Civil Militar de 1964”. 

O Plano pretendia usar a “máquina do Estado” para fortalecer a infraestrutura política, 

social e econômica. As suas estratégias de desenvolvimento estavam pautadas no II Plano 

Nacional de Desenvolvimento, aprovado pela Lei Federal nº 6.151, de 04.12.1974, cujos 

princípios, foram incorporados e aplicados em Santa Catarina, voltados para o crescimento da 

economia e para a competição sistemática, para assim compor uma “[...] economia moderna 

de mercado com as conquistas a ela incorporadas nas economias desenvolvidas”, com “forte 

conteúdo social” e um “pragmatismo reformista” que contava com a participação ativa do 

Governo [...]” (KONDER REIS, 1975, p. 13). A estratégia de “Desenvolvimento Econômico” 

definida buscava legitimar o modelo global, contando com a forte participação da iniciativa 

privada e do Estado, que procurava adotar o regime econômico de mercado para 

“descentralizar suas ações dentro do setor público”. Uma das alternativas era a de utilizar 

estruturas empresariais poderosas, através de uma política de fusões e incorporações “[...] — 

na indústria, na infra-estrutura, na comercialização urbana, no sistema financeiro (inclusive 

área imobiliária) ou a formação de conglomerados financeiros, ou industriais-financeiros” 

(KONDER REIS, 1975, p. 15). Os esforços para estimular o crédito, a tecnologia e as 

expectativas para tornar o Estado uma potência industrial moderna, adquiriam forma pelo 

ajustamento das multinacionais com a estratégia nacional, onde os problemas de emprego, 

poluição e incorporação da economia também se faziam presentes. 

Para “encurtar as distâncias”, o desenvolvimento econômico do Estado seguia, dentro 

do Plano de Antônio Carlos Konder Reis, determinadas opções para acelerar o seu 

crescimento. As direções e objetivos para o seu prosseguimento, entram em consonância com 

os propósitos de integração nacional e o fenômeno da globalização. Como a, 

 

1 — Implantação de um sistema de transportes e comunicações capaz de permitir a 

circulação permanente e adequada da produção, bens, idéias, pessoas e serviços;  

2 — Unificação das políticas de crédito e financeira na área do Estado, 
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estabelecendo, ainda, uma colaboração íntima entre o sistema financeiro estadual, o 

regional e nacional;  

3 — Aplicação ordenada dos estímulos fiscais (FUNDESC), realizando estudos 

setoriais, em harmonia com a política federal (CDI, BNDE, e etc.); 

4 — Dinamização e racionalização do emprego da tecnologia — no seu sentido 

amplo — através de mecanismos ágeis colocados a disposição do setor privado; 

5 — Estabelecimento de uma política de estoques reguladores, mediante ação 

conjunta do Estado e da iniciativa privada,  de modo a assegurar, basicamente, 

mercado e preços mínimos compatíveis ao agricultor, ao pecuarista e ao pescador; 

6 — Participação do Estado, sempre que a iniciativa privada se mostrar incapaz, na 

industrialização e na conservação dos produtos perecíveis; 

7 — Estabelecimento de políticas regionais de desenvolvimento, em função de 

peculiaridades ou desníveis internos; 

8 — Execução de um programa de formação e aprimoramento de mão-de-obra; 

9 — Prosseguimento dos programas de pesquisa, extensão e assistência técnica 

rurais, agora através de organismos mais modernos e aperfeiçoados; 

10 — Prosseguimento dos programas de distribuição de energia elétrica, ao cargo do 

Estado e execução de um programa, em ritmo acelerado, de ampla eletrificação 

rural. (KONDER REIS, 1975, p. 16-17) 

 

São opções que configuram uma preparação do Estado para dar continuidade a uma 

política de desenvolvimento, com a plena atuação do Governo e incentivo ao meio privado, ao 

crédito, à tecnologia, ao sistema de transportes e às telecomunicações. As políticas regionais e 

a circulação da produção e de pessoas, ideias, bens e serviços, o aperfeiçoamento da mão de 

obra e a modernização do meio rural visavam a garantir as metas do crescimento econômico e 

social. 

A redistribuição de renda para a educação, o aprimoramento dos serviços e a medicina 

preventiva foram apostas sociais para elevar o padrão de vida da população. Um dos objetivos 

principais para garantir essa qualificação era o de absorver o subemprego, com políticas 

específicas para esse caso, como políticas salariais e políticas de valorização dos recursos 

humanos, para assim elevar a produtividade, a renda e o consumo, facilitando assim a sua 

assimilação dentro da “economia moderna”. 

No âmbito cultural estava previsto que o Departamento e o Conselho Estadual de 

Cultura eram os órgãos que supervisionariam os Conselhos Municipais e as associações 

culturais, agindo na “[...] defesa e desenvolvimento do patrimônio artístico-cultural da gente 

catarinense” (KONDER REIS, 1975, p. 39). As artes plásticas, a literatura e a música 

ganhariam diversas formas de incentivo como a publicação de obras ficcionais ou ensaísticas 

e a criação de centros artísticos infanto-juvenis. Uma das outras atividades prescritas, era a 

realização de festivais de arte em todo o território catarinense, estes deveriam atingir todas as 

suas manifestações, inclusive “[...] programas específicos de preservação das manifestações 

folclóricas e artesanais do povo barriga-verde, contemplando-as no programa dos festivais de 

arte” (KONDER REIS, 1975, p. 39). O intercâmbio dessas manifestações entre os municípios 
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e a promoção da “arte e da cultura da gente catarinense” fora do Estado era mais uma das 

tarefas que estavam sobre a incumbência dos órgãos de Cultura no Estado. 

O projeto de crescimento econômico e de industrialização de Santa Catarina 

apresentava taxas negativas logo no início dos anos 1980. O fim do financiamento a partir de 

recursos estrangeiros e a fragilidade fiscal e financeira do Estado procedente do 

endividamento externo, fez com que aumentassem as dívidas com a União e com os bancos 

internacionais. 

 O que Alcides Goulart Filho (2005) indica é que ao assumir o Governo, Jorge Konder 

Bornhausen (1979-1982) seguiu uma tendência mais liberal, com uma menor participação do 

Estado. E que seu Plano de Ação (PA) pautado dentro dos campos Psicossocial, Econômico e 

de Organização Administrativa e Planejamento não continha nenhuma previsão de gastos. Por 

isso, durante a sua gestão foram utilizados canais para financiar as indústrias e dar 

continuidade à expansão dos setores da energia e do transporte (FILHO, 2005, p. 641) 

Um contexto que talvez ajude a explicar por que o Governo de Espiridião Amin 

(1983-87) decidiu apostar nos “pequenos”. Com o intuito de “inovar” e “renovar” a situação, 

seu Plano de Governo ganhava o nome de “Carta aos Catarinenses” e tinha como algumas de 

suas ideias básicas dar “prioridade a integração estadual, a qualidade de vida, a segurança e a 

participação comunitária” (AMIN, 1982, p. 01). Espiridião Amin18, como o primeiro 

Governador eleito de forma direta, buscava seguir a linha de um Estado menos controlador, 

que “voltaria a ser súdito do Homem” (AMIN, 1982, p. 03). Na sua ótica, os “pequenos” eram 

vistos como economicamente úteis para enfrentar o difícil período de recessão econômica. Os 

setores Administrativo, Social, Econômico e de infraestrutura acordados em seu Plano de 

Governo seguiam postulados onde as “pessoas humanas tinham direito de influenciar na 

política e na economia, com produtividade e eficácia, emprego e estabilidade” (AMIN, 1987, 

p. 26). Dentre as estratégias para executar a consecução desses postulados, listamos alguns 

tópicos, como a, 

 

a) articulação de todos os interesses que giram em torno da economia para a 

formulação e a implantação do projeto econômico (redesenhamento dos perfis de 

empresário, do trabalhador e do consumidor): prática da democracia econômica; 

b) atuação a partir dos pequenos negócios, existentes ou novos, disseminados pelos 

199 municípios, ascendendo progressivamente até as grandes corporações (primeiro, 

dinamização das bases); 

c) massificação de preparação para o trabalho, a partir do ensino de 1º grau, 

                                                           
18 Espiridião Amin fazia parte da ARENA, antigo partido dos militares, posteriormente renomeado como 
Partido Democrático Social - PDS, partido pelo qual foi eleito na época, que desde 1993 passou a ser chamado 
de Partido Progressista Nacional (PP). 
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utilizando as empresas (micro, pequenas, médias e grandes) de todos os negócios 

(agricultura, indústria, serviços, Governo nas três esferas do Poder) como 

integrantes do sistema educacional;  

d) reciclagem dos gerentes de sistema financeiro para transformá-los em agentes 

complementares da assistência gerencial; 

e) descentralização da assistência gerencial, fazendo-a presente para a agricultura, a 

indústria e comércio nos 199 Municípios[...] 

g) esquematização de um sistema de abastecimento urbano capaz de privilegiar tanto 

o consumidor quanto o produtor; 

i) desconcentração do Poder, através da descentralização dos encargos e dos 

recursos. (AMIN, 1987, p. 28-29) 

 

A participação da iniciativa privada, do trabalhador e do consumidor se mostrava 

atuante na implantação do projeto econômico de Espiridião Amin, que além de tudo abarcava 

desde os pequenos negócios até as grandes empresas e corporações, agindo diretamente na 

formação e massificação da mão de obra para o mercado de trabalho. A reciclagem do sistema 

financeiro, a descentralização de assistência e de poder e a distribuição dos recursos aos 

“pequenos” eram alguns dos desafios que estavam postos diante de sua plataforma de 

Governo. O direcionamento da produção do Estado para países como a Argélia, Argentina, 

México e outros países selecionados pelo Governo Federal, o estímulo a expansão e 

qualificação de uma “economia do tempo livre”, ou de uma economia informal, como um 

auto-emprego ou ações cooperativas para atender o mercado e os turistas de São Paulo, do Sul 

e o dos países da região Platina foi uma das principais características distintivas do seu Plano 

de Governo.  

Na “Carta aos Catarinenses” Espiridião Amin e Victor Fontana (1983-1987) 

consideram como “pequenos” os chamados pequenos produtores como o agricultor, o 

pecuarista, o pescador, o artesão, o industrial ou o prestador de serviços. Para assegurar o 

financiamento a estes “pequenos” foi criado o sistema TROCA-TROCA, no qual a moeda 

circulante era substituída pelo pagamento do produtor em forma de produto. Assim, as terras, 

os equipamentos, aparelhos e insumos podiam ser pagos com produtos agrícolas, pescados e 

outros bens sociais. Em conjunto com a proposta do TROCA-TROCA, as práticas de 

associativismo ganharam espaço, atuando na organização e venda das produções dos 

“pequenos produtores”. O Estado “apenas os estimulava”, viabilizando crédito e assessoria 

técnica. Uma nítida “[...] pedra-de-toque da mudança catarinense no campo da economia dos 

pequenos” (AMIN, 1987, p. 173). 

No setor social, a “Carta aos Catarinenses” previa ações em integração com as 

Prefeituras Municipais em áreas como a da família, do trabalhador, do jovem e do idoso, 

assim como nos segmentos da saúde, educação e cultura, esporte e turismo. No campo da 

cultura, o principal compromisso era o de “preservar a identidade catarinense” por meio da 
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“memória cultural do Estado e do apoio à produção de bens culturais. Além de divulgar os 

valores da cultura catarinense” em eventos, concursos e espaços permanentes de 

comercialização ou em exposições organizadas pelo Estado em outras unidades da Federação 

ou em outros países. Apesar de ter uma atenção especial em cima da memória do “Homem do 

Contestado”, o Plano de Amim via no Homem litorâneo, serrano ou do oeste um mosaico 

étnico, onde as utilidades culturais, étnicas e econômicas da gente catarinense eram pensadas 

a partir da característica de cada microrregião do Estado. 

Para o turismo, Espiridião Amin dizia dispensar um tratamento semelhante aos demais 

segmentos econômicos. A preservação dos patrimônios natural e cultural, o incentivo a 

participação da iniciativa privada e a promoção do Estado de Santa Catarina no cenário 

nacional e internacional eram alguns dos objetivos almejados nesse segmento. Uma das 

estratégias previstas era a de ampliar a infraestrutura turística e viabilizar investimentos para 

desenvolver programas de veiculação da marca “Santa Catarina” em parceria com o meio 

privado, assim como implantar circuitos integrados com centros de promoção e terminais 

turísticos que potencializassem o Estado como um lugar de excelência para a realização de 

congressos, feiras e grandes seminários. Nessa mesma conjuntura a organização, a produção e 

comercialização do artesanato catarinense estavam intrinsecamente associadas com a 

reprodução social do Estado e os seus interesses turísticos (AMIN, 1987). 

Como na globalização, o capital não tem mesmo um endereço fixo, o Estado como um 

determinado território, não conseguia mais centralizar e controlar a economia e a sua 

mobilidade. Embora as ordenações fossem e ainda sejam locais, a queda da superestrutura 

política dos dois principais blocos de poder do século XX, fez com que as forças 

transnacionais desconectassem o centro das coisas, assim como a própria noção moderna de 

Estado, que anteriormente se amparava no tripé da soberania militar, econômica e cultural. No 

cenário global das políticas interestatais, os estados tiveram que buscar alianças para delimitar 

as fronteiras e tentar garantir alguma soberania sobre os seus territórios. Na globalização são 

os mercados mundiais que detêm a liberdade de articulação e que impõem as regras aos 

Estados nacionais. Zygmunt Bauman (1999) considera a integração e a divisão, a globalização 

e a territorialização, como processos mútuos e complementares de redistribuição mundial da 

soberania, poder e liberdade de agir (BAUMAN, 1999, p. 65-66). 

Nos processos globalizantes a síntese e a decomposição operam entre uma hierarquia 

global da mobilidade que age localmente de diferentes formas, só que não se reduz 

exclusivamente a uma questão econômica, mas se estende à liberdade de se movimentar e 

tomar ações ou encontrar certas condições de restrições e imobilidade. O que se pode verificar 
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entre os Planos de Antônio Carlos Konder Reis (1975-1979) e Espiridião Amin (1983-1987) é 

um lento abandono da concepção centralizadora de “Estado moderno” em detrimento de uma 

descentralização e abertura política do Estado para o mercado mundial. Os investimentos em 

infraestrutura, tecnologia e industrialização foram feitos graças a assistência e as fusões 

industriais financeiras com o capital internacional, o que acabou por endividar o Estado com 

os fundos monetários e bancos estrangeiros. A distância foi uma produção social superada 

pela velocidade da tecnologia, o espaço passou a ser algo processado, centrado ou 

normalizado pelo Estado para ser vendido lá fora como um produto de capacidades 

econômicas e culturais. 

Renato Ortiz (2003) reitera que a modernidade é mesmo centrípeta, descentrada e que 

toda a sua infraestrutura material e tecnológica transformou profundamente as relações de 

autoridade e resistência. A modernidade como descentramento se faz pela diferenciação e 

individuação, e o fato de ela ser mundo é o que as projeta para o extravasamento de suas 

fronteiras (ORTIZ, 2003, p. 183). A padronização e a segmentação, o global e o local não são 

necessariamente contraditórios, eles estão interligados nesse emaranhado processo global. 

Com a gradual consolidação de uma sociedade moderna e de uma indústria cultural no Brasil 

modificou-se prontamente a relação dos planejamentos do país com a cultura, que passou a 

ser concebida diretamente como um investimento comercial. 

Para tentar harmonizar as diferenças e tensões sociais, ampliou-se a atuação junto às 

esferas culturais, criando novas instituições como o Conselho Federal de Cultura (CFC), a 

FUNARTE e a Fundação Pró-Memória. Renato Ortiz (1994, p. 92) salienta que para traçar 

um plano cultural para o país os intelectuais conservadores que se encontravam nos Institutos 

Históricos e Geográficos e nas Academias de Letras planejaram as suas diretrizes dentro de 

uma visão tradicional de “mestiçagem” característica do modelo de pensamento de Gilberto 

Freyre. Uma perspectiva que ressaltava a cultura brasileira pelo seu sincretismo e pela 

diversidade das suas regiões. Era a integração das culturas regionais do Brasil que definia a 

diversidade e a sua identidade, reunida em uma concepção de cultura que reconhecia a 

“democracia” na heterogeneidade, mas que escondia nela, uma harmonização dos conflitos. 

A concepção de tradição no discurso do Conselho Federal de Cultura – CFC era 

voltada para o passado e para a preservação das manifestações culturais já configuradas na 

história do Brasil. A tradição era, portanto, patrimônio do ser brasileiro, e essa concepção 

passadista e preservacionista do tradicional estava presente nas políticas culturais e nos 

Conselhos Estaduais de Cultura desse período. O Estado aparecia como o guarda e defensor 

da memória nacional, e a cultura era entendida como um complemento ao desenvolvimento 
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tecnológico. Essa oposição entre cultura e técnica, segundo Renato Ortiz (1994) é procedente 

de um pensamento tecnocrata oriundo no Brasil desde a década de 1930, mas essa polarização 

também está presente no pensamento de Gilberto Freyre. Enquanto a técnica é frequentemente 

associada ao progresso material e à economia, a cultura aparece associada às “qualidades 

espirituais”, ao tradicional em oposição ao mundo moderno. No discurso do Conselho Federal 

de Cultura, o Homem brasileiro é compreendido como humanista e é colocado do lado oposto 

ao desenvolvimento. O que explica por que a cultura popular deveria ser preservada, porque 

ela era entendida como tradição e identidade, e os meios de comunicação em massa como 

quantidade e técnica “[...] por isso o pensamento tradicional opõe os valores humanos e 

regionais ao tecnicismo moderno, brasileiro ou estrangeiro [...]” (ORTIZ, 1994, p. 105).  

Para legitimar suas políticas culturais, o Estado incorporou elementos desse discurso 

do pensamento tradicional, definindo-se como o centro de um humanismo direcionado “[...] 

que por um lado garante a neutralidade “democrática” da ação cultural, por outro significa, no 

nível do discurso, a vinculação do desenvolvimento econômico aos valores humanos” 

(ORTIZ, 1994, p. 105-106). Os aspectos de difusão e consumo dos bens culturais eram as 

principais características definidoras das políticas culturais do Estado, que fazia o seu papel 

estimulando os canais de distribuição e consumo para facilitar as condições de produção e o 

acesso de Cultura a partir de uma lógica quantitativa. O que estava em jogo não era realmente 

a qualidade do artista, mas a abrangência do mercado, das trocas e do consumo e era desta 

forma que se procurava integrar uma “[...] política de cultura a uma política de turismo, e em 

parte resolver o descompasso entre o investimento do capital e o consumo lucrativo dos bens 

culturais” (ORTIZ, 1994, p. 118). 

As políticas culturais de Santa Catarina nas décadas de 1970 e 1980 seguiam essa 

mesma perspectiva de cultura, amparada no sincretismo e nas tradições de suas regiões. Em 

sua dissertação de mestrado, o historiador Edgar Garcia Junior (2002) procura investigar a 

construção da produção das regiões catarinenses como objetos de saber e espaços de poder a 

partir de discursos históricos ou literários. As primeiras discursividades naturalistas, 

construtoras dos primeiros recortes territoriais com elementos culturais provedores das 

regiões e as estratégias e práticas gestoras das diferenças regionais cercam o seu objeto de 

estudo. Edgar Garcia Junior (2002) analisa os planejamentos não só como técnica de gestão, 

mas como tecnologias de poder. O historiador lembra que desde o Governo de Celso Ramos 

(1961-1964) começou a existir uma noção de preocupação com a população, os fenômenos 

coletivos e a harmonização das suas diferenças. Para adquirir uma estabilidade interna, os 

seus mecanismos reguladores passaram a utilizar a cultura como um elemento estratégico de 
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apoio à integração. 

Ao Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina (CEC), fundado em 1968, foi 

dado o poder de articular os planejamentos culturais do Estado. Seus conselheiros, 

normalmente recrutados do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina – IHGSC e a 

Academia Catarinense de Letras – ACL, participavam efetivamente da elaboração e execução 

dos Planos para o setor. A indicação de Colombo Machado Salles (1971-1974) ao Governo do 

Estado mudou um pouco a direção do poder das “oligarquias catarinenses”, decidindo 

despolarizar a forças políticas dominantes no Estado. Edgar Garcia Junior (2002) conclui que 

para produzir novas forças políticas, a sua estratégia foi a de repartir o Estado de 4 ou 5 

regiões para 12 microrregiões, produzindo um discurso técnico, funcionalista e tradicional da 

cultura catarinense (GARCIA JUNIOR, 2002, p. 97). Para Colombo Salles, a cultura foi um 

“instrumento de integração” estratégico para o desenvolvimento. A sua estratégia de 

microrregionalização19 produziu a imagem de um Estado dividido em áreas culturais, ou em 

unidades socioculturais “harmonizadas” de acordo com as suas microrregiões, onde as 

políticas de interiorização cultural e o estabelecimento de polos indutores procuravam retirar 

certas regiões de Santa Catarina do anonimato. 

Dividido nas subáreas litorânea, planalto e colonização, o Plano de Colombo Salles 

(PCD) projetava para Santa Catarina um complexo cultural autônomo, que produzia 

definições para a cultura catarinense. É esse discurso da nova face cultural e da identificação 

com os grupos étnicos, as tradições e a cultura de algumas regiões traçadas pelos 

planejamentos do Estado, que Edgar Garcia Junior (2002) e Marcus Juvêncio de Moraes 

(2010) denominam como, “catarinensismo como mosaico cultural”. A construção da 

identidade catarinense passou por diferentes fases e embates de discursos que permeiam a 

história das relações de poder no Estado. O historiador Marcos Juvêncio de Moraes (2010) 

verifica que o IHGSC encampou numa primeira fase (1902-20) estratégias para dar 

visibilidade à identidade luso-brasileira. Com a ascensão econômica das forças políticas do 

Vale do Itajaí e de Blumenau após a década de 1930, numa segunda fase (1943-44) vai se 

caracterizar o conflito da identidade açoriana com a dos teuto-brasileiros. Somente na terceira 

fase (1979-86) do IHGSC é que a construção da identidade catarinense vai ganhando um 

formato mais heterogêneo. 

As preocupações com as “tradições do futuro” e as práticas sociais e discursivas de 

                                                           
19  Nesse mesmo contexto de microrregionalização do Estado foi criada a AMESC, Associação dos Municípios 
do Extremo Sul Catarinense. Fundada em 1979, o objetivo da associação era fortalecer a estrutura técnica e 
administrativa dos Municípios filiados. Fonte: www.amesc.com.br 
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intelectuais como Osvaldo Ferreira de Melo são presentes nas políticas culturais do Estado 

desde os anos (1950/60). O historiador Thiago Juliano Sayão (2003) faz alusão às políticas 

públicas de integração que vislumbraram os espaços, as ilhas culturais, e a diferença como 

objetos de harmonização e unificação em uma identidade regional, o que apagou os conflitos 

e as negociações que estavam em jogo no campo da cultura. Ao pesquisar sobre a 

Oktoberfest, a historiadora Maria Bernardete Ramos Flores20 (1997) afirma que a diversidade 

cultural, histórica, topográfica, climática e vegetal de Santa Catarina foi o principal produto 

turístico vendido para a nova classe média que se deslocava dos centros urbanos do país e 

formava a maioria dos turistas que visitavam o Estado nesse contexto. 

Nas décadas de (1970-1980) a concepção de intelectuais do Ensino Superior, do 

IHGSC, da Academia Catarinense de Letras – ACL e da Comissão Catarinense de Folclore – 

CCF – para a construção de uma identidade catarinense heterogênea, se opunha à noção de 

cultura de massas, trabalhando com uma lógica que era excludente com tudo que fosse oposto 

a essa perspectiva. Na visão de Edgar Garcia Junior (2002) a integração da cultura em Santa 

Catarina foi feita de “cima para baixo”, homogeneizando e inferiorizando os grupos populares 

(GARCIA JUNIOR, 2002, p. 110). Um processo de “harmonização” e “unificação” das 

manifestações culturais e de incorporação daquele que está distante e do diferente é descrito 

por Victor Antônio Peluso (1984) e Élio Serpa (1996) como “catarinazação”. Essas estratégias 

e práticas discursivas em torno de um “mosaico cultural catarinense” também estavam 

inclusas nos Planos de Antônio Carlos Konder Reis e principalmente no de Espiridião Amim, 

colaborando para que essa imagem chegasse até a década de 1990, ou até mesmo ao tempo 

presente, nos fazendo imaginar o litoral do extremo sul catarinense como “açoriano”. 

As práticas discursivas e não-discursivas e as estratégias em torno do catarinensismo 

como “mosaico cultural” são análogas ao processo de constituição da memória de uma cultura 

popular-nacional, que difundia a uma imagem de Santa Catarina dentro do projeto de 

integração nacional. A emergência da televisão e da indústria cultural equacionou a identidade 

nacional ao mundo do mercado e consumo, valorizada, justamente, pela questão do regional e 

do local. A tese de Ortiz (1994, p. 160) é que o advento de uma cultura popular de massa 

redefiniu os conceitos de popular e nacional, onde o popular se revestiu do significado daquilo 

que seria mais consumido e o nacional imbuído do significado de mercado. A identidade do 

“novo” ser local apropriada e explorada nos mercados regionais e nacional, justificava o 

funcionamento de uma indústria cultural e de uma moderna tradição brasileira como produto 

                                                           
20  A pesquisa da historiadora sobre a Oktoberfest assinala que na gestão de Pedro Ivo Campos (1987 – 1990) 

foi criado o slogan “Santa & Bela Catarina” (FLORES, 1997, p. 160). 
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internacional no mercado mundial. 

Nessas circunstâncias Santa Catarina estava sendo inserida nesse movimento de 

desterritorialização e de formação de uma cultura-internacional popular. O mercado e a 

modernidade-mundo eram alguns dos traços que constituíram uma memória internacional-

popular, fabricada por referenciais culturais mundializados. O moderno surge então como 

elemento distintivo dos objetos e das maneiras de viver, como uma ideologia ou um universo 

simbólico que reúne coletivamente o passado, o presente e futuro de diversos tipos de 

sociedades. 

 

3.2 Estratégias, feiras e vitrines para o artesanato catarinense 

  

O historiador francês Michel De Certeau (2003) entende como estratégia os cálculos 

das relações de força que “[...] postulam um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio 

e, portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade 

distinta” (CERTEAU, 2003, p. 46). De acordo com o mesmo, a nacionalidade política, 

econômica ou científica foi construída nos moldes desse mesmo modelo estratégico moderno 

e cartesiano, que racionaliza o ambiente como um lugar de querer e poder próprios. Ela 

permite concentrar vantagens para expansões futuras, é como um domínio do tempo sobre um 

lugar autônomo, como um objeto posto sob a visão para antecipar a leitura de um espaço com 

uma determinada forma de saber formulada por um postulado de poder. Michel De Certeau 

(2003) indica que as estratégias elaboram lugares concretos ou teóricos que são capazes de 

articular um conjunto de lugares físicos para que seja feita a distribuição de forças a partir das 

relações espaciais ou de unidades específicas. 

Tal conceito teórico é importante para tentar compreender as práticas e estratégias do 

catarinensismo como mosaico cultural acerca do artesanato catarinense. Como o artesanato 

era e ainda é uma prática cotidiana procedente dos “sujeitos”, ele se encontrava sob a mira do 

Estado e do mercado nas décadas de 1970-1980. Marginalizado desde a emergência de seu 

conceito, o artesanato sempre foi produzido de forma familiar, doméstica ou em manufaturas, 

produzido e/ou vendido de forma popular, na rua, na própria comunidade ou residência dos 

artesãos e artesãs.  

Das feiras entre panos e artesanatos, expostos nas praças de cidades catarinenses, 

como a praça XV em Florianópolis, os trabalhos de artesanato que anteriormente e ainda hoje 

são associados à contracultura e ao movimento hippie da década de (1960-1970), começaram 

a angariar espaço como alternativa de trabalho frente ao poder público de Florianópolis, 
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conforme nos orienta a pesquisa de trabalho de conclusão de curso produzido pela 

historiadora Márcia Regina Valério (2014). Era efervescente e notório o interesse que as 

políticas culturais de âmbito nacional e estadual manifestavam para a questão do artesanato. 

A instituição de um programa, e posteriormente de um Plano Nacional de 

Desenvolvimento do Artesanato – PNDA21, em 1977, definia as diretrizes das políticas 

culturais para o artesanato. Ao discorrer sobre as memórias em torno do artesanato de Porto 

Nacional, em Tocantins, durante as décadas de 1970-80. Edith Lotufo (2015) destaca o papel 

do Centro Nacional de Referência Cultural – CNRC para a articulação das estratégias e 

interesses para o artesanato nesse período e cita nomes importantes para questão do artesanato 

nessa época como o de Aloísio Magalhães, o da arquiteta italiana Lina Bo Bardi e Jorge 

Alberto Furtado, que foi a pessoa encarregada de desenvolver o Plano. As atividades do 

CNRC eram financiadas pelo Ministério da Indústria e do Comércio e apoiadas por Severo 

Gomes e Vladimir Murtinho num momento em que o Brasil estava sendo abalado por 

problemas como a crise econômica e o desemprego. Para aplicar e desenvolver as diretrizes e 

estratégias do PNDA foi criado no ano de 1979, o Programa Catarinense de Desenvolvimento 

do Artesanato – PROCARTE. Instituído pelo decreto número 10.012, do então Governador 

Jorge Konder Bornhausem (1979-83). O PROCARTE passou a coordenar as iniciativas para 

promover o “artesão” e comercializar o artesanato catarinense. Segundo o 2º artigo do 

decreto, seus objetivos eram os de: 

 

I- promover, estimular, desenvolver, orientar e coordenar a atividade   artesanal 

catarinense; 

II- propiciar ao artesão condições de desenvolvimento e auto-sustentação através da 

atividade artesanal; 

III- orientar a formação de mão-de-obra artesanal; 

IV- estimular e/ou promover a criação e organização de sistemas de produção e 

comercialização do artesanato; 

V- incentivar a preservação do artesanato em suas formas de expressão da cultura 

popular; 

VI- estudar e propor formas que definam a situação jurídica do artesão; 

VII- propor a criação de mecanismos fiscais e financeiros de incentivo à produção 

artesanal; 

VIII- promover estudos e pesquisas visando à manutenção de informações 

atualizadas para o setor. (BORNHAUSEN, Decreto nº 10.012, 1979) 

 

O Programa era coordenado na época pelo “Secretário Extraordinário do Trabalho e 

da Integração Política” que indicava o coordenador Estadual. Apoiado técnica e 

administrativamente pela Fundação Catarinense do Trabalho – FUCAT,  a orientação das 

                                                           
21 O Programa e o Plano Nacional de Desenvolvimento do artesanato eram vinculados ao Ministério do 
Trabalho. (LOTUFO, 2015).  
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atividades e ações do PROCARTE eram definidas pelo Conselho do Artesanato Catarinense, 

que fixava as normas e resoluções, disciplinava os recursos e estabelecia as suas prioridades e 

metas. O Conselho era formado por membros das mais variadas Secretarias e Órgãos do 

Governo e por um representante de associação profissional da classe. A sede do Programa 

ficaria na capital do Estado, mas era uma Comissão Executiva de Trabalho que executava as 

diretrizes definidas pelo Conselho. 

Para organizar, estimular ou promover um sistema de produção e principalmente de 

comercialização do artesanato era preciso criar espaços, como feiras de artesanato 

organizadas pelo Estado. O Plano de Governo de Antônio Carlos Konder Reis já citava a 

estratégia de organizar festivais e espaços para “preservar as manifestações folclóricas e 

artesanais” de Santa Catarina. Na sua gestão foi promovida a 1º Feira do Artesanato 

Catarinense – FECAT – que ocorreu entre setembro e outubro de 1976, na cidade de 

Balneário Camboriú, com o apoio da Secretaria da Indústria e do Comércio. A FECAT – foi 

realizada em paralelo com o 1º Congresso Brasileiro de Turismo e Termalismo no antigo 

Centro de Promoções e Informações Turística CITUR-RODOFEIRA.  

 

Figura 17 – Folder da 1º Feira do Artesanato Catarinense – FECAT, 1976. 

 

Fonte: FECAT, Feira do Artesanato Catarinense. Folder da “1ª Feira do Artesanato Catarinense”, Balneário 

Camboriú: Secretária da Indústria e do Comércio de Santa Catarina; FECAT, 1976. Acervo particular da família 

Souza. 
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Num dos encontros que tive com Máxima nos anos de 2008 e 2009, ela me doou 

alguns documentos que conseguiu salvar após cair o teto de sua antiga casa com a ocorrência 

do furacão “Catarina” em 2003. Entre esses documentos estava o folder da 1ª Feira do 

Artesanato Catarinense – FECAT. O documento, guardado pelas artesãs, apresenta sinais de 

degradação, parece ter apanhado água e contém as marcas das famosas “traças”. Ele foi 

produzido na cor laranja e preta, e na sua capa é possível visualizar em letras maiúsculas o 

título da feira, o local onde ela seria realizada, assim como a cidade e data do evento. Abaixo 

aparecem dois bonecos de palha de milho caracterizados culturalmente. Ao abrir a sua parte 

interna, logo acima se encontra destacado o título “SANTA CATARINA 250 ANOS DE 

ARTESANATO”. Sua indicação faz uma referência à imigração açoriana e à arte de fazer 

rendas de bilro e crivo, enaltecendo a prática do artesanato que foi enriquecida ao longo 

desses 250 anos por povos de diferentes raízes e “origens”, projetando a FECAT – como “a 

primeira amostragem global do artesanato catarinense”. Seu texto apresenta o evento e os 

objetivos da feira, 

 

A “1º FEIRA DO ARTESANATO CATARINENSE”, que se realiza em Balneário 

Camboriú, paralelamente ao “1º CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO E 

TERMALISMO”, é a tentativa de reunir os mais expressivos artesãos do Estado 

“Barriga Verde”, possibilitando-lhes exibir o engenho e a beleza de sua arte ao 

Brasil. De 22 de setembro a 03 de outubro de 1976, com o apoio da Secretaria da 

Indústria e Comércio, da Secretaria do Governo, da TURESC, e de outras entidades 

e órgãos, o CITUR-RODOFEIRA abre ao povo a possibilidade de conhecer, 

panoramicamente, a pujança e a riqueza do artesanato catarinense, do qual 

destacamos trabalhos em: Rendas (Florianópolis e Laguna), Madeira (Pomerode e 

Treze Tílias), Barro, Localidade de Ponta de Baixo, no Município de São José – 

Grande Florianópolis, Cristal (Blumenau), Cerâmica (Vale do Itajaí) e Palha de 

Milho (Blumenau). (FOLDER 1º FECAT, SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO 

COMÉRCIO DE SANTA CATARINA, 1976) 

 

Reunir os mais hábeis artesãos do Estado e exibir sua arte na feira junto ao 1º 

Congresso Brasileiro de Turismo e Termalismo era a estratégia que fora calculada para a 

FECAT no espaço da CITUR-RODOFEIRA. O seu folder difunde a diversidade e a riqueza 

do artesanato catarinense pelas características da sua tipologia ou da sua matéria-prima, 

especificando a cidade ou região em que eles são produzidos. Visualmente o documento nos 

mostra imagens de homens e mulheres observando e apreciando as peças de artesanato. As 

imagens que mostram os artesãos produzindo suas peças retratam apenas as suas mãos ou 

suas peças isoladas em imagens separadas. Essas imagens são sincrônicas com os artesanatos 

de renda, madeira, barro, cristal, cerâmica ou palha de milho citados na inscrição textual da 



86 

 

fonte, mas não possuem nenhuma identificação do artesão, do local de procedência ou da sua 

datação. No canto inferior direito da sua parte interna está registrado as informações sobre a 

1º Feira do Artesanato Catarinense – FECAT e o endereço e telefone da CITUR-

RODOFEIRA22 e da TURESC23. 

Na parte externa do documento, consta em letras maiúsculas o título “CITUR-

RODOFEIRA”, seguido de duas imagens desse empreendimento, que de acordo com a 

narrativa do folder era uma empresa beneficiária da TURESC, vinculada à Secretaria da 

Indústria e Comércio. O documento sobre a FECAT menciona para que finalidade a CITUR-

RODOFEIRA foi criada, detalhando a infraestrutura do espaço e a estrutura hoteleira que 

Balneário Camboriú e as “cidades vizinhas” dispunham para receber os eventos turísticos,  

 

Empresa subsidiária da TURESC, vinculada à Secretaria da Indústria e Comércio, o 

CITUR-RODOFEIRA é um empreendimento destinado à realização de congressos, 

simpósios, exposições, salões, feiras, amostras, festivais e outras promoções do 

gênero. Dispõe de Pavilhão de Exposições e Feiras com todo o equipamento de 

apoio, auditório, salas de comissões, lanchonete, hall de recepção, estacionamento 

para 300 veículos e outros serviços auxiliares. Na vizinha cidade de Balneário 

Camboriú, funcionam 40 hotéis de todas as categorias, com cerca de 4.500 leitos, 

além de restaurantes, “drive-in”, boates, cinema e variado comércio. O CITUR-

RODOFEIRA é assim, um adequado suporte àqueles que desejam realizar em Santa 

Catarina congressos, feiras e promoções congêneres. (FOLDER 1º FECAT, 

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO DE SANTA CATARINA, 

1976) 

 

A concretização de sua infraestrutura e os congressos, feiras, simpósios e eventos 

promocionais recebidos pela CITUR-RODOFEIRA parecem complementar todo um projeto 

de desenvolvimento econômico que explorava o fenômeno turístico e colocava a cidade de 

Balneário Camboriú e a região circundante como um potencial pólo receptor. Pelo seu teor, se 

presume que o folder da 1º Feira do Artesanato Catarinense pretendia agenciar as políticas do 

Estado, entrelaçando os campos da cultura, da economia e do turismo, usando o artesanato 

catarinense, a beleza e os serviços básicos das cidades litorâneas da região do vale do Itajaí 

como estratégia de ação. O documento também exibe uma agenda da CITUR-RODOFEIRA, 

que anuncia a realização do 1º Salão Nacional do Artesanato, Folclore e Decoração, previsto 

para acontecer dos dias 1º e 15 de fevereiro do ano de 1977.  

O jornal Diário do Paraná (05/09/1976, p. 06, Nº XX) ao divulgar os eventos 

comunicou que eles tiveram o apoio da EMBRATUR e que o 1º Congresso Brasileiro de 

                                                           
22 Atualmente o antigo espaço da CITUR-RODOFEIRA pertence ao complexo ambiental Cyro Gevaerd, 
localizado na cidade de Balneário Camboriú. Cyro Gevaerd era um ex-presidente da Santa Catarina Trusmo S/A 
– SANTUR. O complexo hoje abriga o Museu do Artesanato Catarinense – MAC. Fonte: 
www.zoobalneariocamboriu.com.br 
23 Empresa de Turismo e Empreendimentos do Estado de Santa Catarina. 
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Turismo e Termalismo contaria com a exposição de equipamentos de turismo, lazer e 

hotelaria, informando que a FECAT e os eventos marcariam a inauguração do CITUR-

RODOFEIRA. Na matéria, o artesanato é citado como uma das futuras atrações do centro, 

que possibilitaria aos visitantes a oportunidade de adquirir ou encomendar produtos de “todos 

os artesãos do Estado”. Já o jornal “O Sol” (22/09/1976) noticiou que o Governador do 

Estado Antônio Carlos Konder Reis e o presidente da EMBRATUR dr. Said Farhat estariam 

presentes na ocasião, e que esta trataria de assuntos para o desenvolvimento turístico termal 

como o: “[...] campismo no Brasil [...] o papel dos agentes de viagem [...], recursos e 

incentivos federais, estaduais e municipais […] e o papel da imprensa especializada” (Jornal 

O Sol, 22/09/1976, ano II, Nº 182, p. 01). 

É sabido que o artesanato sempre foi um tema que fazia parte dos interesses de 

incentivo, divulgação e proteção da Comissão Catarinense de Folclore – CCF. Seja no seu 

próprio estatuto ou nos Boletins da CCF (1957); (1975); (1983) não é difícil se deparar com a 

questão do artesanato nos artigos, notícias ou programações das feiras catarinenses de cultura 

ou das feiras e museu do folclore. O fato é que o processo de inserção do artesanato 

catarinense numa dimensão local-global se efetivou somente com a implementação dos 

programas e políticas culturais como os do PNDA e do PROCARTE, em conjunção com a 

criação de espaços de difusão e comercialização, como o da CITUR-RODOFEIRA.  

Doralécio Soares (1957) era um dos membros da CCF que mais atuou na escrita de 

artigos em defesa da criação de cooperativas regionais e da preservação do artesanato 

folclórico, como o “das rendas da Ilha de Santa Catarina” (Boletim Da Comissão Catarinense 

De Folclore, 1957-58, p. 163-168, ano VIII, Nº 23/24). Em 1975, Doralécio comenta que o 

museu da CCF, tinha em seu acervo peças de renda da Ilha, cerâmicas decorativas e utilitárias 

de Santa Catarina e outras partes do país, trançados como o tipiti, chapéus, bolsas e cestas de 

palha de ou cipó, miniaturas de papel, pilões e outros utensílios (Boletim Da Comissão 

Catarinense De Folclore, 1975, p. 82-83, ano XV, Nº 29). 

Um dos boletins da CCF marca que em janeiro de 1983, aconteceu em Balneário 

Camboriú a FECART – Feira Catarinense de Artesanato. O artigo relata que a feira superou 

as suas expectativas e que ela foi feita na CITUR-RODOFEIRA e organizada segundo as 

diretrizes do PROCARTE e a supervisão da Fundação Catarinense de Trabalho. A sua 

narrativa expõe que a feira contou com a presença de mais de 100 artesãos, que distribuídos 

em 85 stands, demonstravam e comercializavam diretamente a sua arte. Na época, o 

superintendente da FUCAT, Orlando Bertoli declarou que a feira além de fortalecer e 

incentivar a organização dos artesãos, “[...] proporcionou também o engajamento de mão-de-
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obra no setor informal, divulgando as suas potencialidades econômicas e criando condições 

adequadas de produção e comercialização [...]” (Boletim Da Comissão Catarinense De 

Folclore, 1983, p. 145, ano XXI, Nº35/36). Nas palavras de Orlando Bertoli o objetivo da 

FECART era “[...] explorar a abundante e diversificada matéria-prima existente no Estado 

para a produção das peças artesanais, proporcionando aos artesãos benefícios econômicos e 

sociais [...]” (Boletim Da Comissão Catarinense De Folclore, 1983, p. 145, ano XXI, 

Nº35/36). No artigo é possível constatar quais eram as estratégias da FUCAT, que buscou 

seguir o programa do plano de Espiridião Amin, levando o artesanato catarinense para outras 

feiras, como a V Feira Brasileira de Artesanato que aconteceu no Rio Grande do Sul no 

mesmo ano. Orlando Bertoli afirmou que Santa Catarina “[...] teria uma participação 

expressiva nesta feira, alcançando uma projeção nacional e internacional, propiciando novos 

empregos e tornando o artesanato economicamente rentável [...]” (Boletim Da Comissão 

Catarinense De Folclore, 1983, p. 146, ano XXI, Nº35/36). 

A mesma edição dos boletins faz menção a “outras feiras de arte e artesanato” que 

aconteciam nos municípios de Santa Catarina como forma de lazer de suas regiões. Citando 

como referência o município de Joinville que realizou o Primeiro Festival do Folclore, em 

1975, considerado como um dos maiores eventos do segmento no Estado. A nota faz o 

registro do sucesso das feiras de artesanato organizadas nos municípios de Lages e Jaraguá do 

Sul (Boletim Da Comissão Catarinense De Folclore, 1983, p. 152, ano XXI, Nº35/36). Em 

dezembro do mesmo ano, a CCF lança mais um artigo sobre outra feira de artesanato 

promovida por associações de artesãos e pela Fundação Catarinense do Trabalho no complexo 

da CITUR-RODOFEIRA. O artigo documenta que a feira durou nove dias e que a sua 

finalidade era a coleta e trabalho dos artesãos, a pesquisa e a segmentação do mercado, para 

aperfeiçoar o programa, gerar recursos e identificar a demanda de produtos que seriam 

produzidos. Cestarias, trançados, bordados, rendas de bilros, cerâmicas, pinturas, gravuras, 

costuras, comidas, móveis, brinquedos, sapatos, cadeiras, decorações, enfeites, gaiolas e vasos 

eram alguns dos artesanatos que foram expostos no evento. O pronunciamento do 

superintendente da FUCAT, João Nicolau Carvalho, dizia que o objetivo do planejamento 

mercadológico da FUCAT era o de integrar a “[...] comunicação com a clientela, estimular os 

fornecedores e a demanda dos produtos ofertados, com preferência pelo período da alta 

temporada no litoral catarinense [...]” (Boletim Da Comissão Catarinense De Folclore, 1983, 

p. 175, ano XXI, Nº35/36). O documento certifica que além de participar de feiras em outros 
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estados24, uma das estratégias do PROCARTE era desenvolver uma catalogação de todo o 

artesão catarinense para retirá-lo do “anonimato”. Nele, uma das falas de João Nicolau 

Carvalho coloca o artesanato catarinense como um dos mais diversificados do país, 

confirmando a realização da FUCAT com o sucesso da feira, considerada por ele como “[...] o 

acontecimento mais importante de toda a história do artesanato catarinense” (Boletim Da 

Comissão Catarinense De Folclore, 1983, p. 175, ano XXI, Nº35/36). 

No Plano de Espiridião Amin não existia oposição entre o Governo e a iniciativa 

privada. Uma das suas linhas de ação era adequar a infraestrutura turística às necessidades do 

meio privado, promover o Estado como opção nacional e internacional e criar serviços 

especiais de recepção ao turista. A melhoria da rede de transportes, da estrutura urbana e da 

rede de esgoto sanitário de Balneário Camboriú viabilizou a sua “oferta” no segmento 

turístico. Pelo menos, é isso que atesta Espiridião Amin no seu livro em “Resposta a Carta aos 

Catarinenses” (1987). Na sua gestão, o complexo da CITUR-RODOFEIRA foi ampliado e 

aconteciam dois feirões da indústria e dos artistas catarinenses a cada temporada. O 

cadastramento, registro e a classificação dos empreendimentos turísticos em convênio com a 

EMBRATUR e as Prefeituras Municipais e o desenvolvimento de projetos na área 

objetivavam a “promoção do Estado”. Para incentivar o turismo de baixa temporada e 

divulgar o Estado a não-turistas, foi criado o Bureau Catarinense de Congressos, que atraiu 

574 eventos nacionais e internacionais25 entre os anos de 1984 e 1986. Junto com a parcerias 

das Prefeituras, do sistema cooperativo e da iniciativa privada o Estado participou de 

congressos como: os “[...] da Associação Brasileira de Agências e Viagem – ABAV e 

Associação Argentina de Agências de Viagem e Turismo – AAAVYT e da Confederação das 

Organizações Turísticas da América Latina – COTAL [...]” (AMIN, 1987, p. 155).  

A produção de materiais promocionais como mapas turísticos rodoviários, “posters”, 

encarte de hotéis, pastas promocionais, “shell-leters”, “shell-folders”, folhetos turísticos e 

calendários de eventos sobre as festas e regiões turísticas foram difundidos nos polos 

turísticos de todos os continentes e veiculados na mídia especializada (AMIN, 1987, p. 155). 

O catálogo “ARTESANATO DE SANTA CATARINA – O PODER DAS MÃOS (198?) se 

encaixa nesse contexto de produção. A apresentação do catálogo, feita pela Fundação Roberto 

Marinho26, faz um panorama das ações e estratégias da FUCAT e do Programa Catarinense de 

                                                           
24  Espiridião Amin (1987) cita a participação do Estado em outras feiras, como “A arte de Santa Catarina (SP)” 
e “Rendas de Santa Catarina (PR)” (AMIN, 1987, p. 145). 
25  Na primeira gestão de Espiridião Amin (1983-87) Florianópolis sediou o primeiro encontro de turismo do 
CONESUL, com a participação de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. (AMIN, 1987, p. 156). 
26 O convênio com a Fundação Roberto Marinho também gerou um material sobre o Contestado. (AMIN, 
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Desenvolvimento do Artesanato, instituído no ano de 1979. Criado para “tirar o talento 

popular do fundo dos quintais”, o primeiro passo dado pelo PROCARTE foi elaborar um 

amplo cadastro dos artesãos e seus produtos, dar orientação técnica de produção e 

comercialização, “[...] aumentando a produção e a qualidade do artesanato” (O PODER DAS 

MÃOS, 198?, p. 05). O segundo passo, teria sido o incentivo à organização de dezenas de 

associações e núcleos de artesãos, promoção de feiras e a venda dos artesanatos nas lojas do 

PROCARTE, que estavam distribuídas pelas cidades de Florianópolis, São José, Laguna e 

Rio de Janeiro. Culminando com a “tradicional” realização da FECART – Feira Catarinense 

do artesanato em Balneário Camboriú e com a participação de artesãos catarinenses em feiras 

nacionais e internacionais (O PODER DAS MÃOS, 198?, p. 05). O artesanato vivia a 

chamada “filosofia de mercado” e era uma alternativa para os “pequenos” e os “grandes” 

aumentarem suas oportunidades de trabalho e renda familiar. 

Se nas palavras dos superintendentes da FUCAT ou nas diretrizes do PNDA o 

objetivo das ações do PROCARTE era valorizar a arte do artesão catarinense para retirá-lo do 

anonimato, o que diagnosticamos ao analisar a visualidade do catálogo foi justamente o 

inverso, como a anulação das identidades e das regiões de produção dos artesãos catarinenses, 

sem qualquer referência que nos levasse aos rastros de seus produtores, a não ser pelas 

imagens de suas produções. Essa condição de anonimato das regiões de produção e da 

identidade dos artesãos nos leva ao identificar a noção de arte atribuída ao PROCARTE como 

a de “arte para as massas”. Para Néstor Garcia Canclini (1980) a arte para as massas é aquela 

produzida pela classe dominante ou “[...] por especialistas a seu serviço, tem por objetivo 

transmitir ao proletariado e às camadas médias, a ideologia burguesa, e proporcionar lucros 

aos donos do meio de difusão [...]” (CANCLINI, 1980, p. 49). O processo de produção não é 

importante para a noção de arte para as massas, o que mais lhe interessa é a sua distribuição, 

“[...] a amplitude do público e a eficácia na transmissão da mensagem do que a originalidade 

da produção ou a satisfação de reais necessidades dos consumidores” (CANCLINI, 1980, p. 

49). 

As demandas das coisas são reguladas por uma função de práticas e classificações 

sociais que são concebidas por Arjun Appadurai (2008) como complexos mecanismos que 

intermedeiam padrões de mercadorias a curto e longo prazo (APPADURAI, 2008, p. 60). O 

aumento da demanda do artesanato catarinense a partir do ponto de vista das políticas 

culturais da década de 1980 funcionou como um mecanismo de coação das mercadorias 

                                                                                                                                                                       
1987, p. 141). 
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produzidas pelos artesãos. Por mais que o artesanato seja produzido como uma mercadoria 

por sua própria destinação, as estratégias de desvio de curto prazo modificaram, por muitas 

vezes, as suas rotas, significados e valores, estabelecendo “[...] rotas e fluxos transculturais 

vulneráveis, que se apoiam na distribuição instável de conhecimento [...]” (APPADURAI, 

2008, p. 60). Haja vista que o quadro cultural pode interferir na candidatura das coisas como 

mercadoria, podemos dizer que as políticas culturais da época agiram para estabelecer uma 

certa coerência de grau valorativo para o artesanato catarinense, ou, um regime de valor, 

embora esses graus variassem de acordo com as mercadorias e os agentes envolvidos nas 

trocas. Essa noção de regime de valor é reconhecida por Arjun Appadurai (2008) como o “[...] 

fator determinante na transcendência de fronteiras culturais por meio do fluxo de 

mercadorias” (APPADURAI, 2008, p. 29). 

O objetivo desta pesquisa é discutir as estratégias das políticas culturais referente ao 

artesanato catarinense na década de 1980, direcionadas mais precisamente para as feiras e 

eventos que as irmãs Souza negociaram, como: a 1ª Feira Catarinense de Artesanato (1976) – 

FECAT, a IX Feira Catarinense de Artesanato (1987) – FECRAT, que aconteceu em 

Florianópolis e o evento “Top Empreendedor 95” (1995) organizado pelo jornal Tribuna do 

Vale na cidade de Araranguá. Como as irmãs Souza pouco saiam de sua residência para 

comercializar o artesanato, e devido a perda de muitos documentos com a queda de sua antiga 

casa em 2003, somado ao fato do falecimento das artesãs, fica difícil mensurar até o 

momento, com a devida segurança, quais foram os outros eventos de âmbito estadual ou 

internacional em que as artesãs e o seu artesanato estiveram diretamente associados, exceto o 

evento de inauguração do Museu Histórico de Araranguá, em 2009, que abordarei no quarto 

capítulo. 

A IX Feira Catarinense de Artesanato aconteceu no dia 26 de agosto de 1987, no 

auditório da Secretaria do Trabalho em Florianópolis, localizada anteriormente na Rua 

General Bittencourt, nº 74. Comecei a conhecer este evento por meio de uma carta expedida 

pela então coordenadora do PROCARTE, Irene Hasse, que convidava a família das irmãs 

Souza para a feira de artesanato onde seriam distribuídas as primeiras carteiras de artesãos do 

Estado de Santa Catarina. Essa correspondência chegou até a mim pela irmã mais nova das 

artesãs, Ludenira de Souza, que antes disso sempre comentava as suas memórias sobre a 

ocasião. Logo, nos anos de 2008 e 2009, quando fui trabalhar no Arquivo Histórico do 

Município de Araranguá, ao realizar a digitalização do acervo fotográfico do arquivo acabei 

me deparando com uma série de 12 fotos sobre a feira, retiradas na época por um autor que é 

desconhecido.   
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A feira contou com a presença de autoridades políticas da época, como Irene Hasse, o 

secretário da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Comunitário, Danilo Schimidt que 

representava o Governador Pedro Ivo Campos (1987-90) e o Prefeito de Araranguá Manoel 

Mota (1983-88). Na imagem abaixo (figura 18) se encontram a coordenadora do 

PROCARTE, Irene Hasse e o secretário Danilo Schimidt localizados ao centro, e o Prefeito 

Manoel Mota no canto direito, de branco. A imagem seguinte (figura 19) mostra um pouco do 

público presente, como artesãos, colecionadores e consumidores dos artesanatos. Na terceira 

imagem (figura 20) é possível identificar a organização e exposição de objetos artesanais, 

como as bonecas de fibras vegetais das irmãs Souza, chapéu e quadros de palha, peças de 

barro, porcelana, rendas e crochê. 

 

 Figura 18 – Autoridades políticas na IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT 

 

Fonte: Acervo do Arquivo Histórico do Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 2017. 
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Figura 19 – Público da IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT 

 

Fonte: Acervo do Arquivo Histórico do Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 2017. 

 

Figura 20 – Exposição de artesanatos na IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT 

 

Fonte: Acervo do Arquivo Histórico do Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 2017. 
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A IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT causou uma “exclusão polêmica” 

com os artesãos que trabalhavam expondo na praça XV de Florianópolis, segundo nos sinaliza 

a matéria escrita por Júlio Kovalski no caderno de variedades do jornal “Diário Catarinense” 

de (26/08/1987). A ausência desses artesãos é explicada por Irene Hasse pela falta de 

organização da classe. A coordenadora do PROCARTE garantia que já tinha feito “[...] 

tentativas frustradas de unir esse pessoal […]” que fugia dos esquemas oficiais e da 

burocratização, completando que “[...] só aqueles que estão organizados podem se beneficiar 

dos eventos programados pela Fucat [...]” (Jornal Diário Catarinense, 26/08/1987, p. 06).  

Após todo o trabalho de cadastramento dos artesãos e dos seus produtos que fora 

executado pelo PROCARTE, a proposta da FUCAT para essa feira era entregar as carteiras 

para os artesãos e promover um espaço para expor e vender os seus artesanatos, além de levar 

o artesanato catarinense para uma mostra que aconteceria na cidade de Porto Alegre, de 1º a 

30 de setembro e para uma Feira interestadual que ocorreria no mesmo mês em Curitiba. 

Somente no final da década de 1980, depois de anos vendendo e promovendo o artesanato de 

Santa Catarina e o nome do Estado em feiras estaduais e nacionais é que a FUCAT e o 

PROCARTE resolveram entregar as carteiras profissionais aos artesãos. Uma das únicas 

participações do artesanato florianopolitano na feira era o de um grupo que trabalhava com o 

couro e comercializava-o pela FUCAT, como acusa Carli Odi, secretário de organização da 

Associação dos Artesãos da Grande Florianópolis. Na matéria, Luiz Bier, outro artesão que 

trabalhava à sombra da figueira da praça declara que “[...] a Fucat só está preocupada com o 

seu mercado próprio de vendas, intermediando apenas uma minoria conchavada [...]” (Jornal 

Diário Catarinense, 26/08/1987, p. 06). Irene Hasse, que era a responsável pelas compras e 

vendas da FUCAT emite uma resposta xenófoba dizendo que “[...] esses grupos eram isolados 

[...] e que a invasão de gente de fora, geralmente gringos e gaúchos [...]” dificultavam as 

ações do programa. (Jornal Diário Catarinense, 26/08/1987, p. 06). Como estrangeira, a artesã 

argentina Nora dizia que “[...] faz três anos que venho lutando e não consigo os papéis de 

permanência regularizada e que “[...] não tenho tempo para participar das reuniões da Fucat 

ou da nossa Associação, que só terminam em brigas e discussões” (Jornal Diário Catarinense, 

26/08/1987, p. 06). A posição de Irene Hasse a respeito dos artesãos da praça XV e a fala dos 

artesãos sobre os interesses e mercado da FUCAT, nos deixam vestígios sobre os conflitos 

que existiam com as políticas culturais do Estado, salientando as seleções ou restrições com 

os artesãos de outros estados e países. Para adquirir o signo de Santa Catarina, era exigido aos 



95 

 

artesãos que se sujeitassem às políticas culturais do Estado. As carteiras27 de artesãos seria o 

“novo” documento que retiraria esses produtores do anonimato, permitindo aos artesãos 

catarinenses usufruir dos eventos e benefícios cedidos pelo PROCARTE e a FUCAT. 

A edição do jornal “O ESTADO” de (26/08/1987) documentou que na gestão de 

Pedro Ivo Campos e Cassildo Maldaner foram extintos cerca de 08 cargos de superintendentes 

da FUCAT, FUCABEM e FUCADESC, o que unificou as secretarias do Trabalho e 

Desenvolvimento Social. Entretanto, a reportagem afirma que o “super-hiper secretário” 

Danilo Schimidt acumulava 16 cargos (Jornal O Estado, 26/08/1987, Ano I, nº 11, p. 16). 

Alcides Goularte Filho (2005) reconhece os avanços políticos e sociais do Plano de Governo 

Rumo à Nova Sociedade Catarinense, elaborado pelo PMDB, identificando seu favorecimento 

à austeridade fiscal e à redução de cargos, ações que eram consideradas como necessárias para 

moralizar o Estado, que deveria seguir sendo como um indutor e condutor do 

desenvolvimento econômico (GOULART FILHO, 2005, p. 642). Mostrou-se um crescimento 

de atuação nas questões educacionais e ambientais e uma significativa queda nos 

investimentos com transporte, energia, área industrial e infraestrutura. 

Já o evento “Top Empreendedor 95” aconteceu entre os dias 22 e 24 de setembro de 

1995, na cidade de Araranguá. Promovido pelo jornal “Tribuna do Vale” o evento era 

considerado pelo jornal um dos mais requintados acontecimentos sociais do Sul do Estado. A 

segunda edição do “Top Empreendedor” aconteceu no clube Grêmio Fronteira, reunindo 

políticos, autoridades e jornalistas. Sua programação incluía a cerimônia de homenagem, 

entrega dos troféus e baile festivo. A jornalista Carmem Espíndola, idealizadora da promoção, 

buscava reconhecer as principais personalidades de segmentos da sociedade, como na política, 

nas artes plásticas, nas comunicações e no empreendedorismo em geral. Divulgar os talentos e 

os pontos turísticos do extremo sul catarinense era uma estratégia usada para aquecer a 

economia e difundir as potencialidades de toda a região, e assim quem sabe inserir o Sul do 

Estado como um ponto de referência no turismo e na economia. O “Top Empreendedor 95” 

contou com a presença de aproximadamente 500 pessoas e teve o forte apoio do PMDB, por 

intermédio do Prefeito de Araranguá Neri Garcia e do Deputado Manoel Mota que 

representava o Governador do Estado, Paulo Afonso Vieira (1995-99) (Tribuna Do Vale, 

20/10/1995, p. 06-07). 

                                                           
27 Um dos supostos benefícios adquiridos com as carteiras de artesãos seria também o acesso a mecanismos 
fiscais e financeiros em favor da produção artesanal. 
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Assim, podemos alegar que criação das feiras estaduais como a FECAT (1976), a 

FECART (1983), a IX FECRAT (1987) e o evento “Top Empreendedor 95” (1995) 

funcionavam como vitrines do Estado de Santa Catarina no cenário nacional e internacional. 

Os artesanatos comercializados e expostos nesses eventos, como também os materiais 

produzidos para a sua difusão, como o folder da FECAT, o catálogo “O Poder das mãos” 

(198?), as carteiras de artesãos, as notas e artigos dos boletins publicados pela Comissão 

Catarinense de Folclore e pelos jornais mencionados aqui, procuravam agenciar as suas 

políticas culturais com o objetivo de circunscrever Santa Catarina numa exterioridade distinta, 

como uma forma de antecipação da leitura de seu espaço que foi articulada por um postulado 

de poder. É como nos aponta Arjun Appadurai (2008, p. 54), as coisas, como os artesanatos e 

os materiais que envolvem as suas políticas culturais, constroem coercitivamente as formas, 

significados e as estruturas de trajetórias específicas ou particulares, abrindo a possibilidade 

para suprir tanto os interesses e estratégias do Estado, como os dos artesãos que participavam 

e negociavam em seus eventos. 

As artesãs irmãs Souza estiveram presentes em alguns desses espaços coletivos e 

situações de circulação e consumo dos artesanatos, ora afirmava e participava de eventos e 

feiras que eram engendrados pelas políticas culturais do Estado, ora negociava ou tramava 

táticas e posições de alternação, negação ou invisibilidade. A participação das artesãs nesses 

eventos contribuiu de maneira significativa para que os seus artesanatos de fibras vegetais 

ficassem conhecidos em território nacional e internacional. Seja pelos silêncios, pelas suas 

presenças e ausências ou pelo não-dito, as negociações das artesãs e a trajetória do seu 

artesanato ajudam a explicar por que as irmãs Souza, os seus artesanatos e a sua residência se 

tornaram figuras de apreciação sensorial da cidade de Araranguá. 
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4. AS IRMÃS SOUZA E SEU ARTESANATO: VISUALIDADE E 

REPRESENTAÇÕES DA ARTE POPULAR 

 

O objetivo do terceiro capítulo é analisar as táticas e posições de negociação das 

artesãs com as políticas culturais da década de 1980, identificando a condição de arte popular 

na visualidade dada ao seu artesanato, caracterizando a produção artística das irmãs Souza e 

comparando-a com a difusão de imagens sobre o as suas produções. 

O capítulo se estrutura em duas partes. Em “Entre o (in)visível e o não deixar-se ver” 

as táticas e posturas de negociação tomadas pelas artesãs na 1º Feira do Artesanato 

Catarinense – FECAT (1976), na IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT (1987) e no 

evento “Top Empreendedor95” (1995), entram em cena por meio da análise de matérias dos 

jornais “O Sol” (1976), “O ESTADO” (1976), “FOLHA DO VALE” (1980) e “TRIBUNA 

DO VALE” (1995), em conjunto com a série de 12 imagens da IX Feira Catarinense de 

Artesanato – FECRAT (1987) e  documentos pessoais que foram guardados pelas próprias 

artesãs ou pelos seus familiares. As astúcias, posições e táticas de negociação das artesãs 

nesses eventos ganham significação por meio de diálogos com autores como, Didi-Huberman 

(1998);(2008), Maria Bernardete Ramos Flores (2015), Michel de Certeau (2003), Mikhail 

Bakhtin (2002) e Patrícia Marcuzzo (2008).  

Néstor Garcia Canclini (1980); (2013) é acionado com o intuito de conceituar o que é 

arte popular e o que se configura como “popular” na pós-modernidade, e Igor Kopytoff 

(2008) com a intenção de verificar como a biografia do artesanato das irmãs Souza está 

diretamente associada com a biografia das artesãs e com as suas classificações e 

singularizações, produzidas a cada contexto, mostrando como os esquemas de valoração 

articulados pelas políticas culturais operavam junto com outros esquemas elaborados por 

diferentes grupos e indivíduos. As alusões de Alain Corbin (1998) sobre uma “cultura do 

sensível” são movimentadas com o propósito de compreender como as irmãs Souza, o seu 

artesanato e o seu lugar de produção, se tornaram figuras de apreciação sensorial da cidade de 

Araranguá, frequentemente visitado e visto por turistas, políticos e agentes do Estado, 

ingressando desta maneira nos circuitos e sistemas simbólicos locais-globais. 

Em “Imagens visuais, processos criativos e lugar de produção”, é a residência das 

artesãs que recebe espaço para poder discorrer sobre o processo criativo cognitivo e cultural 

que era sinalizado pelas artesãs em suas peças. As variedades de matéria-prima que eram 

utilizadas na confecção dos seus artesanatos, as marcas e formas da natureza e do meio 

ambiente da região e do  seu espaço de feitura são interpretadas a partir das contribuições de 
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Igor Kopytoff (2008), Michel de Certeau (1982), Raul Lody (1987) e Alexandre Rocha 

(1994). Alguns dos artesanatos produzidos pelas irmãs Souza, como o quadro de fibras 

vegetais sobre Ilhas, de Nasarita Pedroso da Silva Lemos, a anja de fibras vegetais de Dona 

Deolinda Darolt Bellettini, o peixe de botões e as bonecas de fibras vegetais que encontrei em 

uma das últimas vezes que estive na casa de Máxima são (re)apresentados por meio de suas 

imagens. As imagens são como uma segunda realidade dos objetos ausentes, elas tem o seu 

princípio na circularidade entre semelhança, traço e convenção, no qual as pessoas, as coisas e 

os objetos estão associados a signos e conceitos que portam sentidos e linguagens que foram 

construídos socialmente, como nos orientam as perspectivas traçadas por Boris Kossy (2005), 

Martine Joly (2008), Stuart Hall (1997) e Sophie Cassagnes-Brouquet (1996).  

O objetivo desse subitem não é reconstituir o processo de produção do artesanato das 

irmãs Souza, mas sim descrever parte dos materiais utilizados e dos seus processos criativos, 

interpretando e significando os valores,  a cultura e as crenças de suas produções a partir dos 

signos que estão codificadas nas suas imagens. As articulações entre suporte material e as 

representações locais-globais inseridas no artesanato das irmãs Souza incorporam em si as 

crenças da região, assim como a visão holística dos pescadores, códigos estéticos femininos e 

representações artealizadas28 de paisagens tropicais litorâneas ou rurais. Essas formas de 

linguagens que foram produzidas pelas artesãs são inspecionadas aqui com o apoio de Alain 

Corbin (1998), Mirko Lauer (1983) e Gláucia Oliveira da Silva (2000), conceituando as suas 

produções como uma arte de fazer decorativa, a partir do que nos prescrevem, Vânia Carneiro 

de Carvalho (2008), Marize Malta (2006) e Michel de Certeau (2003).  

Os processos criativos das irmãs Souza não se restringiam somente a feitura dos seus 

artesanatos, mas também se manifestavam na arrumação e organização das suas peças junto 

com outros objetos que pertenciam às artesãs no ambiente doméstico de sua residência como 

forma de decoração. Seguindo o que fora colocado por Peter Burke (2004), pelas imagens da 

vista exterior e interior da antiga residência das artesãs e o modo como elas expunham suas 

peças e objetos conseguimos reinseri-los em seu contexto “original”, com um olhar sensível 

para as concepções dos instrumentos e a cultura material e cotidiana das artesãs. Como uma 

moldura ou um ambiente exterior às irmãs Souza, a sua agência e a agência dos seus objetos e 

das suas peças de palha são compreendidas dentro de um processo de acomodação e 

objetificação que fez com que ao longo do tempo a sua casa adquirisse a propriedade dos seus 

                                                           
28  De acordo com Alain Corbin (1998) as grelhas de leitura de uma a paisagem compreendem diferentes 

finalidades que provêm do deleite e dos sistemas de apreciação dos códigos estéticos em busca do belo, do 
sublime e do pitoresco que podem se encerrar num quadro, numa fotografia ou numa representação 
artealizada (CORBIN, 1998, p. 103). 
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trecos, abrindo uma brecha por onde podemos ver como as artesãs se representavam para o 

público e para o mundo, como elucida o antropólogo Daniel Miller (2013). 

 

4.1 – Entre o (in)visível e o não deixar-se ver 

 

Para analisar as negociações das irmãs Souza com as políticas culturais29 de Santa 

Catarina  me coloco entre o tempo presente e a década de 1980, em meio a dois tempos e 

espaços, como na posição de um exilado, tomada por Bertolt Brecht ao escrever e montar seus 

diários no exílio da Segunda Guerra Mundial. Imbuído de uma condição similar, busco 

desmontar uma série de textos e imagens que coletei no acervo particular das artesãs e nos 

jornais “O Sol” (1976), “O ESTADO” (1976),  “FOLHA DO VALE” (1980) e “TRIBUNA 

DO VALE” (1995) que encontrei nos arquivos das cidades de Araranguá, Balneário 

Camboriú e na Biblioteca Pública do Estado, para compor uma montagem que exponha as 

tomadas de partido das políticas culturais e dos agentes de Estado em contraste com as 

tomadas de posição das artesãs irmãs Souza, na 1º Feira do Artesanato Catarinense (1976), na 

IX Feira Catarinense de Artesanato (1987) – FECRAT e no evento “TOP EMPREENDEDOR 

1995”. 

Como um historiador-artesão, recorto, recomponho e reenquadro os seus fragmentos e 

as suas imagens com o objetivo de dar maior legibilidade para a potência e a memória visual 

das irmãs Souza e a produção de sentido que fora construída sobre as artesãs e o seu 

artesanato na imprensa. Com a feitura dessa montagem pretendo evidenciar o ausente, as 

rupturas, os silêncios e vazios que envolvem as suas negociações. Munido do devido 

distanciamento e de um olhar crítico, concilio a história com a imaginação, para assim 

explorar as brechas dos diferentes gestos e ações que foram tomadas no tempo de cada 

situação escolhida. Encarando as imagens a partir de uma concepção aberta e dialética, 

dialogo com as produções de Georges Didi-Huberman (1998), (2008), que escreveu sobre o 

exílio de Brecht na Segunda Guerra Mundial e com a produção Mikhail Bakhtin (2002) que 

analisa a noção de realismo “grotesco” empregada nas obras e no sistema de imagens 

produzido por François Rabelais durante a Idade Média e o Renascimento. 

O jornal “O SOL” publicado no dia 22 de setembro de 1976, registra a inauguração do 

                                                           
29 Segundo o historiador Thiago Juliano Sayão (2003) a política cultural pode ser entendida como um “[...] 
programa de intervenções realizadas por sujeitos representantes do Estado, instituições civis, entidades 
privadas ou grupos comunitários, que procuram atender por meio da difusão de um tipo de cultura a um 
determinado público. SAYÃO, Thiago Juliano. As Tradições do Futuro: Política Cultural em Santa Catarina nas 
décadas de 1960 a 1980. Anais da ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História – João Pessoa, 2003.  



100 

 

CITUR-RODOFEIRA como o principal evento exposto em sua capa. A manchete na parte 

superior anuncia a sua inauguração e as atrações e programação do evento, como “a 

exposição” de artesanato e o I Congresso Brasileiro de Turismo e Termalismo. O complexo 

CITUR-RODOFEIRA abrigaria tanto a exposição de artesanato como a “exposição 

industrial” de diversas firmas, como “MOTORES WEG”, Cerâmica Aurora, Cristais Hering e 

etc., onde também seria exibido um filme produzido por Jean Mason sobre as paisagens do 

Vale do Itajaí como uma região colonizada pelos alemães. A capa destaca as belezas naturais 

do Estado, em conjunto com a imagem do presidente general Ernesto Geisel, que visitaria a 

cidade de Itajaí no dia 24, para a inaugurar instalações industriais. No seu canto inferior 

direito, aparecem duas imagens do CITUR-RODOFEIRA. A primeira imagem mostra a vista 

de frente do complexo que seria inaugurado pelo Governador Antônio Carlos Konder Reis e o 

presidente da Embratur Said Farhat, com a realização de exposições de equipamentos de 

turismo, lazer e hotelaria. Sua legenda inscreve o CITUR-RODOFEIRA como o principal 

centro de exposições de Santa Catarina, informando que o espaço teria permanentemente, 

uma feira de artesanato e da grande indústria do Estado. A segunda imagem evidencia a 

estrutura do Centro de Convenções, com “[...] duas plenárias de 300 lugares, sala de reuniões, 

secretaria, sala de imprensa, xerox, espaço para bancos e demais instalações” (Jornal O Sol, 

22/09/1976, ano II, nº182, p.01). 

 

Figura 21- A estrutura e o sistema de drenagem do complexo CITUR-RODOFEIRA 

 

Fonte: (Jornal O Sol, 22/09/1976, ano II, nº182, p. 09). 
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A inauguração e a promessa do complexo CITUR-RODOFEIRA como o espaço que 

iria “Encurtar Distâncias para o Turismo” é perceptível na matéria, que indica o complexo 

turístico como o principal polo do gênero no Estado, criado estrategicamente na cidade de 

Balneário Camboriú para estimular o turismo fora de temporada de verão, “[...] reter parte do 

fluxo da BR-101 e melhorar o índice ocupacional dos hotéis balneários [...]” (Jornal O Sol, 

22/09/1976, ano II, nº182, p.08). Na página seguinte, é apresentada uma série de 07 imagens 

que evidenciam a construção e a “grandeza” do espaço. Desde a fachada central do edifício 

principal as suas amplas portas, o sistema “perfeito” de jardins, o calçamento de 

paralelepípedo de cimento com esquadrias de alumínio até a divulgação do sistema de 

drenagem das águas pluviais construído em volta do terreno, o calçamento, a iluminação, a 

sala de recepção e informações turísticas e uma maquete de “projeção global da obra”. 

 

Figura 22 - Fachada lateral do edifício central do CITUR-RODOFEIRA 

 

 Fonte: (Jornal O Sol, 22/09/1976, ano II, nº182, p. 09). 

 

O jornal “O SOL” do dia 23 de setembro de 1976,  narra a inauguração do CITUR-

RODOFEIRA. A solenidade de inauguração foi presidida pelo próprio governador Antônio 

Carlos Konder Reis. O ato contou com a presença do vice-governador Marcos Henrique 

Buechler, o presidente da Empresa Brasileira de Turismo -  Embratur, Said Farhat e outras 
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autoridades do Estado e país. À noite, o governador também presidiu o I Congresso Brasileiro 

de Turismo e Termalismo no chamado Cinerama De La Torre. O presidente da Empresa de 

Turismo e Empreendimentos do Estado de Santa Catarina – TURESC, Orlando Bertoli, 

destaca em seu discurso que nesse contexto o turismo era um “[...] meio decisivo para o 

desenvolvimento do Estado, além de servir como fator de integração do povo brasileiro [...]” 

(Jornal O Sol, 23/09/1976,  ano II, nº183, p.01). O prefeito de Balneário Camboriú, Gilberto 

Américo Meirinho30 e o secretário da Indústria e Comércio, Sebastião Netto Campos, 

chamaram a atenção para importância da incrementação do turismo no Estado, enaltecendo as 

“suas riquezas naturais e capacidade criativa de seu povo”. Konder Reis considera o pavilhão 

do CITUR-RODOFEIRA como uma “tenda, barraca, palácio das coisas” que Santa Catarina 

tinha a mostrar ao Brasil, atribuindo às belezas naturais do Estado e ao trabalho do povo 

catarinense como “dádivas da Divina Providência”. Em seu discurso, o governador lembra 

que a ideia de implantação da obra partiu de “[...] Norberto Silveira Júnior, na época assessor 

do Prefeito de Camboriú, e que foi no governo de Colombo Machado Salles que se lançaram 

os alicerces desta obra” (Jornal O Sol, 23/09/1976,  ano II, nº183, p.01). Na abertura do I 

Congresso Brasileiro de Turismo e Termalismo, após a discussão dos congressistas, 

palestrantes e técnicos, o presidente da Embratur, Said Farhat, informou que foi completado o 

ciclo de implementação do Fundo Geral do Turismo – FUGENTUR para financiamentos e 

empréstimos com correção monetária e juros favorecidos, e enfatizou a contribuição da 

hotelaria catarinense para a operação do Fundo, ressaltando a importância do turismo de 

saúde e o uso dos equipamentos necessários para esse setor industrial. 

A matéria do jornal “O ESTADO” de (22/09/1976) sobre a inauguração do CITUR-

RODOFEIRA realça o valor e a grandiosidade da obra, que custou cerca de 6 milhões de 

cruzeiros. Além do seu espaço, que compreendia 78 mil metros quadrados, com 4.500 metros 

de área construída, confirmando que o objetivo de sua criação era o de aquecer o movimento 

nos balneários fora de temporada (Jornal O Estado, 22/09/1976, ano 63, nº18.492, p.09). O 

Turismo e o Termalismo dominam a maioria do espaço na reportagem, onde os promotores do 

evento exaltam o “passado pioneiro” de Santa Catarina, citando Caldas da Imperatriz, como 

“a primeira estância termal brasileira”, procedente do ano de 1854, que teria recebido a visita 

de D. Pedro II. Endossando o discurso de que o principal propósito para a criação do 

complexo era o de abastecer a rede hoteleira para atrair a classe média na baixa temporada; 

realizando exposições empresariais, simpósios, reuniões; promovendo eventos turísticos com 

                                                           
30 Prefeito de Balneário Camboriú (1973 – 1977) e Presidente do Consórcio Nacional de Desenvolvimento e 
Estâncias e Centros Turísticos – CONDEST. 
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“[...] o objetivo cultural, artístico, desportivo e social e atender ao fluxo turístico nacional e 

estrangeiro, através do litoral catarinense, principalmente pela BR-01” (Jornal O Estado, 

22/09/1976, ano 63, nº18.492, p.09). 

 

Figura 23 - Sala de recepção do CITUR-RODOFEIRA 

 

Fonte: (Jornal O Estado, 22/09/1976, ano 63, nº 18.492, p. 09. 

    

Dos diversos jornais que pesquisei, só encontrei informações sobre a inauguração do 

CITUR-RODOFEIRA e a FECAT nos jornais “O SOL” (1976) e “O ESTADO” (1976). As 

inscrições textuais e visuais dispostas nesses jornais evidenciam “os grandes” e a 

grandiosidade “do complexo turístico como o palácio das coisas catarinenses”. Nas matérias 

produzidas sobre o evento encontrei poucas imagens e pouco espaço para os pequenos, o que 

nos leva a constatar que a imprensa não concedeu quase que nenhuma abertura ao artesanato e 

aos artesãos catarinenses em suas publicações. A impressão é de que a 1ªFeira do Artesanato 

Catarinense cumpre apenas um papel secundário diante das empresas privadas e do setor da 

Hotelaria e Termalismo regido pelos grandes. Ao pesquisar nos jornais da Biblioteca Estadual 

de Santa Catarina e do arquivo histórico da cidade de Balneário Camboriú e de Araranguá, a 

única imagem dos “pequenos” artesãos que me deparei, se encontra discretamente no canto 

inferior direito da capa do jornal “O ESTADO” do dia (22/09/1976), como uma chamada da 

“exposição do artesanato catarinense” na inauguração do evento. A chamada faz referência à 

presença do governador do Estado e do presidente da Embratur no evento, mas ela também 
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deixa uma lacuna pois não menciona qualquer informação referente à identidade do artesão e 

das pessoas que estão expostas na figura, a não ser a sua imagem. 

 

Figura 24 - A presença da artesã Amália Luzia de Souza no CITUR-RODOFEIRA 

 

Fonte: (JORNAL O ESTADO, 22/09/1976, ano 63, nº18.492, p. 01) 

 

Mesmo sem a identificação do seu nome, é possível reconhecer na imagem a artesã 

Amália Luzia de Souza localizada ao centro, acompanhada ao lado, por sua sobrinha Soraia 

de Souza. Amália aparece negociando diretamente em um stand com três possíveis 

consumidores ou interessados nas suas produções de fibras vegetais. Ao fundo, conseguimos 

visualizar alguns dos seus artesanatos que estavam expostos, como quadros, bruxas, bonecas e 

outros artesanatos decorativos. Se imaginarmos que ao se deslocar para expor e comercializar 

o seu artesanato em uma feira, um artesão toma uma posição de negociação diante dos seus 

consumidores e das políticas culturais, podemos considerar que a sua imagem também se 

expõe e se posiciona, se conectando com os textos e outros tempos e espaços, produzindo 

assim um certo tipo de conhecimento.   

Se a respeito das outras imagens difundidas sobre o evento, essa imagem instaura uma 

forma de tomada de posição, seria de bom senso levar em conta que a imposição das imagens 
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do “palácio dos grandes” em detrimento da imagem dos artesãos e do artesanato é também um 

sintoma das formas de “tomada de partido” das políticas culturais do Estado (HUBERMAN, 

2008, p. 145). Tomar partido a partir da noção proposta por Georges Didi-Huberman (2008) 

para analisar as posturas políticas e partidárias de Bertolt Brecht no exílio da Segunda Guerra 

Mundial, seria como tomar de posições de responsabilidade e compromisso político com 

alguma ideologia ou doutrina que por muitas vezes simplificam ou falsificam ideologicamente 

uma análise política ou uma objetividade social (HUBERMAN, 2008, p. 137-138). Nesse 

caso, as tomadas partidos podem ser direcionadas para as bases políticas e ideológicas da 

Aliança Renovadora Nacional – ARENA e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, os 

dois partidos que participaram do governo do Estado nesse período.  Já a noção de tomada de 

posição, é utilizada por Didi-Huberman (2008) para designar uma outra fase da poética 

brechtiana no exílio. Elas não carregam o mesmo compromisso ideológico com as doutrinas 

como as tomadas de partido, mas trabalham com uma imaginação operativa e política, 

esperando as brechas para se posicionar. As tomadas de posição transformam de maneira 

crítica as posições respectivas das coisas, dos discursos e das imagens”, “[...] la posición 

supone una co-presencia eficaz y conflitiva, una dialética de las multiplicidades entre ellas” 

(DIDI-HUBERMAN, 2008, p. 145). As diferenças e as coexistências dispostas pelas 

montagens e tomadas de posição como as de Bertolt Brecht, ajudam a recompor as forças para 

dispor e desmontar as ordens de aparição.  

Sendo assim, podemos pensar a imagem da artesã Amália, como uma tomada de 

posição pelo não-dito, como uma co-presença sua nos espaços do complexo CITUR-

RODOFEIRA e no jornal publicado sobre a 1ª Feira do Artesanato Catarinense – FECAT. 

Um exemplo pertinente para reconhecer essa sua tomada de posição é o da correspondência 

que foi enviada a Amália de Souza pelo deputado estadual Sílvio Silva Sobrinho31 do MDB. 

No documento, ele diz que ao “ver a imagem da capa do jornal “O ESTADO” reconheceu 

Amália apresentando o artesanato araranguaense no evento de inauguração do CITUR-

RODOFEIRA”. Na correspondência, o deputado cumprimenta a artesã, enviando-lhe um 

recorte do jornal pelo qual o mesmo tomou conhecimento de sua atuação,  afirmando o seu 

apoio e admiração por suas “habilidades” (SOBRINHO, Sílvio Silva, Assembléia Legislativa 

do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 22/11/1976). 

A imagem de Amália Luzia de Souza, com todos os seus afetos e sensibilidades 

expostas na capa do jornal “O ESTADO” (1976), sorrindo diante da “utilidade prazerosa” e 

                                                           
31 O deputado Sílvio Silva Sobrinho, de Araranguá, era deputado estadual pelo Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB nos anos de (1975-1979). 
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da satisfação das necessidades dos desejos coletivos na FECAT, em concomitância com os 

sintomas e dilemas dos exemplos que trataremos a seguir, nos conduzem a dialogar com o 

conceito de “arte popular”, uma noção usada na década de 1980 para designar a arte que era 

produzida pela “classe trabalhadora ou por artistas que representavam os seus interesses e 

objetivos” (CANCLINI, 1980, p.49-50). Para Néstor Garcia Canclini (1980) a arte popular, 

 

[…] põe toda a sua tônica no consumo não mercantil, na utilidade prazerosa e 

produtiva dos objetos que cria, não em sua originalidade ou no lucro que resulte da 

venda; a qualidade de produção e a amplitude de sua difusão estão subordinadas ao 

uso, à satisfação de necessidades do conjunto do povo. Seu valor supremo é a 

representação e a satisfação solidária de desejos coletivos. Levada as suas últimas 

conseqüências (SIC), a arte popular é uma arte de libertação. Para isso, deve apelar 

não só à sensibilidade e à imaginação, mas também à capacidade de conhecimento e 

ação. Sua criatividade e seu prazer consistem nesse trabalho sobre a linguagem que a 

potencia até convertê-la numa forma de praxis. (CANCLINI, 1980, p. 49-50) 

 

A atuação de Amália e a recepção dos trabalhos das irmãs na FECAT fez com que o 

artesanato das irmãs Souza fosse reconhecido como arte em âmbito estadual e nacional. Em 

circulação, os seus artesanatos passaram integrar um sistema de produção simbólica de uma 

cultura internacional-popular do Brasil em espaços internacionais de “consagração”. No início 

da década de 1980, em visita a Alemanha, o Brasil, pela Agência Nacional de Publicidade 

MPM32 propaganda, participou da chamada feira de Hannover. O jornal “FOLHA DO 

VALE” (24-28/05/1980) registra o “aproach” e o “feeling europeu” que o Brasil apresentava, 

obtendo um relativo espaço dentro da imprensa europeia, como a revista alemã “Dear 

Spiegel”, ingressando assim no campo de promoção da indústria de exportação dentro dos 

termos considerados como os mais “sofisticados”. A matéria indica que o pavilhão brasileiro 

conseguiu arrecadar “[...] cerca de 100 milhões de dólares, abrindo perspectivas de 

encomendas a médio e longo prazos” (Folha Do Vale, 24-28/05/1980, Ano I, Edição 42, p. 

09). Foi nessa ocasião que o artesanato das irmãs Souza acabou chegando até as mãos do 

jogador Pelé, que teria sido presenteado com uma das suas bonecas de palha. O evento gerou 

uma foto, que se transformou num quadro, que fora dado às artesãs. 

                                                           
32 A MPM Propaganda foi inaugurada no Rio Grande do Sul, no ano de 1957, atuando até 1991, quando foi 
vendida para uma agência multinacional. A MPM é considerada a agência dos anos de ouro, marcada pelas 
relações com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro nas suas fases de industrialização.  
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Figura 25 - O artesanato das irmãs Souza com o jogador Pelé em Hannover na Alemanha 

 

Fonte: Acervo particular do autor, 2009. 

 

O jornal “FOLHA DO VALE” (28/05-06/06/1980) publica uma nota na coluna 

“GENTE” intitulada como o “SUCESSO DE AMÁLIA”, que aborda a atuação da artesã em 

exposições no Estado de São Paulo e na feira de Hannover, na Alemanha. A matéria fornece 

indicativos de que um importador “[...] da Alemanha queria exclusividade dos trabalhos de 

Amália para lá, mas a mesma preferiu que eles ficassem por aqui”, para assim continuar a 

atender e vender para a sua clientela (Folha Do Vale, 28/05-06/06/1980, Ano I,  Edição 43, p. 

10). Já a matéria produzida pelo “FOLHA DO VALE” no dia (29/05-04/06/1981) se refere ao 

trabalho de Amália Luzia de Souza como “obras de arte”, com destaque para a “perfeição” 

dos tapetes, bolsas, bonecas e quadros produzidos com a palha da região, menciona a 

participação do artesanato das irmãs Souza no CITUR em Balneário Camboriú, Gramado, 

Alemanha, França e na sua terral natal (Folha Do Vale,  29/05-04/06/1981, Edição 100, p. 

05). 

Os textos e as imagens reunidas sobre a 1ª Feira do Artesanato Catarinense – FECAT 

no CITUR-RODOFEIRA e a feira de Hannover, implicam na mobilização do conceito de 

hibridismo formulado por Néstor Garcia Canclini (2013) para tentar compreender tanto os 

processos de fusões artísticas, como os processos comunicacionais e globalizadores que 
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caracterizam o cruzamento de fronteiras e o percurso cultural como o do artesanato das irmãs 

Souza. Eram espaços como esses que reuniam outras misturas modernas que variavam do 

mundo industrial ao artesanal. Essas interações, fluxos e intercâmbios comerciais 

estabelecidos nos anos (1970-80) fizeram com que o artesanato das irmãs Souza adquirisse 

signos de identificação procedentes de diversas classes, extravasando a cidade de Araranguá e 

o Estado de Santa Catarina para representar o Brasil em eventos no cenário internacional, 

abrindo a possibilidade para pesquisar sobre o sentido social e coletivo produzido a respeito 

do seu artesanato como um produto “local-global”.  

Néstor Garcia Canclini (2013) entende que o caso desses processos híbridos e 

complexos, como o do artesanato das irmãs Souza, é o que justamente constitui o que é 

popular na pós-modernidade, pois todas as culturas são de fronteira, “[...] o artesanato migra 

do campo para a cidade […] e as culturas perdem a relação exclusiva com seu território, mas 

ganham em comunicação e conhecimento” (CANCLINI, 2013, p. 348). Desta forma, o culto, 

o popular, o nacional e o estrangeiro aparecem apenas como cenários e construções culturais. 

Por mais que exista um grupo social que dirija a sociedade e a sua reprodução social, as 

práticas “populares” procedentes dos setores subalternos, como o artesanato, nem sempre são 

passivas ou funcionais para o sistema. O estudioso argentino compreende essas “[...] 

interações entre hegemônicos e subalternos são como palcos de luta [...] como um modo de 

encenar a desigualdade [...] e a diferença […]” (CANCLINI, 2013, p. 279). Ou seja, a 

produção desses circuitos simbólicos permitiu repensar as relações entre cultura e poder, onde 

as mediações de poderes oblíquos, ardilosos e transversais partem do cotidiano de sujeitos 

subalternos em formas de metáforas, sátiras ou práticas transformadoras ordinárias para gerir 

ou romper inesperadamente as relações culturais, as negociações e conflitos que são travados 

no campo da semântica e na produção do significado. 

Algumas das “metáforas”, “sátiras” ou “táticas” desempenhadas pelas irmãs Souza na 

negociação com as políticas culturais de Santa Catarina, durante a década de 1980, podem ser 

visualizadas por meio das imagens e textos produzidos sobre a IX Feira Catarinense de 

Artesanato (1987) – FECRAT e o evento “TOP EMPREENDEDOR 95”. A IX Feira 

Catarinense de Artesanato (1987) – FECRAT, aconteceu no ano seguinte ao falecimento de 

Amália. Uma correspondência expedida pela coordenadora do PROCARTE, Irene Hasse, 

destinada ao irmão mais novo das artesãs, Severiano Severino de Souza, convidava os 

familiares da artesã para a solenidade de entrega das primeiras Carteiras de Artesãos do 

Estado de Santa Catarina, no dia 26 de agosto de 1987. Na correspondência, Irene Hasse, 
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escreve que nessa oportunidade o PROCARTE faria uma “homenagem póstuma à artesã 

Amália Luzia de Souza” e como uma forma de reconhecimento do seu trabalho, o 

PROCARTE destinaria a carteira de artesão nº 001 à artesã Amália Luzia de Souza (HASSE, 

Irene, Fundação Catarinense Do Trabalho, Florianópolis, 13/08/1987). Vale mencionar, que 

na época, as artesãs Máxima e Cantídia de Souza continuavam a produzir os seus artesanato 

de fibras vegetais, mas quem foi escolhida para representar as artesãs e a família no evento, 

foi a sua irmã mais nova, Ludenira de Souza. 

Na solenidade, Ludenira foi convidada para se sentar junto à mesa, com as autoridades 

políticas do Estado, como Danilo Schimidt e o prefeito de Araranguá Manoel Mota. A 

imagem abaixo (figura 26), mostra Ludenira sendo cumprimentada pela coordenadora do 

PROCARTE Irene Hasse. Na segunda imagem (figura 27), é possível visualizar a cerimônia 

de entrega das carteirinhas a outros artesãos. No momento seguinte, acontece a homenagem 

póstuma à Amália Luzia de Souza com a carteira de artesão nº 001 de Santa Catarina, e 

Ludenira de Souza presenteada com um buquê de flores e o catálogo “O poder das mãos” 

(198?). Num terceiro momento, as autoridades políticas como o prefeito de Araranguá 

Manoel Mota e a mulher do governador Pedro Ivo Campos, Marisa Lobo Campos, pousam 

para fotos com a irmã das artesãs e o seu artesanato. Na outra imagem abaixo (figura 28), se 

localiza, no canto esquerdo, a autoridade máxima do governo municipal da cidade de 

Araranguá, Manoel Mota. No centro da imagem, se encontra a primeira-dama do Estado da 

época, Marisa Lobo Campos, segurando uma boneca de fibras vegetais produzida pelas 

artesãs. No canto direito, aparece Ludenira de Souza, a irmã mais nova das artesãs, 

representando Amália, Máxima e Cantídia de Souza. Na imagem seguinte (figura 29), Marisa 

Lobo Campos está localizada no canto esquerdo com a boneca, Ludenira ao centro, e a direita 

uma colecionadora de bonecas, de nome não identificado, que teria ido à feira exclusivamente 

para adquirir um exemplar da boneca das artesãs. No canto direito consta à imagem de mais 

uma boneca produzida pelas irmãs Souza. Seus artesanatos estavam dispostos junto com os 

artesanatos de outros artesãos na decoração da IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT 

(1987). 
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Figura 26 – Ludenira de Souza ao ser recebida por Irene Hasse na FECRAT (1987) 

 

Fonte: Arquivo histórico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 1987 

          

Figura 27 – A solenidade de entrega das primeiras Carteiras de Artesãos de Santa Catarina 

 

Fonte: Arquivo histórico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 1987. 
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Figura 28 – Manoel Mota, Marisa Lobo Campos, Ludenira de Souza e o artesanato das irmãs Souza, 

FECRAT (1987) 

 

Fonte: Arquivo histórico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 1987. 

 

Figura 29 – Marisa Lobo Campos, Ludenira de Souza, a colecionadora de bonecas e o artesanato das 

irmãs Souza, FECRAT (1987) 

 

 Fonte: Arquivo histórico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 1987. 



112 

 

A presença de Ludenira de Souza e do artesanato das irmãs Souza diante das 

autoridades políticas indica o reconhecimento e a consagração do artesanato das irmãs Souza 

como signo da cultura catarinense frente às políticas culturais do Estado. Mas a ausência das 

irmãs artesãs, Máxima e Cantídia, assinalam as resistências das artesãs em não se deixarem 

serem vistas nos cenários dos eventos construídos e promovidos pelo PROCARTE. A série de 

12 imagens produzida por um autor desconhecido sobre a IX Feira Catarinense de Artesanato 

– FECRAT (1987) apresenta formas e ambivalências verossímeis ao sistema de imagens 

elaborado por François Rabelais, analisado por Mikhail Bakhtin (2002). As formas dos 

artesanatos das irmãs Souza, a cerimônia de entrega das primeiras carteirinhas de artesãos de 

Santa Catarina e a homenagem a artesã Amália Luzia de Souza apresentam sintomas 

conflitantes e distintos ao dos ritos da “oficialidade” promovida pelas políticas culturais do 

Estado. É a visão de mundo, “deliberadamente não-oficial”, das bonecas e dos artesanatos de 

fibras vegetais das irmãs Souza que entra e preenche os espaços oficiais do auditório da 

Secretaria do Trabalho e das imagens construídas sobre o evento. 

Nas imagens da solenidade e da cerimônia da FECRAT (1987) é a irmã mais nova das 

artesãs Ludenira de Souza, representando Amália, Cantídia e Máxima, se senta junto das 

autoridades municipais e estaduais. Durante a realização da cerimônia, tanto a disposição do 

espaço em que o público do artesanato sentava em relação à mesa das autoridades, como o 

espaço de decoração onde estavam expostos os artesanatos que entram em comunicação com 

a disposição das autoridades, os pôsters e a bandeira nacional, com as carteirinhas e todo o 

evento que procurava legitimar as políticas culturais do contexto. O momento em que cada 

artesão vem cumprimentar e ser cumprimentado pelas autoridades para receber sua carteira 

profissional é como um ato de diálogo entre duas visões de mundo, como uma negociação, ou 

um dialogismo, conforme conceituou Mikhail Bakhtin (2002). O dialogismo de Mikhail 

Bakhtin, na perspectiva de Patrícia Marcuzzo (2008), parte da linguagem concreta da vida 

social ou da visão de mundo pelas quais se constroem os diálogos nos discursos, por relações 

de comunicação dialógicas, metalinguísticas, ou relações extralinguísticas que funcionam 

como práticas discursivas ou como princípios constitutivos da linguagem, onde existe a 

produção e trocas simbólicas de signos provenientes de diferentes vozes e universos 

(MARCUZZO, 2008). 

A disposição central e a intensidade das formas do artesanato das irmãs Souza nas 

imagens entre Ludenira de Souza, as autoridades políticas do Estado e a colecionadora de 

bonecas configura o dilema de uma situação dialógica de negociação e trocas simbólicas na 
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IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT (1987). Talvez, os sorrisos tentem esconder o 

jogo ou o movimento entre a presença de Ludenira de Souza e dos artesanatos das irmãs 

Souza junto às autoridades e a ausência de Cantídia e Máxima de Souza no evento e nas 

imagens produzidas sobre ele. As posições de coexistência entre a presença e ausência das 

irmãs artesãs nas imagens da IX Feira Catarinense de Artesanato – FECRAT (1987) é como 

uma sátira é “[...] ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e 

sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente” (BAKHTIN, 2002, p. 10). 

É as artesãs irmãs Souza que se afirmam porque tem a representação da irmã mais nova e a 

aceitação dos seus artesanatos no espaço do evento, mas também se negam e burlam as 

políticas culturais com as suas posições de não se fazerem presentes, nem visíveis nas suas 

imagens.  

As imagens da negociação das irmãs Souza na IX Feira Catarinense de Artesanato – 

FECRAT (1987) são ambivalentes não só por conta da afirmação e negação, mas por causa 

das suas alternâncias que também caracterizam “[...] um fenômeno em estado de 

transformação, de metamorfose ainda incompleta, no estágio da morte e do nascimento, do 

crescimento e da evolução” (BAKHTIN, 2002, p. 10). A série de imagens do evento apontam 

indiscutivelmente para o futuro, para o que morre, como no caso, o falecimento de Amália e a 

homenagem póstuma feita pelo PROCARTE, e para o que se renova, como a continuação na 

produção dos trabalhos dos artesanatos de fibras vegetais pelas irmãs Cantídia e Máxima de 

Souza. Por seu caráter concreto e sensível, essas imagens carregam um poderoso elemento de 

jogo, onde as formas artísticas se situam “[...] nas fronteiras entre a arte e a vida. Na realidade, 

é a própria vida apresentada com os elementos característicos da representação” (BAKHTIN, 

2002, p. 06). 

A estrutura da carteirinha entregue em homenagem a atuação da artesã Amália Luzia 

de Souza, segue uma lógica que inscreve na parte superior do documento o nome do 

“Governo do Estado de Santa Catarina”, seguido pela nomeação da Fundação Catarinense do 

Trabalho (FUCAT) e do Programa de Desenvolvimento do Artesanato (PROCARTE). As 

faixas que cruzam o documento em verde e vermelho seguem as mesmas cores da bandeira 

Estado, significando os artesãos com o signo da marca catarinense. A carteira de artesão 

registra imagem e o nome do produtor, sua filiação familiar, informações sobre os 

documentos pessoais e endereço residencial. Detalha o tipo de produção e a matéria-prima 

empregada por cada artesão.  
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Figura 30 – A carteira de artesã de Amália Luzia de Souza 

 

Fonte: Acervo Particular do autor, 1987. 

 

Desde a fundação do PROCARTE em 1979, a tutela do reconhecimento das 

identidades e da regulamentação profissional dos artesãos ficou sobre o controle do Estado, 

mas somente após oito anos de intervenção na comercialização e circulação do artesanato 

catarinense em feiras e lojas em território nacional é que o PROCARTE lançou as primeiras 

carteiras profissionais dos artesãos, em 1987. Amália Luzia de Souza, que foi premiada com a 

exposição do seu artesanato durante a 1ª Feira do Artesanato Catarinense – FECAT – em 

1976 e que enviou suas produções entre os trabalhos que representaram Santa Catarina e o 

Brasil na feira de Hannover, só teve uma certificação pública como artesã profissional, após a 

sua morte. Para seus familiares, uma homenagem póstuma, para as autoridades políticas, uma 

forma de afirmar suas posições sociais a partir do artesanato catarinense, para os 

colecionadores e consumidores, uma boa oportunidade de adquirir peças artesanais, e para os 

artesãos catarinenses, será que essa era uma garantia da valorização de sua arte? Um pontapé 

inicial para tentar responder essa pergunta pode ser mensurado pelo exemplo das outras irmãs 

artesãs de Amália, Cantídia e Máxima, que continuaram a produzir os artesanatos de fibras 

vegetais e ainda estavam vivas na época do evento, mas não tiveram o mesmo mérito que a 

sua irmã recém falecida tinha acabado de ganhar. Quantos foram os artesãos catarinenses que 

morreram antes de ter a sua condição profissional oficializada? Quantos foram os artesãos que 

não receberam a sua carteira profissional ou ficaram excluídos do evento e da sua 

regularização profissional como os artesãos da praça XV? Essas situações, quando 
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problematizadas pelas indagações, confirmam a exclusão do artesanato como arte oficial, 

condicionando a esta prática artística os domínios “inferiores”. 

No evento “TOP EMPREENDEDOR 1995”, realizado no clube Grêmio Fronteira, na 

cidade de Araranguá, entre os dias 22 e 24 de setembro de 1995, em meio à atuação de nomes 

de diversos empreendedores da região do Extremo Sul Catarinense como Primo Menegalli, 

Mariano Mazzuco Neto, José Pereira, Carlos Roberto Espíndola e etc., as duas figuras que 

mais se destacaram no momento da entrega dos troféus, na opinião do então prefeito de 

Araranguá, Neri Garcia, foi a do “[...] artista plástico Willy Zumblick e de Cândida de Souza 

(Cantídia), por tratar-se de duas pessoas que simbolizam a arte de nossa terra” (Jornal Tribuna 

Do Vale, 29/09/1995, Ano XVII, nº874, p. 06). O jornal “Tribuna do Vale” de (20/10/1995) 

indica que ao longo do evento “TOP EMPREENDEDOR 1995” os jornalistas visitaram o 

“artesanato único” do Distrito de Hercílio Luz e ficaram “[...] impressionados com o 

profissionalismo das artesãs, inclusive, adquiriram várias peças” (Jornal Tribuna Do Vale, 

20/10/1995, p. 06-07).  

Na situação, o Diretor de Marketing da SANTUR, Beto Westphall, teria levado 

mostras do artesanato para a 1ª Dama do Estado, Eliane P. Vieira33, que “[...] encomendou 

imediatamente mais 10 bonecas para presentear as autoridades estrangeiras e de outros 

estados que visitam à Fundação Vida” (Jornal Tribuna Do Vale, 20/10/1995, p. 06-07). A 

mesma edição do jornal descreve que o “Presidente da Santur, Afolfo Ern Filho, colocou um 

exemplar do artesanato das irmãs Souza em sua sala, para homenagear personalidades que 

visitam o Estado”, sinalizando que os contatos para a aquisição das peças tinham sido feitos 

pelo próprio Prefeito de Araranguá, Neri Francisco Garcia (Jornal Tribuna Do Vale, 

20/10/1995, p. 06-07). Durante a estada dos jornalistas, lideranças políticas locais como o 

deputado estadual Manoel Mota e sua esposa Graça, a secretária de transportes e obras, Nana, 

o prefeito Neri Garcia, o secretário de Finanças Neno e o presidente da Câmara de Vereadores 

Aírton de Oliveira, visitaram importantes lugares de Araranguá, como a localidade de Ilhas, o 

Museu de Automóveis do empresário Alverí de Sá e o “artesanato único” na residência das 

artesãs Cantídia e Máxima de Souza, em Canjicas, no Distrito de Hercílio Luz (Jornal Tribuna 

Do Vale, 20/10/1995, p. 06-07). 

Numa das edições do jornal “Tribuna do Vale” publicada após a realização do evento, 

a jornalista Carmem Espíndola, apresenta uma relação dos homenageados no “mundo social 

                                                           
33 Esposa do ex-governador de Santa Catarina, Paulo Afonso Evangelista Vieira (1995-99). 
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de Santa Catarina” com os troféus “TOP EMPREENDEDOR 95”, concedendo alguns dados 

biográficos das personalidades que protagonizaram o acontecimento. Quando Carmem 

Espíndola faz referência ao “artesanato único”, a jornalista escreve sobre as discretas 

comunidades às margens do rio Araranguá, como Hercílio Luz, Ilhas e Morro Agudo como o 

berço do artesanato do Município, legitimando o “artesanato único” como um dos mais 

importantes do Sul do Estado. Carmem Espíndola cita que “[...] estes artesanatos são 

confeccionados com requinte e detalhes que só as habilidosas mãos das artesãs Máxima e 

Cantídia de Souza sabem fazer, e o Top Empreendedor95, homenageou estas profissionais, 

através da irmã Marciana de Souza” (Jornal Tribuna Do Vale, 13/10/1995, p. 08). Mesmo 

com a visita, as encomendas, o consumo dos seus artesanatos e o assédio da imprensa e das 

autoridades políticas locais e estaduais, as irmãs Máxima e Cantídia de Souza, não se fizeram 

presentes no evento “TOP EMPREENDEDOR 95”. Na imagem denominada com o termo 

“artesanato único”, quem aparece para receber o troféu do evento ao lado do ex-prefeito de 

Araranguá Neri Garcia34, desta vez é uma outra irmã das artesãs Máxima e Cantídia, 

Marciana de Souza. 

 

                                                           
34 Neri Garcia foi prefeito de Araranguá pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, entre os 
anos de (1993-96). 
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Figura 31 – O Prefeito de Araranguá Neri Garcia e Marciana de Souza representando as irmãs artesãs 

Máxima e Cantídia no Evento “Top Empreendedor 95” 

 

Fonte: Jornal Tribuna do Vale (13/10/1995, p. 08). 

 

Mais uma vez é a alternância da presença e ausência, do visível e da invisibilidade das 

artesãs Cantídia e Máxima que tomam posição no evento “TOP EMPREENDEDOR 95”. 

Uma condição que demonstra os contrastes e rupturas dos seus gestos humanos que se 

confrontam e contestam mutuamente. Pois a lacuna, a ausência e o espaço vazio também 

significam a imagem, e assim “[…] a privação (do visível) desencadeia, de maneira 

inteiramente inesperada (como um sintoma), a abertura de uma dialética visual […]” (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p. 99). Nesse lançamento do vai e volta da imagem, a ausência das 

artesãs dá conteúdo ao objeto e constitui o próprio sujeito, inquietando aquilo que está visível 

na imagem. A intenção aqui, não é de nenhuma maneira ficar reduzido às “dualidades” de 

presença/ausência e do visível/invisível nas suas imagens, o objetivo é dialetizar as imagens 

para tentar refletir sobre a “[...] oscilação contraditória em seu movimento de suspensão e 

entremeio” [...] até “o momento que o que vemos começa a ser atingido pelo que nos olha” 

(DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 77). Como todo o olho traz consigo a sua “névoa”, no dilema 

do visível não podemos ver o real apenas como um composto de evidências tautológicas 

visíveis e unilaterais, mas sim abrir o antro escavado pelo que nos olha no que vemos (DIDI-
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HUBERMAN, 1998, p. 77). 

É nesse sentido que os silêncios e os não-ditos das imagens construídas sobre as irmãs 

Souza e o seu artesanato revelam como se deram as suas negociações com as políticas 

culturais de Santa Catarina na década de 1980. As suas co-presenças nos eventos da 1º Feira 

do Artesanato Catarinense – FECAT (1976), na IX Feira Catarinense de Artesanato – 

FECRAT (1987) e no evento “TOP EMPREENDEDOR 95” supõe uma dialética da 

multiplicidade de suas posições, como um “choque” de heterogeneidades estabelecidos em 

suas negociações. Olhar para a imagem como arquivos de histórias, como sugere a 

historiadora Maria Bernardete Ramos Flores (2015), é ver nelas “uma condensação 

significativa dos modos de agir” e das posições que foram tomadas pelas irmãs Souza como 

táticas de negação e afirmação ou de aparição e não aparição empreendida pelas artesãs nos 

eventos promovidos pelo PROCARTE e pelas políticas culturais do Estado. São esses tipos de 

silêncios das imagens que rompem e ferem a hegemonia visual, ignorando toda grandeza e 

hierarquia, se assemelhando, de certa forma com as alegorias e poesias elaboradas por Brecht 

no exílio da Segunda Guerra Mundial ou com as ambivalências das imagens de François 

Rabelais examinadas por Mikhail Bakhtin (2002).  

As imagens produzidas sobre as irmãs Souza e o seu artesanato trazem à tona 

memórias subterrâneas, esquecidas, que marcam o modo como as artesãs negociavam, ora 

aceitando ou ora estabelecendo resistência frente às ações articuladas pelas demandas do 

governo do Estado de Santa Catarina. Se fazer invisível, não aparecer e não ir, nesse caso, era 

uma das maneiras que as artesãs tinham de jogar e desfazer o jogo do outro. Mesmo que as 

artesãs alegassem doença, cansaço, vergonha ou timidez de estar em público, as mesmas 

pediam para que as outras irmãs fossem aos locais destinados, secundarizando os eventos que 

não eram considerados tão relevantes para elas, por isso estas não se fizeram presentes nessa 

visualidade. Como uma atividade sutil estabelecida no espaço instituído pelos outros, como 

um lance de resistência que altera as regras do espaço opressor na rede de forças e de 

representações estabelecidas (CERTEAU, 2003, p. 79).  

Assim como as pessoas as coisas têm a sua biografia, com os seus respectivos 

significados e os estados sucessivos que foram adquiridos ao longo de sua trajetória. O 

movimento real de um “objeto” em particular e os seus detalhes biográficos com os seus 

devidos conteúdos estéticos, históricos ou políticos moldam o nosso olhar e as nossas atitudes 

quanto aos objetos que são ou não designados convenientemente como arte. No caso do 
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artesanato das irmãs Souza podemos conferir que um pouco de sua biografia está 

intrinsecamente associada com a biografia das próprias artesãs. O drama de suas “biografias” 

consiste na incerteza da valoração de suas identidades, e reside tanto no que acontece com o 

seu status, nas suas interações sociais e nos conflitos que foram estruturados no sistema 

social, como na “[...] história de suas várias singularizações, das classificações e 

reclassificações num mundo incerto de categorias cuja importância se desloca com qualquer 

mudança no contexto” (KOPYTOFF, 2008, p. 121). Em um mundo de mercadorias 

majoritariamente homogeneizadas, a mercantilização publicamente reconhecida pelas 

instituições públicas do Estado e por suas comissões promotoras das políticas culturais 

governamentais operam lado a lado “[...] com inúmeros esquemas de valoração e 

singularização propostos por indivíduos, categorias sociais e grupos, [...] que […] apresentam 

um conflito insolúvel com a mercantilização pública e entram em conflito também uns com os 

outros” (KOPYTOFF, 2008, p. 108). 

Na perspectiva da antropologia sensorial ou na ótica de uma cultura do sensível, como 

propõe Alain Corbin (1998), pode-se dizer que as irmãs Souza e o seu artesanato se tornaram 

“figuras” de apreciação sensorial da cidade de Araranguá. Na apreciação sensorial da cidade, 

para tentar compreender a mobilidade do imperceptível e do indizível, é sensato recorrer aos 

seus processos de distinção também pela composição das suas imagens visuais. As suas 

imagens abrem uma significação por onde podemos visualizar os desejos e emoções, os 

hábitos perceptivos e os usos dos seus artesanatos em suas representações. É no fluxo de 

sensações como a visão, dos ruídos, silêncios e cheiros que podemos considerar a residência 

das irmãs Souza como um lugar que passou a fazer parte do roteiro de apreciação sensorial da 

cidade, muito frequentado no passado por turistas, autoridades políticas, agentes do Estado e 

consumidores do artesanato que visitavam o litoral do extremo sul catarinense. Como 

“figuras” de apreciação sensorial, os seus artesanatos foram expostos na casa de autoridades 

políticas ou doados como “presentes” para agentes de Estado, se transformando em 

lembranças ou em arte decorativa, exposta em residências, restaurantes, espaços culturais e 

museus. 

A entrada do artesanato das irmãs Souza nos circuitos e sistemas simbólicos criados 

para reproduzir socialmente o Estado ou o país em espaços de consagração, e a difusão dada 

às imagens das artesãs e seu artesanato, se explica também pela ordem de conhecimento e 

pelo potencial criativo que as artesãs empreendiam nos seus artesanatos. Seja por seu 

ecletismo ou por sua composição plástica, pelo tipo de matéria-prima empregada, ou pelos 
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seus processos criativos e as suas possibilidades técnicas de sintetizar o passado ou por sua 

capacidade de organizar símbolos e uma iconografia que traduzisse as identificações e os 

valores locais ou estilo e o bom gosto dos seus clientes e consumidores, podemos considerar 

que a circulação e a observação do artesanato das irmãs Souza agenciou a sua própria inserção 

nos processos e fluxos dos fenômenos globalizantes, fazendo com que as suas produções 

adquirissem signos de diferentes espaços e classes sociais, possibilitando certa condição para 

que o seu artesanato ingressasse como um tipo de arte dentro de um sistema de códigos de 

apreciação, produção e trocas simbólicas proveniente de uma cultura de fronteira, ou uma 

cultura-internacional-popular. 

 

4.2 – Imagens visuais, processos criativos e lugar de produção  

 

O historiador Michel de Certeau (1998) entende um lugar como a ordem no qual se 

distribuem elementos nas relações de coexistência, é no lugar que impera a lei do “próprio”, 

onde os elementos considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar 

“próprio” e distinto que o define, é como uma configuração instantânea de posições que 

implicam e indicam uma certa noção de estabilidade (CERTEAU, 1998, p. 201). O “próprio” 

seria como uma vitória do lugar sobre o tempo, o que permite contabilizar vantagens e 

articular expansões futuras de um sujeito “ordinário” que define o seu lugar comum para 

assim reunir toda a sua criatividade dispersa, seja nas suas formas sub-reptícias ou nas suas 

artes de fazer, para instaurar ali no lugar onde ele vive uma pluralidade ou uma linguagem 

própria que age como uma arte de intermediação em suas práticas do cotidiano.  

O lugar dos processos criativos aplicados no artesanato das irmãs Souza era 

geralmente a residência das artesãs, em Canjicas, no Distrito de Hercílio Luz. Era na sua 

própria residência, que Amália, Cantídia e Máxima de Souza confeccionavam seus 

artesanatos de fibras vegetais, mesmo lugar onde coletavam boa parte da matéria-prima 

utilizada no seu processo de feitura. A casa das artesãs era o lugar onde era inscrito o 

“próprio” dos seus artesanatos, o que passou distinguir o seu lugar e sustentar suas posições 

em busca de estabilidade a partir de suas próprias artes de fazer, principalmente após o 

falecimento de seus pais. Como um laboratório feito à base de necessidades distintas, as 

artesãs passaram a produzir os seus artesanatos na antiga casa de comércio de seu pai, João 

Bento Souza, vendendo suas peças na antiga residência em que as artesãs viveram com a sua 

família, que se localizava no mesmo terreno. O lugar dos seus processos criativos era 

diferenciado talvez por suas camadas heterogêneas, que como a página de um livro, nos 
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remete ao modo diferente de como o seu pai utilizava essa unidade territorial, recebendo 

visitantes, consumidores ou vendendo produtos comerciais, e ao modo que as artesãs 

passaram a operar no mesmo lugar, produzindo e elaborando os seus artesanatos, recebendo 

clientes, agentes do Estado e consumidores, onde também articulavam suas táticas e modos de 

agir para negociar com as políticas culturais da década de 1980. Como um conjunto de peças 

não contemporâneas e equilíbrios sutis, complementares e compensatórios, as irmãs Souza 

movimentaram os fragmentos de estratos heterogêneos do seu passado presente para 

configurar um lugar de apreciação sensorial da cidade produzido a partir de um jogo de 

tempos e forças de simbolização identificatória (CERTEAU, 1998, p. 310). 

Igor Kopytoff (2008) compreende a mercantilização como um processo em que as 

coisas existem como mercadoria não apenas por uma questão política e econômica ou porque 

simplesmente elas são trocadas por dinheiro e por coisas, com um legítimo valor de uso ou de 

troca. Mas o que o antropólogo argumenta é que as coisas passam por um processo cognitivo 

e cultural que as sinalizam culturalmente como mercadorias (KOPYTOFF, 2008, p. 89). Por 

este motivo, o interesse aqui é o de priorizar uma abordagem que analise o objeto como uma 

entidade que é construída culturalmente, dotada de significados culturalmente específicos, 

classificados e reclassificados em categorias que foram constituídas culturalmente ao longo do 

tempo (KOPYTOFF, 2008, p. 94). Raul Lody (1986) trata o artesanato a partir de uma visão 

complexa, no qual o seu material e a sua matéria-prima contam sobre as marcas e formas do 

seu lugar, da sua região e meio ambiente. Para o autor, o artesanato, é antes de tudo, o 

“insofismável testemunho do complexo homem-natureza, e é através da sua cultura material, 

seja por seus aspectos físicos ou culturais, que o domínio da técnica e do tipo de objeto diz 

algo sobre o espaço de sua feitura” (LODY, 1986, 152). A matéria-prima seria um ponto 

decisivo para analisar os processos criativos dos artesanatos e as suas relações com a natureza, 

os rios, os mares, pois elas traçam comportamentos e carregam os traços das identidades dos 

artesãos que foram os seus produtores. Seja na sua forma de extração, no seu tratamento ou no 

desempenho da técnica, cada matéria-prima utilizada no artesanato fala sobre a natureza da 

região, pela predileção do artesão que opta em usar uma fibra de palmeira em vez do barro, ou 

por reciclar materiais que “[...] para outros serão neo-úteis, […] presentes em necessárias 

funções, para os cotidianos de muitas comunidades, ou em momentos cíclicos, sempre na 

ocupação do desejado e do simbólico” (LODY, 1986, p. 154). 

Cantídia de Souza era a artesã que se dedicava especificamente à coleta e à extração 

de matéria-prima para confeccionar os artesanatos de fibras vegetais. Após o falecimento de 

Amália, ela se tornou a principal artesã negociadora. Cantídia narrou a Alexandre Rocha 
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(1994) quais eram as principais espécies de plantas e outros materiais que as artesãs 

utilizavam em seus processos criativos, informando que,  

Conforme o produto, surgia uma nova pesquisa e a procura por todo tipo de material 

da natureza, que tivesse utilidade passou a ser coletado e reciclado. Podemos 

relacionar alguns como: a palha de butiá, palha de milho, junco do banhado, tiririca, 

tiririca mansa, casca de folha de palmeira, casca de imbira do mato, casca de piteira, 

casca de bananeira, cascas de outras madeiras, fiapos, capins diversos, taquaras, 

gramíneas diversas, matinhos do campo, diversos vegetais ressequidos, flor de 

sempre viva, folhas de carvalho, sementes de coquinho, cipreste, folhas de pinos, 

samambaia do campo, imbé, canoa de coqueiro […] (ROCHA, 1994, p. 02)  

 

Figura 32 – A artesã Cantídia de Souza 

 

Fonte: Acervo Histórico do Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 2009. Data e autor 

desconhecidos. 

 

Muito dos tipos de matéria-prima que foram narradas por Cantídia de Souza, eram 

plantadas e colhidas pelas artesãs na residência das irmãs Souza ou nas comunidades 

circunvizinhas. Assim, de certa forma, eles nos contam um pouco sobre o lugar em que as 
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irmãs produziam o seu artesanato, nos deixando algumas evidências sobre as espécies naturais 

que compõem a Mata Atlântica, em torno da Bacia Hidrográfica do rio Araranguá, 

demonstrando o vasto conhecimento que as artesãs tinham do meio ambiente local e a 

variabilidade de fibras vegetais que as mesmas empregavam em seus processos criativos, 

como: a palha de milho, a casca de bananeira e os vegetais ressequidos, as folhas de carvalho. 

As artesãs evitavam ao máximo o uso de materiais industriais, tanto que somente ao enumerar 

todas as espécies de fibras vegetais acima, é que Cantídia menciona que “[...] há em 

quantidade insignificante o uso de produtos industriais como cordão, linhas, botões, verniz e 

tintas35” (ROCHA, 1994, p. 02). 

Para caracterizar o artesanato das irmãs Souza e tecer considerações sobre os seus 

processos criativos, mobilizarei imagens de diferentes tipos de suas produções artesanais. Pois 

as imagens, como nos propõe o historiador Boris Kossoy (2005), nos (re) apresentam o objeto 

ausente, e com ele travamos diálogos mudos, sensíveis e inteligentes, criando uma segunda 

realidade a partir do momento em que as vimos a partir de nossos filtros individuais ou 

coletivos. A representação fotográfica, para Boris Kossoy (2005, p. 41) “[...] pressupõe uma 

elaboração na qual uma nova realidade é criada em substituição “daquilo que se encontra 

ausente”. Assim, o ausente passa a ter outra existência, a existência proporcionada pela 

imagem, que é o testemunho da memória (KOSSOY, 2005, p. 42). Martine Joly (2008) 

considera que as imagens fabricadas imitam mais ou menos um modelo análogo do real, elas 

comunicam pela força da imagem a sua “[...] circulação entre semelhança, traço e convenção, 

isto é, entre ícone, índice e símbolo” (JOLY, 2008, p. 40). A imagem quando colocada na 

categoria das representações, têm na semelhança o seu princípio de funcionamento, 

enquadrando os seus referentes pelos seus diferentes tipos de signos, como os signos icônicos 

(imagens), os signos plásticos (cores, formas e texturas) e os signos linguísticos – linguagem 

verbal (JOLY, 2008, p. 37).  

Os termos linguagens e representações são acionados aqui num sentido amplo e 

inclusivo, como aquele previsto por Stuart Hall (1997), que compreende o sistema de signos 

como a escrita, os sons e as imagens visuais, seus sentidos e efeitos de acordo com os 

princípios de semelhança e diferença que são reunidos e partilhados dentro de uma cultura em 

nossos mapas conceituais. Esse processo que vincula e simboliza as pessoas, coisas e eventos 

do mundo imaginário e real a conceitos e signos na produção de uma linguagem é o que 

                                                           
35 As artesãs irmãs Souza privilegiavam o processo de tingimento natural das fibras vegetais, utilizando 
espécies vegetais e especiarias como o urucum. 
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converte esses elementos em um conjunto de representações (HALL, 1997, p. 06). Stuart Hall 

(1997) trata a representação como uma prática ou como uma “classe de trabalho”, onde a 

produção de sentido depende mais da sua função simbólica do que da qualidade do material, 

porque são as imagens, as palavras ou os sons que representam, substituem ou estão por algo, 

alguém ou por alguma coisa; são eles que podem portar sentido em uma linguagem e 

significar, como dizem os construcionistas (HALL, 1997, p. 10). 

Para (re)apresentar algumas das produções das irmãs Souza e analisar os seus 

processos criativos e os saberes e valores da cultura local que estão codificados nas suas 

imagens, utilizarei a grade de análise de documentos iconográficos proposta por Sophie 

Cassagnes-Brouquet (1996). Para isso, escolhi quatro imagens para representar a variedade 

dos tipos de artesanatos que eram produzidos pelas irmãs Souza: a imagem do quadro de 

fibras vegetais pela forma e representação artealizada da paisagem (figura 33), a imagem da 

anja pela ligação com as crenças e o sagrado feminino (figura 34), a imagem do peixe pela 

relação com a pesca e a visão holística dos pescadores (figura 35) e a imagem da boneca de 

palha (figura 36) pelos códigos e valores estéticos femininos. O quadro de fibras vegetais 

exposto na imagem abaixo foi produzido como um presente de casamento das artesãs para 

uma moradora da comunidade de Ilhas, chamada Nasarita Pedroso da Silva Lemos. O 

casamento de Nasarita e João Vieira Lemos, aconteceu no dia (22/01/1994). Quando tirei a 

fotografia da peça, o artesanato estava exibido como decoração na parede da casa de sua 

proprietária. 
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Figura 33 – O quadro de fibras vegetais sobre Ilhas 

 

Fonte: Acervo particular do autor, 2016. 

 

Na imagem visual do quadro de Nasarita é possível ver a espécie de crochê de tiririca 

que as artesãs faziam para ligar o trançado que contorna a superfície que modela a tela aos 

quatro cantos da moldura semi-pronta, unida pelos crochês, trançados e costuras que seguem e 

a prendem no fundo do quadro. A tela é contornada por tranças de casca de bananeira, as 

palhas de milho, a casca de palmeira, as sementes e os vegetais ressequidos são como traços 

(índices) dos saberes e fazeres das artesãs irmãs Souza e de uma noção da paisagem de Ilhas, 

comunidade em que a portadora do artesanato reside. 

A imagem do quadro pode ser lida de cima para baixo e da esquerda para a direita, e a 

sua perspectiva justapõe, em primeiro plano, o trançado que contorna a tela e os vegetais que 

imitam os coqueiros e a vegetação do local. O segundo plano é enquadrado pelas fibras e 

cascas vegetais que se assemelham a duas casinhas. E o terceiro plano, é formado por talos de 

fibras vegetais, que encaixados e costurados, imitam o céu e as areias. A sua perspectiva 

tridimensional dispõe os elementos do seu artesanato em eixos horizontais e verticais, criando 

assim, um efeito de harmonia e contraste entre as cores claras e escuras da moldura com a das 

fibras, sementes, cascas e vegetais ressequidos com o azul da tinta e o brilho do verniz, onde o 
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jogo de sobreposição dos planos faz com que o espaço entre os dois coqueiros pareça como 

uma entrada para o terreno das casas. O seu tom dominante é o das fibras vegetais e a sua 

imagem é composta por linhas de estabilidade e simetria do objeto representado.  

A montagem e a organização dos seus signos icônicos e plásticos simbolizam uma 

representação artealizada de uma paisagem tropical litorânea ou rural. Outros quadros 

produzidos pelas artesãs apresentam representações da paisagem local ou da natureza, como 

as flores.  Alain Corbin (1998) concebe a produção de um quadro como uma “grelha” de 

leitura da paisagem local, que provém da busca do “[...] deleite, dos sistemas de apreciação e 

dos códigos estéticos, como tácticas em busca da caça à paisagem, que se encerram num 

quadro ou numa fotografia [...]” (CORBIN, 1998, p. 103). O quadro de fibras vegetais 

produzido pelas artesãs configura uma nova articulação entre representação e suporte material 

no artesanato local. O quadro, como um objeto plástico, é como uma moeda da representação 

para o artesão, ele […] “libera a representação do reino do quotidiano e projeta-a 

supostamente para o domínio do transcendente, com o que sublima a materialidade de uma 

cultura em que o material é dominante” (LAUER, 1983, p.123). Ao analisar o artesanato 

andino, Mirko Lauer (1983) coloca que no Ocidente, a tela emoldurada retangular é como um 

fator de liberação enquanto significação em relação à forma para os artistas, pois ela constitui 

uma “janela” que comunica a estrutura da cidade com a estrutura da casa privada, 

apresentando-se como a imagem de um triunfo da significação na configuração das 

determinações das relações sociais (LAUER, 1983, p. 123). Esse romper das formas que é 

característico quando ocorre uma nova configuração da estrutura produtiva tornou-se uma 

marca do artesanato decorativo das irmãs Souza, particularidade que pode ser estendida para 

outras de suas produções, como a anja, o peixe, as bonecas e o vestido de fibras vegetais36. 

A fotografia da anja de fibras vegetais foi tirada na cidade de Içara, no ano de 2015, na 

casa da portadora do artesanato, Dona Deolinda Darolt Bellettini. Na imagem visual da anja 

de palha podemos ver que a sua perspectiva dispõe os signos do artesanato em linhas de 

estabilidade e simetria com o objeto referente, criando uma harmonia entre os tons das cores 

das fibras vegetais, e contraste entre o cinza do segundo plano e os tons claros e escuros 

procedentes dos diversos tipos de fibras, como a casca de palmeira, que encaixada e 

costurada, era usada para fazer a túnica e as asas, e com a casca de bananeira, que nesse caso, 

era utilizada para fazer os trançados, que costurados, contornam as asas, fazem os detalhes da 

                                                           
36 A imagem do vestido de fibras vegetais produzido pelas irmãs Souza será apresentada no próximo subitem 
desse capítulo. 
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gola, da manga e do babado que se encontra no final da indumentária ou era aplicada nos 

detalhes das flores, como no laço e nos braços. A palha de milho usada para fazer a cabeça, os 

cabelos e os braços contrasta com a cor meio cinza ou lilás das sementes de lágrimas de Nossa 

Senhora, que se assemelha com o botão das flores e com uma auréola. O azul dos botões imita 

os olhos que junto com a linha preta, costurada na palha de milho, os prende, forjando ser 

uma sobrancelha. Ou com as linhas vermelhas, que bordadas se parecem com o nariz e a boca, 

formando por meio dos seus ícones, uma imagem que simboliza a figura de uma “anja”. Um 

outro tipo de artesanato com “motivos religiosos” produzido pelas artesãs irmãs Souza eram 

“os presépios de palha” que reproduziam por meio das fibras vegetais a cena do nascimento 

de Jesus Cristo. 

 

Figura 34 – A anja de palha 

 

Fonte: Acervo particular do autor, 2015. 

 

A figura da anja de palha, presente como um sintoma entre as produções plásticas do 

artesanato das irmãs Souza, se explica talvez pela questão do sagrado feminino da 
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religiosidade que as próprias artesãs carregavam e aplicavam em suas peças ou pelas crenças 

católicas que já eram referência na sua família e na localidade de Canjicas. Já seu pai, João 

Bento de Souza, contribuía com a realização das festas religiosas, colocando a torre e sino na 

capela, recebendo Arcebispos ou organizando as procissões para o padroeiro da capela “São 

Bom Jesus”. Lembro que em muitas das visitas que fiz a Máxima, não era difícil vê-la 

rezando ou recitando uma benção, acompanhada de um castiçal e uma vela, na mesma mesa 

em que via televisão, escutava rádio ou produzia o seu artesanato. A presença da “anja” como 

figura marcante no imaginário e nas crenças da cultura local, pode ser associada diretamente 

com as “tradicionais” festas e cerimônias realizadas no mês de maio, em homenagem à 

“padroeira” de Araranguá, “Nossa Senhora Mãe dos Homens”. Nas festas de “Nossa 

Senhora”, que acontecem no centro de Araranguá, entre a Igreja Matriz e a praça central, 

ainda é muito comum nos depararmos com as barracas de jogos e as feiras de vendedores, que 

comercializam salgados, doces e guloseimas ou com as barracas de artesãos, que por muitas 

vezes, também vendem as suas peças e artesanatos com motivos religiosos ou decorativos. 

As imagens do “peixe” e das “bonecas”, que seguem abaixo, capturei no ano 2009 

numa das últimas visitas que fiz à casa de Máxima, quase que nos momentos finais de sua 

vida, no tempo em que ainda estava produzindo os seus artesanatos. A imagem do peixe 

produz um efeito de harmonia entre os botões pretos, em contraste com o segundo plano de 

cor salmão e os botões brancos, com as linhas vermelhas e a cor do verniz, visível nas fibras 

vegetais fixas no artesanato. No peixe, os botões são todos costurados em cima de uma fibra 

vegetal, onde a sobreposição dos botões são ícones que se assemelham às escamas e aos 

olhos, às linhas vermelhas com o olho e a boca, enquanto a casca de palmeira, imita a 

nadadeira e as barbatanas da imagem que simboliza um peixe. Os trançados de fibras vegetais 

visto acima da peça indica o modo com que o artesanato pode ser usado, fixo na parede, para 

decorar o cotidiano de residências e estabelecimentos comerciais. 
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Figura 35 – O peixe de botões 

 

Fonte: Acervo particular do autor, 2009. 

 

A produção do peixe de botões, como uma das peças que compõem o repertório dos 

artesanatos das irmãs Souza, é um indício das relações que as artesãs mantinham com a 

concepção nativa dos pescadores, associada à pesca, ao rio Araranguá e mar, na região de 

Canjicas e nas comunidades do Distrito de Hercílio Luz. Ao pesquisar a classificação dos 

seres vivos entre os trabalhadores da pesca em Piratininga no Rio de Janeiro, Gláucia Oliveira 

da Silva (2000) estabeleceu uma discussão em torno da categoria natureza entre os pescadores 

e as subdivisões que existem entre o mar e o seco e à ordenação dos seres vivos. De acordo 

com as contribuições trazidas pela autora, na visão holística dos pescadores a natureza está 

imbuída de uma dimensão sagrada “sobrenatureza e sociedade”, onde a força, a perfeição e a 

pureza pertencem apenas parcialmente aos humanos, que podem expressar sua força física no 

trabalho com os peixes, os ventos, as chuvas e as correntes marinhas, ou, “[...] através de sua 

arte, exibir sua força criadora, como o mar que abriga os peixes e outras formas vivas, ou 

como o mato e a terra onde crescem os vegetais […] e a natureza desfruta do controle de sua 

força cósmica [...]” (SILVA, 2000, p. 89).  

Essa concepção holística dos pescadores sobre a natureza e os seres vivos também está 

presente no artesanato das irmãs Souza e no seu peixe de botões, que vincula o peixe ao reino 

da terra, com os seus caracteres e critérios estéticos e etológicos de “família” que aproximam 
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os peixes dos seres humanos, na composição de sua articulação entre o mar, o rio e a terra. 

Além da produção de artesanatos utilitários como chapéus, cestos, esteiras e balaios, e de uma 

variedade de cores e formas dos peixes de botões, é possível encontrar outros tipos de 

artesanato elaborado pelas irmãs que se relacionam com a cultura da pesca, como as esteiras 

decorativas, que por meio da costura de fibras vegetais recebiam adornos em formas de peixes 

e da vegetação local ou o “quadro do pescador”, que se encontra exposto no restaurante 

“Ponta da Ilha”, em Ilhas. Outra arte de fazer que indica as relações que as artesãs tinham com 

a natureza e a cultura local, está registrada nos manuscritos das poesias que eram escritas por 

Cantídia de Souza, que abordava temas como: a mulher e a sua condição na sociedade, a 

religiosidade e as festas da padroeira Nossa Senhora Mãe dos Homens, a natureza e a beleza 

do rio Araranguá, o potencial turístico “adormecido” do Morro dos Conventos, a importância 

da prática da pesca e do trabalho do pescador ou um samba de negritude. 

A fotografia das bonecas de fibras vegetais foi tirada no próprio lugar em que Máxima 

expunha os artesanatos, na última casa feita ao lado da antiga casa em que morou com os pais 

e a família, após a ocorrência do Furacão Catarina. Era na espécie de uma pequena “estante” 

que ficava ao lado direito da porta de entrada, que a artesã guardava as bonecas que pretendia 

vender, cobria sempre as suas peças com um pequeno e leve lenço que protegia e/ou escondia 

os seus artesanatos. Era sempre uma surpresa, ao descobrir o lenço e ver a variedade de 

formas, cores e detalhes dos seus artesanatos. Essa ocasião da foto foi uma das últimas vezes 

que vi Máxima produzindo ainda uma variedade de modelos dos seus artesanatos, como o 

peixe de botões, as variações de bonecas, sombrinhas e leques. A imagem justapõe em linhas 

de estabilidade e simetria os objetos ausentes e os dispõe em eixos horizontais e verticais, 

produzindo um efeito de harmonia e contraste entre os tons claros e escuros das cores das 

fibras vegetais, com o azul e o branco dos botões, o cinza das sementes, o preto, o vermelho e 

o cinza das linhas, o amarelo, o laranja e o roxo das flores, com a cor rosa do blush. 
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Figura 36 – As variações nos modelos de bonecas de fibras vegetais 

 

Fonte: Acervo particular do autor, 2009. 

 

A maioria dos trançados que formam os pés, as pernas, os chapéus, os detalhes dos 

vestidos, cintos, das golas e laços e o trançado que fecha os pés das peças eram feitos com a 

palha de milho e/ou com a casca de bananeira. A palha de milho poderia ser usada para fazer 

vestidos, laços, flores, golas, cabelos, a cabeça, que abrigava por dentro uma bola de meias e 

os braços. A casca de palmeira, utilizada para fazer golas e vestidos. As linhas eram usadas 

para costurar os vestidos, trançados e os botões, bordar o nariz e a boca e dar acabamento 

entre as pernas e os pés. Todos esses traços dispostos nos ícones da imagem acima imitam e 

simbolizam as suas bonecas de palha. Era muito difícil ver Máxima confeccionar uma boneca 

ou um artesanato em seu processo por completo, constatando que a mesma fazia questão de 

não mostrar o seu conhecimento para qualquer pessoa. Nas histórias que circulam na família, 

contam que quando uma pessoa insistia incisivamente para que a artesã lhe falasse ou 

transmitisse o seu saber, as suas técnicas e experiências, a mesma fugia e se escondia entre as 

bananeiras que ficavam no quintal da casa. Por isso, em respeito a esse código de 

comportamento das artesãs, afirmo que a minha pretensão aqui não é de fixar os tipos de 

matéria-prima que eram usados para elaborar os seus artesanatos nos seus mais variados 

detalhes, mas apenas descrever como alguns dos materiais eram aplicados a partir dos seus 

saberes e técnicas, dentro do que pude observar, ao longo do tempo em que a artesã ainda 
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estava viva37.   

Toda a materialidade proveniente dos elementos da natureza como as fibras vegetais, 

ou as linhas e flores, as técnicas e saberes da agulha, como a costura, o crochê e o bordado, 

difundidos da França e Inglaterra em manuais de civilidade, revistas e periódicos femininos 

para o Brasil, no início do século XX, foram utilizados pelas irmãs Souza como táticas ou 

mobilizações de mão de obra, que combinaram esses saberes globais com o trançado de fibra 

vegetal local. Em entrevista a Alexandre Rocha (1994, p. 01), Cantídia narrou que “a primeira 

boneca teria surgido a partir de uma espiga de milho”. A “Revista do Dia” (2000) registrou 

em uma reportagem que Máxima e Amália faziam desde pequena “bonequinhas de feltro” e 

que as suas bonecas de palha muitas vezes são “retratos” de pessoas com quem ela convive, 

que conhece ou mesmo que vê pela televisão (Jornal Do Dia, Do Dia Em Revista, 2000, Nº 

17, p. 05). O que os indícios apontam é que de uma brincadeira de infância o confeccionar de 

bonecas se tornou um ofício. Nele, as suas principais referências para a produção das bonecas 

eram os códigos estéticos burgueses femininos do início do século XX, apreendidos nos 

cursos de “corte e costura” que as artesãs fizeram na década de (1960-70).  

Essa codificação é latente no visual das suas produções e nos signos plásticos que 

estão dispostos nas suas imagens. Seja na diversidade dos chapéus, de golas, na combinação 

de uso de matérias-primas na confecção e no estilo dos adornos ou nas formas dos vestidos 

das suas bonecas. A aplicação do crochê de tiririca e dos bordados com as linhas junto com a 

sobreposição dos trançados imitam as rendas ou os babados que estavam associados a esses 

códigos de elegância, estilo e bom gosto. Outro exemplo que podemos citar e visualizar aqui é 

que as artesãs também inseriam nas suas bonecas as chamadas “guarnições” (roupas íntimas) 

e outros elementos de vestimenta, requinte e recato. Esses códigos de comportamento e 

estética feminina estudados pela historiadora Vânia Carneiro de Carvalho (2008) e aplicados 

pelas irmãs Souza em suas produções, estavam presentes no próprio comportamento das 

artesãs, que não costumavam sair muito de casa, usavam vestidos longos e sempre por 

debaixo deles mantinham as suas guarnições. Ver Máxima sem o “véu” ou lenço cobrindo a 

sua cabeça era realmente algo muito raro. Os valores singularizantes dos seus artesanatos 

                                                           
37 Se observarmos pessoalmente as suas produções ou as imagens que foram produzidas sobre elas, é 
interessante sensibilizar o olhar para notar que apesar de haver uma repetição na produção das suas bonecas 
artesanatos, existia todo um cuidado das artesãs para não reproduzir por completo as suas produções, 
ocorrendo sempre uma variabilidade nos usos ou no tipo de matéria-prima empregada, nos tamanhos, nos 
estilos dos chapéus, do cabelo, ou na cor da pele, nos tipos de gola, babados e vestido, nas cores, formas ou no 
local onde elas costuravam os botões e faziam os seus adornos. 
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eram ajustados, nesse caso, ao público feminino e seus códigos culturais de moralidade. 

 

Figura 37 – As “guarnições” das bonecas das irmãs Souza 

 

Fonte: Acervo particular do autor, 2017. 

 

A prática do artesanato das irmãs Souza e os seus processos criativos passam por uma 

analogia da arte decorativa do início do século XX. Vânia Carneiro de Carvalho (2008) coloca 

nesse período o artesanato e as artes decorativas eram configurados como um filtro da 

natureza bruta e violenta do exterior e do mundo público e associados diretamente à visão e 

ao efeito do prazer visual, do descanso físico e mental, dentro da razão estética do conforto na 

produção de um microcosmo doméstico. Associada ao conceito de felicidade doméstica, as 

artes decorativas e a evocação das suas sensações elegantes refuncionalizaram o espaço 

doméstico, o que fez com que as artesãs o representassem “[...] como um espaço de libertação 

do mundo externo e um lugar de autodeterminação do indivíduo” (CARVALHO, 2008, p. 

297).  

As irmãs Souza conseguiram se distinguir como artesãs por meio dos seus processos 

criativos e pela produção e circulação dos seus artesanatos de fibras vegetais. Seja pela 

questão decorativa ou por sua visualidade, o “saboreamento” tátil e sensível e a 

artificialização dos seus artesanatos perpassam pela satisfação dos desejos e pelo jogo entre a 

criação, as ofertas e os valores, que se reúnem num “[...] corpo uníssono com a arte, beleza e 

o ornamento, de modo a garantir uma imagem de representação do bom gosto” (MALTA, 

2006, p. 12). Seus artesanatos deixaram as formas de utensílios para adquirir novas formas, 
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valores estéticos e simbólicos que foram adaptados de acordo com o perfil de seus grupos 

consumidores, tornando-se um produto “local-global”. Como um objeto eclético a elaboração 

desse tipo de artesanato respondia às demandas da clientela, desestabilizando as antigas 

ordens de criação, preferindo assim “[...] a reinvenção, a regeneração do antigo, improvisação 

do passado, criatividade à criação e esse procedimento envolvia constante organização, 

desorganização e reorganização” (MALTA, 2006, p. 14).  

O artesanato e as artes de fazer das irmãs Souza sintetizam diferentes tempos e 

histórias, operando num campo que Michel de Certeau (2003) julga ter uma significativa 

afinidade com a produção artística, como uma capacidade de fazer algo “[...] novo a partir de 

um acordo preexistente e de manter uma relação formal malgrado a variação dos elementos, 

[…] como uma inventividade de um gosto na experiência prática” (CERTEAU, 2003, p.146). 

Evidenciando os esquemas de ações e os modos como os meios populares usam as culturas 

difundidas pelas elites produtoras de linguagem e manipulam os conhecimentos com suas 

distintas táticas e equilíbrios simbólicos. O artesanato das irmãs Souza é como uma prática 

teimosa e astuciosa de apropriação, que utilizou e tomou de forma expressa e silenciosa os 

fragmentos do poder dominador da produção para produzir a sua própria arte. É como um 

saber ou uma inteligência que apresenta permanências e continuidades indissociáveis dos 

combates e prazeres do cotidiano (CERTEAU, 2003, p. 47).  

As imagens são um importante recurso que o historiador dispõe para investigar a 

cultura material do passado, as mudanças nas concepções dos instrumentos e os seus usos 

sociais no espaço e no tempo. Peter Burke (2004) enfatiza que o testemunho das imagens é 

valioso para tentar reconstruir a cultura cotidiana das pessoas comuns e as suas formas de 

habitação, seja à vista externa da moradia ou o interior e suas mobílias, especialmente quando 

esse lugar ou esses materiais não existem mais. A imagem abaixo (figura 38) faz parte de uma 

série de 03 imagens retiradas por um autor desconhecido na década de 1980. Como as artesãs 

não gostavam muito de ser fotografadas, era muito complicado tirar foto delas sem a sua 

permissão, principalmente quando estavam produzindo os seus artesanatos, por isso, essa é 

uma imagem rara, por onde conseguimos visualizar Amália Luzia de Souza trançando as 

fibras vegetais em meio as palhas, armadilha de pesca, esteiras, cestarias e artesanatos, 

sentada ao lado da janela do “paiol”, antigo lugar em que seu pai, João Bento tinha a sua casa 

de comércio.  
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Figura 38 – Amália Luzia de Souza em seu processo criativo 

 

Fonte: Acervo particular do autor, década de 1980. Autor Desconhecido. 

 

As táticas desempenhadas pelas artesãs vão além dos processos criativos aplicados na 

produção, negociação e venda dos seus artesanatos. Dentre suas ações centrífugas38, podemos 

destacar o modo como as artesãs organizavam os seus artesanatos e objetos de decoração no 

interior de sua residência, com o intuito de impressionar e agradar aos olhos dos visitantes, 

turistas e consumidores do artesanato. Num ângulo positivo, essas imagens revelam os 

artefatos do passado e detalhes da cultura material que não são mencionados pelos textos, 

como a sua organização e a sua arrumação ou a maneira de empunhá-los, “[...] em outras 

palavras, imagens nos permitem inserir velhos artefatos no contexto social original. Esse 

                                                           
38 Para Vânia Carneiro de Carvalho, a noção de ações centrífugas é usada para designar às formas de 
apropriação da territorialidade doméstica que integram o corpo feminino com a produção e/ou a organização 
dos objetos domésticos femininos ou masculinos em uma engrenagem doméstica que atua como uma ação em 
direção irradiadora. (CARVALHO, 2008, p. 68). 
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trabalho de reinserção também exige que os historiadores estudem as pessoas representadas 

nessas imagens [...]” (BURKE, 2004, p. 125). 

É o que acontece quando visualizamos as outras duas imagens dessa série. Na primeira 

imagem (Figura 39) podemos ver Amália Luzia de Souza expressando um sorriso de 

satisfação no interior de sua antiga residência em Canjicas, ao lado de algumas das suas 

criações como bonecas e palhaços, presos na porta como forma de decoração do ambiente.   

 

Figura 39 – Amália Luzia de Souza e os seus artesanatos no interior da residência das artesãs 

 

Fonte: Acervo particular do autor, década de 1980. Autor desconhecido. 

 

Na segunda imagem (Figura 40) é possível visualizar o lugar em que as artesãs 

guardavam e expunham os seus artesanatos para vendê-los aos seus clientes. Ao fundo, uma 

esteira de fibras vegetais cobre a parede, onde um artesanato feito com fibras vegetais e 
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porongos e duas bonecas de palha estão fixos na esteira como decoração. Em cima da estante 

e do tronco, móveis localizados no centro da fotografia, aparece uma grande variedade de 

artesanatos como bonecas, vassourinhas e animais de palha, o que indica a alta produção que 

existia no tempo em que Amália, Cantídia e Máxima de Souza estavam vivas. Acima, 

podemos ver uma peça de tecer fios de algodão que pertencia à família, ao lado do troféu 

recebido na 1º Feira do Artesanato Catarinense – FECAT (1976). 

 

Figura 40 – O ambiente interior da residência das artesãs irmãs Souza 

 

Fonte: Acervo particular do autor, década de 1980. Autor desconhecido. 

 

Duas das outras séries de imagens produzidas sobre a residência das artesãs estão 

dispostas no acervo fotográfico do Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, em 
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Araranguá, e as suas datações e autorias ainda são desconhecidas. A primeira série, produzida 

em fotografia colorida está composta de duas imagens. A primeira imagem apresenta a vista 

externa da residência das artesãs (Figura 41). Ao fundo da fotografia é possível observar parte 

do telhado e da estrutura frontal da residência em meio ao jardim e às espécies vegetais. Na 

segunda imagem (Figura 42), podemos visualizar, em outro momento, outra forma de 

decoração da sala de visitas, com as peças que eram produzidas pelas artesãs. No canto direito 

da fotografia, preso em uma espécie de esteira de palha se encontra um leque de fibras 

vegetais confeccionado pelas irmãs. No centro da imagem, penduradas na estante que abriga o 

quadro do Pelé, o troféu e a peça de tecer fios de algodão, conseguimos ver seis sombrinhas 

de fibras vegetais e, ao fundo, outros tipos de artesanatos decorativos e um cartaz sobre 

artesanato de difícil identificação. 

 

Figura 41 – Vista externa da casa das artesãs 

 

Fonte: Acervo fotográfico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, data e autor desconhecidos. 
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Figura 42 – As sombrinhas de fibras vegetais e o leque expostos no interior da residência 

 

Fonte: Acervo fotográfico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, data e autor desconhecidos. 

 

A segunda série de imagens sobre a residência das artesãs é produzida em preto e 

branco e pelos seus indicativos ela deve ter sido capturada aproximadamente no dia 

(22/03/1994). A série está disposta no acervo fotográfico do Centro Cultural Artesã Máxima 

Astrogilda de Souza, em Araranguá, ela é composta por 06 fotografias que registram imagens 

da vegetação do local, de um quadro feito pelas artesãs, de um antigo relógio de parede da 

família Souza, de enfeites decorativos feito com formas específicas de galhos para plantas ao 

lado da peça de tecer fios de algodão, de uma boneca ao lado de uma vassourinha de palha, e 

a imagem abaixo, que mostra que existia uma mudança na forma em que as artesãs 

organizavam E expunham os seus objetos no ambiente doméstico. Nessa situação estava 

sendo exibido o troféu da FECAT (1976), ao lado do quadro do jogador Pelé com o artesanato 

das irmãs Souza na feira de Hannover localizado no centro da estante, ao lado da peça de 

tecer fios de algodão. 
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Figura 43 – O quadro do jogador Pelé com o artesanato das irmãs Souza na feira de Hannover  

 

Fonte: Acervo fotográfico Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza, 22/03/1994, autor desconhecido. 

 

As artesãs, como produtoras das coisas de palha, também foram construídas pelos 

troços, trecos e coisas que possuíam em sua residência ou vendiam para os seus clientes. 

Mobilizando a concepção da teoria das coisas cunhada pelo antropólogo Daniel Miller (2013), 

pode-se afirmar que “a cultura vem dos trecos e das coisas”. Não só pelas coisas visíveis ou 

evidentes, mas também por aquelas que são invisíveis, tida como dadas, que estabelecem uma 

moldura, um cenário que assegura um tipo de comportamento ou identificação (MILLER, 

2013, p. 83). A mobília do interior da residência das artesãs e todas as suas coisas artesanais 

organizadas e expostas dentro do ambiente doméstico em que produziam os seus artesanatos 

eram como coisas humildes ou como um ambiente exterior que as habitavam e incitavam 

tornando-as o que elas são (MILLER, 2013, p. 83). Portanto, todos aqueles artesanatos de 

fibras vegetais produzidos pelas irmãs Souza que estão dispersos com seus consumidores ou 

se encontram em espaços públicos e privados, não gritam, nem falam, mas eles nos convidam, 

de maneira singela, a uma apreciação e conforto visual, de modo a compreender como os 

objetos fazem as pessoas, assim como os artesanatos e os trecos que pertencem aos artesãos 

também os fazem. 

As moradias e as pessoas se constituem num processo de construção recíproca, um 
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processo que Daniel Miller (2013) designa como processo de acomodação, no sentido de 

buscar um lugar para viver e utilizar o poder intrínseco a propriedade e a sua materialidade, 

nas questões cosmológicas de autenticidade e identidade e nas suas relações com as questões 

globais e com os poderes do Estado, como no caso das artesãs e de sua residência. A 

acomodação envolve um processo de apropriação da casa pelos seus habitantes que acontece 

de maneira recíproca, adaptando a casa às suas necessidades, para adaptar a si mesmo no 

processo de acomodação. Esse processo se deu com as artesãs após a morte dos seus pais, 

quando as irmãs permaneceram na antiga residência em que a família recebia os viajantes e 

visitantes, no mesmo lugar onde possuíam uma casa de comércio. Foi nesse período que as 

artesãs passaram a sobreviver da produção dos artesanatos, se acomodando com a nova 

situação e se apropriando dos objetos da casa e do ambiente para confeccionar os artesanatos 

e os expor como decoração no seu ambiente doméstico. Assim, pelas inscrições das coisas na 

sua residência, as artesãs buscaram reescrever a sua própria biografia, equilibrando a sua 

agência com a da casa, a fim de “[...] elaborar e fazer reparos no modo como se representam e 

às suas histórias para si mesmas e para o mundo, de acordo com o modo como desejam se 

ver” (MILLER, 2013, p. 144).  

Cabe assinalar que nesse processo de acomodação e objetificação, as artesãs 

ampliaram a expressão de sua agência sobre os objetos e a casa, demonstrou-se a dinâmica 

que existia entre as artesãs, os seus artesanatos e a sua residência que, paulatinamente, foi 

adquirindo a propriedade dos seus trecos, nos deixando indícios de como as irmãs Souza se 

viam e se representavam para os outros: como artesãs e artistas de Canjicas e da cidade de 

Araranguá. Com o falecimento de Cantídia de Souza, em 1996, Máxima foi a última das 

irmãs artesãs que prosseguiu com a feitura e a negociação dos artesanatos até o ano de 2010. 

A morte de Amália e de Cantídia e a permanência de Máxima de Souza como a artesã 

remanescente, fez com que o medo da perda rondasse a todos que estavam envolvidos no 

processo de produção, circulação e consumo dos seus artesanatos, precisamente, no mesmo 

contexto em que a aceleração histórica e a crise de percepção temporal se instauravam, 

configurando o regime de historicidade presentista que se encontra vigente no tempo de hoje. 
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5.  FUTURO PRESENTE E RITO DE PASSAGEM 

 

O objetivo do quarto capítulo, “Futuro-presente e rito de passagem”, é analisar sobre 

a ótica do regime de historicidade presentista, os sentidos de condição artística que foram 

dados ao artesanato das irmãs Souza na visualidade construída sobre as artesãs e as suas 

produções. A primeira parte do capítulo é estruturada com o intuito de discutir “O artesanato 

das irmãs Souza na inauguração do Museu Histórico de Araranguá”. Nele, a assimetria entre 

a experiência e o futuro e a configuração de um futuro incerto presente, o medo da perda e a 

vinculação do passado as categorias de “espaço da experiência” e “horizonte da expectativa” 

formuladas por Reinhart Kosseleck (2006) e as noções de regimes de historicidade tramada 

por François Hartog (2013) são mobilizadas para desenvolver o processo de análise. Alguns 

desses sintomas do regime de historicidade presentista estão codificados em fontes como o 

jornal “Do Dia” (2000) da cidade de Criciúma, o livro feito a “Feito a mãos” (2009), e os 

textos e imagens que foram produzidas sobre a inauguração do Museu Histórico de Araranguá 

(2009) e a exposição “A cultura e os encantos do distrito de Hercílio Luz”. 

O saber fazer, a arte e as identidades dos artesãos passaram a ser mais valorizados com 

a emergência da noção de patrimônio imaterial no Brasil. Com o registro do saber fazer das 

Paneleiras de Goiabeiras, do Espírito Santo, no Livro de Saberes do IPHAN (2002) e a 

inserção das noções de proteção e preservação, a crescente produção de objetos semióforos 

potencializou os olhares e os significados entre o visível e o invisível, configurando o que 

Krzysztof Pomian (1998) designa como objetos semióforos expósitos. Na partilha do sensível 

as intervenções artísticas dos artesãos, as permanências e descontinuidades temporais 

perceptíveis nos casos do artesanato das irmãs Souza e do artesanato da cidade de Araranguá 

são investigados com o suporte de pesquisadores como Jacques Rancière (2005), Regina 

Beatriz Guimarães Neto (2014), Regina Abreu (2003), François Hartog (2013), Ulpiano T. 

Bezerra de Meneses (1994) e Reinhart Kosseleck (2006).  

A segunda parte deste capítulo é construída com o objetivo de justificar “A escrita da 

dissertação como uma prática de sepultamento das artesãs irmãs Souza”. Como a morte da 

artesã Máxima Astrogilda de Souza fez com que aquele temido futuro presente se tornasse 

passado, as relações de entrelaçamento temporal e as suas constituições contribuíram de 

maneira significativa para que esse passado fosse aberto e inscrito como um túmulo e um rito 

de passagem, articulado em concordância com aquilo que Walter Benjamin (1987), Michel de 

Certeau (1982) e Jeanne Marie Gagnebin (2014) apontam sobre o assunto. Os diferentes tipos 
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de sentidos produzidos pelas representações das irmãs Souza e do seu artesanato nos mostram 

como o caráter público da linguagem e da vida social simbólica evidenciam os códigos e a 

cultura dos contextos no jogo de produção e no processo ativo de interpretação e geração de 

novos sentidos. Num contexto de globalização, operando com os conceitos e significações 

atribuídos por Stuart Hall (1997); (2005) para as representações e identidades, procuro 

examinar como as descontinuidades do presentismo e a desarticulação do passado provocaram 

o deslocamento e a produção de novas identidades/identificações híbridas sobre as irmãs 

Souza e o seu artesanato na cidade de Araranguá. 

 

5.1 – O artesanato das irmãs Souza na inauguração do Museu Histórico de Araranguá  

 

As ordens do tempo se diferenciam conforme os lugares e a época de cada sociedade, 

as formas e maneiras de lidar com os tempos sintetiza o que é um regime de historicidade. 

Para François Hartog (2013) o regime de historicidade é uma ferramenta heurística usada para 

analisar principalmente as crises do tempo, seja com o passado esquecido ou com aquele que 

é lembrado em demasia ou até mesmo com um futuro ameaçador. Essa noção de regime de 

historicidade ajuda a traduzir e ordenar as experiências do tempo e os modos de articular o 

passado, o presente e o futuro, com o propósito de dar-lhes sentido e inteligibilidade. Os 

movimentos de ida e retorno do historiador e as experiências das pessoas com a pluralidade 

dos tempos podem produzir determinados tipos de histórias, cada uma delas imbuída de suas 

devidas continuidades progressivas e descontinuidades.  

O que Reinhart Kosseleck (2006) coloca é que até o século XVII o futuro estava 

associado ao passado, sob o ponto de vista da exemplaridade da história magistra vitae e das 

figuras do passado como modelo de imitação. Entretanto, com a emergência do século XVIII 

e com a Revolução Francesa foi aberta a busca de um futuro contínuo, em direção a um 

progresso otimizante, de um regime moderno de historicidade que se estendeu até 1989, com 

a queda do muro de Berlim. O crescimento da indústria e do capital e a construção do 

moderno regime de historicidade com a sua visão da história experimentada como progresso 

teria provocado uma aceleração histórica direcionada constantemente para o futuro, o que 

acabou descolando futuro da experiência, modificando o valor histórico do passado. Essas 

transições e tensões entre as temporalidades provocaram uma assimetria entre as experiências 

históricas do passado e os horizontes de expectativas diante do futuro. 
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Para vincular passado das artesãs irmãs Souza ao futuro, as categorias de espaço da 

experiência e horizonte da expectativa propostas por Reinhart Kosseleck (2006) são 

significativas para refletir sobre a experiência que é  passado atual das artesãs, “[...] aquele no 

qual os acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados [...]” (KOSSELECK, 

2006, p. 309). Essa experiência do passado seria espacial “[...] porque ela se aglomera para 

formar um todo em que muitos estratos de tempos anteriores estão simultaneamente presentes 

[...]” (KOSSELECK, 2006, p. 311). O horizonte de expectativa é conceituado como “[...] 

aquela linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de experiência [...]” 

(KOSSELECK, 2006, p. 311). O horizonte da expectativa é como um objeto das experiências 

que se “[...] superpõe, se impregnam uma das outras [...]”, onde “[...] novas esperanças ou 

decepções retroagem, novas expectativas abrem brechas e repercutem nelas” (KOSSELECK, 

2006, p. 313).  

Levando em conta que para Reinhart Kosseleck (2006) são as relações entre essas 

categorias que produzem o tempo histórico, podemos considerar que o questionamento do 

regime moderno e a crise do futuro configurou um outro tipo de regime de historicidade, 

centrado no presente ou no que François Hartog (2013) designa como presentismo. Um 

presentismo presente que é iminente como “[...] o corpo do corredor inclinado para frente no 

momento de se lançar [...]” (HARTOG, 2013, p. 142).  Foi nas fendas do presente que essa 

cisão temporal se manifestou e a História em si alcançou a sua Idade Historiográfica, 

passando a antecipar o seu olhar sobre o passado estabelecendo previsões e predições sobre o 

futuro, o que desencadeou a onda de “memória” e “patrimônio” na França que se instaurou no 

Brasil e na América do Sul após a década de 1990. Nessa forma de presente evidente os 

passados foram reabertos com o intuito de ajudar o presente a elaborar um novo tipo de 

“progresso” e traçar possíveis futuros. O futuro presente ameaçado, o medo da perda e do 

esquecimento, a preservação e a vontade de memória e identidade, são alguns dos sintomas  

identificados no caso do artesanato das irmãs Souza. 

Uma das primeiras fontes relativas ao tema de estudo que apresenta esses sintomas é 

uma reportagem produzida pelo “Jornal Do Dia”, da cidade de Criciúma, publicado em julho 

dos anos 2000. A capa do jornal apresenta o título “A casa de bonecas” e nela conseguimos 

visualizar uma montagem fotográfica feita pelos repórteres que produziram a matéria, 

inserindo as bonecas e anjos de palha e uma escada em meio ao cenário do jardim e da 

residência das artesãs. Além da capa a reportagem apresenta mais 06 imagens sobre o 

artesanato das irmãs Souza em “Do Dia em Revista”. Na capa da “revista” que se encontra no 
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interior da edição do jornal aparece a imagem de uma boneca de palha produzida pelas 

artesãs, posicionada no alto de uma escada, próxima ao telhado na casa das artesãs, com título 

escrito em letras brancas e grandes “Quando as bonecas têm fada”. Ao ler a matéria o leitor se 

depara com mais um imagem da montagem das bonecas no interior da residência das artesãs, 

seguida de fotos da imagem de um quadro de pescadores, como a do quadro do jogador Pelé 

com as suas bonecas, um chapéu e leque confeccionado com as fibras vegetais e motivos 

florais. A direita é possível ver a imagem de uma bruxa de palha carregando uma vassoura, 

posicionada abaixo do troféu da 1º Feira do Artesanato Catarinense, próxima ao resto de uma 

construção que ficava no terreno da residência. Toda a difusão das imagens e textos inscritos 

na matéria sobre os trecos, troços e coisas de palha associados a residência das artesãs estão 

carregados de um teor presentista e nostálgico em relação ao passado. 

As inscrições textuais da reportagem constroem a história das três irmãs e os seus 

talentos para os artesanatos, enfatizando principalmente a idade e a permanência de Máxima 

de Souza como uma artesã que não saia do seu lugar de produção há pelo menos 15 anos. Da 

“Fantasia” e “realidade” a “fada de talentos”, no acelerado mundo globalizado, o texto 

demonstra um certo espanto e o cuidado em tratar a partir de um ponto de vista “mágico” uma 

artesã que tinha pelo menos 80 anos de idade e produzia bonecas de fibras vegetais artesanais, 

reconhecendo algumas de suas produções e premiações nacionais como artista.  
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Figura 44 – A residência das irmãs Souza com a propriedade dos seus trecos e troços de palha na capa do 

Jornal Do Dia 

 

Fonte: Jornal Do dia, em Do Dia em Revista, Criciúma, 07/2000, Nº 17, p. 01. 

 

Ressaltando a história da personagem Máxima e de sua família em Canjicas, no 

Distrito de Hercílio Luz, a narrativa faz menção a autonomia da artesã e as suas inspirações 

para os processos criativos, como as pessoas com que convivia ou via pela televisão, que 

poderiam se transformar em bonecas ou bruxas. A matéria se refere a ocasião em que Pelé 

conheceu a arte de Máxima e aos prêmios39 que a artesã recebeu e aos lugares por onde o seu 

artesanato circulou, como Peru, Estados Unidos e Itália. O nome de Amália é citado no texto 

como uma das principais criadoras, mas ele também demonstra uma certa preocupação com o 

futuro quando aborda a questão da guarda da “técnica” e a recusa das artesãs em ensinar sua 

arte as outras pessoas, frisando a convivência que as artesãs tinham com as bonecas e com os 

vizinhos, que colaboravam com a coleta e a entrega de folhas, sementes e outros tipos de 

matéria-prima. Essa preocupação com a guarda e transmissão do saber-fazer de seus 

artesanatos é uma evidência da preocupação com o futuro e do medo da perda. Máxima, que 

                                                           
39 Como o troféu “Elizabeth Rosenfeld” recebido no Rio Grande do Sul em Gramado em 1981. 
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era a artesã que menos aparecia para o público, começou a aparecer mais para os clientes, 

consumidores e jornalistas somente após a morte de Amália e Cantídia, fato que talvez ajude a 

explicar a presença desse sintoma de preocupação em sua narrativa textual. (Jornal Do Dia, 

Do Dia Em Revista, 2000, Nº 17, p. 05). 

Com o processo de descolamento da experiência do passado, a preservação dos 

objetos, das paisagens e do modo de vida local se justificou no presente e na produção do 

passado e do futuro do qual se necessitava. Para ativar e trabalhar com os fragmentos do 

passado em meio as dúvidas de transmissão ou medo do futuro, exigiu-se a implementação de 

usos de políticas públicas de memórias e conservação. A aceleração histórica e a emergência 

da categoria do presente provocou uma fabricação cotidiana de tradições e objetos portadores 

de temporalidades como patrimônio dentre os mais variados grupos sociais. Um sinal que 

François Hartog (2013) interpreta como uma notória condição de mudança no regime de 

memória. A lógica do patrimônio seria uma forma de enfrentar os tempos de crise, como um 

sintoma ou uma resposta ao presentismo e a sua maneira de se relacionar com o passado, o 

presente e o futuro. As convenções internacionais realizadas pela UNESCO (1972) sobre o 

patrimônio mundial natural e cultural contribuíram para que o conceito de patrimônio fosse 

ampliado, surgindo a emergência da noção de “patrimônio imaterial”.  

No Brasil, Mário de Andrade já tocava na questão da importância das expressões 

populares na primeira metade do século XX, mas o primeiro seminário e grupo de trabalho 

sobre o tema foram organizados entre os anos de 1997/98. O parecer emitido pela Instituto 

Histórico do Patrimônio Cultural e Artístico Nacional – IPHAN em 2002 designa 4 tipos de 

livros para o registro das modalidades de patrimônio imaterial como: os saberes, as 

celebrações, as formas de expressão e lugares. Prevendo o registro das manifestações, 

elaboração de inventário, apoio financeiro, a difusão do conhecimento e a produção de uma 

ampla documentação. Um dos primeiros estudos produzidos pelo IPHAN foi um dossiê sobre 

as paneleiras de Goiabeiras, de Vitória, no Espírito Santo, que culminou com o lançamento do 

Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e do Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial. A documentação e a descrição do processo de produção das panelas do bairro de 

Goiabeiras e o seu reconhecimento enquanto um sistema de saberes tradicionais de notória 

relevância para os diferentes grupos étnicos que viveram e ainda vivem na localidade foram 

registrados como ofício e um fenômeno cultural complexo e identitário do povo capixaba no 

Livro do Saberes instituído pelo IPHAN. A prática das paneleiras de Goiabeiras identificadas 

como uma prática social viva, ativa, integrada e representativa emerge como uma espécie de 

oposição e contrapeso à cultura hegemônica e às forças centrais massificadoras. É o caráter do 
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“privado”, do “popular” e do “artesanal que retorna para reproduzir a identidade do passado e 

do futuro no presente das comunidades e das cidades em conjunção com os mecanismos de 

avivamento de valores agenciados pelas instituições e pelas políticas públicas e culturais. 

O livro “Feito a mãos – O artesanato em Santa Catarina”, publicado pelo governo do 

Estado no ano de 2009, durante a gestão de Luís Henrique da Silveira40 vêm embebido dessa 

concepção de patrimônio. Logo, em suas páginas iniciais, o ex-Governador procura se referir 

ao artesanato pela sua dimensão temporal e por sua diversidade cultural, defendendo um 

desenvolvimento “harmonioso” e  “sustentado”, de respeito às tradições. Em suas palavras 

“[...] o Governo do Estado não descuida dos seus bens simbólicos, patrimônio imaterial que 

nutre a alma e dá sentido ao futuro” (FEITO A MÃOS, 2009, p. 05). O livro em formato 

retangular, com 42,5 X 30 cm de medida, apresenta cerca de 351 fotografias de artesanatos, 

que ao final do volume, contém suas indicações em 16 páginas, com fotos e o título de cada 

peça, suas medidas em altura e espessura, o nome do seu produtor e a cidade ou comunidade 

em que estes residem ou residiam. O sumário, a divisão do livro e de suas imagens e as suas 

inscrições textuais são organizadas de acordo com a matéria-prima utilizada em cada tipo de 

artesanato como: o barro, madeira, fibras, fios, conchas e escamas, vidro e outros. Cada 

divisão e tipo de artesanato por matéria-prima possui uma entrada, seguidas por seções 

específicas de imagens e inscrições textuais.  

A capa e a entrada do livro apresentam 07 imagens, a maioria delas intercaladas por 

um fundo branco. Nelas, nos olham as mãos dos artesãos em obra, trançando as fibras 

vegetais, dando forma ao barro, talhando a madeira, confeccionando a renda de bilro, 

retocando as escamas ou dando forma ao vidro. Mais uma vez é o poder das mãos dos 

artesãos catarinenses que se encontra disposto em um outro tipo de visualidade. Quem faz a 

apresentação do livro é a jornalista e doutora em literatura e estética pela Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC, Daisi Vogel. Em seu texto a jornalista discorre sobre o 

fazer, a inventividade e as experiências compartilhadas acerca do artesanato, incorporando o 

seu passado utilitário e artístico e a sua inserção nos círculos de consumo de bens simbólicos 

tradicionais em plena era das máquinas e industrialização. 

                                                           
40 Luís Henrique da Silveira foi Governador de Santa Catarina pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro – PMDB durante dois mandatos consecutivos entre os anos de (2003 – 2010). 



150 

 

Figura 45 – A capa do livro “Feito a mãos” 

 

Fonte: FEITO A MÃOS, 2009, capa do livro. 

 

A jornalista explora a questão da diversidade dos artesanatos brasileiro e catarinense, 

discutindo suas questões de utilidade e ornamento desde os grupos pré-coloniais, como os 

Guarani e os Sambaqui, valorizando a produção da cerâmica e a relevância da figura da 

mulher e os adornos com motivações religiosas ou os brinquedos e as miniaturas. Daquele uso 

do artesanato na vida comum e no cotidiano, o que a autora levanta é que o crescente interesse 

comercial para a questão do artesanato foi se formando com o desenvolvimento da integração 

comercial e do turismo a partir da década de 1960, efetuando uma distinção de cada região do 

Estado a partir de suas regiões e a pluralidade dos seus artesanatos (FEITO A MÃOS, 2009, 

p. 09). Daisi Vogel (2009) elabora uma interessante reflexão sobre as mudanças da palavra e 

do lugar social do artesanato, recorrendo aos séculos XVI e XVII, quando as denominações 

de artista e artesão tinham o mesmo sentido até sua separação,  consolidada no século XIX, 

com a instauração de uma modernidade estética e de uma superação do belo sobre o útil. A 

jornalista questiona as fronteiras da arte, artesanato e arte popular, propondo uma distinção do 

trabalho manual, como aquele praticado por hobby, paixão ou complemento, aprendido em 

revistas e desprovido de um pertencimento específico a um contexto cultural, do artesanato de 

“tradição” e do conceito de arte popular. Ao se referir ao artesanato de “tradição” Daisi Vogel 
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(2009) os compreende a partir da noção de patrimônio imaterial, caracterizando-o pelas 

técnicas que são envolvidas em sua feitura que, 

 

[...] implicam um saber, passado de uma geração para outra, e cuja origem faz parte 

da vida das pessoas que o produzem. Os objetos são, nesse caso, a manifestação 

material de um saber imaterial, e não são modificados por modismos. Atualmente, 

tende-se mesmo a considerar que artesanato de verdade é aquele em que a qualidade 

e a admiração causada pelos seus produtos denotam o peso de uma técnica (FEITO 

A MÃOS, 2009, p. 13) 

 

Ao passar pela questão da arte popular a autora salienta que a pesquisa intelectual, a 

crítica, a erudição e a espontaneidade do artista também se manifestam na qualidade, nas 

singularidades e na popularidade dos seus produtos. Na visão da jornalista aconteceu “[...] 

uma renovação dos ofícios artesanais, adaptados às interações comerciais complexas da 

modernidade. E assim muito artesanato reencontrou o seu vigor” (FEITO A MÃOS, 2009, p. 

07). Tentando aproximar o artista do artesão e o artístico do artesanal, em suas considerações, 

Daisi Vogel (2009) estabelece uma perspectiva que destaca a criatividade, os significados e a 

ausência de função prática no artesanato catarinense, que se encontra entreposto no processo 

de massificação e circulação de bens simbólicos e seus códigos,  mensagens e sensibilidades. 

Na abordagem do livro “Feito a Mãos” (2009) os indivíduos e sujeitos ganham mais 

visibilidade, como a artesã Osmarina, que trabalhava com o barro, Máxima, que 

confeccionava bonecas, Antônio que talhava a madeira, Jones, as escamas e Maria José as 

conchas. De maneira geral, a visualidade do livro faz referências e identificações sobre o 

nome e a identidade dos artesãos e artesãs e dos seus locais de produção.  

Máxima de Souza, é uma das personagens destacadas no livro, o artesanato das irmãs 

Souza é escolhido como a imagem de entrada da seção de fibras vegetais, que contém ao todo 

22 páginas com cerca de 77 imagens. A imagem da “face” de uma boneca feita por Máxima 

contempla duas páginas do livro, a primeira está justaposta em primeiro plano, seguida por 

um segundo plano fosco e escuro que evidencia o tom de harmonia das cores das fibras 

vegetais em contraste com os tons das cores vermelha, preta, bordô e cinza das linhas e fibras, 

com o rosa do blush, o verde dos botões e o branco das inscrições textuais. A imagem da 

boneca e o nome de Máxima de Souza são utilizados para apresentar por meio de um pequeno 

texto a diversidade do artesanato de fibras vegetais.  
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Figura 46 – A “face” da boneca de palha das irmãs Souza na entrada do artesanato de fibras 

 

Fonte: FEITO A MÃOS, 2009, p. 56-57. 

 

Do utilitário ao decorativo, o artesanato ajuda a contar a história de diversos tempos, 

seja as vassouras de cipó, as cestas de palha ou os anjos, santos e presépios produzidos com as 

fibras. A segunda imagem do artesanato das irmãs Souza presente na publicação, está disposta 

na página seguinte. Nela, podemos ver a imagem de toda a boneca produzida por Máxima que 

foi exposta na primeira imagem, posicionada e apoiada diante de um fundo preto e a parede 

de um local ou de uma residência que se assemelha com a casa onde viviam as artesãs. No 

canto esquerdo e inferior da imagem é possível visualizar uma espiga de milho seca, que 

provavelmente estava sendo desfiada para ser utilizada como os “cabelos” das bonecas.  Na 

imagem visual da boneca o cinza e o bordô do crochê aplicado no gorro e no adorno no final 

de sua indumentária, as linhas, as sementes, os laços, o blush, os botões e as flores imitam a 

imagem de uma boneca de palha que sugere sensações e requintes de feminilidade e beleza 

decorativa, artificializada de acordo com o gosto da artesã e de boa parte do seu público 

consumidor.  
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Figura 47 – A boneca de fibras vegetais e a espiga de milho 

 

Fonte: FEITO A MÃOS, 2009, p. 58. 

 

No canto superior esquerdo da página está escrito um pequeno texto que apresenta 

características sobre a artesã e o seu artesanato, junto a um possível futuro presente como 

expectativa, 

 

De idade inconfessa, Dona Máxima Souza é uma senhora simples do interior de 

Araranguá, cuja única herança que poderia deixar, se tivesse para quem, seria o 

talento ímpar de criar bonecas de palha de milho e fibra de bananeira. Ela usa botões 

e quaisquer pequenos objetos que sirvam de enfeite para montar peças que 

emocionam pela simplicidade e pelos detalhes. Faz gorrinhos de crochê e aplica um 

blush nas bochechas. (FEITO A MÃOS, 2009, p. 58) 

  

Só que os textos e as imagens da seção de fibras vegetais e do livro não evidenciam 

apenas o nome e o artesanato de Máxima, mas o artesanato, a identidade e o local de produção 
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de muitos outros artesãos de Santa Catarina. Seja o presépio, o tabuleiro de xadrez do 

contestado ou os bonecos do violeiro, do pescador e do mascate confeccionados por Doralice 

Horn em Mafra, ou as figuras bíblicas e populares produzidas por Margot Clímaco, Rita 

Garcia, Elodritha Fuchs, Silvia Mônica Stutzer, Guiomar e João de Souza e Soeli Motta. Os 

quadros feitos e assinados por João Olíbio, as petecas da brincadeira e do cotidiano, 

fabricadas por Maria Kunnen Hilleshein e Júlia Terezinha Perandt, as bonecas, anjos de bucha 

e palha de milho, as camponesas, a bruxa ou a fada em representações de movimento ou em 

modelo tradicional, o espantalho com os morangos de Rancho Queimado e a vovó criadas por 

Nilze Rodrigues, Irene Felizberto, Valdira da Rocha Farias, Sibylle Invi, Elisiane Steffens e 

Sther Prachnau Strobel, trazem à tona um pouco da plástica do artesanato catarinense, 

produzido num período subsequente ao da década de 1980. O coelho e os vasos coloridos 

feitos com taquara por Ademir Seman, o peixe de butiá de Nina Amorim, a estrela de cipó de 

galho de árvore de Rute Pfeiffer, o botão de rosa de Aurita da Silva, e a cesta de galinha 

tramada por Rosa dos Santos, nos dão uma ideia da dimensão das identidades, locais e grupos 

sociais em que os artesãos e os seus artesanatos estão diretamente envolvidos. 

A participação de famílias como a Tamanini que faz vasos de cerâmica com o toque 

das fibras vegetais e de associações como a Tramas da Terra e as suas cestas de palha de trigo, 

a Passos de Fibra com suas bolsas de tiririca, taboa e butiá ou a Itaimbé Artes com os chinelos 

de taboa e o acabamento do tear. Os raros cintos de fios de tucum trançados por Eloína 

Batista, a pelica de bananeira feita no tear de prego por Dona Enedina Bernardi e os demais 

tipos de artesanatos utilitários como as esteiras de perí, taboa e junco ou as que são 

confeccionadas nos teares. Os grupos indígenas como os Guarani e Xoklengs são 

referenciados por suas etnias, inclusive pelo nome de suas aldeias. No livro “Feito a Mãos” 

(2009) temos a informação de que os balaios arredondados de cipó de João Evilásio Pereira 

vêm de Araquari, que as cestas de cipó e bambu de seu Patrício Raulino é de Biguaçu ou que 

os cachepôs feitos de fibra de bananeira e cipós são produzidos por pessoas como Osnilda 

Pahulsk, Elfi Mokwa, e os balaios e bibelôs de cipó-imbé articulados por Leonir Weiss.  

No século XXI, com a emergência das noções de memória e patrimônio, tanto para o 

produtor quanto para o consumidor a questão do conhecimento do produto vai se tornar muito 

importante, seja ele um conhecimento técnico, social, estético ou de mercado. Saber que a 

procedência dos balaios de cipó e bambu de Evilásio Leal é de Bombinhas ou que o samburá 

de cipó é produzido por Jucimar José Olímpio, e aquele efeito entre o claro e escuro do cesto 

de bambu foi pensado e executado por Bento Belarmino Guilherme e Salvador Antônio 

Espíndola, acrescenta valor aos interesses de todos os sujeitos e agentes que participam do 
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processo de produção da plástica desses artesanatos. A sensação e a segurança de ter o 

conhecimento de que as vassouras de palha de milho vêm da Serra, feitas por Doraci 

Basqueroto, as de cipó-liaça feitas pelos irmãos Mandel e Noel Ribeiro são Norte do Estado, 

que os chapéus de palha de trigo, de Maria Borsatto e Aurora Ana Galiazzi é da região do 

Oeste, os de butiá de Maurina Pedroso e Pedra do Santos Mota do Sul, ou que a peneira de 

Dona Benta é feita na Praia Grande e os garrafões empalhados em cipó-liaça feito pelas mãos 

de Domingos Feltrim, em Urussanga, significa ainda mais as peças de artesanato que são 

produzidos por cada artesão. 

A prerrogativa da matéria-prima, artesão e o seu local de produção associada ao 

processo criativo de sua arte é uma constância quase que majoritária nos textos e na 

visualidade do livro. Os segundos planos das imagem alternam as suas cores conforme as 

cores e formas de cada tipo de artesanato, o que notabiliza de fato o visual das suas 

produções. É o artesão e a sua localidade que ganham mais espaço dentro desse ambiente 

visual e das politicidades sensíveis do século XXI, constatando uma nítida alteração no 

regime escópico e no modo de ver o artesanato e o artesão em comparação com o anonimato 

da década de 1980, na visualidade do catálogo “O Poder das Mãos” (198?). O que se verifica 

aqui, é que com esse tipo de perspectiva, que buscava seguir as demandas conceituais do 

“patrimônio” e as prescrições do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB41,  instituído no 

ano de 1995, as políticas culturais do Estado conseguiram agregar muito mais valor cultural e 

mercadológico para os artesanatos e as famílias e associações de artesãos com a difusão desse 

tipo de linguagem no livro. 

Assim, o universo do processo de produção do artesanato vai se aproximando daquilo 

que é considerado artístico, com todas as suas questões de autoralidade, estética, significados, 

conteúdos simbólicos e representações, com os seus mais variados signos icônicos e plásticos. 

É o sensível e o comum da comunidade e das suas formas de visibilidade e disposição que se 

colocam nas relações entre estética/política. Se Jacques Rancière (2005) interpreta as 

intervenções políticas dos artistas a partir de uma partilha do que é sensível, quer dizer as 

                                                           
41  O PAB desenvolveu e lançou um documento de Base Conceitual do Artesanato no ano de 2010, com o 

objetivo de estabelecer uma distinção dos conceitos de trabalho manual, artesanato e arte popular, 
estabelecendo classificações tipologias e funcionalidades para organizar o segmento no território nacional 
com o apoio das coordenações estaduais. As carteirinhas de artesãos hoje são expedidas pelo setor de 
artesanato da Secretaria Estadual da Assistência Social, Trabalho e Habitação que coordena o PAB no 
Estado. Para possuir uma carteirinha o artesão precisa comparecer frente a uma comissão de avaliação do 
PAB, executar alguns de seus trabalhos e mostrar algumas fotos de suas produções. Ao possuir a 
carteirinha o artesão tem acesso aos eventos organizados pelo PAB, isenção de ICMS no Estado, facilidades 
de crédito e contribuição para fins previdenciários. A profissão de artesão foi regulamentada a nível 
nacional em 2015, após a publicação da lei nº 13.180 que estabelece diretrizes para as políticas públicas de 
fomento à profissão. 
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artes transitam entre o campo da autonomia e de uma submissão, com as suas exclusivas 

manobras de emancipação ou dominação, comungando “[...] posições e movimentos dos 

corpos, funções da palavra, repartições do visível e do invisível [...]” onde “[...] a autonomia 

de que podem gozar ou a subversão que podem se atribuir repousam sobre a mesma base” 

(RANCIÈRE, 2005, p. 26). 

A noção da presença incorporada do passado/futuro no presente é primordial para 

tentar analisar como se constituem as relações entre essas dimensões temporais. Na ótica do 

entrelaçamento temporal, é o passado e o futuro do artesanato que se inscrevem e ocupam um 

lugar no presente. Como diria a historiadora Regina Beatriz Guimarães Neto (2014), não é 

uma repetição ou o retorno do mesmo, mas imagens do passado que ganham legibilidade no 

presente, com elementos relacionados à experimentação de novas situações e “[...] formas de 

existência, novas formas de governar, novas apropriações políticas, econômicas e culturais, 

indicando sua pertença ao presente” (GUIMARÃES NETO, 2014, p. 46). Nesse emaranhado 

de tempos, o historiador-artesão vai verificando as permanências e descontinuidades, 

operando com os diversos ritmos do tempo, ora pausando, dilatando ou condensando-os em 

uma coexistência com a disposição dos espaços ele segue examinando “[...] um mosaico de 

espaços-tempos; atua numa narrativa, numa linguagem, numa relação entre palavras que 

interferirá decididamente na produção múltiplas de significados, que diz respeito ao novo e à 

diferença” (GUIMARÃES NETO, 2014, p. 57-58). 

Em Araranguá, o pedido e a necessidade de se ter um Museu Histórico era uma 

reivindicação de muitos moradores, professores, ativistas, artistas e intelectuais há décadas, o 

que aconteceu efetivamente no ano de 200942. O lugar43 escolhido para sediar o Museu 

Histórico e temático de Araranguá, foi o andar de baixo do Centro Cultural, na esquina da 

avenida 07 de Setembro, localizado no centro. Muitas pessoas se esforçaram e se mobilizaram 

para que ocorresse a inauguração do museu, mas dentre elas gostaria de destacar aqui os 

nomes de: Alexandre Rocha e Micheline Vargas Rocha. Alexandre Rocha tinha trabalhado na 

antiga Fundação Cultural por volta do ano de 1994, quando fez as entrevistas com os artesãos 

do Distrito de Hercílio Luz, entrevistando e documentando a memória dos artesãos e 

freqüentando a casa de produtores como as artesãs irmãs Souza. 

                                                           
42 O Museu Histórico de Araranguá foi inaugurado na gestão de Mariano Mazucco Neto no ano de 2009. O 
político que é o atual Prefeito de Araranguá (2016 – 2020) pelo Partido Progressista – PP, governou a cidade 
também entre os anos de (2004 – 2008) e de (2008 – 2012). 
43  O lugar escolhido para sediar o Museu da cidade abrigou o Banco do Comércio na dédaca de 1940, o INCO 
(Banco da Indústria e Comércio) do Rio Grande do Sul, em 1945 e o Brasil Meridional, em 1985. Fonte: 
www.webjornalcriciuma.wordpress.com. 
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Nos documentos que foram guardados por Cantídia, que chegou até a mim pela 

sobrinha das artesãs, Verônica Souza, encontrei uma espécie de rascunho de uma carta, que 

até então nunca tinha sido entregue ao seu destinatário. Como toda experimentação do 

passado gera uma espera no futuro, no documento escrito por Cantídia na década de 1990, 

pode se averiguar o horizonte de expectativa da artesã, que pouco tempo antes de falecer, 

reclama a Alexandre da demora de se abrir um museu na cidade, vendo o espaço como mais 

um ponto turístico. A artesã enxerga nas peças de louça antiga que guardava em sua casa e no 

artesanato um valor histórico e cultural, lamentou que estas estavam prestes a ser vendidas 

para um colecionador de São Paulo. 

 

Alex como vais, tudo bem? Assim espero. Alex já se passaram cinco meses que 

vieste aqui em casa e falas-te que ias do dia 01 a 04 de maio fazer um curso sobre 

museu a mando da Prefeitura, e estavas interessado nas peças antigas que tenho aqui 

em casa, estão todas no mesmo lugar esperando pela abertura deste museu que está 

demorando demais, eu tenho medo de roubo porque este mês roubaram uma 

televisão as quatro horas da tarde nesta casa em frente da nossa. Alex peço que 

venhas aqui em casa hoje à tarde por que si não der certo o museu temos um 

comprador de São Paulo que faz coleção de peças antigas que quer comprar tudo. Eu 

disse a ele que ia te consultar porque admiras muito o que tenho de peça antiga, e do 

artesanato, e o museu será uma honra, mais um ponto turístico para Araranguá, 

tenho certeza. Eu peço a você meu amigo, para conseguir uma pessoa digna como 

você para avaliar o preço de cada peça. Espero ser atendida no tempo certo como 

pedi, desde já obrigado, tudo de bom pra você, sua família e a casa da cultura. Até 

logo e Deus te guarde. Tia Tida e Maxinha. (MANUSCRITO DA CARTA DE 

CANTÍDIA A ALEXANDRE ROCHA, S/D, Acervo particular família 

Souza/Alexandre Rocha) 

 

A intencionalidade de Cantídia em “musealizar” e/ou vender seus artesanatos e suas 

peças familiares demonstra o seu medo de perda diante das mudanças culturais da 

comunidade nas últimas décadas. Mesmo não conseguindo presenciar a criação do museu, a 

expectativa de Cantídia só foi atingida no ano de 2009 quando alguns dos artesanatos das 

irmãs Souza fizeram parte da primeira exposição do Museu Histórico de Araranguá, nomeada 

como “A cultura e os encantos do distrito de Hercílio Luz”. Como as políticas culturais 

catarinenses da década de 1980 centraram seu programa e suas ações na ampla 

comercialização e catalogação do artesanato, a falta de orientação técnica e de preocupação 

com a transmissão desses saberes interferiu diretamente na queda de produção e na 

intromissão dos atravessadores, como na redução do interesse das gerações mais novas pela 

continuidade dessas práticas, despertando o desejo de musealização dos artesanatos no século 

XXI. Mas esse não era um fenômeno exclusivo da cidade de Araranguá, pois a introdução da 
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noção de salvaguarda e a universalização do patrimônio cultural produziram o que François 

Hartog (2013) denomina como o imperativo da proteção. Para proteger o passado, a história 

do presente teve que fabricar lugares de memória e museus criados a partir de valores e 

sujeitos locais, em busca de uma história “própria”. 

 

Figura 48 - A inauguração do Museu Histórico de Araranguá 

 

Fonte: www.culturaararangua.blogspot.com, autor desconhecido, 2009. 

 

Para a abertura do Museu Histórico de Araranguá (Figura 48) os historiadores 

Alexandre Rocha e Micheline Vargas procuraram se aproximar dos artesãos do Distrito de 

Hercílio Luz para a pesquisa, adquirindo peças, fotografando e documentando o artesanato da 

região para a exposição. Os mitos, a fé, o imaginário, a geografia e a cultura das localidades 

do Distrito estiveram entre os principais temas eleitos pela historiadora Micheline Vargas e 

pelo museólogo Idemar Ghizzo. Nesse processo, ocorreu à aquisição de artesanatos e uma 

oficina com as artesãs de Ilhas para fazer os chapéus e chapeuzinhos de palha de butiá que 

foram selecionados para o acervo ou doados aos visitantes como lembranças do evento 

(Figura 50). A exposição contou com a produção de um folder e de um banner de divulgação, 

os artefatos arqueológicos44 como a cerâmica, os utensílios de agricultura e pesca, o 

artesanato e os templos e capelas da região foram às ferramentas escolhidas para produzir esse 

                                                           
44  Os vestígios arqueológicos expostos na  inauguração do Museu Histórico de Araranguá foram encontrados 

e disponibilizados pelo Grupo de Pesquisa e Educação Patrimonial e Arqueologia – GRUPEP da 
Universidade do Sul Catarinense – UNISUL. 
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passado. Máxima de Souza foi fotografada e entrevistada pela equipe do museu, na imagem 

abaixo (Figura 49) aparece à artesã apresentando uma boneca de fibras vegetais que foi 

vendida para fazer parte da exposição.  

 

Figura 49 – Máxima e o artesanato das irmãs Souza 

 

Fonte: Acervo Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza. Sandro Ramos, 2009. 

 

Figura 50 – As artesãs de Ilhas e a produção dos chapeuzinhos de palha para a inauguração do museu 

 

Fonte: Acervo Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza. Sandro Ramos, 2009. 
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. 

Na entrada do ambiente do museu, o expositor inicial, apresentava uma série de 

imagens com todos os personagens envolvidos no processo de organização da exposição. 

Como um espaço social democrático e interativo o museu utilizou como seus principais 

suportes de memória os objetos e as imagens para compor uma narrativa. Posicionados em 

expositores brancos foram exibidos os chapéus de palha com exemplares das matérias-primas 

com as quais as artesãs os confeccionaram, em conjunto com legendas que apresentam esses 

objetos, ao lado do tear de fazer que estava sobreposto sobre a imagem da artesã Dona Picurra 

(Figura 51). Em um outro expositor, localizavam-se as vassourinhas, anjos e bonecas de palha 

produzidos por Máxima de Souza, junto com uma pequena legenda que apresenta descrições 

sobre o artesanato decorativo e a sua localidade, com a imagem da artesã ao fundo (Figura 

52). A exposição também contou com a presença de um barco e outros instrumentos e 

imagens de pesca e agricultura.  

Os chapéus, barcos, instrumentos de pesca e agricultura, assim como os chapéus de 

palha de butiá e o artesanato das irmãs Souza podem ser problematizados enquanto objetos 

semióforos na primeira exposição temática do museu. Na concepção de Krzysztof Pomian 

(1998) semióforo é um tipo de objeto visível que é investido de significados invisíveis e que 

por sua composição de suportes e signos, busca atrair a visão do espectador para alguma coisa 

invisível que pode programar ou afetar seu comportamento. Só que o objeto inscrito em sua 

aparência visível sugere apenas um provável emprego ao seu consumidor. Mas o seu emprego 

e o seu uso após a sua recepção pode se transformar com o transcorrer do tempo e dos 

espaços. Pomian (1998) coloca que nem sempre um semióforo forma uma linguagem, mas ele 

todavia serve de linguagem, como numa troca entre o visível e o invisível, com dois ou mais 

observadores. 
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Figura 51– O artesanato do Distrito de Hercílio Luz na exposição do Museu Histórico de Araranguá 

 

Fonte: Acervo Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza. Sandro Ramos, 2009. 

 

Figura 52 – O artesanato das irmãs Souza e a artesã Máxima no Museu Histórico de Araranguá 

 

Fonte: Acervo Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza. Sandro Ramos, 2009.  
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O objeto que é um semióforo é de fato feito “[...] para ser olhado, quando não 

examinado nos seus mínimos pormenores. Para impor aos seus destinatários a atitude dos 

espectadores” (POMIAN, 1998, p. 80-81). Mas a apreciação sensorial de um semióforo vai 

além da visão, ela alcança outros sentidos que os rodeiam de uma proteção que é proporcional 

a sua hierarquia. Um objeto também pode virar um semióforo quando ele têm a sua função 

investida por outros meios, seja quando ele se encontra em exposição ou quando é 

descontextualizado. Todo esse cuidado com os objetos, colocados em vitrines ou expositores 

potencializa o desejo de olhar e o significado investido sobre o objeto. Quando um artesanato 

adquire esse cuidado e proteção, quer dizer que ele consolida os seus elos com o invisível e as 

suas propriedades visíveis passam a ser signos admiráveis, transfigurados em expósitos nas 

coleções ou acervos de museus (POMIAN, 1998). 

Ao tecer considerações sobre o programa “Tesouros Humanos Vivos” da Unesco 

(1993) e o sistema francês de distinção dos “Mestres da Arte” (1998), Regina Abreu (2003) 

entende que num mundo globalizado onde a crescente preocupação com o intangível, os 

saberes próprios de cada cultura e os fazeres que permanecem durante séculos, como o 

artesanato, estariam correndo o risco de desaparecer. Os mestres artesãos, que de um lado são 

portadores e herdeiros de um conhecimento e que do outro produzem novas obras e tipos de 

arte, tornaram-se assim “[...] lugares de memória, elementos de ligação entre o passado e o 

futuro” (ABREU, 2003, p. 94). Como o caso de Dona Máxima de Souza, Dona Picurra e de 

todas as artesãs que participaram do processo de montagem da exposição “A cultura e os 

encantos do distrito de Hercílio Luz”. No entanto, a prioridade do sistema francês, assim 

como a dos programas do IPHAN sobre patrimônio imaterial, seria a de um apoio para que 

esse saber fazer fosse transmitido a outras gerações, onde o artesão passava a ser reconhecido 

e incentivado como “Mestre da Arte” por cada aluno ou discípulos que estes formavam. Para 

preservar os artesãos do futuro era preciso transmitir aquele saber específico e raro. As 

particularidades e a singularidade de cada artesão e da sua arte, quando valorizadas e inseridas 

no “[...] campo artístico lembram peças raras e únicas que despertam nossa atenção numa 

visita a um museu” (ABREU, 2003, p. 91).  

No caso de Araranguá, a musealização do artesanato das irmãs Souza não aconteceu 

de maneira isolada, mais em diálogo com outros artesãos e alguns dos trabalhos artesanais 

dessa região litorânea da cidade, especialmente a região de Hercílio Luz e Ilhas. A exposição 

desses objetos pode ser interpretada como uma “fetichização”45, tanto por estar num local de 

                                                           
45 Formas de deslocamento de atributos sobre os significados dos objetos nos museus (MENESES, 1994, p. 26). 
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salvaguarda ou até mesmo de “congelamento”, modificando a sua condição de objeto de 

circulação entre os artesãos e seus consumidores, transformando-se num semióforo 

(MENESES, 1994; POMIAN, 1998). A musealização do artesanato não foi feita 

aleatoriamente pela comunidade, mais com a iniciativa do museu e dos próprios artesãos que 

participaram ativamente do processo de confecção dos produtos e da ocasião de abertura 

segundo os seus próprios interesses. A exposição também é uma valoração dos seus trabalhos 

como artesãos diante de todos para ser visto e acessível como parte da história e patrimônio 

cultural da cidade. Diferentemente de alguns artesãos, Máxima não compareceu a exposição e 

nem teve a oportunidade de conhecer o museu, mas era de seu interesse a presença e a escolha 

dos artesanatos que foram expostos como parte dessa história. Assim como pode ser 

evidenciado nos manuscritos de Cantídia, a preocupação e desejo de musealização já não era 

algo ingênuo para as artesãs. Máxima de Souza, na condição de idosa e única artesã, 

contribuiu para o projeto de musealização consciente da descontinuidade da prática do seu 

artesanato na família. 

Numa outra perspectiva, ações de criação de museus e patrimonialização de 

artesanatos e objetos tradicionais são fenômenos de produção de objetos semióforos. Os 

semióforos não se alimentam da continuidade, mas sim dos questionamentos da ordem do 

tempo e do jogo visível e invisível, da presença e da ausência. A presença e a evocação do 

passado por meio da memória, do patrimônio e de uma valorização do local são sintomas que 

abrem as relações e interações entre o presente e o futuro, com seus princípios de esperança 

ou ameaça. Do passado a um futuro que talvez não seja assim mais tão radiante, que é como 

uma linha de sombra que nos faz questionar os regimes temporais e nos coloca entre o 

presente e um passado que não passa. E nesse presente marcado pela experiência da crise do 

futuro é que a lógica do patrimônio imaterial foi instaurada para enfrentar o potencial perigo 

de uma não transmissão dos saberes. Por isso, é com responsabilidade e precaução que 

podemos investir o nosso presente de futuro, sem futurismos e presentismos, endividado 

precisamente com as pessoas do futuro, como bem pontuou François Hartog (2013). 

Ainda que a musealização do artesanato tenha acontecido no centro da cidade, essa 

exposição não teve nenhuma ligação com outras políticas culturais para que ocorresse um 

acompanhamento e valorização desses artesãos em suas localidades. Mas deve se notar, que 

na ocasião de criação do museu existiu um esforço de aproximação com esses produtores e 

artistas que participaram do processo, sentindo-se representados com a exposição dos seus 
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artesanatos no museu. Talvez, cabe pensar o museu não como um repositório de objetos, mas 

como um laboratório que envolve a pesquisa e o diálogo contínuo entre o museu, os artesãos e 

suas comunidades (MENESES, 1994). Um museu não pode ser apenas de um local de 

“congelamento” de objetos e imagens dos artesãos e seus artesanatos, como não pode servir 

apenas para agradar familiares, expositores e artistas, ele nem mesmo tem o poder de 

assegurar uma continuidade dessas práticas, mas pode ser um instrumento de valorização e 

criação de outras políticas culturais que fomentem um diálogo com essas comunidades de 

artistas e artesãos que continuam confeccionando os seus trabalhos em Araranguá. 

Quando Máxima faleceu, no ano de 2010, o vereador João “Cabo Loro” entrou com a 

iniciativa de um projeto de lei municipal, nº 2.940, que visava modificar o nome do prédio 

Centro Cultural de Araranguá para “Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza”, 

aprovado e sancionado pelo Prefeito Mariano Mazucco Neto, no dia 17 de Dezembro do 

mesmo ano. Após a organização de outras exposições temáticas que se sucederam no museu, 

boa parte dos artesanatos das artesãs e das peças que estavam presentes na exposição foram 

mobilizadas e adequadas numa sala de exposição permanente no Centro Cultural, ao lado do 

Arquivo Histórico. Como por exemplo as bonecas, esteiras decorativas e um vestido de palha 

que Máxima e Cantídia confeccionaram para uma sobrinha-neta desfilar numa parada de 07 

de Setembro durante a década de 1990. O vestido foi uma doação da professora de artes do 

Colégio Murialdo, Débora Alano.  
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Figura 53 – O vestido de palha no Centro Cultural Artesã Máxima Astrogilda de Souza 

 
Fonte: Acervo particular do autor, 2016. 

 

Pelo que conheci da artesã Máxima e das irmãs Souza, seja pessoalmente ou pelas 

fontes históricas, acredito que se as artesãs fossem escolhidas para colaborar com algum 

programa semelhante ao do IPHAN, do Programa “Tesouros Humanos Vivos” da Unesco 

(1993) ou do sistema francês de distinção dos “Mestres da Arte” (1998), elas até aceitariam 

participar se fosse para privilegiar uma transmissão dos seus saberes direcionada para os 

membros e/ou mulheres da sua família. Máxima e Cantídia chegaram a transmitir o saber 

fazer dos seus artesanatos para as suas sobrinhas, que adquiriram este conhecimento mas não 

conseguiram dar continuidade a esta prática. Talvez, o caso do fim do artesanato das irmãs 

Souza seja mesmo uma questão de geração ou das ordens do tempo. 

Para problematizar essas questões do tempo, a História concebe o conhecimento de 

experiências que estão ligadas a pessoa e as experiências interpessoais como uma expectativa 

que se realiza no futuro presente, com a esperança, o medo e a inquietude que fazem parte 

dessa expectativa e a constituem (KOSSELECK, 2006, p. 310). Com a morte da artesã 

Máxima, aquele futuro temido e esperado, se tornou passado, e outro futuro presente se 

alinhou entre o espaço da experiência e o horizonte da expectativa. Na conjugação da 

presencialidade dessas três temporalidades, cabe ao historiador verificar as durações, as 

variações e as suas singularidades. Operando com o passado e o futuro no presente, o 
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historiador-artesão vai deixando para trás aquele presente “passado” com os seus futuros 

“passados”, para mirar um novo “presente futuro”, com o seu “passado futuro” e “futuro 

futuro” (KOSSELECK, 2006, p. 232). Sabendo que com a sucessão de todo o presente 

concebível, os passados e futuros também se alteram, procurei produzir esse conhecimento 

histórico como um rito de passagem das artesãs, com o intuito de estabelecer uma relação 

com esse passado para torná-lo contemporâneo do presente.  

 

5.2 – A escrita da dissertação como rito de passagem 

 

Seguindo os princípios de responsabilidade e precaução, e ciente das ausências das 

certezas que a irreversibilidade da morte e do fim da prática do artesanato das irmãs Souza se 

consumava na ruptura de um presente contínuo, parei para tentar resolver como quitaria a 

minha dívida com o passado e o futuro. E diante dessa queda de experiência e desse duplo 

endividamento com um presente multidirecional, minha “culpa essencial” me levou a tomar a 

decisão de pesquisar e escrever a História das artesãs irmãs Souza como um rito de passagem. 

Tratando do futuro e abordando o passado num contexto em que o imediato, o efêmero e 

amnésia nos assombram com o que François Hartog (2013) considera como um presente 

tirano, multiforme e multívoco, onde a responsabilidade do historiador de inscrever o passado 

futuro no presente se faz mais do que necessária.  

Foi numa certa vez quando visitava Máxima nos anos de 2008 e 2009, na sua casinha 

que foi construída após a ocorrência do Furacão Catarina em 2004, que andando sobre as 

antigas ruínas da antiga casa das artesãs em Canjicas, vi o anjo da História do qual se referia 

Walter Benjamin (1987), se afastando de algo que ele encarava fixamente, com seus olhos 

escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas e o seu rosto dirigido para o passado. Onde 

via, 

 

[…] uma cadeia de acontecimentos, ele [...] uma catástrofe única, que acumula 

incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa em nosso pés. Ele gostaria de deter-

se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do 

paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. 

Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, 

enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que 

chamamos de progresso. (BENJAMIN, 1987, p. 226) 
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Figura 54 – As ruínas da antiga casa das artesãs irmãs Souza 

 

Fonte: Acervo particular do autor, 2009. 

 

Seja nos encontros com Máxima ou nos encontros secretos que tive com Cantídia e 

Amália por meio das fontes históricas, nessas relações que temos entre as gerações que nos 

precedem e aquelas que estão à nossa espera, o passado das artesãs irmãs Souza parecia que 

me dirigia um apelo para que fosse aberto. Articular esse passado que relampeja nessas 

imagens que foram reconhecidas e justapostas aqui como uma reminiscência que é 

exatamente para ser utilizada nesses momentos de perigo, para assim quem sabe, despertar 

alguma centelha da esperança no futuro. É como alude Walter Benjamin (1987), o historiador 

“[...] extrai de uma época uma vida determinada e, da obra composta durante essa vida uma 

obra determinada, no qual o seu processo histórico é preservado e transcendido” 

(BENJAMIN, 1987, p. 231). É nesse tempo saturado de “agoras” que o historiador-artesão 

“[...] transforma essa matéria-prima, que é a experiência da vida humana, em um produto 

sólido, útil e único [...]” (BENJAMIN, 1987, p. 221).  

Produto de uma montagem feita a mão, produzida por um trabalho técnico e 

escriturário que constrói aqui um túmulo como um rito de passagem das artesãs, introduzindo-

as no discurso e compondo uma linguagem do passado que ganha espaço no presente e 

possibilita a sociedade se situar, utilizando a narrativa como um meio de enterrar os mortos 
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para estabelecer o seu lugar entre os vivos (CERTEAU, 1982, p. 107). Como um “dever-

fazer” que está convertido em um ato de comunicação, vou as valorizando e as eliminando, 

escrevendo sobre “[...] aquilo que não se faz mais, conciliando o que surge com o que já 

desapareceu, criando no presente, um lugar (passado ou futuro) a preencher [...]” (CERTEAU, 

1982, p, 107-108). Foi com o objetivo de substituir esse ausente que com o processo de 

pesquisa consegui levantar materiais sobre a plástica, a linguagem e o passado do artesanato 

de fibras vegetais em Santa Catarina na década de 1980, analisando as formas de negociação 

das irmãs Souza com as políticas culturais deste contexto. Em sua prática performativa, a 

historiografia “[...] se serve da morte para construir por meio da narratividade uma 

representação para ela, articulando uma lei no presente que impõe um querer e um saber ao 

destinatário [...] (CERTEAU, 1982, p. 108). 

Em seus ensaios sobre Walter Benjamin, Jeanne-Marie Gagnebin (2014) constrói 

reflexões para as relações entre escrita, morte e transmissão, indicando que ela é mesmo uma 

separação, despedida, mas também se assemelha a uma espécie de nascimento ou início. Para 

dar sentido à escrita, me mantenho à distância do mundo imediato, criando um “[...] intervalo, 

que me separa, me afasta, me corta, mas também me permite nomeá-lo [...]” (GAGNEBIN, 

2014, p. 25). A análise desse passado obedece a interpretação de documentos, rastros, ligados 

ao presente específico do historiador, que se faz como prática de sepultamento, reconhecendo 

a dívida que me liga a esse passado e me opondo à fragilidade da existência singular a favor 

da esperança e de sua conservação na memória dos vivos. Como um ritual fúnebre e ético, a 

inscrição da visualidade do seu artesanato de fibras vegetais e da negociação das artesãs irmãs 

Souza com as políticas culturais da década de 1980 na historiografia, almeja dar uma 

continuidade ao seu passado e a sua memória para além do espaço da atualidade imediata. Por 

isso escrevo, para enterrá-las e honrá-las como mortas, para enterrar também talvez o meu 

próprio passado, lembrando dele e talvez dele me livrando, para “viver enquanto mortal e 

morrer enquanto vivente, para me inscrever na linha de uma transmissão intergeracional, a 

despeito de suas falhas e lacunas” (GAGNEBIN, 2014, p. 30). 

Ao longo de toda a analogia, vimos que no decorrer de sua trajetória foram 

construídos diferentes tipos de representações e sentidos sobre as irmãs Souza e o seu 

artesanato. Seja no anonimato do catálogo “O Poder das Mãos” (198?) ou pelo não-dito na 1ª 

Feira do Artesanato Catarinense. Nas posições tomadas pela sua imagem na capa do jornal “O 

Estado” (1976) à feira de Hannover na Alemanha ao lado do jogador de futebol Pelé. 

Recebendo a homenagem póstuma com a carteirinha de artesã nº 001 de Santa Catarina 
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(1987) ou sendo considerado como um “Artesanato Único” (1995) no “Evento Top 

Empreendedor 95. Após o falecimento de Cantídia, a publicação do livro “Feito a Mãos” 

(2009) e a musealização do artesanato das irmãs Souza na inauguração do Museu Histórico de 

Araranguá (2009) são algumas das últimas representações produzidas enquanto Máxima ainda 

estava viva, logo depois da morte da artesã, em 2010, seu nome passou a denominar o prédio 

do Centro Cultural de Araranguá. As práticas e a linguagem elaborada pelas representações 

das irmãs Souza e do seu artesanato geraram sentidos que se comunicam com as nossas 

representações mentais e se conectam com uma linguagem de signos, códigos e conceitos que 

estão associados a convenções sociais. É o caráter público e social da linguagem que se 

apresenta sobre o domínio simbólico da vida, o que Stuart Hall (1997) faz questão de abordar 

por meio de um enfoque construtivista, introduzindo a noção de como as palavras, as imagens 

visuais e as coisas funcionam como signos dentro do coração da vida social (HALL, 1997, p. 

13).  

Em outros termos, são os atores sociais que dão sentido as coisas com os seus sistemas 

representacionais e a correlação que existe entre os seus níveis materiais, conceituais e 

significativos. Essas interconexões nos permitem compreender um pouco mais dos códigos e 

contextos da história da cultura. Se levarmos em conta que a relação entre um significante e 

um significado é uma resultante determinada por cada tempo e momento histórico, é 

interessante notar que as suas representações nos revelam como se deram as mudanças e 

alterações na sua significação, abrindo o “[...] constante 'jogo' de produção de sentido, e a 

constante produção de novos sentidos e interpretações” (HALL, 1997, p. 16). Sabendo que os 

sentidos e significados não permanecem fixos conforme os signos que estão dispostos em si 

ou que foram determinados e articulados intencionalmente pelos seus produtores, Stuart Hall 

(1997) chama a atenção para a busca de um processo “ativo de interpretação” dos sentidos e 

da linguagem que captamos, que logicamente nesse caso está direcionado para o artesanato 

das irmãs Souza, assim como para as fontes históricas e os agentes que estavam envolvidos 

com a plástica e as políticas culturais acerca do artesanato. Observando que dos seus aspectos 

mais interativos e dialógicos emergem as relações de poder que envolvem diferentes atores 

dos mais variados gêneros, posições e status sociais. 
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Figura 55 – Máxima e o artesanato de Araranguá no banner da 2º Conferência Nacional de Cultura 

 

Fonte: Acervo particular do autor, 2009. 

 

O que Stuart Hall (2005) presume é que estaria se configurando uma desintegração 

nacional das identidades, mas por outro viés existe um reforço da resistência das identidades 

locais e nacionais diante da globalização, onde identidades entram em queda, mas novas 

identidades híbridas estão assumindo o seu lugar (HALL, 2005, p. 69). Como o caso do 

artesanato das irmãs Souza, que apesar de não obter uma continuidade, foi exposto junto com 

o artesanato de Araranguá na exposição de inauguração do Museu Histórico. E que no mesmo 

ano foi difundido junto com o museu, a música, a dança e outros tipos de artesanato, 

representando a cidade nas imagens do banner da etapa municipal da “2º Conferência 

Nacional de Cultura” (2009) sobre Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento. 

Logo, mais tarde, com a morte de Máxima Astrogilda de Souza, seu nome foi deslocado para 

ser o nome de identificação e denominação do prédio do Centro Cultural de Araranguá. Esse 

deslocamento “[...] desarticula as identidades do passado, mas também abre possibilidade de 

novas articulações: a criação de novas identidades, a produção de novos sujeitos [...]” (HALL, 

2005, p.17-18). Portanto, as relações entre o global e o local não se limitam apenas a uma 

homogeneização cultural, mas são caracterizadas pelo retorno do local por meio de questões 

como etnia, gênero ou classe, mostrando que nas transformações da sociedade e dos sujeitos 

são forjadas situações que saem do nosso controle, subvertendo nossas tentativas de criar 

mundos fixos e estáveis. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao problematizar as táticas de negociação das artesãs irmãs Souza com as políticas 

culturais da década de 1980 procurei analisar as representações visuais construídas sobre seu 

artesanato como arte popular num contexto de globalização. As artesãs irmãs Souza 

produziam uma espécie de artesanato de fibras vegetais que incorporou elementos da cultura 

local-global em seus suportes materiais, suas formas e representações. Amália Luzia, Cantídia 

e Máxima de Souza aprenderam a fazer o artesanato com a mãe, transmitido como uma 

prática de uso cotidiano pelas quais faziam instrumentos e coisas artesanais utilitárias para o 

ambiente doméstico. Após a morte dos pais das artesãs, o artesanato deixou de ser apenas 

prática das horas vagas para se tornar um ofício e a principal fonte de sobrevivência para as 

irmãs Souza. As mudanças estruturais e a intensificação da demanda do turismo na região do 

Morro dos Conventos nos anos 1950 provocaram uma modificação nos suportes materiais, 

nas técnicas e representações utilizadas na produção plástica dos seus artesanatos. Dos 

tradicionais chapéus de fibra de butiá, as artesãs começaram a produzir bolsas, tapetes, 

bonecas, palhaços, bruxas, índios, presépios, quadros, esteiras, vestidos e outros tipos de 

artesanatos de cunho artístico e decorativo. 

Foi por meio das personagens Amália, Cantídia e Máxima de Souza e de uma 

biografia sobre os seus artesanatos que nos inserimos na negociação das artesãs com essas 

políticas culturais. Ao analisar o catálogo “O poder das mãos”, identifiquei o microcosmo dos 

artesanatos de fibras vegetais e a estética do cotidiano produzida pelos artesãos de Santa 

Catarina na década de 1980. Nos planos e nos enquadramentos do ambiente visual 

reproduzido pela visualidade do catálogo, foi possível examinar o modo como os artesãos e os 

artesanatos eram vistos pelas políticas culturais do Estado. No documento não existe qualquer 

referência sobre os artesãos e os seus lugares de produção, ou seja, os artesãos eram vistos 

como pessoas anônimas e os artesanatos como peças descaracterizadas e despersonalizadas.  

Por meio das imagens sobre o artesanato de Santa Catarina no catálogo “O poder das 

mãos” investiguei as relações entre estética e política reconhecendo suas politicidades 

sensíveis. A visualidade do catálogo inscreve diferentes sentidos para o Estado e para os 

atores sociais, indeterminando as identidades dos artesãos, o que de fato nos mostra que na 

estética também existe uma base política. A presença das imagens dos artesanatos na 

visualidade do catálogo pode ser encarada como uma manobra de submissão, intervenção e 

autonomia dos artesãos em um espaço de disputa por apreciação visual. 

Nas imagens do artesanato das irmãs Souza, publicadas na página do documento, as 
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figuras do índio, da bruxa, das bonecas, leques e sombrinhas estão acompanhadas de códigos 

estéticos populares e femininos. A visualidade do artesanato das artesãs no catálogo nos 

interliga a identidade das irmãs Souza e à cultura da localidade de Canjicas e do Distrito de 

Hercílio Luz, posto que, nas imagens visuais de suas produções estão codificadas tanto as 

crenças, como as técnicas e saberes que eram empregados no processo de feitura dos seus 

artesanatos. O uso e a combinação dessas técnicas e códigos são interpretados aqui como 

táticas articuladas com o objetivo de incluir as suas produções artesanais nos sistemas de 

apreciação visual. É por intermédio dessas imagens que temos acesso ao imaginário de uma 

cultura constituída por valores estéticos burgueses e por valores associados às políticas 

culturais relacionadas à identidade local, aplicados por meio de novas tecnologias ao gosto 

dos seus consumidores. 

Os planos de Governo e as políticas culturais que eram elaboradas pelo Programa 

Catarinense de Desenvolvimento do Artesanato – PROCARTE incentivavam essa prática por 

meio dos segmentos da cultura e do turismo. A gente catarinense, a diversidade e as 

microrregiões de Santa Catarina eram uma aposta para vender a imagem do Estado durante o 

processo de globalização e internacionalização de uma cultura popular. Munidos de uma 

concepção de cultura passadista, as instituições e intelectuais do Estado utilizaram o 

artesanato de Santa Catarina como uma estratégia para exportar o Estado e atrair a classe 

média num período de recessão e desemprego. Para isso, os governos da década de 1980 

proporcionaram o que podemos considerar como um “boom” do artesanato catarinense, 

fomentando por meio de suas políticas de demanda um regime de valor para esse tipo de 

mercadoria, cadastrando e organizando associações e núcleos de artesãos, publicando 

materiais de difusão e construindo espaços coletivos para ampliar a circulação e consumo 

desses produtos.  

O complexo CITUR-RODOFEIRA, em Balneário Camboriú e o auditório da 

Secretaria do Trabalho, na cidade de Florianópolis, foram dois desses lugares onde 

aconteceram algumas dessas feiras e eventos. Na concepção de arte instituída pelo 

PROCARTE, concebida como arte para as massas, a maioria dos espaços destinados para a 

circulação e venda dos artesanatos apresentavam um caráter coletivo, deixando de destacar o 

artesão como artista e a singularidade de cada artesanato, comercializando esses produtos 

como uma “arte” que pode ser comprada em atacado, como em feiras de batatas e legumes. 

As artesãs irmãs Souza estiveram presentes em algumas dessas situações, vendendo 

seus artesanatos e negociando direta ou indiretamente com os agentes do Estado e 
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consumidores dos seus trabalhos. A justaposição dos textos e imagens produzidos sobre os 

eventos que identifiquei a participação das irmãs Souza, permitiram avaliar quais eram as 

posições e os modos de agir das artesãs, que muitas vezes por mais que pudessem alegar 

doença, cansaço ou timidez, secundarizavam os eventos promovidos pelas políticas culturais 

do Estado, ora afirmando, negando ou alternando as suas presenças apenas com a 

representação dos seus artesanatos ou das suas outras irmãs que não eram artesãs. Tomar 

posição pelo não-dito, se fazer invisível ou não se deixar ver, eram algumas das táticas de 

resistência e negociação que foram estabelecidas pelas artesãs diante das políticas culturais. A 

submissão do artesanato das artesãs irmãs Souza ao uso e aos sentidos produzidos por suas 

representações qualifica as suas produções ao que se conceituava na década de 1980, como 

arte popular. Com a circulação e recepção do artesanato das irmãs Souza nos eventos 

estaduais e internacionais, as artesãs e as suas produções se tornaram figuras de apreciação 

sensorial da cidade de Araranguá. 

Os processos criativos empreendidos pelas artesãs envolviam técnicas como o 

trançado, a costura e o crochê, assim como a manipulação das espécies vegetais da região e de 

materiais industriais, como linhas, blush e botões. A partir da disposição das imagens visuais 

de algumas de suas peças, selecionei alguns dos temas locais-globais para caracterizar as suas 

produções, como a visão holística dos pescadores no peixe de botões, as crenças locais na anja 

de fibras vegetais, a paisagem litorânea no quadro de Ilhas ou os códigos estéticos femininos 

em suas bonecas. Os seus processos criativos não se restringiam a variação dos 

conhecimentos e das formas, dos suportes materiais e das representações que eram incutidas 

nos seus “objetos”, mas se estendiam para o modo como as artesãs organizavam e expunham 

os seus artesanatos na sua residência, se representando como artistas da cidade de Araranguá. 

Com a morte de Amália e Cantídia e o avanço do século XXI, a aceleração histórica e 

o medo da perda foram os principais sintomas de preocupação que circundaram a 

continuidade do seu artesanato. As publicações produzidas durante esse período evidenciam a 

assimetria existente entre o passado e a crise do futuro. A emergência da noção de patrimônio 

imaterial e a visualidade do artesanato das irmãs Souza no livro “Feito a mãos” indicaram as 

diferenças entre as politicidades sensíveis da década de 1980 e a dos anos de 2009, onde os 

artesãos e os seus lugares de produção passaram a ganhar espaço e referência, agregando 

valor de autoralidade, estética e qualidade aos produtos que estão expostos no documento. As 

noções de preservação e conservação e a volta de um passado presente em Araranguá 

configuraram o entrelaçamento temporal que foi constituído sobre o caso do artesanato na 

cidade. Com a inauguração do Museu Histórico de Araranguá e a exposição sobre o Distrito 
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de Hercílio Luz, o artesanato das irmãs Souza e de outros artesãos da região, foram um dos 

principais “objetos” transformados em semióforos expósitos, potencializando outras relações 

dessas peças no museu. Ressoando significados visíveis e invisíveis para os agentes 

produtores e suas peças, representados como sujeitos ativos no processo de musealização e 

nas suas localidades. 

O falecimento de Máxima de Souza no ano de 2010 fez com que aquele temido futuro 

presente virasse passado, alinhando outros tipos de futuro no horizonte de expectativa. Após a 

morte da última artesã e a não continuidade na produção dos seus artesanatos, a identidade de 

Máxima foi deslocada para uma nova identificação híbrida local, escolhida para dar nome ao 

prédio do Centro Cultural de Araranguá. Na trajetória e na queda da experiência das artesãs 

irmãs Souza, as representações e os sentidos que foram produzidos sobre o seu artesanato se 

modificaram de acordo com o tempo, o gênero ou as posições e status dos atores sociais que 

estavam envolvidos com o seu sistema de produção, circulação e consumo.  

Provocado diante dessa situação, em decorrência de minha trajetória e do meu lugar de 

historiador, minha intenção aqui foi a de justificar a escrita da dissertação sobre as artesãs 

como um rito de passagem. Acredito que apesar de todas as falhas e lacunas de transmissão 

entre as gerações, escrever sobre a sua negociação com as políticas culturais da década de 

1980 é também uma forma de dar sentido e continuidade para a história e memória visual das 

artesãs no futuro. Para analisar estratégias das políticas culturais e os sentidos que foram 

produzidos sobre os artesãos e os artesanatos de Santa Catarina, ainda é necessário ampliar os 

enfoques, os problemas e as ferramentas de estudo, visto que essa é uma questão complexa 

que abrange diferentes conceitos, temporalidades e táticas dos atores sociais. Ao pesquisar o 

conjunto de textos e imagens difundidos a respeito do tem tracei biografias dos artesãos e de 

suas produções, considerando tanto a sua diversidade cultural, como os processos criativos e 

os lugares e regiões de produção, comparando os espaços destinados à circulação e consumo 

dos artesanatos com os espaços que foram promovidos para expor as produções de artistas de 

“grande arte”. Quem sabe, ao detectar as brechas que existem entre as práticas, discursos e 

representações, possamos reescrever a história para produzir novos cenários para o campo da 

visualidade e da arte do artesanato em Santa Catarina. 
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