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A Produção do Espaço Urbano de Criciúma-SC e seus Agentes de Transformação  

 

 RESUMO 

 

Esta dissertação propõe-se a mostrar como se deu a produção/reprodução do espaço urbano do 

município de Criciúma em Santa Catarina, a partir da análise dos agentes políticos, 

econômicos e sociais envolvidos nesse processo.  Esta pesquisa teve como aporte central o 

conceito de espaço de Henri Lefebvre e sua ampliação feita por Ana Fani Alessandri Carlos, 

como também o conceito de paisagem que nos deu pistas para observarmos as transformações 

sucedidas nessa cidade. O primeiro momento deste trabalho esteve centrado em analisar o 

papel da indústria carvoeira na produção do espaço urbano, sob a égide do Estado, 

observando o plano da prática espacial, por meio da intervenção na vida cotidiana. O segundo 

buscou compreender o processo de reestruturação produtiva, quando o carvão deixou de ser 

primazia na economia e novos produtos inseriram-se no seu modelo industrial: a cerâmica, a 

indústria têxtil, a metalurgia, o plástico e outros produtos, acompanhados pelo 

desenvolvimento do setor de serviço e pelo comércio. Essa nova realidade trouxe um novo 

dinamismo para a cidade, pois pessoas de cidades vizinhas foram atraídas pela oferta de 

emprego e vieram morar em Criciúma. Esse campo proporcionou abertura para que os agentes 

imobiliários aumentassem a especulação. Dentro desse contexto, o novo paradigma 

econômico passou a estabelecer um novo perfil do trabalhador, visto que muitos setores 

passaram a exigir mão de obra especializada. Por tudo isso, foram surgindo instituições de 

ensino superior e de nível técnico, formando profissionais para atender a demanda de 

mercado. Por último, utilizaram-se os reflexos do novo paradigma econômico ao impor a 

necessidade de intervenções espaciais para assegurar a expansão do capital industrial, o que 

levou o Estado a realizar obras de infraestrutura no espaço urbano criciumense. Tais 

intervenções resultaram numa nova paisagem urbana, o que levou o prefeito a preocupar-se 

em criar uma tradição com base na figura dos grupos étnicos que fundaram a cidade, como 

forma de dar uma identidade para os moradores. Cabe ainda destacar que, apesar das 

constantes transformações advindas ao espaço urbano de Criciúma, isso não significou para 

ela a perda da sua memória.  

Palavras Chave: produção do espaço, práticas espaciais, reestruturação produtiva, reforma 

urbanística e paisagem.  
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The production of urban Space and its agents of transformation in Criciúma-SC  

 

ABSTRACT 

 

This dissertation proposes to show the development of the urban production/reproduction 

space in the city of Criciúma in Santa Catarina through the analysis of the political, 

economical and social agents involved in this process.  This research has  as the central 

contribution the space conception of Henri Lefebvre and its expansion made by Ana Fani 

Alessandri Carlos as well as the concept of landscape that has given us clues to observe the 

successful transformations in that city. The first part of this research is centered on 

investigating the coal industry's role in the production of urban space, under the aegis of the 

State, observing the plan of spatial practice, through intervention in everyday life. The second 

part is focused on understanding the process of productive restructuring, when coal ceased to 

be the primacy in the economy and new products were inserted in its industrial template: 

ceramics, textile, metallurgy, plastic and other products with the development of the service 

sector and trade. This new reality has brought a new dynamism to the city as people from 

neighboring towns were attracted by the offer of employment and started living in Criciúma. 

This field provided facilities so that estate agents increased the speculation. In  this context, 

the new economic paradigm passed to establish a new profile of workers because many 

sectors began to require specialized labor. Due to this fact, institutions of higher education 

and technical professional level emerged in order to enable professionals to meet the market 

demand. Lastly, by using the reflections of the new economic paradigm to enforce the need 

for spatial interventions, it was possible to ensure the expansion of industrial capital, which 

led the State to carry out infrastructure works in the urban space of Criciúma. Such 

interventions resulted in a new urban landscape, which led the Mayor to be concerned about 

creating a tradition based on the figure of the ethnic groups that founded the city as a way of 

giving an identity to the residents. It is also important to emphasize that, despite the constant 

transformations from the urban space of Criciúma, it does not mean its memory was lost. 

 

Keywords: production of space, spatial practices, productive restructuring, urban reform and 

landscape.  
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_____________________________________________________________INTRODUÇÃO 

 

 O urbano é uma das invenções da humanidade que mais me fascina e, sobretudo por a 

sua complexidade. Inicialmente, isso se deu durante a minha primeira graduação em História, 

quando me dediquei a pesquisar sobre a cidade de São Paulo, o que resultou na produção de 

uma monografia. Após terminar essa etapa acadêmica, cursei mais duas graduações, uma em 

Geografia e outra em Pedagogia. Finalmente decidi aprofundar meu conhecimento num 

campo de pesquisa em Stricto Sensu, contudo ainda não havia definido qual seria o meu 

objeto de estudo. A resposta veio, quando estive pela primeira vez em Criciúma-SC, em 2009, 

para visitar um conhecido que estava lá a trabalho. Ao chegar à cidade, esperava encontrar 

marcas da economia carvoeira mais acentuada na paisagem urbana; mas, ao contrário, 

deparei-me com edifícios modernos que, à primeira vista, causaram-me a impressão de uma 

cidade erguida há poucas décadas.  

  Sabemos que, à primeira vista, a paisagem pode nos revelar muita coisa e ao mesmo 

tempo ocultar outras. Neste caso, cabe uma análise cuidadosa, para se explicarem melhor os 

processos evolutivos que aos nossos olhos se encobrem. Por isso, resolvi examinar com mais 

propriedade a produção do espaço urbano de Criciúma.         

Outra razão que me motivou para essa pesquisa foi o contexto histórico e econômico 

da cidade, em âmbitos regional e nacional. Criciúma, por longas décadas do século XX, 

forneceu energia advinda do carvão mineral, em especial para a Companhia Siderúrgica 

Nacional-CSN, que passou a produzir aço (matéria-prima indispensável a outras indústrias). 

Essa matéria-prima exerceu um papel importante no processo de consolidação da 

industrialização do Brasil e da política de substituição de importações. 

 Criciúma hoje ocupa uma notável posição no sul catarinense e se configura como polo 

regional e sede da Associação dos Municípios da Região Carbonífera-AMREC, composta por 

10 municípios. Estando também entre os cinco maiores municípios do estado de Santa 

Catarina, com uma  população de 192,236 hab., conforme o censo do IBGE de 2010.  

Atualmente possui uma elite comercial e industrial e uma ampla oferta de bens de serviços. 

Desse modo, Criciúma hoje se configura em uma cidade média, de acordo com as definições 

preliminares Corrêa:  

 
Cidade média] Lugar central, caracterizado por poderosa concentração da 

oferta de bens e serviços para uma hinterlândia regional. Neste caso, trata-se 

do que se convencionou denominar de capital regional, foco do comércio 
varejista e de serviços diversificados, dotado de amplo alcance espacial [...] 

Possui uma elite comercial. (2007:31)  
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Na análise desse objeto real, a cidade de Criciúma, buscou-se compreender o processo 

de produção/reprodução do espaço urbano, dentro de uma conjuntura política, social e 

econômica. Efetivamente, esta análise incorporou as relações de produção/reprodução do 

espaço urbano dessa cidade, em três momentos: a) a fundação de Criciúma e as políticas 

traçadas pelo Estado para extração do carvão; b) o processo de reestruturação produtiva e os 

fatos decorrentes de tal mudança; c) a reforma urbanística da cidade, na qual se buscou 

discutir como a ação do Estado, articulada ao capital, interferiu diretamente na produção do 

espaço, transformando o plano da prática espacial por meio da intervenção na vida dos 

moradores. 

Para atender a tais prerrogativas, utilizamos matrizes teóricas da Geografia, tais como     

o conceito de paisagem de Milton Santos, e com apoio de outros autores: Sauer, Berque e 

Zukin. Dentre as diversas abordagens acerca do tema, sobressai-se em referência o conceito 

de produção do espaço, tendo como aporte central o conceito de espaço Henri Lefebvre e sua 

ampliação e análise urbana de Ana Fani Alessandri Carlos.  

Segundo Carlos (2011:57), o conceito de espaço de Lefebvre é de “produção do 

espaço”, pensado na perspectiva econômico-social. Nesse sentido, Damiani faz o seguinte 

apontamento:  

 
[Lefebvre foi] O primeiro marxista a propor a inerência da categoria espaço, 

num pensamento sobre a formação econômico-social capitalista produzindo 

uma revisão do que poderia ser definido como noção abstrata e matemática 
do espaço [...] Assim Lefebvre, trata a questão do espaço, não apenas sob o 

ponto de vista da produção, mas o da reprodução das relações de produção. 

(2008:10).  
 

Carlos (2007: 12) ainda afirma que “[...] o espaço surge enquanto nível determinante 

que esclarece o vivido, na medida em que a sociedade o produz, e nessa condição apropria-se 

dele e domina-o”. Partindo dessa prerrogativa, a análise do espaço nos leva a compreender 

que o modo de existência do homem dá-se por meio da apropriação do espaço, onde ele cria 

possibilidades para sua própria sobrevivência. Reforçando tal pensamento, Damiani (2001: 

48) argumenta: “Apesar das formas variadas de utilização, o uso dos espaços é um 

pressuposto da vida”. Isso porque o homem reside no espaço e nele produz tudo para a 

consumação da vida. Desse modo, o espaço possui uma dimensão do social e do concreto, 

onde a vida humana germina. O espaço, portanto, compõe-se de relações entre seres humanos, 

na medida em que se apropriam dele e o produzem. É nesse âmbito que o capital se realiza 

hoje e o faz através do espaço, isto é, produzindo o espaço, enquanto exigência de 

acumulação continuada do capital, articulada ao plano mundial. (CARLOS, 2007:26).  
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A pesquisa aqui apresentada procura apontar a produção do espaço como produto de 

acumulação decorrente de um conjunto de questões envolvendo uma conjuntura econômica, 

social e política.  Para Carlos, o processo de produção do espaço abarca o de reprodução, que 

envolve a capacidade criadora do homem no decorrer da História.  

 

A produção do espaço como horizonte de análise aponta como trajeto a 

dialética produção/reprodução, que superaria o horizonte de uma abordagem 

antropológica da realidade em tela. A noção de produção/reprodução aparece 

como tentativa de pensar o caminho da compreensão da realidade numa 
totalidade mais vasta, sem fragmentá-la. Envolve, dessa forma, pensar a 

historicidade do homem – capacidade criadora de criar história – e o devir aí 

contemplado. Nesse sentido, no seio do processo de produção do espaço 
supera-se a análise que se fecha ao que está contido nele mesmo: as formas 

materiais, a paisagem, a morfologia. (CARLOS 2011: 26). 

 

Desse modo, para entendermos o processo de produção/reprodução do espaço urbano 

de Criciúma, faz-se necessário fazer uma abordagem histórica, pois, cada momento guarda 

suas especificidades que, no entanto, se efetivam a partir da dinâmica imposta pelos agentes 

envolvidos. A propósito, Carlos nos diz:  

 

A cidade, enquanto construção humana é um produto histórico-social e nesta 

dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do 

processo histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da 
vida humana, obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade 

contém e revela ações passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se 

constrói nas tramas do presente – o que nos coloca diante da impossibilidade 
de pensar a cidade separada da sociedade e do momento histórico analisado. 

(2007: 11). 

 

A citação acima vem colaborar para a ideia de que a produção da cidade (e do espaço) 

sustenta-se em diversos tempos, o qual aparece materializado na paisagem. A esse respeito, o 

seguinte texto de Sauer (1998:42) é bastante elucidador: 

 

Não podemos formar uma idéia de paisagem a não ser em termos de suas 
relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas com o 

espaço. Ela está em um processo constante de desenvolvimento ou 

dissolução e substituição. Assim no sentido corológico, a alteração da área 
modificada pelo homem e sua apropriação para o uso são de importância 

fundamental. A área anterior à atividade humana é representada por um 

conjunto de fatos morfológicos. As formas que o homem introduziu são um 
outro conjunto.  

 

Podemos perceber na abordagem do autor, que a paisagem está vinculada ao espaço. 

Como afirma Rougerie (apud Carlos, 2011:59): “[...] a expressão material de tais 
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diferenciações: a paisagem”. À medida que ocorre a produção/reprodução do espaço urbano a 

paisagem se forma e transforma.  

Desse modo, a paisagem mostrou-se ser um conceito relevante nessa pesquisa, o qual 

criou possibilidades para pensarmos a respeito das transformações espaciais que Criciúma 

presenciou ao longo do século XX. 

Buscando instrumentalizar essa pesquisa, recorremos a importantes autores que se 

dedicam ao estudo da cidade, dentre eles Roberto Lobato Corrêa, David Harvey e Amélia 

Luiza Damiani, dentre outros. Sobre a formação cultural e novas territorialidades recorremos 

a Rogério Haesbaert. Para entendermos sobre reforma urbana, recorremos a Marcelo Lopes de 

Souza.    

O presente trabalho contou ainda com uma variedade de textos produzidos por 

pesquisadores de Criciúma, como livros, artigos, dissertações, teses. Além do mais, envolveu 

a consulta de publicações de jornais, planos diretores, mapas, fotografias, entre outros que 

tornaram possível a identificação do processo de produção de Criciúma em diferentes tempos. 

Esse trabalho inclui também uma pesquisa empírica, por meio de vários trabalhos de 

campo, que se somaram a cerca de 8 (oito) viagens a Criciúma, desde 2009. Isso possibilitou 

observarmos de perto o objeto de estudo em análise, a cidade de Criciúma, constituindo-se um 

dos importantes canais para aprofundarmos o nosso entendimento sobre a cidade. Durante as 

ocasiões em que estivemos lá, foi feito um levantamento bibliográfico, pelo qual sou grata à 

Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, por disponibilizar a consulta para 

pesquisadores. Igualmente ao arquivo histórico, conhecido na cidade como “Casa da Cultura”. 

Nele me debrucei por várias horas e dias, sobre jornais (de1950 a 1990) e seu rico acervo de 

fotografias, que revelam as transformações ocorridas na cidade, além de consultas 

bibliográficas disponíveis no local. Além disso, buscamos informações na Prefeitura 

Municipal da cidade, realizamos visitas ao centro comercial, a bairros, áreas de lazer, hospital, 

ao Paço Municipal, a mineradoras, uma delas, a Carbonífera Criciúma, em 2009. Durante essa 

visita, o então engenheiro dessa mineradora dispôs-se a esclarecer o processo de 

funcionamento de uma mina, que abrangeu uma apresentação de slides e exposições de 

ferramentas.  

Não de menor importância foram as entrevistas, pois a memória não é apenas reviver o 

passado, nos dá pistas para compreender determinadas experiências do presente. Como afirma 

Bosi (1987:17), “[...] na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar como imagens e ideias de hoje são experiências do passado.” Por tudo isso, este 

trabalho contou com entrevistas e conversas informais, que não aparecem no trabalho porque 
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revolvi preservar a identidade das pessoas, exceto do Historiador local Mário Belolli. Além 

disso, foram utilizadas entrevistas realizadas por outros pesquisadores locais, por 

acreditarmos em sua legitimidade.    

Este trabalho também utilizou linguagens não textuais, dentre elas o uso de 

fotografias. Ressaltando o valor da fotografia, Mauad (1996), revela em seu texto: 

“Historicamente, a fotografia compõe, juntamente com outros tipos de texto de caráter verbal 

e não verbal, a textualidade de uma determinada época.” Assim, a fotografia nos transporta 

para outros tempos, mostrando-se a cópia impressa da memória. Desse modo, ela se constitui 

como um meio que nos auxiliou na compreensão da produção/reprodução do espaço urbano 

de Criciúma em diversos tempos.   

A partir desses referenciais, tornou-se possível a reflexão a respeito dos fenômenos 

resultantes da produção/reprodução do espaço de Criciúma, que se mostrou em curso 

decorrente das constantes transformações do espaço. 

Segundo o exposto até o momento, a estrutura sugerida para a redação será 

apresentada a seguir. O primeiro capítulo considera o processo de colonização de Criciúma a 

partir da primeira leva de imigrantes europeus em 1880, quando adotaram inicialmente um 

modelo econômico agropecuário. Contudo, nosso enfoque será dado à análise da produção 

espacial a partir da descoberta do carvão em 1913, o que levou à produção de novos espaços.  

  Cabe destacar que a produção do carvão em Criciúma partiu de uma ação direta do 

Estado, que exerceu múltiplos papéis na indústria carvoeira, através de subsídios, criando leis, 

infraestrutura, com um sistema integrado mina/ferrovia e porto. Além de gerenciador do 

espaço, tornou-se também um dos principais consumidores do carvão, agindo ao mesmo 

tempo como produtor industrial. Tais ações visaram suprir a demanda energética no país, 

sendo que o carvão constituiu-se em um importante elemento para o crescimento industrial do 

país naquele momento. Um fato a ser salientado é que durante a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), o interesse do Governo Federal pela região carbonífera de Santa Catarina foi 

renovado. Naquela época, os empresários brasileiros foram obrigados a recorrer ao carvão 

nacional, que até então era visto com desprezo pela baixa produção e qualidade.  

Para suprir a demanda de energia, o Governo Federal criou um conjunto de leis, dentre 

elas a obrigatoriedade de empresas nacionais consumirem 10% do carvão nacional. Um novo 

ímpeto na produção do carvão deu-se quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). Naquele período, o Governo providenciou a construção da empresa estatal, a 

Companhia Siderúrgica Nacional-CSN, vindo esta a operar efetivamente em 1946. Além 

disso, elevou a obrigatoriedade de 10% para 20% do consumo do carvão nacional. Tais 
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medidas ampliaram a produção do carvão no Brasil. Isso nos conduz a apreciar as 

considerações feitas por Samson, (1980 apud Corrêa 2011: 45), “O Estado insere-se no 

contexto econômico, político e social de cada momento da dinâmica socioespacial da região 

em que se situa.” Decerto, a ação do Estado criou possibilidades para que outros agentes 

produzissem novos espaços.           

A concentração da população urbana em Criciúma acompanhava o aumento da 

produção do carvão. Pessoas de municípios vizinhos vinham morar na cidade, atraídas pela 

oferta de trabalho nas minas de carvão. O arranjo de moradia proposto para os mineiros eram 

as vilas operárias, construídas pelos donos das mineradoras e alugadas para eles. Assim, a 

cada mina aberta, surgia em suas proximidades um núcleo urbano para abrigar os 

trabalhadores, criando assim uma nova dinâmica sócio-espacial
1
 na cidade. Nesse sentido, 

Carlos (2007:63) faz o seguinte apontamento: [...] “o capitalismo produziu um espaço 

instrumental, aquele das relações sociais, o lugar e o meio da reprodução das relações de 

produção.” Dentro desse contexto, consideramos o papel dos sujeitos sociais envolvidos nesse 

processo, observando que o seu modo de vida era modificado, pois tiveram que se adequar a 

uma nova estrutura de moradia nas vilas operárias, deixando de ser pescadores e colonos para 

se tornarem mineiros. 

No segundo capítulo foi avaliado o processo de reestruturação produtiva em Criciúma, 

quando a cidade deixou de dar primazia ao carvão e novos produtos foram inseridos na 

produção local, ao mesmo tempo considerando os elementos que conduziram a tais mudanças. 

Nesse aspecto, foram observadas que as intervenções feitas pelo Governo Federal na 

produção do carvão no final da década de 1960 abalaram as estruturas existentes.  Uma delas 

envolveu a exigência aos donos das mineradoras que apresentassem uma proposta de 

mecanização na extração do carvão, que até então era feita de forma artesanal. Tal medida 

gerou uma crise no interior da própria cidade, com um grande número de desempregados. 

Buscando amenizar a crise social, o Governo Federal criou incentivos financeiros por meio do 

BNDES para investir na produção de novas mercadorias. De sorte que, alguns produtos que 

eram poucos expressivos na indústria local ampliaram significativamente a sua produção. 

Dentre eles, destacaram-se a indústria cerâmica, a têxtil, a metalúrgica, a de plástico e outras.  

                                                             
1
 Para os Geógrafos, não há consenso quanto à grafia sócioespacial com ou sem hífen, por isso, por razões 

teórico-conceituais, deve ser considerada a possibilidade de dupla grafia. “Sócioespacial”, sem hífen, se 
referiria apenas ao espaço social, em embate, “sócio-espacial” diria respeito às relações sociais e ao espaço 
simultaneamente. (CARLOS, A. F. A.; SOUZA M. L.; SPOSITO M. E. 2011:17-18).    
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Cabe enfatizar que na década de 1970 e 1980 houve o ímpeto na produção carvoeira 

em decorrência da primeira crise do petróleo em 1973. Porém, no início da década de 1990, a 

indústria carvoeira começa a agonizar, principalmente com a política adotada pelo então 

presidente Fernando Collor de Mello, durante o seu governo. A partir dele foram criadas 

novas leis que acabaram com o protecionismo do carvão, desobrigando a CSN de consumir o 

carvão nacional, seguida da política de privatização, levando o Governo Federal a não 

interferir mais na produção do carvão. 

Contudo, a economia criciumense foi amortecida com o novo paradigma econômico 

que já estava estabelecido na cidade. Esse novo modelo econômico se deu em cadeia de 

acumulação proveniente da produção carvoeira, o que induziu o advento de novas indústrias, 

atividades comerciais e dos bens de serviços.   

No terceiro capítulo, partirmos da análise do processo de transformação do espaço 

urbano da cidade, considerando as sucessivas reformas urbanísticas que a cidade presenciou. 

Conforme o considerado no segundo capítulo, o novo dinamismo na cidade acarretou vários 

problemas para ela: falta de saneamento básico, de moradia adequada, agregada aos danos 

ambientais gerados pela extração do carvão. Diante disso, a elite passou a exigir que as 

autoridades tomassem providências para resolver os problemas da falta de infraestrutura e da 

poluição na cidade. Buscando atender aos anseios da elite de ter uma cidade limpa e moderna, 

ao mesmo tempo assegurar a expansão do capital, o Estado passou a promover obras de 

reformas urbanísticas.  Neste caso, podemos destacar as reformas urbanísticas ocorridos nas 

décadas de 70 e 80 do século XX, em especial durante a gestão dos prefeitos Algemiro 

Manique Barreto (1973-1977) e Altair Guidi (1977-1983) pois consideramos que durante a 

gestão desses dois prefeitos as intervenções urbanas foram mais acentuadas. 

Para a realização de tais reformas, foi providenciada a elaboração do primeiro Plano 

Diretor de Criciúma, no ano de 1973. A partir dele, as intervenções urbanas passaram a ser 

executadas de forma mais planejada em diversos setores, como: construções de estradas, 

avenidas, parques, praças, terminal de ônibus e rodoviária, uma nova sede para a Prefeitura 

Municipal, monumentos urbanos, deslocamento do trem da área central da cidade em 

substituição por linhas de ônibus no local, revitalização de espaços públicos e a construção de 

um novo aeroporto, dentre outros. Nessa perspectiva, entendemos que houve uma 

mercantilização do espaço urbano em Criciúma. A reforma urbanística buscou atender o 

capital, o que levou ao fortalecimento do espaço urbano, despertando um interesse renovado 

do capital industrial e um sucessivo aumento da especulação imobiliária na cidade. 
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O processo de reforma urbanística criou uma nova feição urbana, trazendo no seu bojo 

a destruição da memória coletiva, levando os sujeitos sociais a perderem seus referenciais. 

(CARLOS, 2007:13). Porém, no âmbito dessas reformas, fazia parte do plano do prefeito 

Altair Guidi trazer uma nova aparência para a cidade e deixar para trás as marcas do carvão. 

Com a nova realidade urbana em Criciúma, o prefeito Altair buscou meios de ressignificar os 

referenciais das pessoas por providenciar a invenção de uma tradição, centralizada na figura 

dos imigrantes. Sobre esse assunto, Hobsbawm (1997) afirma que as tradições inventadas são 

reguladas por regras abertamente aceitas. Dessa forma, a invenção de uma tradição em 

Criciúma consistiu na apropriação por parte do Estado de algo que já existia no cotidiano da 

cidade: a territorialidade dos imigrantes, que, aliás, era algo notório na cidade, exposta no 

território através da religião, costumes, culinária, arquitetura e outros elementos. Sobre esse 

assunto, Haesbaert (1994:206) traz o seguinte reforço: “Territorialidade: pode ser a dimensão 

simbólica, o referencial territorial (simbólico) para a construção de um território, que não 

obrigatoriamente existe de forma concreta.” Desse modo, o autor reforça a ideia da dimensão 

simbólica presente no território. 

Durante as reformas urbanísticas em Criciúma, pôde-se ainda observar o seu caráter 

excludente e impositivo, pelo qual não se buscou promover o bem-estar social.  A população 

de baixa renda foi empurrada para as áreas periféricas da cidade, como parte estratégica da 

classe dominante. Podemos enunciar vários exemplos em outras cidades de situações como 

essa. Para ilustrar isso, podemos refletir sobre o que nos diz Lefebvre, (2008:101-102): “O 

que dizer, agora, do urbanismo haussmaniano, senão o que já se sabe? Estripação de Paris de 

acordo com uma estratégia, expulsão do proletariado para a periferia, invenção simultânea 

subúrbio e do habitat [...]”.  

De acordo com as abordagens do autor, a expulsão do proletariado para as áreas 

periféricas da cidade já é uma prática comum em muitas cidades. Isso ocorre quando o 

governo desapropria determinadas áreas para executar obras, ou devido à valorização do 

espaço. Diante disso, o pobre vê-se obrigado a mudar-se para as áreas mais afastadas da 

cidade, onde o custo das moradias costuma ser mais baixo.  

Em suma, considerando o exposto, o conjunto desta pesquisa consistiu em apresentar o 

processo de produção do espaço urbano de Criciúma, pela análise do extrato da cidade, ou 

seja, partindo de uma investigação, desde a gênese da cidade. Com isso, acreditamos conduzir 

o leitor a um maior entendimento sobre as diferentes etapas do processo de 

produção/reprodução do espaço urbano de Criciúma. Como aponta Carlos (2011:63) “[...] 
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espaço e tempo aparecem através da ação humana em sua indissociabilidade, uma ação que se 

realiza como modo de apropriação”.  

Por conseguinte, este trabalho envolveu um exame cuidadoso, dentro de uma 

perspectiva histórico-geográfica, buscando elementos sobre a base material e ideológica de 

Criciúma que nos ajudassem a singularizá-la. Isso envolveu considerarmos as ações dos 

sujeitos sociais como parte importante na construção do espaço urbano da cidade. 

Dessa forma, este estudo buscou integrar as questões sociais, políticas e econômicas, 

pois acreditamos que a produção do espaço não se dá de forma dicotomizada desses 

elementos. 

Cumpre ainda destacar que a noção de urbano utilizada nesta pesquisa remete-se à 

ideia de “lugar de reunião”, conforme o trecho abaixo: 

 

O urbano é cumulativo de todos os conteúdos, seres da natureza, resultados 
da indústria, técnicas e riquezas, obras da cultura, aí compreendidas maneira 

de viver, situações, modulações ou rupturas do cotidiano. [...] Pode-se dizer 

que o urbano é forma e receptáculo, vazio e plenitude, superobjeto e não-

objeto, supraconsciência e totalidades das consciências. (LEFEBVRE, 
2008:110) 

  

Como aponta Lefebvre, o urbano é um lugar de encontros, aglomerações, expressões 

culturais, da indústria, do comércio, do habitat. Apesar das definições apresentadas sobre o 

urbano, nossa preocupação neste trabalho não se consagra no fenômeno do urbano e sim na 

produção/reprodução do espaço urbano. 
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CAPÍTULO - I 

                                        

 

 

 

O PAPEL DO CARVÃO NA PRODUÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DE CRICIÚMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem sempre atingimos o todo concreto, embora o 

busquemos sempre... Mas o que atingimos é o pedaço da 

Terra, uma fração do acontecer humano. (SANTOS, 

1994: 14). 
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______________________________________________________________CAPÍTULO - I 

 

Nossa preocupação neste primeiro capítulo é buscar compreender o processo de 

produção/reprodução do espaço em Criciúma, no período de (1913 a 1960), a partir dos 

agentes políticos, econômicos e sociais. 

A produção do espaço urbano de Criciúma no período em estudo sofreu influência 

significativa do Governo Federal, em decorrência das ações que foram implantadas para 

extrair o carvão mineral. Nesse caso, podemos afirmar que a indústria carvoeira teve um papel 

importante na produção do espaço urbano da cidade, na medida em que exigiu infraestrutura 

para a sua exploração. Dentro desse contexto, podemos destacar a ferrovia cuja chegada 

significou mais infraestrutura de caráter urbano, pois cumpriu uma dupla função: a de escoar 

o carvão e a de transportar passageiros.  

É digno de nota, que a economia carvoeira não expandiu apenas o espaço físico, 

igualmente alterou as relações sociais e um novo modo de as pessoas se relacionarem com os 

espaços da cidade.  

De tal modo, para analisamos com mais propriedade sobre esse assunto, foi realizado 

um levantamento histórico de Criciúma, considerando, portanto, que conhecer a sua História é 

essencial para a compreensão da produção do espaço urbano atual. Isso vai ao encontro das 

considerações feitas por Santos,      

 

Nenhum estudo de geografia urbana que se respeitasse podia começar sem 

alusão à história da cidade, às vezes de forma abusiva. Era impossível 
abordar esta ou aquela cidade, sem preocupação de contar o que foi o seu 

passado. Porém hoje, fazemos frequentemente uma Geografia Urbana que 

não tem mais base no urbanismo. É uma pena, porque praticamente não 

ensinamos como as cidades se criam, apenas criticamos as cidades do 
presente. (1994:69) 

 

Como aponta o autor, o presente da cidade não está desconectado do seu passado. 

Tendo isso em vista, este capítulo partiu do início da ocupação territorial de Criciúma pelos 

imigrantes europeus e o modo de produção agropecuária introduzida por eles. Em seguida foi 

considerado o papel da economia carvoeira na produção/reprodução do espaço urbano 

criciumense.  
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Assentamento no território: os protagonistas da História  

 

O município de Criciúma foi ocupado pelos europeus com a política imigratória no 

Brasil no século XIX. Esse processo esteve atrelado aos interesses políticos e particulares de 

fazendeiros em São Paulo, levando alguns a promoverem ações para a vinda de imigrantes 

europeus para trabalhar na lavoura cafeeira, a exemplo do fazendeiro e político, o senador 

“Nicolau de Campos Vergueiro”. Uma das preocupações naquele momento era suprir a 

demanda de mão de obra nas lavouras de café. Isso significa que a vinda daqueles imigrantes 

para São Paulo não visou desenvolver uma agricultura com pequenos agricultores. O Estado 

aparelhava com financiamento e infraestrutura os cafeicultores em função da grande lavoura, 

não havendo, portanto, interesse dos fazendeiros nem dos políticos em favorecer a produção 

do café em torno de pequenos proprietários. O que lhes era aceitável era o trabalhador 

assalariado. (PRADO JÚNIOR, 1972: 227-238).  

Cumpre analisar certos aspectos da questão migratória para São Paulo. Naquele 

período, a lavoura cafeeira estava em plena prosperidade. Em comparação com Santa 

Catarina, não apresentava produtividade econômica significativa para o país. Aliás, até o 

início do século XIX, o estado catarinense ainda era alvo de muitas disputas entre a coroa 

portuguesa e os espanhóis. Conforme consta em documentos daquela época:  

 
1801, agosto, 3, São Paulo - Ofício do [governador e capitão general da 

capitania de São Paulo], Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, ao 

[secretário de estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Souza 

Coutinho, comunicando que publicou um bando  convocando voluntários 
para integrar o Regimento de Infantaria da cidade de São Paulo para prestar 

reforços a Guarnição da Ilha de Santa Catarina, com a promessa de terem 

baixa logo que se firmasse a paz. (ARQUIVO MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO, 1801, agosto, 3, doc. 8). 

 

 O exposto leva-nos a pensar que o processo migratório para Santa Catarina no século 

XIX tenha servido também com a finalidade de assegurar a posse daquele território para o 

Brasil. Assim, o ciclo imigratório para este país naquele período cumpriu uma dupla função: a 

de colonização e a de povoamento, de acordo com Prado Júnior: 

 
Aquêles que não se colocavam, ao analisarem do problema, no ponto de 

vista exclusivo dos interesses da grande lavoura e dos fazendeiros, 

encontravam a imigração, em primeiro lugar, como um dos elementos 

fundamentais da política de povoamento e de colonização do país. (1972: 

243). 
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 Decerto, a política imigratória do Brasil no século XIX atendeu a interesses distintos: 

de um lado suprir a mão de obra na lavoura cafeeira, e de outro ocupar os vazios 

demográficos no país. Quanto aos imigrantes que vieram para São Paulo, receberam como 

proposta o trabalho nas lavouras de café, enquanto os que foram para Santa Catarina 

receberam pequenos lotes de terra. A esse respeito o Jornal da Manhã, (11/08/1997, art. 8) 

relata que o engenheiro Joaquim Vieira Ferreira, nomeado pelo Ministério da Agricultura, 

demarcou 610 lotes e assentou 1.648 imigrantes em Urussanga, em 1878; ainda foram 

reservadas terras para que os imigrantes fundassem a colônia de São José de Cresciúma, (hoje 

Criciúma). Os colonos receberam um lote com uma área de cerca de 25 hectares. De acordo 

com alguns relatos, os colonos tinham um prazo de cinco anos para fazer o pagamento dessas 

terras para o governo. (ARNS, 1985: 47-48). Por outro lado, isso nos obriga a considerar 

Prado Júnior, (1972: 233) “[...] migração europeia do séc. XIX representa para o Brasil um 

tipo original de corrente povoadora.” No âmbito dessas ocupações espaciais, o autor ainda 

argumenta:  

 

[...] um sistema de povoamento a que se deu o nome de colonização, e que 

consiste na formação de núcleos agrícolas de pequenas propriedades 
agrupadas e cedidas em condições vantajosas a modestos lavradores. É assim 

que, ainda no século XVIII, se povoou a ilha de Santa Catarina e uma parte 

do Rio Grande do Sul. (1972: 229). 
 

Com base nesse modelo de colonização, cogitava-se transformar aquelas famílias em 

pequenos proprietários. Contudo, para Prado Júnior (1972:230), a formação de pequenos 

núcleos agrícolas no sul do Brasil, incorreu num erro, por se comporem de famílias de 

imigrantes recém-chegados ao Brasil, “[...] Alheios ao país, ignorando por completo o meio 

que vinham trabalhar, não sendo muitas vezes nem mesmo lavradores de profissão [...]”.  

Esses imigrantes tiveram que derrubar matas, abrindo vazios para o cultivo de cereais 

e para construção de moradias.  As primeiras habitações eram rústicas, construídas de pau a 

pique, cobertas com palha, nas margens do Rio Criciúma.  Depois surgiram casas de madeira 

cobertas com palha, cuja cobertura foi sendo posteriormente substituída por madeira. (ARNS, 

1985: 66).  

Além do isolamento do restante do país, aqueles imigrantes se depararam com outros 

desafios. A esse respeito podemos observar o que foi publicado no jornal Tribuna 

Criciumense:  
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[...] desajudados de recursos e amparo moral, os matagais impenetráveis, 

infestados de feras e de indígenas que resistiram bravamente à dominação do 

homem branco; que precisaram construir uma tosca choupana e esperar, 
pacientemente, a primeira colheita [...] (09/01/1956: 1-4).  

 

Como apontou o jornal, os imigrantes se envolveram numa disputa territorial com os 

índios que ocupavam aquelas terras. Segundo Cunha, (1992: 384) de norte a sul do Brasil 

tínhamos a presença de índios Carijós (Guarani), e da Lagoa dos Patos a Cananéia, os 

Tupiniquins. A literatura criciumense divulga ainda que os primeiros povos que habitavam 

aquela região foram os índios Tupi-Guarani, Carijós e Xoklengs. Além disso, o próprio nome 

da cidade atesta um legado daqueles povos. O nome Criciúma é originário do vocabulário 

indígena, que designava uma gramínea, abundante na área que hoje compreende o atual centro 

da cidade. Esses dados confirmam a existência de povos indígenas morando na região. 

Por essa razão, os imigrantes europeus foram vistos como invasores pelos povos 

indígenas, o que levou a constantes conflitos entre eles, conforme publicou um jornal na 

Itália, (1884 apud Jornal da Manhã 18/08/1997: art. 32), a respeito da morte de um colono, 

“Domênico”, em consequência de ataque dos nativos. Noutra publicação do mesmo jornal, 

aparece um pedido de pólvora dos imigrantes ao Governo Federal, sob a alegação de que era 

apenas para assustar os índios, visto que era proibida a matança dos nativos. Após duas 

tentativas desse pedido, o governo lhes concedeu uma verba de 252$000.  Isto indica que a 

ocupação do território criciumense pelos primeiros imigrantes não ocorreu de forma pacífica. 

Nesse caso, o resultado não foi diferente do que ocorreu no restante do Brasil: os índios 

saíram em desvantagem por não estarem munidos de pólvora, resultando na perda de vidas e 

de suas terras. Segundo os dados da FUNAI (2011), não há terras indígenas em Criciúma.  

Em suma, foi assim que se iniciou a ocupação de Criciúma. Segundo os dados do 

IBGE (2010), Criciúma, no decorrer do século XX, sofreu profundas alterações no seu espaço 

físico. Veja a seguir: a) Criciúma teve a sua gênese na antiga gleba que compreende hoje o 

município de Urussanga. Em seguida, foi anexado como distrito ao município de Araranguá, 

pela Lei Estadual nº 48 de 02 de setembro de 1892; b) em 1925, a vila de Cresciúma foi 

elevada à categoria de município pela Lei Estadual nº 1516, de 04-11-1925.  Pelo Decreto-lei 

estadual n°334 de 08-03-1933, foi criado o distrito de São Sebastião e anexado ao município 

de Cresciúma, ficando o município de 1005.964 km²; c) Posteriormente, São Sebastião sofreu 

duas alterações no seu nome: a primeira ocorreu com a Lei Estadual nº 238 de 01-12-1938, 

pela qual passou a denominar-se Aliatar; após o Decreto-lei de nº 31-12-1943, alterou sua 

denominação para Içara; d) Criciúma também sofreu mudança na sua denominação em 30 de 

dezembro de 1948, sob o Decreto-lei Estadual nº 247: teve seu nome alterado - de Cresciúma 
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passou a denominar-se Criciúma; e) no decorrer do tempo, Criciúma teve sua área encurtada, 

quando os distritos de Nova Veneza, Içara e Forquilhinha foram desmembrados do seu 

território.  Observe no mapa da figura 1.     

 

Divisão territorial de Criciúma 

 

     Figura 1 – Fonte de dados: IBGE - Mapa elaborado pelo Professor Dr. Gustavo Coelho de Souza- PUC-SP (fev. 2012).              
               

                         

A primeira divisão do município de Criciúma ocorreu em 21 de junho de 1958, com o 

desmembramento de Nova Veneza, que é elevada à categoria de município sob a lei nº 348, 

com uma área de 293, 557 Km².  

A segunda se deu com a separação do distrito de Içara, que foi elevado à categoria de 

município, compreendendo uma área de 292, 779 km, sob a lei nº 796, promulgada em 20 de 

dezembro de 1961.  

A sua última alteração ocorreu em 26 de abril de 1989, quando o distrito de 

Forquilhinha foi dividido de Criciúma e elevado à categoria de município, com uma área de 

184 km². Após essa divisão, Criciúma atualmente possui uma área de 235, 628 Km². O 

município se localiza no sul de Santa Catarina, com as coordenadas 28º 40` 40” S 49º 22`02” 

O e 46 metros de altitude. (IBGE 2010) 
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                 Situação geográfica de Criciúma 

                                                                                    

            

           Escala :   

Figura 2- Mapa fonte: www. mapainterativo.cia. gov. br  

  

 

 

Em 06 de janeiro de 1880, a colônia de São José de Criciúma, (hoje Criciúma) recebeu 

os primeiros imigrantes europeus, cerca de 30 famílias, totalizando 141 pessoas, incluindo 

adultos, jovens e crianças procedentes da região de Veneza e Treviso, na Itália.  A presença 

italiana em Criciúma até hoje é marcante. Contudo, essa região não recebeu apenas italianos, 

vieram também outros grupos de imigrantes. Entre os anos de 1890 e 1893 chegaram 53 

famílias de poloneses. Em anos posteriores mais famílias vieram e se juntaram às que estavam 

lá. (JORNAL DA MANHÃ, 12/08/ 1997: art. 24). 

Um entendimento mais apurado sobre os grupos étnicos que fundaram Criciúma foi 

revelado pela pesquisadora Otília Arns, (1985) como resultado de uma pesquisa encomendada 

pelas autoridades políticas locais, em 1980. Os dados mostraram que os grupos fundadores da 

cidade foram os italianos, poloneses, alemães, portugueses e africanos. Uma das informações 

notória é a respeito dos assentamentos dos grupos étnicos em determinadas áreas da cidade. 

Os italianos estão situados no centro da cidade, estendendo-se até a área que compreende o 

distrito de Rio Maina. Os poloneses se estabeleceram onde hoje estão localizados os bairros 

de Linha Batista, Linha Cabral e Linha Anta. Os alemães se instalaram onde situam-se hoje os 

bairros de Linha Anta, Três Ribeirões e outro grupo formou a colônia de Forquilhinha 

(atualmente município). Quanto aos portugueses e os afrodescendentes, ambos diferem-se dos 

demais grupos até então mencionados, pois não vieram para Criciúma nas primeiras levas de 

 Figura 3 – Município de Criciúma 

fonte: www.unesc.com.br                     

(alterado pela autora).  

.  

http://www.unesc.com.br/
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imigrantes. Sua chegada deu-se por volta de 1905 a 1920; estes últimos grupos não têm uma 

área de ocupação específica na cidade. (ARNS, 1985: 27).  

 

A atividade agrícola na configuração espacial  

 

Ao passo que esses imigrantes se firmavam no território, a agricultura se mostrou ser a 

principal atividade desenvolvida por eles. A produção excedente passou a ser comercializada 

com outros imigrantes que vieram morar no local.  

A atividade agrícola foi ampliada com o auxílio concedido pelo Governo Federal, para 

estimular a produção de cereais, vinho e seda nas colônias. Ao mesmo tempo os incentivou à 

criação de consórcios entre eles. Nesse campo, uma das cooperativas que se destacou foi a 

Cooperativa Agrícola Victória, composta por 92 famílias. O que eles produziam era 

comercializado no mercado local e regional.
2
 Mas, ao passo que aumentava a produção 

agrícola, outro desafio estava posto: a falta de estradas, ou seja, de infraestrutura, o que levou 

aqueles imigrantes a reivindicarem junto ao Governo Federal que realizasse obras na região. 

O pedido foi atendido, sob a lei nº 42, de 18 de agosto de 1892, pela qual o governo determina 

a abertura de estrada entre as colônias. (JORNAL DA MANHÃ 1997: art. 21-29). 

Além da agricultura, a indústria também se beneficiou com o auxílio do governo.  

Tomemos como exemplo os empresários Pedro Benedet, Antonio de Lucca, Frederido Minato 

e Batista: em 1895 eles já eram proprietários de indústrias e prestadoras de serviços, como os 

moinhos, os alambiques, engenhos de cana-de-açúcar, cervejaria, ferrarias, dentre outros. (Op. 

cit. 09/09/1997 art. 28). Desse modo, as políticas do Governo Federal foram imprescindíveis 

para o fomento da economia sulina naquela ocasião. 

Ao passo que a economia se fortalecia em Criciúma, os imigrantes criavam raízes no 

Brasil. Isso pode ser confirmado por uma publicação no jornal italiano que circulava em 

Urussanga, “Lá Pátria”, (1901, apud Jornal da Manhã, 13/08/1997: art. 22): “Esses 

[imigrantes] fizeram profundas raízes neste país que não abandonarão nunca mais”. Nesse 

sentido, uma autoridade consular do Ministério do Exterior da Itália assim se manifestou em 

1901: “Por quanto ardente e tormentoso possa ser o seu amor pelo torrão natal, eles não 

abandonarão mais este país, onde plantaram sólidas raízes”. (Op. cit. 13/08/1997: art. 24). Por 

                                                             
2
 Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial a produção da região foi beneficiada. No ano de 1915 um grupo 

de comerciantes foi ao Rio de Janeiro fechar negócios para exportação de arroz, milho e principalmente banha 
e carne de porco salgada. 



29 
 

meio desses relatos fica evidente o processo de reterritorialização desses imigrantes no Brasil, 

como nos explica Haesbaert:  

 

A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, 
dizem respeito também as relações econômicas e culturais, pois está 

intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas 

próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar.  
(2005: 6776).  

 

É digno de nota que a economia agrícola teve um importante papel na região, 

conforme salientado por Volpato (1984:31). Durante os primeiros 30 anos a agricultura em 

Criciúma mostrou-se ser a principal atividade econômica desenvolvida pelos moradores.  

Cabe destacar, que o modelo econômico agropecuário contribui para a configuração da 

área central da cidade.  Podemos verificar na figura 4, as ruas do atual centro da cidade já 

definidas em 1903.  

    

Rua central de Criciúma -1903 

 

           Figura 4- fonte: Arquivo histórico de Criciúma.  
 

 

Embora a Vila de São José de Cresciúma (como Criciúma foi inicialmente chamada), 

tenha sido ocupada pelas primeiras levas de imigrantes no Bairro Santo Antônio, a área 

central da cidade, (como mostra a figura 4), foi definida numa área de cruzamento de duas 

estradas, a primeira vinda de Urussanga e a segunda de Tubarão, que fazia ligação de 

Criciúma com as outras colônias da região. (BALTHAZAR, 2001: 32).  
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A paisagem da área central naquela época foi usada para a produção de um cartão 

postal que passou a circular entre o Brasil e a Itália, onde estava localizada a Casa Paroquial, 

(área atual da Praça Nereu Ramos).
 
Visualize na figura abaixo o cartão postal de Criciúma, 

com destaque para a “Casa Paroquial”.
3
  

 

 

       Figura 5 Fonte: arquivo Histórico de Criciúma. Área central de Criciúma. (data aproximada 1900 - 1903) 

 

Posteriormente, em 1917, nas imediações desse local, foi construída a Igreja São José.  

Esse espaço sofreu outras interferências: o campo apresentado na figura acima, onde os 

homens aproveitavam para jogar futebol, cedeu lugar para a construção de uma praça, a Praça 

Nereu Ramos, na década de 1930.   

 

 

O papel do Estado na indústria carvoeira e na produção sócio-espacial  

 

                                                             
3
 Segundo o historiador local, Mário Belolli, o cartão postal da “Casa Paroquial de Criciúma, Santa Catarina, 

Brasil”, foi produzido na Itália, por membros religiosos (padres) ligados à igreja Católica, que costumavam 

visitar os imigrantes italianos em Criciúma.   



31 
 

A descoberta do carvão em Santa Catarina data de 1827, na região que compreendia 

Lauro Müller e Guatá, durante o reinado de D. Pedro I.  Cabe lembrar, que a Constituição 

Federal de 1824 traz um artigo tratando das riquezas do subsolo, Art. 179, inciso XXII: “É 

garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente 

verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente 

indemnisado do valor dela.” 
4
 (CAMPANHOLE E LOBO, 1978: 870-871).  Isso significa que 

estava embutido o direito de riqueza do subsolo à União. Assim, para explorar as riquezas do 

subsolo, era necessária a concessão da união, que consistia na permissão do Governo Federal 

para explorar as riquezas do subsolo, como é feita até os dias atuais.  

Inicialmente a exploração do carvão em Lauro Müller e Guitá foi concedida a uma 

empresa inglesa, que se tornou responsável pela exploração e exportação do carvão, o que a 

levou a investir em infraestrutura. No ano de 1884, ela construiu uma linha férrea de Lauro 

Müller ao porto de Laguna. Apesar de tais investimentos, a empresa inglesa deixou de 

explorar o carvão catarinense por considerá-lo de baixa qualidade. A partir de então, o 

Governo repassou a concessão da mineração a empresários cariocas, Henrique Lage, Álvaro 

Catão e Sebastião Neto, que passaram a explorar o carvão catarinense.  

Cabe destacar, o apoio dado pelo Governo Federal ao carvão brasileiro. Em 1904 criou 

uma Comissão de estudos do carvão com objetivos de avaliar o carvão do Sul, para isso 

nomeou o geólogo americano Dr. Israel C. Write como chefe daquela comissão. Depois do 

carvão de Lauro Müller ter sido submetido a várias experiências, concluiu-se que ele era 

apropriado para abastecer as locomotivas da Estrada de Ferro Central do Brasil. A partir 

disso, o Governo Federal passou a criar leis para regulamentar a extração do carvão. (GOMES 

ARAMIS, 2002: 137-138). 

Posteriormente, foi descoberto o carvão mineral em Criciúma, em1913, o que levou a 

cidade a uma nova direção. Aos poucos, a atividade carvoeira se sobrepôs à atividade 

agrícola, constituindo-se até 1960 a principal atividade econômica da cidade.  

O ímpeto na extração do carvão em Criciúma foi acentuado durante a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). Com a eclosão da guerra, ficou interrompida a importação do carvão, 

prejudicando o abastecimento no Brasil. As indústrias e as companhias de navegação foram 

obrigadas a recorrer ao carvão nacional, outrora tido em segundo plano, devido a sua baixa 

                                                             
4 Texto transcrito conforme a ortografia original.  
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qualidade.
5
 Dentro desse contexto, o carvão em Criciúma ganhou um novo olhar do governo 

brasileiro, que estava preocupado em suprir a demanda energética no país, o que o levou a 

fazer investimentos na região. Em 1917, foi fundada a Companhia Brasileira Carbonífera de 

Araranguá-CBCA, localizada no Bairro de Santo Antônio e em 1920 foi fundada a 

Carbonífera Próspera, ambas em Criciúma. Essas empresas tiveram um papel acentuado no 

desenvolvimento econômico da região. (JORNAL DA MANHÃ, 18/08/1997: art. 28). 

Com o fim da guerra, o Brasil retornou ao consumo do carvão estrangeiro, sem dar 

muita atenção para o carvão nacional. Com a crise de 1929, mais uma vez o Governo Federal 

volta-se para o carvão nacional, criando novas leis para favorecer a exploração do carvão no 

Brasil. Em 1931, Getúlio Vargas assinou o Decreto-lei nº 19.398, (09/07/31), estabelecendo a 

obrigatoriedade das empresas de consumirem 10% do consumo do carvão nacional.  

 

 Art. 2º A partir de 15 de julho do corrente ano, o desembaraço alfandegário 
de todo e qualquer carregamento de carvão estrangeiro importado, em bruto 

ou em "briquetes", dependerá da apresentação da prova de ter sido feita pelo 

importador a aquisição de uma quantidade de carvão nacional 

correspondente a 10 % da quantidade que ele pretender importar.   
 

As ações do Governo para o fomento do carvão não parou por aí. Em 1934 criou o 

Departamento Nacional de Produção Mineral–DNPM pelo Decreto nº 23.979 de 1934, tendo 

como uma das suas atribuições avaliar os recursos nacionais do carvão e estudar sobre o seu 

benefício. Tais medidas atraíram novos investidores, além do mais, o carvão já era designado 

para o suprimento de transporte marítimo e ferroviário.  

Apesar de tais intervenções, no início a extração do carvão era de forma artesanal, 

conforme o divulgado pelo DNPM (1999 apud Gomes Aramis 2002:137), por meio do 

Informativo anual da Indústria Carbonífera: “[...] Naquela época as minas careciam de 

planejamento e havia verdadeiros garimpos subterrâneos praticados por pequenos 

mineradores.” Como podemos observar na figura 6, homens trabalhando sem proteção 

alguma, envolvendo também a presença de crianças.                  

                                                 

 

 

 

 

                                                             
5
 O carvão catarinense era tido como de baixa qualidade devido ao seu alto índice de rejeito. Do total do carvão 

extraído 75% era rejeito e os 25% era carvão energético; desse total 15% era metalúrgico. Além disso, 
apresentava um alto teor de enxofre, em torno de 5%, o que compromete os mananciais hídricos.       
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Mina a céu aberto em Criciúma- 1915 

 

     Figura 6 - Fonte: Arquivo Histórico de Criciúma. 

 

Como podemos observar na figura acima, o carvão era escoado da mina sem o uso de 

máquinas, sendo o seu destino até o porto em transporte de tração animal. Como podemos 

verificar no relato da Srª. Bersábia Pizzeti Sonego. 

 

“O carvão era transportado através de carros de bois. Era feito um traçado de 
taquara (bambu), de mais de 1,20 metros de altura, e amarrado na carroça. O 

objetivo era aumentar a capacidade de carga. Parecia um balaio ou um cesta 

– o que imitava uma carroceria. Para se chegar até o Pontão, em Jaguaruna, 
levavam-se dias. Era necessário levar comida, roupa para dormir na estrada, 

muitas vezes em baixo do próprio carro. Eles faziam um comboio de carros 

de bois, por uma questão de segurança”. (BALTHAZAR, 2001: 24) 

 

Com base no trecho acima, a região carecia de infraestrutura. A indústria carvoeira 

exigia a introdução de técnica e a inter-relação com outras praças comerciais. Como afirma 

Santos e Silveira (2003:30): “A produção de cada lugar é o motor do processo, porque 

transforma as relações do todo e cria novas vinculações entre as áreas”. Para atender a essa 

demanda, o Governo Federal subsidiou grandes obras portuárias como as do Porto de 

Imbituba e Laguna, em complemento aos trechos existentes com um ramal da estrada de ferro 

Dona Tereza Cristina, até Criciúma, inaugurado em 07 de fevereiro de 1919. (JORNAL DA 

MANHÃ, 17/08/1997: art. 24). 
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A ferrovia se constitui um dos elementos essenciais para o escoamento do carvão. 

Além disso, se tornou um importante veículo na configuração espacial da cidade. A linha 

férrea cruzou a cidade no sentido leste - oeste, onde se localizavam as duas importantes 

mineradoras, dividindo a cidade ao meio.  

Do lado leste, passava pela mineradora Próspera, no bairro Próspera, e do lado oeste 

pela mineradora CBCA, localizada no bairro Santo Antônio. A mancha urbana do lado norte 

apresentou um crescimento mais acentuado em razão de se concentrarem ali as principais 

mineradoras, ao passo que no lado sul o desenvolvimento deu-se em menor escala.  Conforme 

apresentado na figura abaixo.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Linha férrea em Criciúma 

 

                                      Figura -7 mapa do município de Criciúma. Nascimento, (2001). (Alterado pela autora) 

 
 
Contudo, o trem não serviu apenas como delimitador no perímetro urbano, também 

conduziu a produção de novos espaços. No seu entorno foram sendo abertas minas de carvão 

e consequentemente novos núcleos urbanos iam sendo formandos. 

Além disso, desempenhou um importante papel no desenvolvimento econômico da 

cidade. Serviu para escoar o carvão e também para o transporte de passageiros, embora não 
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fosse o seu objetivo principal, finalidade que veio depois. Em 1º de janeiro de 1923, a estrada 

de ferro Dona Tereza Cristina recebe o trem de passageiros. A cidade ganhou três estações, o 

que dinamizou o espaço urbano. Podemos ter pistas dessas transformações ao analisarmos as 

modificações ocorridas na paisagem de Criciúma daquele período, como mostra a figura 8.  

                                      

Estação de trem na área central - década de 1920 

 

      Figura 8 - fonte: Arquivo Histórico de Criciúma 

 

Desse modo, a indústria carvoeira e o transporte ferroviário deram um novo tom na 

paisagem urbana, ao mesmo tempo em que criava novos espaços. A estação central 

mostrava-se ser a mais movimentada, a presença dela dinamizou ainda mais o local, atraindo 

ao seu entorno vários estabelecimentos como: hotéis, pensões, mercados, restaurantes, bares e 

residências. Próximo a essa estação estava a Praça Nereu Ramos, com uma área 

aconchegante, obra idealizada e executada pelo prefeito Cincinato Naspolini, em 1930.  

A praça era um lugar dinâmico, pois ali já havia um centro comercial. As pessoas se 

encontravam no local também por causa da Igreja São José, que servia como atrativo para as 

famílias que costumavam ir às missas, principalmente aos domingos. A Igreja não era apenas 

um lugar de reza, mas também um espaço de sociabilidade entre jovens, idosos, crianças, 

mulheres e até mesmo um lugar para moças e rapazes se conhecerem. Observe a 

movimentação do lugar na figura abaixo:                                                                  
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                                               Praça Nereu Ramos- década de 1930 

 
    Figura 9- Fonte: Arquivo Histórico de Criciúma  

 

Essa área também se destacava pelo estilo arquitetônico, pois, além da Igreja, havia 

também as moradias.  Conforme afirma Balthazar, (2001:39): 

 

A arquitetura das casas, de um estilo típico italiano passa a incorporar, nesta 
nova fase de prosperidade, um estilo art déco este estilo incorpora-se à 

paisagem da cidade, juntamente com uma mistura de formas e estilos de 

outras obras arquitetônicas – o estilo eclético.  
 

A morfologia urbana e o desenho da cidade passaram a ser definidos pela economia 

carvoeira e a ferrovia, embora tenha permanecido a configuração da área central e as redes 

viárias que haviam sido fixadas pela economia agropecuária.  

A indústria carvoeira também foi responsável pela expansão da cidade. Pessoas de 

municípios vizinhos como Imaruí, Laguna, Tubarão, Jaguaruna, Imbituba, Urussanga, foram 

atraídas para Criciúma para trabalhar na mineração. Mas, ao passo que a atividade carvoeira 

ganhava força, foi-se criando no seu interior a divisão social de grupos de trabalhadores.  

Algumas empresas davam preferência para colonos italianos, enquanto outras contratavam 

afrodescendentes e lusitanos, a exemplo da CBCA. 

A esse respeito Volpato (apud Goularti Filho, 2001:76) faz a seguinte abordagem:  

 

 A mão-de-obra recrutada pela CBCA era em sua grande maioria luso–
brasileiro e negros, filhos ou netos de antigos escravos. A população da faixa 
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litorânea catarinense na quase totalidade vivia pobremente dos recursos da 

terra e do mar, trabalhando para atender as necessidades essenciais de 

alimentação e agasalho.  

 

Por outro lado, a Carbonífera Metropolitana dava preferência à mão de obra formada 

por descendentes de italianos. Confira o texto abaixo:  

 

Os grupos de mineiros da Carbonífera Metropolitana e Criciúma, formado 

principalmente por descendentes italianos, apresentavam características 

culturais diferenciadas dos primeiros grupos de mineiros. Pertenciam às 
famílias de colonos que trabalhavam de sol a sol no cultivo da terra e na 

criação de animais e aves domésticas para dali obterem o sustento das 

numerosas famílias, em que o número de 8 a 12 filhos eram comuns. À 
medida que as terras já não podiam mais ser subdivididas para prover a 

subsistência das novas famílias que se formava a saída da agricultura para a 

mina apresentava a única alternativa. VOLPATO, (1989 APUD GOULARTI 

FILHO, 2001:78).  
 

Além do mais, isso deixa claro que a expansão da indústria carvoeira atraía para si os 

colonos, alterando significativamente o modo de vida deles. Conforme o depoimento de Dona 

Santina de Oliveira Svaldi 
6
: 
 

 

“Meu marido chegava em casa da mina sacudia a poeira do carvão, 

almoçava descansava um pouquinho e íamos para roça, nóis (sic) trabalhava 
até anoitecer. Mas ele não agüentou era muito puxado, então se fichou na 

mina e eu e meu filho mais velho ficamos plantando e cuidando das criações, 

ele ajudava quando chegava, só.” (MINOTO, 2005: 21).  

 

 A inserção dos colonos na atividade mineradora deu-se por vários motivos. Alguns se 

viram obrigados a abandonarem o campo e vieram para a cidade a fim de se dedicar à 

indústria carvoeira. Outros, porque a terra não se mostrava suficiente para suprir o sustento 

das famílias, que foram sendo aumentadas no decorrer do tempo. E até casos em que 

proprietários foram obrigados a vender as suas terras para donos de mineradoras.  

A atividade carvoeira foi transformando o agricultor em minerador, o que levou ao 

crescimento da população urbana em Criciúma. Conforme apontado por Goularti (1996), em 

1910 a população era de 3.600, e esse número chegou a 8.500 em 1925.  

O acúmulo de capital gerado pela indústria carvoeira atraiu novos investidores. 

Conforme apontado no Jornal da Manhã, (16/10/1977 art. 56), em decorrência do volume de 

negócios em Criciúma, foi instalada a primeira agência do Banco INCO, em 1938, cuja 

agência foi inaugura num prédio ao lado do Café São Paulo. Posteriormente construiu uma 

                                                             
6 Dona Santina de Oliveira Svaldi. 67 anos. Entrevista realizada em 10/05/2005, por Daniela da Silva Lúcio 
Minotto.  
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sede própria na Praça Nereu Ramos, até ser incorporado pelo Banco Bradesco, em 1968. No 

início de 1940, foi instalado o Banco Nacional do Comércio S.A, seguido de uma 

agência da Caixa Econômica Federal, em 1947, no mesmo ano em que Criciúma 

comemorava a inauguração de um aeroporto na cidade.  

O crescimento urbano de Criciúma criou a necessidade de outras obras de 

infraestrutura para atender a população. Assim, foi construído o hospital São José, o 

primeiro do município, inaugurado em 1932. Dentro desse contexto, foi instalada a 

primeira emissora, a Rádio Eldorado, em 1948, um projeto idealizado pelo médico 

imigrante Dr. Zé de Patta, apaixonado por música. Com a instalação da emissora, Patta 

aproveitou para dar dicas de saúde para a população.  

A questão do lazer também não ficou despercebida, foram instaladas salas de 

cinemas, a exemplo do Cine Rovaris, Cine Milanez em 1955, Cine Itália, no Bairro Pinheiro, 

Cine Guarani, no distrito de Rio Maina e por último o Cine Ópera. (Jornal da Manhã, art. 42-

65).  

O conjunto dessas mudanças foi reflexo de diferentes expressões econômicas, políticas 

e sociais. Partindo da perspectiva econômica, a exploração do carvão em Criciúma esteve 

inserida dentro de um contexto nacional e global. Isso pode ser observado mais uma vez por 

ocasião da Segunda Guerra Mundial, (1939-1945), quando o país não pôde mais importar 

carvão para suprir suas necessidades. Naquela ocasião, as indústrias nacionais e as 

companhias de navegação foram obrigadas a recorrer ao carvão nacional. Diante disso, em 

1940, com o Decreto-Lei 2.667 de 03/10/1940, Vargas criou novos incentivos e subsídios, a 

fim de aumentar a exploração do carvão nacional, que consistiram em: 

 cobrança de maiores impostos ao carvão importado bruto ou em briquetes; 

 elevação da obrigatoriedade do consumo de carvão nacional, de 10% para 20%; 

 autorização de obras e instalações necessárias para facilitar e baratear o 

transporte do carvão nacional.  

O resultado das políticas aplicadas ao carvão é apresentado pelo aumento da sua 

produção em Santa Catarina. Os dados apresentados por Goularti Filho, (2001: 328) indicam 

que a produção de carvão bruto foi de 56.000 (t) na década de 1930, para 265.638 (t) na 

década de 1940 e em 1950 esse número alcançou 1.005.174 (t), elevando-se ainda mais em 

décadas posteriores.    
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Com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional-CSN
7
, que passou a operar 

efetivamente em 1946, aumentou a produção do carvão. Pois, tornou-se a principal 

consumidora do carvão catarinense, na ocasião em que o carvão a vapor usado como 

combustível na navegação e no transporte ferroviário perdeu campo para o uso do petróleo. 

Naquele período, novas minas foram abertas, várias delas de pequeno porte, pertencentes a 

pequenos comerciantes ou agricultores. Geralmente o que era produzido por essas 

mineradoras menores era vendido diretamente para as mineradoras maiores. (GOULARTI 

FILHO, 2001:129). 

As políticas de incentivo ao carvão foram ampliadas com a criação do Plano Nacional 

do Carvão: 

 

LEI Nº 1.886, DE 11 DE JUNHO DE 1953. Aprova o Plano do Carvão 
Nacional e dispõe sobre sua execução.  

 Art. 1º É aprovado o Plano do Carvão Nacional, consubstanciado nos 

empreendimentos constantes do Anexo nº 1 desta Lei e demais providências 
que ela menciona, e destinado a conjugar as atividades de produção, 

beneficiamento, transporte e distribuição do carvão nacional, a fim de 

ampliar-lhe a produção, regularizar o seu fornecimento, reduzir-lhe os preços 
e melhor aproveitá-lo como combustível e matéria-prima.  

  Parágrafo único. O Plano do Carvão Nacional será completado, entre outras 

medidas, por outro de construção e equipamento de usinas termoelétrico, 

utilizando carvão nacional nos Estados onde se situam as jazidas desse 
combustível e junto às regiões de grande densidade de uso de energia 

elétrica, com o duplo objetivo de possibilitar melhor aproveitamento da 

fonte... (D. O. U Diário Oficial da União- localização da lei nº 1886, de 11 

de junho de 1953).  

 

Para executar e supervisionar as obras desse plano foi criada a Comissão Executiva do 

Plano do Carvão Nacional-CEPCAN, pelo do Decreto Nº 36.745, de 03 de janeiro de 1965.  

 

Art. 1º A Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional (CEPCAN), 
criada pela Lei nº 1.886, de 11 de junho de 1953, órgão autônomo, 

diretamente subordinado ao Presidente da República, tem por finalidade 

executar o Plano do Carvão Nacional, consubstanciado nos 
empreendimentos constantes do Anexo nº I, da referida Lei e adotar as 

demais previdências que ela menciona.  

 

                                                             
7
 Cabe destacar, que a construção da CSN esteve ligada estritamente a Segunda Guerra Mundial. Segundo os 

historiadores, durante o período de guerra foi realizado um encontro secreto entre os presidentes Getúlio 
Vargas e Franklin Delano Roosevelt dos (E.U. A). A visita de Roosevelt ao Brasil se deu com o propósito de 
instalar uma base de guerra no território nacional, (que foi construída no Rio Grande do Norte). Vargas 
concedeu o pedido de Roosevelt, mas, em troca pediu para que ele financiasse a construção de uma indústria 
siderúrgica no país, a CSN.  
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 O CEPCAN ficou sendo responsável pelo controle de produção e distribuição do 

carvão por todo o território nacional. (Observe no Anexo I as atribuições desse órgão).  

A proposta era ampliar e aproveitar ao máximo a produção do carvão extraído. 

Inclusive na produção de energia elétrica para o país. Esse campo foi beneficiado com a 

construção do Lavador, cuja função era separar o carvão metalúrgico dos rejeitos para 

abastecer a CSN em Volta Redonda-RJ. À medida que o Lavador separava o carvão 

metalúrgico também era extraído o carvão energético.  

 

Com a construção da CSN em Volta Redonda (RJ), foi construído o 
Lavador de Capivari destinado ao beneficiamento do nosso carvão para 

obtenção do Carvão Metalúrgico que era remetido para Volta Redonda. 

Com o beneficiamento do carvão, em Capivari, resultava também o 

Carvão Energético, que para seu consumo foi implantado o parque 
térmico de Capivari, ou seja, a Solteca (Sociedade Termoelétrica de 

Capivari). Posteriormente passou a pertencer à Eletrosul (Centrais 

Elétricas do Sul do Brasil), constituindo-se hoje na Gerasul (empresa 
privada). RODRIGUES (1988, apud Balthazar 2001:41).  

 

Durante aquele período, no final de 1955, foram criadas as centrais elétricas de Santa 

Catarina a S.A-CELESC no governo de Irineu Bornhausen. Posteriormente, em 1957, foi 

dado início à construção da Sociedade Termoelétrica de Capivari S.A-SOLTECA sob a 

responsabilidade da CSN. (GOLARTI FILHO, 2001: 135). Essa usina foi construída para 

absorver o carvão energético que estava sendo produzido pelo Lavador de Capivari e não 

tinha mercado consumidor.  Desse modo, o carvão metalúrgico e o energético produzido pelo 

Lavador passaram a ser destinados para a CSN e para a usina termoelétrica de Capivari, 

conforme foi publicado no jornal Tribuna Criciumense, (30/05/1960: p. 4): “Toda a produção 

de carvão em Santa Catarina vai se destinar à Companhia Siderúrgica Nacional e para 

beneficiamento da usina de Capivari naquele Estado.” Diante disso, deve-se considerar que a 

construção da usina termoelétrica vinha também suprir a carência energética no país. A 

princípio, a produção de energia era de 100.000 kw, que visava ao fornecimento de energia 

para a região Sul e Centro-Oeste do Brasil.  

Cabe destacar que o Plano do Carvão subsidiou a construção de termoelétricas (ambas 

em Capivari e Tubarão), paralelamente às melhorias do Porto de Imbituba.  

De acordo com o que foi considerado até o momento, pôde ser observado que a ação 

do Governo Federal foi decisiva para fomentar a exploração do carvão nacional e para 

institucionalizar em Criciúma a economia carvoeira. Nesse sentido, Carlos (2011:64), com 

fundamento no pensamento de Lefebvre, traz a seguinte contribuição: 
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[...] De L’État (1978), Lefebvre parte da hipótese, confirmada ao longo de 

seu trajeto de análise, que o Estado domina a sociedade inteira: em primeiro 

lugar, o crescimento econômico, por estratégia que transforma em instituição 
todas as organizações e todas as atividades da sociedade, constituindo-se 

centro de decisões e protegendo o funcionamento dos organismos sociais, na 

condição de colocá-los sob sua tutela; por sua vez, a equivalência conquistou 

tudo, dos signos aos lugares, bens, trabalhos, tempos, gostos, necessidade e o 
cotidiano, impondo-se ao não idêntico e ao não equivalente. Desse modo, o 

“estatista” fez do equivalente o seu princípio, sob o nome da lei.     

  

De acordo com o texto citado, pode ser observado o poder de dominação e 

transformação que o Estado exerce no campo econômico e social.  Isto nos ajuda a entender a 

respeito das ações como do Estado na economia carvoeira, fazendo uso da lei para dominar os 

diversos setores da economia e dos organismos sociais. Tal intervenção estatal refletiu 

diretamente na produção de novos espaços. Naquele período, por volta de 1940 e 1950, 

algumas edificações foram derrubadas e no lugar foram construídos novos sobrados, 

como podemos observar na figura a seguir.                                                                      

                     

Área central de Criciúma- 1940 

 
  Figura 10 - Fonte: Arquivo Histórico de Criciúma – data aproximada 1950. 

 

 A figura 10 nos permite observar em um tempo distante as realizações humanas no 

espaço, estando elas vinculadas à acumulação de capital gerado pelo carvão. Desse modo, a 

produção do carvão ia deixando as marcas de prosperidade no espaço urbano, produzindo 

uma nova ordem espacial.  

Durante aquele processo, a cidade produziu também espaços desiguais. Tal como 
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mencionado por Rodrigues, (1998 apud Balthazar 2001:41): “O principal período de 

ocupação do solo urbano [ocupação desordenada] se deu na década de 40 em função da 

expansão da indústria carbonífera, decorrente da implantação da Siderúrgica Nacional-

CSN”.   

Nesse âmbito, o processo de apropriação do espaço urbano pela sociedade 

sinaliza o uso específico de determinados espaços agregado ao sistema produtivo.                 

Ao mesmo tempo em que produzia uma assimetria sócio-espacial, riqueza x pobreza.  

 

Rumo às minas de carvão 

 

O crescente investimento na exploração do carvão levou à abertura de novas 

mineradoras, ampliando significativamente o número de trabalhadores. Observe na tabela 1 as 

principais mineradoras e o número de trabalhadores da bacia carbonífera de Criciúma, no ano 

de 1947.                                    

 

Tabela 1 - Trabalhadores nas ninas carboníferas  
Cia mineradora Minei-

ros  

Ajudan-

tes  

Serviço 

especializado 

Diaris-

tas 

Esco-

lhedores 

Adminis-

tração 

Total 

Cia Brasileira 
Nacional 

95 280 577 187 50 25 1.214 

Cia Brasileira Carb. 

de Araranguá 

222 329 60 242 7 6 866 

Mineradora. geral 

do Brasil 

56 103 77 35 32 13 316 

Sociedade Carb. 

Próspera  

125 217 153 249 49 34 837 

Cia Carbonífera 

Catarinense 

67 47 24 7 - 4 149 

Carbonífera União 

Ltda.  

43 55 26 118 22 14 278 

Cia carbonífera São 

Marcos 

100 55 10 33 19 12 229 

Sociedade Carbo- 
nífera Criciúma 

44 60 33 25 6 8 176 

Soc. Carbonífero 

Rio Máquina 

12 12 2 6 6 1 39 

 Carbonífera Brasil 23 40 4 1 - - 68 

Cia Carbonífera 

João Paulo de Luca 

16 10 7 3 7 2 45 

Soc. Montenegro 16 22 3 5 - 2 48 

Soc. Brasileira 
Cara.  Progresso  

8 8 2 7 - 1 26 

Combustível 

Progresso Nacional 

- - 15 17 17 6 55 

Sociedade Carb. 

Boa Vista Ltda. 

30 52 35  20 - 10 148 
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Tabela 1 - Trabalhadores nas ninas carboníferas  
Cia Carbonífera 

Metropolitana 

141 128 42 123 90 22 546 

Total 998 1.419 1.070 1.088 305 160 5.040 

Fonte: Erichsen, Alberto Idelfonso. Relatório da diretoria, 1947, nº 83. Rio de Janeiro: Departamento nacional de Produção                                                                           
Mineral 1948. Apud Alves (2009: 23).   
 
 

Cabe salientar que havia outros trabalhadores envolvidos na atividade carvoeira, quer 

direta ou indiretamente.   

Como já foi considerado, o crescimento na indústria carvoeira foi impulsionada pela 

crise de abastecimento de energia no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela 

ocasião, Criciúma atraiu um grande contingente populacional de pessoas oriundas do campo. 

Isso se fez presente em algumas cidades desde a segunda Revolução Industrial. Para ilustrar 

tal acontecimento, o geógrafo Élisée Reclus, em sua obra “Renovação de uma cidade: 

Repartição dos homens”, compara tal fenômeno à figura de um polvo “[...] projetando seus 

longos tentáculos nos campos, seriam de fato monstros gigantescos vampiros sugando a vida 

dos homens”. (RECLUS, 2010:37). Podemos utilizar essa imagem para pensarmos em como 

Criciúma atraiu agricultores e pescadores para trabalhar nas mineradoras de carvão. Os dados 

do IBGE revelam que de 1940 a 1950 a população quase duplicou na cidade. No mesmo 

período a população urbana também cresceu significativamente, acompanhando a tendência 

brasileira. 

 

 
                      Figura 11 - fonte: IBGE - Censo demográfico de Criciúma.  

 

  O crescimento urbano acompanhou o desenvolvimento econômico da cidade. Isso vai 

ao encontro das abordagens feitas por Lefebvre, (2008:15): “A concentração da população 

acompanha a dos meios de produção [...] O tecido urbano prolifera, estende-se, corrói os 

resíduos de vida agrária.” Como pode ser observada nos dados da figura 11, na década de 

1960, a população urbana já era quase o dobro da rural.  

1940 1950 1960

27.753

50.854

61.975

4.845

9.298

27.905

População de Criciúma

População total

População urbana
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A riqueza das minas não trouxe apenas agricultores, como também engenheiros, 

médicos, advogados, contabilistas, comerciantes e prestadores de serviços. (NASCIMENTO, 

2006:32). De acordo com Carlos (2008:83), a cidade mostra-se ser: 

 

[...] essencialmente o lócus da concentração de meios de produção e de 

concentração de pessoas; é o lugar da divisão econômica do trabalho, é o 

lugar da divisão social do trabalho dentro do processo produtivo e na 
sociedade e é também um elo na divisão espacial do trabalho na totalidade 

do espaço. 

 

Nessa perspectiva, a indústria carvoeira estabeleceu uma ordem espacial e uma divisão 

social do trabalho. Os imigrantes que possuíam formação de nível superior tiveram uma sorte 

diferenciada dos trabalhadores mineiros. Parte deles integrou-se à elite local, casando-se com 

as moças de famílias mais importantes, embora alguns tenham encontrado alguma forma de 

discórdia. Uma delas foi relatada por Manif (1999:32), envolvendo a figura de um imigrante, 

que enfrentou resistência para o seu noivado com a filha de uma das famílias locais, por não 

ter ascendência italiana e ser maçon.  

   Esse exemplo ilustra que a divisão de classe na cidade do carvão foi gerada também 

pelo viés cultural.  

 

Trabalho e moradia: relações intrínsecas 

  

Ao consideramos a riqueza gerada pelo carvão, observou-se que ela não foi revertida 

em benefício dos trabalhadores nem daqueles que eram donos de propriedades onde havia 

minas de carvão. Como escreveu Costa (1999:206): “[...] segundo a memória dos filhos e 

netos dos primeiros carregadores de carvão, imigrantes italianos e seus filhos, seus pais, 

embora sendo os donos da terra pouco recebessem financeiramente com a exploração do 

carvão mineral.” Isso evidencia que os agricultores que se viram obrigados a vender suas 

propriedades para os donos de mineradoras pouco receberam em troca, pois o Estado, por 

meio de leis, já havia assegurado para si as riquezas do subsolo. Conforme descrito no código 

de minas de 29 de janeiro de 1940, sob o Decreto-Lei nº 1.985: “Art. 4º A jazida é bem 

imovel, distinto e não integrante do solo. A propriedade da superfície abrangerá a do sub-solo, 

na forma do direito comum, não incluída, porém, nesta a das substâncias minerais ou fósseis 

úteis à indústria”. 

Desse modo, a riqueza da mineração não foi distribuída de forma homogênea entre a 

população, apenas uma minoria enriqueceu com o carvão, e se constituíram em famílias 
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ilustres na cidade. Enquanto à maioria dos trabalhadores só lhes restou o trabalho árduo nas 

minas e moradias precárias.  

A princípio, muitos desses trabalhadores que não tinham onde morar buscavam abrigo 

em casa de parentes e amigos. Para atender a tal necessidade, os donos das mineradoras 

construíram casas nas vilas operárias e alugavam para os mineiros. Contudo, ao analisarmos a 

construção desses espaços, devemos considerar que eles constituíram um importante papel na 

configuração espacial da cidade. A vila Próspera foi uma das mais importantes, onde se 

situava a Carbonífera Próspera, e a vila Operária Velha, atual bairro Santa Bárbara, que 

vieram a ser importantes bairros da cidade.  Veja outras mineradoras que deram origem a 

atuais bairros da cidade na tabela 2: 

                                  

                 Tabela 2 - De vilas operárias a bairros 
Nome  das vilas operárias Nome dos bairros atuais que correspondem às 

antigas vilas operárias 

Carbonífera Próspera  Bairro Próspera  

Carbonífera Criciúma  Bairro Santa Catarina  

Carbonífera São Marcos  Bairro São Marcos  

Carbonífera Metropolitana  Atual cidade de Forquilhinha  

Carbonífera União  Bairro São Sebastião  

Cia. Carbonífera Araranguá  Atual cidade de Forquilhinha  

Cia. Carbonífera Araranguá  Atual cidade de Forquilhinha  

Cia. Carbonífera Catarinense  Distrito Rio Maina  

                      Fonte: fonte de dados: Prefeitura Municipal de Criciúma. Disponível em: www.criciuma.sc.gov.br 
                      Acesso em: 08 /11/2011 
    
 

Isso evidencia a influência do carvão no processo de produção/ reprodução do espaço 

urbano de Criciúma. Nesse âmbito, as substituições de vilas operárias em bairros carregam em 

si formas espaciais originárias da produção carvoeira.   

As vilas operárias em Criciúma, como em outros lugares, foram construídas a partir de 

uma demanda da atividade econômica em curso, ou seja, a exploração do carvão. Em função 

dessa atividade, muitas pessoas foram morar em Criciúma para trabalhar nas minas de carvão, 

bem como outros profissionais. Porém, a cidade não estava preparada para receber tais 

imigrantes, não havia moradia para todos. No caso dos mineiros criaram-se as vilas operárias.   

Além do mais, a cidade também apresentava infraestrutura precária. Tal como 

apontado por Manif (1999:11-12): 

http://www.criciuma.sc.gov.br/
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[...] Era a Criciúma bem provinciana, das poucas ruas pavimentadas e 

macadame, esburacadas quase todas empoçadas em dias de chuvas. Nas 

relações vacinais, estradas estreitas, sinuosas e quase impérvias, empoeiradas 
ou lodocentas [...] Tudo lhe minguava, a começar pelo saneamento básico. 

Não possuía água nem rede de esgotos. Poços e fossas sépticas supriam-lhes 

as necessidades gerava a energia elétrica de forma deficiente e precária. 

         

Percebemos no texto do autor que a cidade apresentava infraestrutura precária, não 

estando, portanto, aparelhada para receber o grande número de imigrantes atraídos pela 

indústria carvoeira. Para elucidar a esse respeito, cabe considerar sobre o que escreveu Gioja:  

 

Dentro del proceso de urbanización  es, sin duda, el de las migraciones el 
que rompe el curso normal de la misma,  alternándolo significativamente: en 

especial el de las  migraciones internas dirigidas a las ciudades. Ello 

complica y disfunciona con gran notoriedad  la distribución de las personas y 
de sus actividades. (1971:199). 

 

O problema da falta de moradia levou alguns empresários a explorarem o mercado 

imobiliário, construindo casas e alugando para os mineiros. A exemplo do Senhor 

Casagrande, empresário de Criciúma, que construiu 30 casas para alugar para trabalhadores 

da vila operária Próspera, por volta de 1940/1950, mais tarde sua esposa também investiu 

nesse empreendimento. (NASCIMENTO 2001:90). Contudo, tais investimentos particulares 

se revelaram insignificantes, se comparados às habitações construídas pelos donos das 

mineradoras.   

A construção de vilas operárias foi uma prática comum na região carvoeira como 

forma de atrair e fixar a mão de obra trabalhadora. Segundo Barchinski (2004: 154): “As 

casas eram construídas, alugadas e financiadas pelas companhias carboníferas e localizava-se 

nas proximidades das minas, formando a peculiar vila operária da região carbonífera.”.   

Efetivamente, as vilas operárias se revelaram como agentes concretos da 

transformação da paisagem da cidade. Como revela Santos (2009:103): “A paisagem se dar 

como um conjunto de objetos reais-concretos”. No caso de Criciúma isso foi ocasionado pela 

dimensão socioeconômica, que correspondia à estrutura do carvão. 
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Vila operária Próspera 

     

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             

 

 

         

 

           

          

 

    Figura 12- fonte: Ostetto e Bernado, (2004:98). 

 

                      Como podemos observar na figura acima, as casas construídas seguiam o mesmo 

padrão e com pouca infraestrutura.  Conforme salienta Barchinski (2004: 154): “[...] As casas 

[nas vilas operárias] eram divididas em três partes: cozinha, sala e quarto. Elas não eram 

forradas, os assoalhos e as paredes eram de tábuas repletas e frestas, e não havia banheiro, 

coloca-se uma privada de madeira nos fundos dos lotes.”. 

  A esse respeito, o Jornal da Manhã (13/10/1977 art. 51) publicou o seguinte: “[...] era 

comum àquelas casinhas enfileiradas, de madeira escura maltratada pelo tempo, sem mata-

juntas, com frestas nas paredes e assoalhos por onde passavam até galinhas com telhas mal 

colocadas, por onde a água da chuva penetrava impiedosamente.” A esse respeito Barchinki 

(2004:154), faz o seguinte reforço:  

 Não existia serviço sanitário, água encanada, nem rede de esgoto, ficando-

se, assim, sujeito à disenteria, ao tifo e a verminoses. A água era fornecida 

pelas companhias através de “bicas” ou caixas d’ água construídas nas vilas; 

era uma água poluída, considerada uma das prováveis causas das grandes 

epidemias entre a população operária e, conseqüentemente, do elevado 

índice de mortalidade infantil. [Nestes locais] ... convivia-se, então, com a 

poluição da poeira do carvão e dos rejeitos piritosos, ou seja, as famílias 

mineiras moravam dentro do espaço devastador da indústria de mineração do 

carvão, num ambiente de vida caracterizado pela poluição do ar, do solo e da 

água.    
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Ao analisarmos as difíceis condições de moradia a que os mineiros estavam 

submetidos. Encontramos em Haesbaert (www.http//.vimeo.com/85460662) algumas 

explicações para tal situação, ao que ele denomina de “territorialização precária”, isto é, 

quando são negadas às pessoas condições básicas de sobrevivência, como alimentação, 

moradia adequada, acesso à cultura e ao lazer. 

A esse respeito, a figura número 13 nos dá uma ideia sobre as condições das moradias 

daquela época. 

 

Vila operária dos trabalhadores do carvão: Criciúma 

 

     Figura 13- Fonte: foto particular do historiador de Criciúma Mário Belolli. Local e data provável: (Vila operária Próspera - 1940/50). 

 

 

A figura acima reforça a ideia de que as habitações dos trabalhadores mineiros eram 

precárias. As casas eram pequenas e os quintais também, para abrigar as famílias, que 

geralmente eram numerosos.  

Além disso, os trabalhadores conviviam diretamente com os campos devastados pela 

atividade mineradora, com a poeira do carvão e os rejeitos peritosos. Não obstante, alguns se 

mostraram preocupados com as condições de moradia dos mineiros, a exemplo do arquiteto 

Fernando Jorge da Cunha Carneiro. Ele elaborou um projeto em 1957 de construir um bairro 
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planejado, a “Cidade dos Mineiros”, com condições favoráveis de moradias para abrigar a 

classe trabalhadora, como foi publicado no jornal Tribuna Criciumense, (12/08/1957: p.  2):  

 

O local escolhido para a edificação da futura cidade dos mineiros conta com 
água encanada e luz elétrica, fora a facilidade de transporte. Dêste modo será 

concentrada a população mineira do nosso município, confortável sendo de 

se ressaltar que o nosso operariado receberá assistência social efetiva. O 
projeto elaborado pelo Dr. Fernando Carneiro prevê amplas ruas e avenidas, 

áreas verdes, jardins de infância, armazéns, creches, hospitais. Procurados 

pela nossa reportagem, o Dr. Sebastião Toledo dos Santos e os Srs. José 
Contim Portela e Addo Caldas Faraco manifestaram-se vivamente 

entusiasmados com a marcha dos trabalhos para a construção dessa cidade 

dos mineiros uma vez que o Plano do Carvão Nacional já deu integral apôio 

a essa louvável e humanitária iniciativa. Sua concretização está dependendo 
apenas da concordância do Sr. Presidente da República, que deverá autorizar 

a Fundação da Casa Popular a assinar o contrato de construção e autorize a 

abertura do indispensável crédito.  
 

Esse projeto tinha como meta construir 2.000 mil casas, com avenidas largas, jardins, 

hospitais, creches, escolas, áreas de lazer, rodoviárias, igreja, estação ferroviária e cemitério. 

Essa proposta foi aceita pelos donos das mineradoras e das autoridades locais, conforme 

publicado no jornal Tribuna Criciumense (19/08/1957: p. 2). 

 
“[...] Associação comercial industrial vem colaborando com o altruístico 
programa dos mineradores de Carvão em Criciúma, para a construção 

Cidade dos Mineiros vg que congregará 2000 mil casas operárias numa área 

já adquirida de um milhão e quinhentos metros quadrados.”  

 

No tocante a esse assunto, é bem provável que o arquiteto Fernando Carneiro tenha se 

inspirado no conceito de cidades-jardins produzidas por Ebenezer Howard, (1850-1928) cuja 

proposta era de planejamento urbano para a cidade de Londres no século XIX.  Examinemos 

em que consistia a construção dessas cidades-jardins:  

 

 [...] visa-se elevar os padrões de conforto e saúde a todos os trabalhadores 
de todos os níveis, constituindo os meios pelos quais esses objetivos serão 

atingidos, uma combinação saudável, natural e econômica de vida urbana e 

rural [...] A Cidade-jardim, a ser construído próximo ao centro de 2400 ha, 
ocupa uma área de 400 ha, ou uma sexta parte do total, e pode formar uma 

circular de 1.240ha [...] No anel externo da cidade localizam-se fábricas, 

armazéns, laticínios, mercados, carvoeiras, serrarias etc. (HOWARD, 

1996:14-16).      
     

Como podemos observar, a proposta de Howard era construir cidades livres de 

cortiços, longe da fumaça e da poluição das fábricas. Embora o movimento de cidades-jardins 

tenha se propagado pela Europa, mesmo nos anos entre a Primeira e a Segunda Guerra 

Mundial, período em que os governos europeus tiveram que reconstruir muitas cidades, não se 
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propuseram a construir cidades-jardins autênticas, segundo as ideias Howardiana, nem mesmo 

na Inglaterra.  E do outro lado do Atlântico não foi diferente. Segundo Peter Hall (1988: 142): 

“Também do outro lado do Atlântico, a tradição de cidades-jardins jamais conheceu uma 

urbanização nos moldes preconizados por Howard.” Desse modo, as cidades-jardins 

estiveram longe de se concretizar na América. 

No caso de Criciúma não foi diferente, o projeto de Carneiro de construir um bairro 

planejado não se materializou. A execução desse projeto, “Cidade dos Mineiros”, contava 

com o apoio do Governo Federal e a sua resposta foi publicada no jornal Tribuna Criciumense 

(25/11/1957: 1) examinemos: 

 

 O Diário Oficial da União, de 23. 09.1957, pág. 22.491, na parte – 

despachos do Sr. Presidente da República – Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio – PR 45.690, n° GM 5.028, de 4 de setembro de 1957, 

publicou o indeferimento do Chefe do Governo ao referido pedido, estando 

aquele despacho exarado nos seguintes termos: Submete a processo em que a 
Fundação da Casa Popular, transmitindo apelo dos trabalhadores na indústria 

de extração de carvão de Criciúma, em Sta. Catarina, propõe seja autorizado 

um empréstimo de Cr$ 40.000.000,00, através do Fundo único da 
Previdência Social, para atender a despesas com a construção de 2.000 casas 

naquele município. Indeferido. 20.09.1957. Rest. Proc. M.T.I. C, em 

24.09.1957.   
 

O Governo Federal não financiou a construção da “Cidade dos Mineiros”. Ainda 

assim, foram construídas 100 casas no local, por iniciativa do Instituto de Aposentadorias e 

Pensões dos Empregados de Transporte e Cargas - IAPETC.  

 

Desejando IAPETC - Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados 
de Transporte e Cargas, deve iniciar no próximo mês a construção de 100 

casas na Cidade dos Mineiros, necessitando iniciar serviço terraplanagem no 

menor prazo possível, apelamos V.S. no sentido de apressar a vinda de trator 
do Estado para não haver atraso considerável no início obras. Certos de sua 

cooperação nesta grandiosa obra de redenção social aos mineiros, 

antecipamos nossos agradecimentos. Eng°. Sebastião Toledo dos Santos. 

(TRIBUNA CRICIUMENSE, 25/04/1958: p. 1)  
 

No início, as casas construídas foram destinadas para abrigar os funcionários que 

ocupavam altos cargos na mineração. Eles, portanto, não se mostraram dispostos a 

abandonarem suas casas no centro da cidade para morar em locais mais afastados. Como as 

casas ficaram vazias, os trabalhadores de baixa renda as ocuparam. Outras casas passaram a 

ser construídas no local, à medida que novos trabalhadores foram ocupar aquela área. 

Atualmente, o bairro Cidade dos Mineiros é um dos maiores de Criciúma, no entanto, a 

realidade apresentada é muito distante do que foi idealizado por Carneiro. 
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O modelo habitacional que prevaleceu para os trabalhadores mineiros foram as vilas 

operárias. Esses espaços apresentavam condições insalubres, similares à dos trabalhadores das 

vilas operárias inglesas, conforme podemos perceber no trecho abaixo. 

 

Estes “bairros de má reputação” são organizados em toda a Inglaterra mais 

ou menos da mesma maneira, as piores casas na parte mais feia da cidade; a 

maior parte das vezes são construções de dois andares ou de um só, de 
tijolos, alinhadas em longas filas, se possível com porões habitados e quase 

sempre irregularmente construídas. Estas pequenas casas de três ou quatro 

cômodos e uma cozinha. (ENGELS, 1988:38.) 

 

Logo, pode ser observado que as vilas operárias em Criciúma se aproximam da mesma 

realidade das moradias dos trabalhadores ingleses, pela falta de infraestrutura e de condições 

precárias de tais habitações.  

Cabe ressaltar que as vilas operárias da estatal CSN em Criciúma ofereciam melhores 

condições de moradia, diferenciando-se das demais. Isso se deu principalmente durante a 

gestão do diretor comercial da Mineradora Próspera, o senhor Sesóstris de Rezende Correa. 

Ele implantou um novo projeto de moradia, com a construção de casa de alvenaria e com 

instalações sanitárias. A sua proposta inicial previa a construção de 400 residências. Certa 

ocasião, ele declarou que as obras eram realizadas com o apoio do presidente da CSN, em 

Volta Redonda-RJ, o General Edmundo de Macedo Soares e Silva. (RABELO, 2007: 79).  

Esse projeto alterou significativamente a paisagem local. Segundo a entrevista do Sr. 

José Silva
8
, naquela área havia um açude que a mineradora Próspera usava para produzir 

energia, que se destinava a alimentar os seus equipamentos. Esse açude foi soterrado para 

ceder lugar à construção das casas de alvenaria, o que levou à transformação da paisagem 

daquele espaço. Até hoje muitos sentem saudades daquele açude, pois tinha uma função social 

importante, era usado para pescar e para navegar, além da beleza que proporcionava ao local.  

Conforme declarou o Sr. José, aquele local poderia ser usado hoje como cartão de visita de 

Criciúma - o açude era alimentado pela água limpa que vinha do morro. Percebemos na fala 

do Sr. José a lembrança de uma paisagem que já não existe no presente. Segundo Carlos 

(2007: 11), “O momento atual revela continuidades e descontinuidades que se combinam 

como consequência das transformações na relação espaço/tempo urbano.”    

A entrega das primeiras residências de alvenaria da Vila Operária Próspera se deu em 

1956. Embora essas casas oferecessem maior conforto, muitos operários que adquiriam as 

                                                             
8 José da Silva. Entrevista concedida a Giane Rabelo, em 28/10/2004, em Criciúma-SC.  
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novas casas resolveram permanecer nas casas de madeira, devido às exigências que lhes eram 

impostas; outros porque se sentiam constrangidos devido à mobília simples que possuíam.  

Por conseguinte, o projeto de Sesóstris não teve prosseguimento, talvez em virtude do 

seu retorno para Volta Redonda-RJ. Ainda assim, além da construção de algumas residências, 

foi erguido um pavimento de alvenaria que abrigava farmácia e escola. O local também era 

utilizado pelas freiras para realizar atividades recreativas e cursos. (RABELO, 2007: 80). 

Assim, como a Vila Operária Próspera, podemos citar outros casos em que foram 

construídas vilas operárias que ofereciam maior conforto e infraestrutura aos seus moradores, 

como a vila operária Maria Zélia, construída por Jorge Street, por volta de 1912 a 1916, em 

São Paulo. Até hoje as casas dessa vila resistiram ao tempo, todas construídas de alvenaria. 

Segundo um levantamento feito em 1985, pela pesquisadora Eva Alterman Blay (1985: 221), 

a Vila Maria Zélia possui 178 residências, localizada atualmente em um bairro de classe 

média em São Paulo.  

No entanto, foi observado nessa pesquisa, que além da Vila Maria Zélia, as vilas 

operárias em São Paulo geralmente ofereciam maior conforto e apresentavam melhor 

infraestrutura, se comparadas às vilas operárias em Criciúma, pois estavam inseridas num 

contexto econômico industrial ligado à fábrica, cuja localização era central nas cidades 

industriais do início do século XX. Portanto, tais vilas foram edificadas em um espaço já 

urbanizado, representava um investimento da empresa na terra urbana. (Blay, op. cit. 259). 

Por outro lado, as vilas operárias em Criciúma atendiam outro modelo econômico, baseado na 

mineração e abrigava geralmente um maior número de trabalhadores, a exemplo da vila 

operária Rio Maina, que chegou a abrigar 500 famílias. A dimensão dessas vilas talvez tenha 

contribuído para que não houvesse maiores investimentos na infraestrutura das moradias. 

Além disso, muitas das casas que eram construídas não eram permanentes, já que algumas 

eram tomadas pela expansão das minas.  

Apesar de ter havido diferenciações de infraestrutura nas vilas operárias, seu objetivo 

não se modificou, a finalidade era garantir a mão de obra e ao mesmo tempo controlá-los, 

conforme Blay: 

 

Como solução proposta pela classe empresarial ela sempre visou, em todos 

os momentos, garantir um suprimento de força de trabalho, controlar níveis 
salariais e dominar movimentos políticos. Em conseqüência, a habitação foi 

um meio, na relação patrões empregados, que permitiu uma atuação em dois 

níveis: serviu para pressionar o comportamento social do emergente 
operariado urbano e influiu no processo de acumulação de capital a ser 

investido na indústria e na reprodução ampliada do capital, [...] (1985: 144). 
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Essa referência às vilas operárias em São Paulo se remete ao mesmo propósito das 

vilas operárias em Criciúma, cuja finalidade era promover o acúmulo de capital. Ainda 

percebemos outras semelhanças nas estruturas desses espaços, os quais ofereciam as 

necessidades básicas para o trabalhador como, moradia, emprego, lazer e instrução moral, 

sem que ninguém necessitasse sair dali para adquiri-los. Na questão da instrução moral nas 

vilas operárias em Criciúma, as freiras operavam diretamente, desde a educação das crianças, 

como também envolvia ensinar as mulheres nas tarefas domésticas, como higiene, cozinhar, 

costurar e outras.  Segundo Rabelo (2007: 39), as congregações religiosas femininas (freiras) 

operaram por cerca de 3 décadas em Criciúma, de (1953-1982). 

O sistema implantado nas vilas operárias mantinha o trabalhador ainda mais submisso 

à mineradora. Nesse sentido Teixeira, (1996:42) argumenta o seguinte: 

 

[...] os mineiros se sentiam dependentes da companhia não só no espaço do 

trabalho, mas também na esfera doméstica, pois dela esperavam e recebiam 

casa para morar, vales para a compra de mantimentos para a família. 
Também na companhia eram os locais de lazer e a iniciativa de sua 

organização criou-se uma relação de dependência e submissão dos 

funcionários com os administradores, representantes do próprio governo, 

proprietário da carbonífera. 

 

Na questão do lazer, cada vila operária possuía espaços próprios, como campos para 

jogar futebol e clubes recreativos. Os espaços dos clubes eram usados para namorar, dançar e 

outros. Havia também teatro amador, tamanha era sua importância, que teve ocasião de reunir 

1.000 espectadores, como na apresentação da peça “Anjinho Bossa Nova”.  (BERNARDO, 

2004:143).  

Isso nos leva a pensar que o processo de produção do espaço não se dá somente a 

partir de sua materialidade, mas também através das relações sociais, conforme apresentado 

por Carlos:  

 

 Deste modo, podemos afirmar que além de objetos, o sentido da noção de 
produção revela um processo real, amplo e profundo como conjunto de 

relações, modelos de comportamentos de valores, formalizando e fixando as 

relações entre os membros da sociedade, e, neste processo, produzindo um 
espaço em sua dimensão prática. (2011: 65).   
 

A existência dos espaços de lazer foi usada como forma de direcionar e controlar o 

tempo livre dos empregados. Nesse campo, o futebol merece destaque, pois, além de ser 

usando para fins de entretenimento, conduzia o trabalhador ao condicionamento físico. Assim, 

em Criciúma como em toda a região carbonífera, foram formados vários clubes, como: O  
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Atlético, Clube Sinderopólis, Henrique Large, em Lauro Muller; Esporte Clube Metropol, 

Esporte Clube Próspera, Atlético Operário, Sete de Setembro, em Urussanga, e o Esporte 

Clube Barão do Rio Branco, em Içara.  (BERNARDO, 2004:132).  

Todavia, o futebol não esteve presente apenas na região carvoeira do sul catarinense, 

estendeu-se a outras vilas operárias no Brasil, levando até mesmo a criar alguns talentos no 

futebol. A exemplo de Manoel Francisco dos Santos, conhecido como Mané Garrincha, que 

iniciou sua carreira no time de futebol na vila operária da fábrica de tecidos Pau Grande, no 

estado do Rio de Janeiro. (CORREIA TELMA, 2010: 11).   

A estrutura espacial das vilas fazia com que o trabalhador ficasse restrito a ela. Os 

mineiros e suas famílias ficavam quase que totalmente segregados em relação à vida na 

cidade, ao mesmo tempo em que eram condicionados a determinados padrões de relações 

sociais. Nesse sentido, Haesbaert, (2004:94) faz o seguinte apontamento [...] “é uma dimensão 

mais concreta, de caráter político-disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como 

forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos”.  A proposta dos empregadores era 

também manter os trabalhadores afastados dos espaços da cidade, considerados nocivos para a 

conduta do trabalhador. 

No auge da produção carvoeira em Criciúma, percebemos a existência de conflitos 

sociais no espaço urbano, um deles envolvendo prostitutas, conforme apresentou a pesquisa 

realizada por Vieira, (2006). Isso nos ajuda a entender que nem todos se inseriram na 

atividade industrial, uma vez que a riqueza do carvão não impediu a produção de espaços 

desiguais, como mostra Santos (1993:10):  

 

 [...] grande cidade se torna o lugar de todos os capitais e de todos os 
trabalhadores, isto é, o teatro de numerosas atividades ‘marginais’ do ponto 

de vista tecnológico, organizacional, financeiro, previdenciário e fiscal (...) a 

cidade em si, como relação social e com materialidade, torna-se criadora de 

pobreza, tanto pelo modelo econômico de que suporte como por sua 
estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas 

ainda mais pobres. A pobreza não é apenas o fato de modelo sócio-

econômico vigente, mas, também do modelo espacial.  

 

Como afirma o autor, a cidade é produtora de atividades marginais. O estudo realizado 

por Vieira revelou que havia naquela época inúmeras formas de prostituição, quer nas ruas, 

quer em áreas restritas. Em 1940 e 1950, havia duas zonas de prostituição na cidade, uma no 

centro e outra num lugar mais afastado, no morro da Bainha. “A prostituição regulamentada 

nos Bordéis não impedia a existência da prostituição clandestina nas ruas, nos hotéis e 

pensões espalhadas pelos diversos bairros e nas casas de shows destinadas à população de 
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renda alta.” (VIEIRA, 2006: 1-2). Essa situação gerou conflitos, envolvendo diversas classes 

sociais, sendo muitas vezes levados aos tribunais e julgados pelos códigos civis de 1940 e 

1942, sob pena aos que obtivessem lucros com a exploração sexual.  

Porém, a discussão envolvendo a prostituição não ficou restrita apenas no campo 

judicial, também foi debatido pela imprensa, como podemos constatar em uma das 

publicações do jornal Tribuna Criciumense (1973 apud Vieira, 2009:7). 

 

Há alguns anos atrás a cidade Planaltina de Lages era tida, no âmbito 
nacional, como a mais afetada pelo problema da presença de “mariposas” 

nas ruas, a explorar o que, erroneamente (a nosso ver) chamam de “vida 

fácil”. [...] Sem o intuito de defender o lenocínio estabelecido (zona de 
meretrício), podemos assegurar que “trottoir” aqui é muito mais intenso, 

livre e desimpedido. Daí vem à conclusão: após às 20 horas nenhuma 

senhora de respeito pode sair ás ruas, por imperiosa necessidade, sem ser 
abordada por um malandro qualquer com escusas intenções. Os locais 

preferidos eram antigamente perfeitamente discriminados; hoje elas estão em 

toda a parte (as prostitutas) como também os conquistadores “baratos”.  

 

O jornal Tribuna Criciumense ecoava a voz da elite, possuía coluna semanal como a 

do jornalista Ézio Lima, que se dedicava a divulgar as práticas “marginais” na cidade do 

carvão. Em uma das suas publicações ele afirmou que “[...] a cidade encontrava-se num 

quadro degenerativo onde o comércio marginal envolvendo prostitutas, jogos brigas de galo e 

bebidas.” (VIEIRA, 2009:2). Isso mostra que a proposta do jornal era mudar os hábitos 

sociais das pessoas. Considerando esse assunto, constatamos a intolerância em relação a esse 

grupo social.    

 Tendo em vista tal assunto, Lefebvre afirma que o espaço urbano não tem nada de 

harmonioso, ao contrário, reúne vários conflitos.    

[...] Sem excluir os de classes. Mais que isso, ele só pode ser concebido 

como oposição à segregação que tenta acabar com os conflitos separando os 

elementos no terreno. Segregação produz desagregação da vida mental e 

social. Para evitar as contradições, para alcançar a harmonia pretendida, um 

certo humanismo prefere a desagregação do laço social. O urbano se 

apresenta, ao contrário, como lugar de enfrentamentos e confrontações, 

unidade das contradições. (2008:157)  

Conforme o exposto, apesar de haver a separação dos sujeitos sociais no espaço 

urbano, não se consegue manter a harmonia social, nem impedir que aconteçam os conflitos 

sociais entre as diversas classes sociais. Isso pôde ser elucidado a partir do caso envolvendo 

as prostitutas em Criciúma. Ainda podemos mencionar a realidade vivida nas vilas operárias, 
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embora os mineiros se mantivessem em espaços segregados, esses trabalhadores mostraram 

forma de resistências, por meio de organizações sindicais e greves por melhores salários.  

Cabe ressaltar que no caso dos mineiros em Criciúma, além do espaço físico, a classe 

dominante também usou o poder ideológico como meio de controlar a tais, em que se buscou 

ofuscar as condições precárias de trabalho nas minas, criando a figura de herói do minerador.  

Durante as comemorações de 1º de Maio, buscava-se exaltá-los, como divulgou o jornal  

Tribuna Criciumense, (02/05/1956: p. 6) o poema feito para os mineiros.  

 

És um herói desconhecido 
Que entras nas profundezas das minas  

Com as tuas armas de trabalho 

Para poder ganhar o pão de cada dia 

Sem ver o astro rei que nos ilumina 
Tu só tens a escuridão das galerias 

Companheira inseparável de tua vida 
Que te levará algum dia a sepultura  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Além disso, outras formas de homenagem aos mineiros se encontram visíveis na 

paisagem urbana, a exemplo do monumento do mineiro, erguida na principal praça da cidade, 

Nereu Ramos.                          

 

Monumento aos homens do carvão 

 

                      Figura
9
 14 - Fonte: Silva, Maria José Andrade da. (10 de março de 2010). 

 

                                                             
9 As datas no monumento aos Homens do Carvão, 1913, se reportam à data da descoberta do carvão, em 
Criciúma, e 1946, o ano em que em foi inaugurado o monumento.   
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O monumento aos homens do carvão representa um homem forte, desbravador, 

responsável pela extração do ouro negro. Mas, se de um lado eram colocados na posição de 

heróis, por outro eram esquecidos na sua condição de trabalho. De acordo com as abordagens 

de Teixeira, (1996:32): 

 

Contudo, no meu ponto de vista, a experiência de Criciúma revela que o 

corporativismo setorial (refiro-me ao setor do carvão) sempre esteve acima 
ou sobrepôs ao corporativismo de classe. O elo e de cimentação entre dois 

grupos, mineiros e mineradores, potencialmente antagônicos e de classes 

contraditórias, foi assegurado pelo uso que se fez (e se faz) da ideologia da 

mineração – cujo suporte está baseado muito mais na força material e 
simbólica do carvão do que na força histórica dos homens do carvão [...] 

Não é por outra razão que na matriz ideológica da mineração, o carvão é 

enaltecido como “a pedra fundamental do progresso”, e os mineiros 
esquecidos ou desqualificados. 

 

 A indústria carvoeira sempre se impôs sobre essa classe trabalhadora. Tal esforço 

procurava negar a dura realidade dos mineiros. Além disso, buscava-se transformar o 

trabalhador rural em operário industrial. Dessa forma, alterando sua rotina de trabalho, 

esperava-se modificar sua cultura.  

 O trabalho nas minas estava associado a acidentes e a insegurança, o que significava 

pôr em risco a saúde e a própria vida. A atividade carvoeira não prejudicava apenas os que 

estavam envolvidos diretamente na extração do carvão, como também a todos os moradores 

da cidade, sendo as famílias dos mineiros mais afetadas, pela proximidade entre suas 

moradias e as minas. O alto índice de mortalidade infantil denunciava o ambiente insalubre da 

cidade. A esse respeito, o Jornal do Povo (16/07/1951: p. 5) traz a seguinte nota: “Criciúma é 

um dos centros populacionais que se observa com grande pesar, nos quadros estatísticos da 

mortalidade das crianças”. Veja na tabela o número de óbitos das crianças.  

 

        Tabela 3 - Mortalidade infantil décadas de 40 e 50- Criciúma e seus arredores.
10

   
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

133,0 131,6 124,7 108,0 80,0 98,0 94,3 101,7 97,0 92,8 97,09 

          Tabela 3 fonte: Jornal Tribuna Criciumense, 27 de maio de 1957 p. 5  

De acordo com os dados da tabela 3, seguindo o critério de classificação usado, o 

índice de mortalidade infantil durante os anos de 1946 a 1949 são considerados altíssimos. 

Apesar de ter havido uma redução em décadas posteriores, a situação ainda era preocupante.  

                                                             
10

 A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de mortes em 1.000 nascimentos. A classificação 
usada para qualificar o grau de intensidade da mortalidade infantil era: inferior a 40 baixa; entre 40 e 70 nédio; 
entre 70 e 100 alta e superior a 100 muito elevada. 
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Esse quadro pode ter sido agravado pela falta de infraestrutura, saneamento básico, nutrição 

inadequada, péssimas condições de higiene e pela poluição atmosférica. Tais condições 

atingiam a camada mais pobre da população.  Isso foi mostrado em uma pesquisa realizada na 

época por um médico, Dr. Manif Zacarias, que trabalhava e morava em Criciúma: 

 

Prova evidente de que a mortalidade infantil incide muito maior sobre as 

camadas desfavorecidas da população reside no fato verificado de que a 
porcentagem de óbitos sem assistência médica é de 73% no ano de 1946.  

Em segundo lugar, como causa da mortalidade infantil, tem os distúrbios 

alimentares nutritivos agregados (dispepsias e toxicoses), contribuindo com 

17% dos óbitos e, a seguir, as afecções bronco pulmonares (pneumonias, 
broncopneumonias, capilares etc.), com 11% restando 9% de outras causas.   

                                             (TRIBUNA CRICIUMENSE, 06 de junho de 1957: p.1-5). 

 

 

De acordo com as declarações do Dr. Manif, a falta de atendimento médico levava a 

engrossar as estatísticas dos óbitos infantis. Muitos pais deixavam de levar seus filhos ao 

médico e recorriam a outros meios para curar as enfermidades, como a curandeiros e chás. 

 Por outro lado, deve se considerar que devido à ausência de médicos em Criciúma até 

1920, criou-se o hábito de recorrer a formas medicinais alternativas. Por essa razão, quando 

profissionais da área da saúde vieram trabalhar na cidade, não foram aceitos por muitos.  Isso 

pode ser ilustrado por um caso envolvendo uma moradora de Criciúma, dona Maria Antéa 

Mangilli, conhecida como dona Marieta. Essa senhora realizava trabalho de parto e de 

ortopedia. Certo domingo, foi procurada por um pai para que atendesse seu filho que havia 

sofrido fratura no braço Ela deu atendimento ao menino em frente ao consultório médico, e no 

dia seguinte foi levada a polícia. (JORNAL DA MANHÃ, 09/09/ 1977: art.28).  

Por esse caso podemos notar que os médicos na cidade eram vistos com desconfiança, 

o que impedia que muitos recorressem a tais profissionais. Essa mentalidade contribuiu para 

aumentar o número de óbitos. As crianças foram as maiores vítimas. A esse respeito, podemos 

considerar o que dona Elisa Martins
11

 relatou na época, quando ela veio morar em Criciúma, 

no ano de 1942:  

Outra coisa que me impressionou era os enterrinhos de criança morria muita 

criança desidratada. Na época não tinha posto de saúde, e o povo era 

ignorante, e tinha muita casa... E então os enterrinhos... Morria Criança que 
era um Deus nos Acuda. (BARCHINSKI, 2004:154).  

                                                                                         

                                                                                                                                                 

O convívio nas vilas operárias significava expor-se à poeira do carvão e aos rejeitos 

piritosos. O ar, a água e o solo se tornaram insalubres pela atividade da indústria carvoeira. 

                                                             
11 Elisa Martins, entrevista por Marli de Oliveira, em junho de 1997.  
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Expostos a ambientes insalubres, muitas crianças não sobreviviam. É importante analisar o 

depoimento da dona Arlinda Bernardo,
12

 conhecida como Lindoca, moradora de Urussanga
13

, 

referente aos “enterrinhos”, que ocorriam todos os dias: o sino da igreja anunciava a triste 

notícia de mais uma criança morta, conforme o texto abaixo: 

 

 “Às vezes só chegava cansada [de um enterro], a minha mãe já dizia: ‘Olha 

morreu mais uma criança Da. Meu Deus do céu... Mãe eu não vou, a gente tá 
cansada, agora vou voltar de novo pra lá? É, mais é obrigado, fazer o quê?” 

Lindoca recorda ainda que, nos ‘enterrinhos’, só participavam crianças. (Op. 

cit. 2004: 154-155) 
 

Esse relato nos dá uma ideia sobre as condições de vida a que os trabalhadores do 

carvão da região carbonífera em Santa Catarina, foram submetidos. Até mesmo às crianças 

eram atribuídas tarefas, como enterrar as outras crianças que morriam, conforme o 

depoimento acima. É bem provável que essa situação tenha ocorrido porque os adultos tinham 

que cumprir com as obrigações do trabalho, não dispondo de tempo para enterrarem as 

crianças.  

Buscando amparar os problemas sociais, naquela época foram criadas várias ONGs. 

Verifiquem na tabela abaixo as verbas que foram destinadas a essas entidades e para plano de 

infraestrutura da cidade.      

 

 Tabela 4- Grandioso plano de assistência social na região carbonífera 
Setor Valor CR$ 

Ampliação do serviço das águas da cidade 3.000.0000,00 

Instalação do Porto Agropecuário S. Bento Baixo 1.140.000,00 

Soc. Criciúma assistência aos necessitados SCAN 340.000,00 

Associação Rural de Cranium 200.000,00 

Sociedade de assistência aos necessitados SCAN 100.000,00 

Associação Rural de Criciúma 80.000,00 

Hospital de Caridade são José 65.000,00 

Casa da Criança em Obras 50.000,00 

Casa da criança a Cargo do Aço. Criciumense de As. Aos necessitados (SCAN) 50.000,00 

Conferência Vicentina São José 50.000,00 

Casa da Crania 50.000,00 

Sociedade Baú do menino Pobre 50.000,00 

Sociedade Criciumense de assistência aos necessitados 35.000,00 

                                                             
12 Varlinda Bernardo da Silva, entrevistada por Marli de Oliveira Costa e outros, em 21/11/2000.    
13 Urussanga é um dos municípios da região carbonífera do sul de Santa Catarina.   
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Tabela 4- Grandioso plano de assistência social na região carbonífera 
Sociedade Baú do Pobre 25.000 

Conferência Vicentina São José  

Hospital de caridade São José 20.00,00 

Ambulatório a Cargo da loja Maçônica Pres. Roosevelt 15.000,00 

 Fonte: Jornal Tribuna Criciumense, 23 de maio de 1955 p. 02 

 

O plano de assistência na região carbonífera mostra que a riqueza gerada pelo carvão 

beneficiou apenas uma minoria.  Muitos dos que se dedicavam ao trabalho nas minas logo se 

davam conta de que o ganho era irrelevante, quando comparados aos prejuízos causados à 

própria saúde. Assim, a indústria do carvão se revelou produtora de desigualdades 

socioeconômicas.  

Apesar dos problemas existentes na cidade, as manifestações culturais aconteciam por 

toda parte. Elas se sucediam ao longo do ano, como o carnaval, que teve seu clube fundado 

em 1958, denominado de “Tenentes da Folia.” Em seguida vinham as festas juninas, como 

relatou o jornal Tribuna Criciumense (18/06/1956: p. 2) sobre as memórias de infância de um 

criciumense.  Segundo o seu relato, o mês de junho é o mês das festas e era aguardado com 

euforia. Nessa ocasião, eram realizadas as festas de Santo Antônio, São Miguel, São João, São 

Pedro, que contavam com os preparativos dos pinhões, fogueiras, compra de fogos e outros.  

Enfim, ao analisarmos o processo de produção do espaço urbano de Criciúma, o que se 

pôde verificar é que a economia carvoeira desempenhou um papel importante na produção do 

espaço urbano da cidade.  

Tudo o que foi considerado neste capítulo servirá de norte para os capítulos seguintes. 

Neles acentuar-se-ão as transformações ocorridas no espaço e os agentes envolvidos nesse 

processo. De acordo com Lefebvre, (2008:156) “O urbano reúne. O urbano, enquanto forma, 

transforma aquilo que reúne”  
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CAPÍTULO - II 

                   

 

 

 

                 O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA EM CRICIÚMA E 

UMA NOVA DINÂMICA URBANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O conhecimento tem diante de si, a fim de decepá-la e 
recompô-la a partir de fragmentos, a cidade histórica já 

modificada”.  (LEFEBVRE, 2001: 104) 
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_____________________________________________________________CAPÍTULO - II 

 

 Como consideramos no capítulo anterior, a economia carvoeira, juntamente com a 

ferrovia, tiveram um importante papel na produção do espaço urbano de Criciúma. A partir de 

1960, novos produtos inseriram-se ao seu modelo industrial, resultando na produção de novos 

espaços.  

 A reestruturação econômica em Criciúma trouxe um novo dinamismo para a cidade, a 

qual passou a receber um contingente de imigrantes oriundos de cidades vizinhas atraídas pela 

oferta de trabalho, resultando num acelerado crescimento urbano. Tal processo fez com que a 

demanda por moradia aumentasse, resultando em uma acelerada especulação imobiliária. 

Cabe destacar, que não foi apenas a cidade que sofreu transformação do ponto de vista 

material, igualmente os trabalhadores tiveram que se adequar ao novo modelo produtivo 

imposto pelas novas indústrias. Nesse âmbito, outro setor que se expandiu na cidade foi o das 

instituições de ensino superior, preparando mão de obra qualificada para os novos mercados 

de trabalho. Isso servirá de base para a análise deste capítulo, onde se buscou observar o 

conjunto de fatores envolvidos que culminaram para esse resultado, considerando que as 

transformações não acontecem de forma isolada, e sim interligadas à política, à economia e 

aos agentes sociais, estando ao mesmo tempo atrelada ao local, nacional e global. 

Assim, de maneira mais aprofundada, foram considerados os elementos que 

fomentaram a reestruturação produtiva em Criciúma, ao mesmo tempo em que se observaram 

as transformações sócio-espaciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

A reestruturação da indústria carvoeira  

 

A partir de 1960, alguns ramos indústrias que até então eram pouco expressivos em 

Criciúma começaram a se expandir, como a indústria cerâmica, a têxtil, a metalúrgica, a de 

plástico e de outros produtos. Nessa perspectiva, considera-se que as bases e os meios de 

produção não são fixos ou permanentes, o capital vai sempre à busca de novos caminhos 

visando o seu fortalecimento. Isso não significa que a reestruturação econômica emana de 

forma mecânica, mas sim envolve muitos conflitos.  

  

A reestruturação não é um processo mecânico ou automático, nem tampouco 
seus resultados e possibilidades potenciais são predeterminados. Em sua 

hierarquia de manifestações, a reestruturação deve ser considerada originária 

de e reativa a graves choques nas situações e práticas sociais preexistentes, 
desencadeadora de uma intensificação de lutas competitivas pelo controle de 

forças que configuram a vida material. Assim, ela implica fluxo e transição, 

posturas ofensivas e defensivas, e uma mescla complexa e irresoluta de 
continuidade e mudança. Como tal, a reestruturação se enquadra entre a 

reforma parcial e a transformação revolucionária, entre a situação de perfeita 

normalidade e algo completamente diferente. (SOJA, 1993:194). 

 

No tocante a esse assunto, Soja expõe que o processo de reestruturação produtiva 

implica em mudanças paradigmáticas, de modo a ocorrerem rupturas que levem a alterações 

das práticas sociais e criem novas relações de trabalho, a exemplo do que houve com os 

trabalhadores mineiros em Criciúma.  

O processo de reestruturação da economia carvoeira se deu por volta de 1968, quando 

o governo federal lançou o Decreto de nº 62.113 em 12/01/1968, exigindo que os donos das 

mineradoras apresentassem um projeto para mecanização na extração do carvão. Conforme o 

texto a seguir: 

 

Art. 4º As atuais quotas de produção das emprêsas mineradoras de carvão de 

Santa Catarina serão mantidas por um prazo de 120 dias a partir da data de 

publicação dêste Decreto. 
§ 1º As referidas emprêsas deverão apresentar à CPCAN, no prazo indicado 

neste artigo, projeto de mecanização das lavras respectivas, de maneira a 

atender aos seguintes requisitos essenciais: [...]  

 

A proposta do governo federal era aumentar a produção do carvão, que até então era 

realizada de forma artesanal. O uso da tecnologia na produção já era uma característica que 

havia se desencadeado no Brasil e no mundo, principalmente a partir da Segunda Guerra 

Mundial. De acordo com as observações feitas por Santos (2002:178): “As inovações 
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tecnológicas introduzidas dos vinte anos após a Segunda Guerra Mundial se espalharam duas 

vezes mais rapidamente do que aquelas introduzidas entre 1889 e 1919 [...]”. Assim, se 

reconhece que a projeção de novas tecnologias na produção do carvão se fazia necessária, 

pois o modelo empregado na produção carvoeira não correspondia ao modo de produção 

capitalista. Desse modo, a mecanização veio com a proposta de aumentar a produção do 

carvão. 

Contudo, à medida que a tecnologia alavancava a produção do carvão, condicionava 

os mineiros a um novo ritmo de trabalho, pelo qual o processo de produção fordista, 

remunerado por produção e não por hora, estabelecia uma pressão entre os trabalhadores, pois 

a processo produtivo se dava a partir de uma lógica de equipe. Isto vem ao encontro com as 

afirmações de Santos, (2002:136): “[...] cada momento da história muda-se a divisão de 

trabalho, é uma lei geral, isto se dá devido a novas técnicas e novos meios de produção.”.  

Do ponto de vista social, a reestruturação está ligada a múltiplas consequências, uma 

delas foi o aumento de doenças nos mineiros. Uma pesquisa realizada por Volpato (1984) 

explanou que 92% dos trabalhadores entrevistados afirmaram que a mecanização aumentou 

consideravelmente o número de operários doentes. O depoimento de um deles atesta para esse 

fato: 

 
“A vida debaixo da mina é dura. Os homens da lei sabem que os mineiros 

enfrentam pó e fumaça. Tem minas aí que não oferecem as mínimas 

condições; há lama e fogo, não é fácil. A mecanização é melhor para 
trabalhar, pior, porém para a saúde. O sistema de exaustão não consegue tirar 

a poeira. [...]”. (VOLPATPO, 1984: 48) 

  

Após a implantação da tecnologia na extração do carvão, reduziu-se o tempo para os 

mineradores contraírem pneumoconiose, conhecida também como “pulmão negro” (doença 

adquirida pela inalação de pó de carvão mineral). Na extração manual do carvão os sintomas 

da doença levavam cerca de dez a doze anos para se manifestar; já com a mecanização esse 

tempo foi reduzido para um período de cinco a oito anos. Como afirmou “o médico da CBCA, 

a mecanização reduziu os problemas de coluna, mas incrementou a pneumoconiose”. Embora 

fossem oferecidas máscaras para os trabalhadores, fazia-se pouco uso delas, muitos se 

queixavam que seu uso contínuo comprometia a respiração, e ainda o seu uso não lhes era 

garantia total prevenção da doença. (VOLPATO, 1984:48-49).                  

Devido às condições insalubres nas minas, em 1960 os mineiros realizaram uma greve 

exigindo que os donos das mineradoras pagassem insalubridade.  A esse respeito, a Câmara 

Municipal de Criciúma traz a seguinte nota:  
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Com a mecanização das minas, a poeira, o ruído e tantos outros malefícios 
do ofício passaram a rondar o mineiro de maneira mais freqüente e 

ameaçadora. [...] A ventilação era insuficiente e eles tinham de respirar um 
ar impregnado de odores; não havia banheiros, latrinas ou qualquer coisa que 

desse maior higiene àquele lugar. Havia uma poeira que na mina manual 

ainda era pouca, mas em minas mecanizadas ou em via de mecanização fazia 

com que o mineiro, em poucos anos de serviço, envelhecesse e perdesse 
parte de seu vigor devido ao acúmulo de pó nos pulmões. Foi em função 

dessa realidade que em 1960 os mineiros apoiaram a greve. Eles exigiam o 

pagamento da taxa de insalubridade. Fizeram, então, uma passeata pelas ruas 
de Criciúma e, como represália por parte dos donos das mineradoras, os 

dirigentes sindicais foram proibidos de baixar a mina e inspecionar os locais 

de trabalho de seus associados. (camara.virtualiza.net. Acesso em: 

08/07/2011).  

 Por outro lado, a modernização tecnológica aumentou o número de desempregados. 

Volpato (1984:147) considera que: “A mecanização da indústria carbonífera, se por um lado 

facilita o trabalho, em termos de energia física do trabalhador, por outro lado [...], (tornou-se) 

agente de desemprego, à medida que as máquinas produzem excessivamente. [...]”.  

 A extração manual do carvão necessitava de um grande número de trabalhadores 

incluindo mulheres e crianças para suprir a demanda da produção. Conforme publicado no 

Jornal da Manhã (14/10/1997. art.52), mulheres entre 16 e 25 anos eram contratadas pela 

mineradora com carteira assinada cumprindo uma jornada de 8 horas, para seleção de carvão. 

A escolha do carvão era feita próximo às bocas das minas, em barracões construídos pelas 

próprias mulheres. Com o uso de picaretas sobre uma mesa comprida era realizada a escolha 

do carvão destinado às ferrovias, locomotivas e usinas de fundição de aço que exigiam carvão 

puro. Esse campo de trabalho era oferecido às mulheres por se constituírem mão de obra 

abundante e serem menos dispendiosas. Durante as décadas de 1940 e 1956, havia um número 

significativo de mulheres trabalhando nas minas de carvão em Criciúma.  De um lado, havia 

os donos das mineradoras empenhados em obter mais lucro com a mão de obra barata e de 

outro as famílias pobres, necessitando de meio para ganhar o seu sustento e moradia. 

(VOLPATO, 1984:24-26). Até mesmo as crianças eram envolvidas com o trabalho na 

mineração. Segundo Costa, (1999 apud Goularti Filho 2001:79), as crianças trabalhavam na 

entrega de almoço para os trabalhadores nas minas, (os almoceiros) e outras trabalhavam na 

busca de pedras de carvão que escapavam durante as escolhas.  

A partir disso, pode ser constatado que a indústria do carvão empregava pessoas de 

diversas idades e gêneros. Assim, em consequência da mecanização nas minas, o desemprego 

atingiu homens e mulheres. Examinadas sob este ângulo, as mudanças no modo de produção 

do carvão geraram uma crise social na cidade. A mecanização levou ao fechamento de muitas 
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mineradoras. Segundo Goularti Filho (2001:129), das cerca de 40 minas existentes “[...] 

sobraram apenas 11; uma delas sendo estatal (Carbonífera Próspera, subsidiária da CSN), e 

três de empresários cariocas (CBCA, a do Barão do Rio Branco e a Ibracoque), e as demais de 

capitalistas locais.” Foi sobre tais circunstâncias que o Governo Federal criou incentivos 

financeiros a fim de fomentar a diversificação industrial na região. Sobre esse assunto o jornal 

Tribuna Criciumense (07/03/1970: p.3) publicou que Francisco Grillo, o então Ministro da 

Economia esteve em Criciúma, a fim de subsidiar a produção de novos produtos na indústria 

local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

O economista Francisco Grillo, atual diretor do BRDE. Numa de suas 

habituais viagens a Pôrto Alegre [...] para dar uma chegada rápida a 

Criciúma, atendendo assim ao convite que lhe foi recentemente formulado 
pelos industriais e comerciantes aqui na capital do carvão [...] foi recebido 

por um grupo de industriais [...] e foram sendo trocadas idéias para o 

incremento à diversificação industrial da bacia carbonífera com recursos 

oriundos do BRDE.
14

  
 

De acordo com o exposto, o Estado tem se apresentado como um aliado no 

desenvolvimento econômico. Tal generosidade oficial tem se mostrado em diversas esferas, 

como no financiamento direto ou indireto às empresas.  

Naquele mesmo período, a região carbonífera também recebeu financiamento do 

BNDES15, para a produção de novos produtos. A tabela abaixo descreve uma dessas situações 

em que o governo destina recursos financeiros à região carbonífera (sul catarinense) e ao 

estado de Santa Catarina.  

 

                          Tabela 5 - Recursos financeiros BNDES (%) 
Ano Estado 

de SC 

Sul 

catarinense 

Ano Estado 

de SC 

Sul 

catarinense 

1965 0,1 6,8 1981 1,9 9,1 

1966 3,5 27,1 1982 1,4 8,6 

1967 0,3 1,7 1983 2,8 6,5 

1968 3,2 14,9 1984 2,3 15,1 

1969 4,6 46,2 1985 2,4 16,8 

1970 2,0 15,0 1986 2,5 19,1 

1971 2,5 13,7 1987 5,7 25,4 

1972 3,2 24,8 1988 5,0 30,7 

                                                             
14

  Banco Regional de desenvolvimento do Extremo Sul. Criado em 1961 pelos estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, com a perspectiva de acelerar mais a economia no Sul.  
15  Banco de desenvolvimento Econômico e Social. Fundado em 1952 , destina no apoio à agricultura, indústria, 
comércio e pequenas e médias empresas.  
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                            Tabela 5 - recursos financeiros BNDES (%) 
1973 4,7 32,2 1989 4,3 22,0 

1974 2,2 15,8 1990 5,6 26,7 

1975 2,1 21,2 1991 5,5 24,7 

1976 1,8 13,5 1992 6,3 30,2 

1977 1,7 12,0 1993 5,2 24,0 

1978 0.8 2,2 1994 8.3 25,2 

1979 2,9 16,2 1995 7,0 28,3 

1980 2.1 11,4 1996 5,7 22,9 

                                     Fonte: Filho, Alcides Goularti (2001:334). 

 

Os dados da tabela 5 mostram que os recursos repassados à região carbonífera eram 

superiores ao próprio estado catarinense, sendo que os recursos financeiros para o sul 

catarinense foram destinados em especial para serem aplicados do desenvolvimento industrial.   

Em Criciúma houve uma pronta aceitação dos empresários locais para investirem em 

outros ramos industriais, além do carvão. Acrescente-se que não podemos esquecer-nos do 

capital acumulado em Criciúma, decorrente da produção do carvão, que certamente foi 

aplicado em outros ramos industriais. Como aponta Maurício Santos (1997:65): “A trajetória 

da diversificação é presente em quase todas as grandes mineradoras, fazendo com que os 

empresários do carvão se façam presentes em quase todos os setores da economia do Sul de 

Santa Catarina”. Isso denota que os empresários ampliaram seus investimentos para além da 

indústria carvoeira, como mostrou em uma edição do jornal Tribuna Criciumense:  

 

[...] o espírito de industrialização que se vem instalando em nosso meio, 

calçado nas facilidades de crédito dos bancos e da área privada... O essencial 
é que, no entanto, Criciúma começa a se libertar das constantes flutuações 

mono-indústria do carvão, deslanchando para uma diversificação que 

assegurará o seu futuro, em bases realmente sólidas e definitivas.                                                                        
(23/05/1970: p.12):  

 

Essa pronta aceitação dos empresários mineiros para investirem em outros setores da 

economia, talvez esteve atrelada às oscilações do mercado e à dependência das políticas do 

Governo Federal, que era também o principal consumidor. As publicações do jornal Tribuna 

Criciumense (10/07/1957: p. 8) atestam para este fato: “Caso a Companhia Siderúrgica 

Nacional não adquira imediatamente o carvão estocado nas minas, as empresas serão forçadas 

a diminuir ao mínimo a sua produção, [...]”. Isso evidencia a dependência dos mineradores ao 

Governo Federal. Aquela situação gerava muita insegurança aos mineradores, isso deve tê-los 

impulsionado a investirem em outros ramos da indústria. Outra razão bastante relevante é o 
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fato de o carvão ser uma fonte esgotável. É digno de nota que antes mesmo do advento da 

mecanização na extração do carvão, já permeava nos criciumenses uma preocupação quanto 

ao futuro da cidade. A esse respeito, podemos examinar as declarações de Pedro Henrique 

Osório, publicado no jornal Tribuna Criciumense:  

 

Criciúma é possuidora de uma fonte de riqueza esgotável a qual, embora 

dure ainda muitos anos – faço votos que isso aconteça, chegará o dia em que 
seus habitantes hão de lançar mão de outros meios além do carvão para 

manterem a cidade em pé; pelo contrário, acontecerá como aconteceu às 

cidades chamada de mineração, situadas no centro-oeste brasileiro, cuja 

pujança e progresso se extinguiram a partir das últimas gramas de ouro [...]  
(16/07/1957: p. 4) 

 

Ao refletirmos no texto acima, somos levados a pesar que o fato de o carvão ser uma 

fonte esgotável, tenha se constituído um motivo a mais para que os empresários investissem 

em outros ramos da economia.  

Cabe ressaltar que o auxílio financeiro não ficou restrito apenas aos grandes 

empresários, igualmente se estendeu a pequenos investidores. Conforme foi publicado no 

jornal Tribuna Criciumense (29/05/1982: p. 7): “A diretoria do Banco de Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina aprovou, somente no primeiro semestre deste ano, um total de 50 

pedidos de financiamentos de apoio às pequenas e médias e micro-empresas.” Isso contribui 

para esses pequenos investidores se tornassem os novos ricos na cidade.  

 

A expansão industrial e o desmonte da produção do carvão  

  

Dentre as indústrias instaladas em Criciúma, a cerâmica teve uma notória expansão. 

Como apontou a Revista Catarinense, (1972 apud Nascimento 2007: 39-48): 

  

A indústria até pouco tempo se alicerçava exclusivamente na exploração do 

carvão mineral (...) diversificou-se e expandiu-se. Surgiram as grandes 
fábricas de têxteis, de matéria de transporte, de produtos alimentares, de 

móveis e artefatos de madeira, de bebidas, de produtos agro-pecuários, de 

pescados, de ferro fundido de couros e, principalmente as imponentes 
cerâmicas. Aí, os índices de produção e qualidade atingiram tal porte que já 

estão a justificar para Criciúma o título de ‘Capital do Azulejo’.    

 

A primeira fábrica na região foi fundada por Henrique Lage, industrial brasileiro, em 

1919, em Imbituba. Inicialmente a produção esteve voltada apenas para a fabricação de 
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louças, para abastecer os seus próprios navios. Lage apreciava a cerâmica italiana e isso o 

levou a trazer técnicos da Itália em 1925, a fim de ampliar a produção de louças e azulejos.   

A segunda fábrica fundada foi a Cesaca em outubro de 1947, em Criciúma, composta 

por 16 sócios e a sua produção inicial era de louças. A produção de azulejos e louças 

sanitárias veio em 1950, ainda assim se processava de forma lenta. A sua ampliação se deu 

com a diversificação industrial em Criciúma no final de 1960, quando finalmente foi fundada 

a empresa “Sociedade Anônima”, inserindo na sua produção o azulejo da marca Cesaca, em 

1973. O produto era de excelente qualidade, passando a ser exportado em nível nacional e 

internacional, até a fábrica ter sido vendida para o grupo Cecrisa, em 1995.  (GOULARTI 

FILHO, 2001:115). 

 Nesse campo, o grupo Maximiliano Gaidzinskin merece destaque - de lá nasceu à 

cerâmica Eliane, na década de 1950, na cidade de Urussanga. A fábrica se sobressaiu na 

produção de pisos e na extração de matéria- prima, como a argila caluim, sílex, calcário, talco 

e outros.   

Nesse ramo pode ser enfatizada a empresa do grupo Diomício Freitas, a Cecrisa S.A, 

fundada em 1966, em Criciúma. Essa empresa comercializa e vende produtos das marcas 

Cecrisa e Portinari e se tornou grande produtora em nível nacional, além de exportar seus 

produtos para cerca de 50 países. (Op. cit. 2001: 116). 

Além dessas fábricas, outras também se destacaram na fabricação de louças, azulejos e 

olarias. As riquezas naturais do solo e do subsolo geravam progresso e riqueza na cidade. 

Além do carvão, o solo criciumense contém argila16 de boa qualidade. A pesquisa realizada 

por Arns (1985:174) atesta que em solo criciumense se encontra a argila fina, estrutural ou 

vermelha. A cerâmica fina estrutural pode ser usada na fabricação de azulejos, louças 

sanitárias, pisos e outros produtos; quanto à cerâmica vermelha, seu uso é destinado à 

produção de tijolos, telhas, pisos, e outros. Desta forma, no caso de Criciúma, a natureza 

assume um papel importante na produção espacial, pois quando o homem vai à sua busca, é 

ela que proporciona condição para que ele realize suas atividades, resultado na produção do 

espaço. A esse respeito Carlos, (2011: 63) afirma: “[...] o espaço como produção emerge da 

história da relação do homem com a natureza, processo no qual o homem se produz como ser 

genérico numa natureza apropriada e que é condição de sua produção.” Nesse ponto Reclus 

                                                             
16

 A argila assim como o carvão é um bem da União, por isso precisa da concessão do governo para sua 
exploração conforme a Lei nº 6.567, de 24/09/1978, D.O.U de 12/09/1978, que dispõe sobre regime especial 
para exploração e aproveitamento das substâncias minerais que específica e dão outras providências (Regime 
de Licenciamento) e também a Portaria do Diretor Geral do DNPM nº 266, de 10/07/2008, D.O.U de 
11/07/2008, que dispõe o Regime de Licenciamento.  
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(2010) assegura que os recursos naturais e do subsolo se constituem em um fator importante 

para o desenvolvimento das cidades.  

A partir dessa análise, observamos em Criciúma, com a matéria-prima ricamente 

disponível em seu solo, muitas fábricas de cerâmicas foram sendo instaladas gerando riqueza 

e atraindo novos trabalhadores.     

 

   Tabela 6- Fábricas de olarias e criação de bairros 
   Cerâmica  Bairro Ano de fundação  Ramo 

Novakoski Linha Cabral 1975 Telhas 

Manetti Sangão 1976 Tijolos 

De Villa São Simão 1977 Tijolos 

Cristal São Simão 1979 Tijolos 

Zenette Quarta Linha 1979 Tijolos 

Forgiarini Sangão 1979 Piso clausurado 

Aluar Quarta Linha 1980 Telhas 

Forjarini Sangão 1980 Lajota colonial 

    Fonte: Câmara Municipal de Criciúma. camara.virtualiza.net/historia_criciuma.php. Acesso em: 21 de março de 2011.  

 

 

A indústria cerâmica levou à produção de novos espaços nas áreas periféricas da 

cidade, contribuindo para a expansão de bairros formados na época do carvão e surgindo 

novos ligados a essa nova atividade.  

Essa atividade trouxe ainda novas relações de trabalho, pois naquele período os 

trabalhadores organizaram sindicatos, em busca de melhores condições de trabalho.  

É importante ressaltar que a indústria cerâmica também empregou um grande número 

de mulheres.  Conforme declarou Santos Maurício (2002), na década de 1980 o número delas 

chegou a ocupar 18,5% e na segunda metade dessa década, o número se elevou para 25%. 

Essas trabalhadoras supriam principalmente o setor de classificação da cerâmica (A, B, e C, 

que se referia à qualidade do produto), por serem tidas como pacientes e mais sensíveis que os 

homens. Apesar da presença feminina nas fábricas de cerâmica, o trabalho não era fácil. Elas 

se submetiam a uma jornada de trabalho cansativa, mantinham-se por um longo período em 

pé: por exemplo, um dos turnos funcionava das 14h às 22h, com apenas 40 minutos para o 

lanche. (ZANELATTO E MIRANDA, 2011: 8-18). 

Para tentar amenizar o cansaço, muitas demoravam no banheiro, conforme relatado 

por Solange17, uma das trabalhadoras.   

 

“[...] Ao banheiro só ia de duas em duas, né, tinha que olhar. Na escolha fria 

tu via tudo. Era tudo aberto, né, ai tu tinha que notar se tinha muita gente no 

                                                             
17  Solange Marchinski Perruchi. Entrevista a realizada por Zanelatto e Miranda, 2006.   
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banheiro. Era duas três por vez, só. Ai tinha aquele tanto. O encarregado 

acho que via quanto tempo ficava. Elas sentavam para descansar, enrolar.”  

 

Com o passar do tempo, a presença feminina foi sendo substituída pela mão de obra 

masculina.  Durante uma entrevista realizada por pesquisadores da Unesc, em 2003, com o 

líder do sindicado dos ceramistas, o Sr. Itaci de Sá revelou que houve uma redução do número 

de mulheres nas fábricas de cerâmicas devido às condições físicas e biológicas delas, como 

menstruação e gravidez. Não obstante, segundo Zanelatto e Miranda (2011), a redução do 

número de trabalhadoras nas fábricas pode ser atribuída à introdução de novas tecnologias na 

produção, e não propriamente a questões biológicas delas. Ainda assim, é importante destacar 

que a mão de obra feminina se faz presente em diversos setores da economia criciumense. 

 As indústrias se estenderam por toda a região carbonífera no sul catarinense 

pertencente à subdelegacia do trabalho, que abrange os municípios de Criciúma, Içara Lauro 

Müller, Sombrio e Urussanga. Observe na figura 15, o número de trabalhadores nos diversos 

setores da economia.  

 

Número de trabalhadores nos diversos ramos industriais –1985 

 
               Figura 15 fonte: Sub. delegacia do trabalho- ano base 1985- Criciúma 1988. (Apud Volpato, 2001: 90)  

   

Os novos ramos indústrias se ampliaram em toda região carbonífera, constituindo-se 

como uma teia. Nesse sentido, Goularti Filho (2005:51) aponta que a indústria metalúrgica se 

desenvolveu a partir da mecanização das minas que passaram a necessitar de peças e de 

consertos. Esse setor industrial passou a ganhar campo em Criciúma e Araranguá, e em 1965 

havia 15 empresas de metal. Esse número se elevou para 200 unidades indústrias, chegando a 

empregar 3.000 trabalhadores em 1990.   



72 
 

Em conformidade com a declaração de Rodrigues, (1998 apud Balthazar 2001:45), “O 

Sul do Estado passa agora a contar, além das indústrias da mineração, com as indústrias de 

cerâmicas, têxtil, metalúrgicas e posteriormente plásticas.”.  

O sucesso na produção industrial era comemorado pelos criciumenses, como foi 

expresso a Revista Catarinense (1969, apud Nascimento 2007: 39-48): “Mas, Criciúma não é 

apenas a extração do carvão! [...] pujantes estabelecimentos comerciais, indústrias 

diversificados, ensino dos mais importantes do estado [...]”. 

Dentro desse contexto, os trabalhadores mineiros deixaram de ser os principais       

personagens que compunham a classe operária em Criciúma. De acordo com Lefebvre 

(2008:40), “O grande intento da era industrial é o de estender à divisão social do trabalho 

[...]”. Essa divisão da classe trabalhadora foi sendo ampliada em Criciúma à medida que 

novos produtos iam sendo produzidos na indústria local, levando grande parte dos 

trabalhadores a experimentarem no seu cotidiano novas experiências de trabalho, sendo que 

muitos tinham apenas experiência na agricultura, procedentes de municípios vizinhos.           

 

          Procedência de trabalhadores do setor cerâmico em Criciúma-1970 

 

                               Figura 16- Fonte: (Apud, Zanelatto e Miranda 2011: 6 - 7) 

 

Conforme o exposto, cerca de 71% dos trabalhadores da indústria cerâmica na década 

de 1970 eram originários de outros municípios. Vieram para Criciúma atraídos pela oferta de 

empregos. Isso nos leva a refletir nas considerações de Lefebvre, (2008: 109): “A cidade atraí 

para si tudo o que nasce da natureza e do trabalho, noutros lugares: frutos e objetos, produtos 

e produtores, obras e criações, atividades e situações”. 

  Por tudo isso, pode ser observado que o processo migratório ocorrido na década de 

1970 para Criciúma, deu-se pela oferta de empregos que foi sendo gerada pelas novas 

indústrias que foram se estabelecendo na cidade.  Cabe ainda destacar que o setor carvoeiro 
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naquele mesmo período empregou o maior número de trabalhadores da sua história (déc. 

1970/1980), devido ao grande aumento na produção do carvão, em consequência da crise do 

petróleo. Conforme mostra a figura a seguir:  

 

 

                         Figura 17 Fonte: IBGE - Apud Filho, Alcides Goularti (2001). 

 

Isto evidência os mineiros que haviam perdido seus empregos com a introdução da 

mecanização na extração do carvão, mas que logo foram absorvidos na indústria carvoeira, 

decorrente de novas políticas para aumentar a produção do carvão, impulsionado pela crise do 

petróleo, em 1973.   

Naquele período, o Brasil recorreu ao carvão nacional para suprir o setor energético. 

Por conseguinte, algumas companhias carvoeiras que ainda mantinham um ritmo lento na 

produção se viram obrigadas a modernizar-se.  

 

[...] As companhias carboníferas inicialmente modernizaram alguns setores, 

ou, quando muito, de lavra semi-mecanizada. Foi à crise do petróleo que 
rompeu as amarras que continham e delimitavam a produção de carvão. A 

orientação político-econômica do governo não era mais a produção 

controlada, mas de prospecção para o aumento gradativo e imperioso, até 
atingir, em datas futuras, o montante de toneladas estipuladas pelo governo, 
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triplicando, primeiro, e depois, sextuplicando a produção. (VOLPATO, 

1984:42) 

  

Em complemento às medidas para estimular a produção do carvão, o presidente 

Ernesto Geisel (1975-1979), durante a sua gestão, criou o II Plano de Desenvolvimento 

Nacional (II PND). Com esse Plano, Geisel visava avançar o desenvolvimento econômico do 

país em 5 anos, dentre eles o aumento da geração energética no país. 

Naquele momento, foram ampliadas mais duas unidades do complexo termoelétrico 

Jorge Lacerda para 452mw, o reaparelhamento do Porto de Imbituba e a criação da Indústria 

Carbonífera Catarinense-ICC que utilizava o rejeito do carvão como matéria-prima para 

produzir ácido sulfúrico e seus derivados destinados à indústria de fertilizantes. Em 1982, sob 

o Decreto nº 87.079 de 02 de abril de 1982 foi criado o “Programa de Mobilização 

Energética”- PME.  Esse plano consistia num conjunto de medidas voltado para a expansão da 

geração de energia no Brasil. Uma das propostas do Programa era substituir progressivamente 

o uso de petróleo e seus derivados por alternativos nacionais e aumentar a produção do carvão 

mineral. (Câmara Legislativa, decreto nº 87.079. 02.04.1982).  

     

Tais investimentos objetivavam substituir os 170 mil barris de petróleo/dia 

por cinco milhões de toneladas de carvão nacional. Os técnicos calculavam 
atingir a quantia de 27,5 milhões de toneladas no ano de 1985... Naquela 

época a região produzia 0,96 milhões de toneladas ao ano de CPL (apenas 

25% do carvão são aproveitados).  O governo criou um sistema junto aos 
empresários, que por sua vez só se ocupavam com os lucros, sem a mínima 

preocupação com o meio ambiente. O esquema funcionava assim: o governo 

fixava o preço e a cota que ia consumir, obrigando as siderúrgicas a comprar 

uma quantia x de carvão metalúrgico. Em 1980 a produção da Região Sul 
chegou a 3,3 milhões de ton./ano de CPL. Deste sistema, em que o governo 

era o único comprador (as mineradoras não tinham departamento de vendas) 

e toda a estrutura de transporte e beneficiamento era do governo, foi se 
criando um mercado integral para os mineradores. Grande parte deles ficou 

rica, mas não aproveitou o processo produtivo, não criou novos mercados, 

não se preocupou com o rejeito. (GOULARTI FILHO, 1996: 18) 
 

O resultado foi evidente naquele período, a produção do carvão atingiu o seu apogeu, 

conforme mostram os dados da figura abaixo.   
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                    Figura 18 - fonte de dados: Alcides Filho, Goularti (2001: 328). 

 

O apogeu do carvão esteve atrelado a acontecimentos globais, a exemplo da crise do 

petróleo em 1973. Isto nos leva a considerar as afirmações de Santos e Silveira (2008: 281): 

 

Os sistemas de cidades constituem uma espécie de geometria variável, 

levando em conta a maneira como diferentes aglomerações participam do 
jogo entre o local e o global. “É dessa forma que as cidades médias acabam 

beneficiadas ou, ao contrário, são feridas ou mortas em virtude da resistência 

desigual dos produtos e de suas empresas [...] 

 

Com base nas considerações dos autores, podemos mencionar que Criciúma se 

beneficiou com a crise internacional do petróleo, em virtude das políticas implantadas naquela 

ocasião, o que proporcionou o acúmulo de capital para os minerados. Contudo, essa 

prosperidade do carvão chegou ao seu declínio.   

A partir de 1987, a economia carvoeira passou a ser ferida com a redução dos 

subsídios do Governo Federal, ao mesmo tempo em que se abriram as portas para a entrada de 

carvão estrangeiro no país. Isso levou a uma queda de 2.7 milhões de toneladas na produção. 

Em anos seguintes, a indústria do carvão chegou a agonizar com a política do então presidente 

Fernando Collor de Mello, (1990-1992). Por meio da portaria federal nº 801 de 1990, foi 

suspenso qualquer tipo de subsídio ao carvão. (GOULARTI FILHO, 2002: 993).   

           As políticas adotadas pelo então presidente da República Fernando Collor de Mello, no 

início da década de 1990, acabaram com o protecionismo estatal destinado à produção do 

carvão. Com isso, houve a liberação para a importação do carvão, desobrigando as 

siderúrgicas estatais a comprarem o carvão nacional. Com essas medidas, o governo federal 

deixou de intervir na exploração e na comercialização do carvão, levando ao declínio da sua 

produção. Isso provocou uma demissão em massa de trabalhadores e desperdício do dinheiro 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1995 1998

56.000 265.638 1.005.174 1.439.434
3.506.314

13.167.950

19.781.089

6.751.178

4.464.689

Produção do carvão em Santa Catarina 

Produção do 
carvão 
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público, dando início ao desmonte da economia carvoeira.  Em 30 de novembro de 1990, o 

Lavrador de Capivari foi fechado com a demissão de 384 funcionários. Em seguida, foi a vez 

do ICC que teve suas atividades paralisadas em 1992, quando possuía um quadro de 426 

funcionários; em 1993 seu controle passou para a Petrobrás e teve suas peças de alto valor 

vendidas como sucata e até o ano de 2003 estava em processo de liquidação. (MORAIS, 

2003:103). O processo de desestruturação do carvão persistiu com a privatização18 da Cia 

Próspera, subsidiária da CSN, levando a demissão 1.500 trabalhadores. (GOULARTI FILHO, 

2002: 977-1007).   

 O setor de produção energética também sofreu o processo de reestruturação. A 

Eletrosul foi dividida em duas unidades em 1997 e criadas duas empresas, a Gerasul, que 

ficou encarregada pelas as unidades geradoras de energia, e a Eletrosul, que ficou responsável 

pela transmissão de energia. Em 1998, a Gerasul foi vendida para a Tractebel Energia, 

empresa privada, que assumiu a Termoelétrica Jorge Lacerda. No ato da compra ficou 

firmado no contato com a Tractebel que compraria o carvão catarinense para suprir a Jorge 

Lacerda. Por essa razão, 99,0% da produção do carvão catarinense são destinados para a 

Termoelétrica Jorge Lacerda. A Termoelétrica Jorge Lacerda é a maior usina termoelétrica da 

América Latina com um potencial de 857 MW de energia, o que representa 1,54% da energia 

produzida no Brasil. (GOULARTI FILHO, 2001:259).   

Porém, a crise social que assolou a região naquele período foi amortecida pela 

diversificação industrial de empresas e microempresas que já haviam se instalado no 

município, como pode ser observado na tabela 7, o notável crescimento de trabalhadores em 

outros setores da economia. 

 

      Tabela 7 - Oferta de empregos nos principais setores indústrias em Criciúma  
Ano Carvão Cerâmica Têxtil  Metal mecânico 

1960 3.391 212 39 20 

1965 4.291 149 75 97 

1970 3.488 829 331 188 

1975 3.970 2.101 751 882 

1980 4.399 3.314 2.009 1.584 

      1985 7.431 3.618 1.927 1.411 

1990 3.238 5.046 1.779 924 

 

                                                             
18 Esse período foi concomitante com a política neoliberal acompanhado pelo início das privatizações no Brasil.  
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     Tabela 7 - Oferta de empregos nos principais setores indústrias em Criciúma 
1995 1.495 2.221 2.907 1.043 

2000 1.154 2.233 3.682 1.173 

       Fonte de dados: Filho, Alcides Goularti (2002: 18) 

 

De acordo com os dados apresentados acima, houve uma redução do número de mão 

de obra na indústria cerâmica. Isso se deu em decorrência do fechamento de duas maiores 

cerâmicas: a Cesaca e Cecrisa, em 1990. Como podemos observar nos dados da tabela, a 

indústria têxtil apresentou notável crescimento, sendo que não estão computadas nos dados 

acima as costureiras domiciliares que giravam em torno de 2000. (GOULARTI E NETO, 

1997: 109-119).    

A produção do setor têxtil era proveniente de microempresas que chegavam em torno 

de 74%. A maioria delas se originou de alfaiates e pequenos comerciantes que já se 

deslocavam para outros lugares como Porto Alegre, Blumenau e São Paulo, em busca de 

produtos para abastecer o comércio local. Cabe ressaltar que muitas das fábricas têxtil 

existentes em Criciúma partiram da iniciativa de algumas mulheres. (Op. Cit. 1997: 109-119).   

Conforme já foi considerado até o momento, a reestrutura da economia em Criciúma 

ganhou força, após o setor carvoeiro ter sofrido um processo de desequilíbrio na década de 

1990. A esse respeito Lencioni, (1998 b: 7) traz o seguinte reforço: “As estruturas não são 

fixas nem estáveis. Elas têm um equilíbrio provisório e quando esse equilíbrio é abalado pode 

ocorrer uma desestruturação-reestruturação, que se gesta no seio da própria estrutura.” Isso 

significa que o sistema produtivo se reestruturou nesta teia abordada pela autora.  

Outra atividade econômica que sempre esteve presente foi a produção agrícola, 

embora tida como não relevante, devido a sua produção não ser expressiva. Os dados do 

IBGE de 1950 apresentam a produção diversificada dos colonos no campo.    

 

              Tabela 8 - Produção agrícola em Criciúma 
Produtos  Total (t) Produtos  Total (t) 

Arroz  4.116 Feijão  757 

Aipim 1.670 Goiaba  10 (cento) 

Amedoim  159 Laranja 57.995 

Aveia 17 Maçã  30 (cento) 

Alfafa 45 Mandioca 23.894 
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              Tabela 8 - Produção agrícola em Criciúma 
Ameixa   610 (cento) Pêra  

Batata doce 13.104 Pêssego  

Batata inglesa 237 Pêssego  

  Cebola 18 Tangerina (cento) 

 Cana de açúcar  4.428          ___ 

                   Fonte: IBGE Censo Agrícola de Criciúma de 1950. 

 

A produção do campo se somava à atividade industrial em Criciúma. Conforme foi 

publicado na edição do jornal Tribuna Criciumense, (14/03/1970: p. 3) “[...] nem só de carvão 

vive Criciúma. [...] Posteriormente, foi anunciada também a exportação em larga escala de 

farinha de mandioca e agora é a vez do camarão.”    

Contudo, os investimentos priorizam a atividade carvoeira, ficando a agricultura em 

segundo plano, conforme mostra a publicação a seguir:  

 
O nosso município em todos os quadrantes da Pátria, como se fosse apenas 

uma mina de carvão. Carvão na praça, carvão nos arrabaldes, carvão nos 

subúrbios, carvão no hinterland, carvão em toda a extensão e em todos os 
sentidos. Realmente é isso que coloca em evidência somos uma pujança 

econômica, fruto em princípio, da exuberante riqueza proporcionada pela 

hulha negra [...] que sejam atendidos os apêlos dos que, como satélites 

vivem na órbita do carvão devemos, em trabalho de equipe, despertar os 
responsáveis pelo destino da nação que não esqueçam da agricultura, dos 

humildes lavradores. (TRIBUNA CRICIUMENSE 30/05/1955: p.5) 

  

De acordo com o exposto, ainda que se reconheça o valor do carvão na economia 

criciumense, faz-se uma crítica quanto aos outros segmentos da economia, a exemplo da 

agricultura, que também é importante, setor ao qual não era dada a devida dedicação.   

  Cabe lembrar que até hoje a agricultura representa uma parcela menor na economia em 

Criciúma. Com base nos dados do IBGE de 2010, será apresentada a produção desse setor 

econômico em Criciúma de forma análoga com o do estado de Santa Catarina e do Brasil.  
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                    Figura – 19 Fonte de dados: IBGE. 2010- cidades @. Criciúma.www.IBGE. gov. br. 

 

De acordo com os dados apresentados, até os dias atuais a atividade agropecuária em 

Criciúma é desenvolvida em menor escala, comparado-se ao estado catarinense e ao próprio 

país. Isso torna evidente que os novos paradigmas econômicos se firmaram na cidade a partir 

da década de 1960.  Nesse processo, destaca-se a construção das usinas termoelétricas que se 

mostraram importantes no fomento da indústria em Criciúma.  

 Não podemos esquecer que a indústria carvoeira continua operando em Criciúma. 

Segundo os dados do SIECESC, das 10 carboníferas associadas, 06 têm sede em Criciúma, 

ainda que possuam minas em outros municípios.  

                          

                    Tabela 9 - Mineradoras da região carbonífera- SC 
Carbonífera Siderópolis Ltda. Criciúma 

Gabriela Mineração Ltda. Siderópolis 

Comin & Cia Ltda. Siderópolis 

Carbonífera Belluno Ltda. Criciúma 

Minegeo Ltda Criciúma 

Carbonífera Criciúma S/A Criciúma 

Carbonífera Metropolitama Criciúma 

Coorperminas- Cooperativa de extração de carvão 

mineral dos trabalhadores de Criciúma Ltda.  

Forquilhinha 

 

Indústria 
33%

Serviços 
66%

Agropecuária 
1%

Economia - Criciúma

Indústria 
29%

Serviços 
65%

Agropecuária 
6%

Economia- Brasil 
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                   Tabela 9 - Mineradoras da região carbonífera- SC 
Carbonífera Catarinense  Lauro Miller 

Indústria Carbonífera Rio Deserto   Criciúma 

             Fonte: Sindicato da indústria de mineração - SIESC- 2012 

 

    Com base nos dados acima, Criciúma ocupa uma posição de liderança na extração 

de carvão, na região
19

 carbonífera de Santa Catarina. Essa região se destaca pela jazida de 

carvão no seu subsolo e até hoje se sobressaem na produção de carvão do estado de Santa 

Catarina e do Brasil, conforme os dados abaixo.   

 

              Tabela 10 - Número de empregados nas carboníferas sulinas 

 Companhias mineradoras   Empregados 

 1998 1999 1998 1999 

SC 12 11 
2.776 2.953 

RS 03 
03 618 632 

PR 01 
01 134 124 

         Fonte: DNPM - 1999/2000 (apud, Gomes 2002: 106) 

 

Conforme a tabela 10, o número de carboníferas que operam no estado catarinense é 

similar ao número delas que estão ativas na região carbonífera, conforme mostra a tabela 9.   

A região carbonífera é formada pelos 10 municípios e Criciúma se configura como 

polo regional e sede da Associação dos Municípios dessa região- AMREC. Veja na figura a 

seguir os municípios que compõem essa região: 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Região enquanto categoria de análise da Geografia é definida pelo Geógrafo Roberto Lobato Corrêa como: 
“A região pode ser considerada uma particularidade, isto é, uma mediação entre o universal (os processos 
globais) e o singular (os lugares). Processos de coesão que agregam processos semelhantes no espaço, e 
processos de limitação espacial, que impõem limites à difusão de semelhanças, criam possibilidades de se 
formarem regiões”. (Revista Discente Expressões Geográficas, 2005: 1-14).      
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Região Carbonífera -SC 

 

                                                                  Figura 20 fonte: IBGE- 2010 (alterado pela autora). 
                                             

 

  No auge da exploração do carvão, esses municípios tiveram a produção do seu espaço 

de forma similar, ou seja, voltado para extração do carvão.  

Cumpre enfatizar que embora Criciúma não ocupe uma área físico-espacial maior que 

os outros municípios que compõem a região carbonífera, ainda assim, concentra uma 

população superior em relação aos demais. Observe nos dados do IBGE de 2010, na figura 

21:                   

          

Censo populacional da região carbonífera -SC 

 

                            Figura 21 - Fonte de dados: Fundação -IBGE- 2010. Resolução Nº 6 03/11/2010 
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O crescimento populacional em Criciúma se deu primeiramente com a atividade 

carvoeira, seguida da diversificação de novos produtos na área industrial local, a partir de 

1960. A esse respeito, consideramos relevante analisar a posição econômica que ela ocupa de 

forma análoga com os demais municípios da região carbonífera.   

Com relação à produção agrícola, atualmente ela produz no campo uma variedade de 

lavouras permanentes e temporárias. Segundo os dados do censo do IBGE de 2010, os 

produtos que representam a maior produtividade são: banana 8.000(t), batata inglesa 2.100 (t), 

cebola 2.000 (t), mandioca 1.800 (t), fumo em folha 1.200 (t), feijão 549 (t), tomate 360 (t), 

uva 32 (t). (Ver em Anexo II outras lavouras produzidas no município).  

Contudo, Criciúma não mantém liderança na produção agropecuária, se comparados 

com os demais municípios da região carbonífera. Observe os dados da figura 22. 

                                                  

 

                                        Figura 22 - fonte de dados: IBGE- 2010 

    

  Com base no que está apresentado acima, Içara proporciona a maior produção agrícola 

da região carbonífera, seguida por Forquilhinha, Nova Veneza e outros.  

 Por outro lado, Criciúma lidera a produção industrial da região carbonífera. Os dados 

do Sinsen Associados, (12/2002) aponta para os principais ramos industriais de Criciúma, 

como sendo os descartáveis plásticos, indústria química, metal-mecânica, indústria têxtil, 

cerâmica e extração mineral, como podemos observar na figura 23, a concentração industrial 

em Criciúma comparando com os demais municípios da região carbonífera. 
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                                    Figura 23 - fonte de dados: IBGE- 2010 

 

Em 1980, Criciúma já havia se tornado o maior centro comercial e industrial do 

extremo sul de Santa Catarina. Segundo os dados do IBGE de 2010, há 931.800 indústrias 

instaladas.  Sobre esse assunto, o jornal Tribuna Criciumense, (2012/05/01: p. 4) publicou a 

seguinte nota: 

 A economia concentrada em vários segmentos proporcionou a Criciúma 

uma facilidade de expansão comercial, iniciou com a extração do carvão, 

passou para a cerâmica, em seguida moda e, mais recentemente, a indústria 
do calçado, química, plástico e comercial.”    

Todavia, seu destaque maior é na produção de bens de serviços. Atualmente é 

responsável por cerca de 59% da região carbonífera. Segundo os dados do IBGE, (2010) há 

1.923.704 empresas atuando em Criciúma na prestação de serviços. Observe os dados da 

figura 24.   

 

 
                                  Figura 24 - fonte de dados: IBGE -2010 

 

Com relação ao turismo, esse setor vem ganhando destaque na área em estudo.  A esse 

respeito, podemos mencionar a criação de um ponto turístico na cidade, a mina de visitação 
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Octávio Fontana20, inaugurada em 28 de outubro de 2011, no bairro Naspolini, onde 

funcionou a antiga mina São Simão, até 1994. Esse exemplar foi aberto em substituição da 

mina de Caetano Sonego, que foi fechada por motivos de segurança. 

 Cabe lembrar que Criciúma é a única cidade brasileira que oferece uma mina de 

carvão para visitação. Veja a figura 25, a mina Octávio Fontana. 

 

Mina Octávio Fontana 

 

        Figura 25 - Fonte: Prefeitura Municipal de Criciúma. s/d. www.criciuma.sc.gov.br. Acesso em: 15/06/2012 

 

 

De acordo com o “Nosso jornal” (01/03/2012), Criciúma continua se preparado com 

infraestrutura para atender os segmentos da economia e sediar outros eventos como negócios, 

turismo religioso e cultural, visto que não dispõem de recursos naturais como praias para 

atrair turistas.  

Enfim, com base no que foi considerado, Criciúma deve ser entendida no aspecto de 

cidade média, pois, além de concentrar uma população de 192,236 hab. (IBGE-2010),  possui 

uma elite comercial e industrial que concentra uma oferta de bens de serviços ampla. 

Portanto, configura-se em uma cidade média, de acordo com as definições de Corrêa 

(2007:31), sobre os tipos preliminares de uma cidade média: 

 
 Lugar central, caracterizado por poderosa concentração da oferta de bens e 

serviços para uma hinterlândia regional. Neste caso, trata-se do que se 

convencionou denominar de capital regional, foco do comércio varejista e de 
serviços diversificados, dotado de amplo alcance espacial [...] Possui uma 

elite comercial.    

                                                             
20 O nome da mina de visitação foi em homenagem ao seu antigo empreiteiro Octávio Fontana.   

http://www.criciuma.sc.gov.br/
http://www.criciuma.sc.gov.br/site/slir/w1000-h1000/upload/42.jpg
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Essa tipologia apresentada pelo autor revela que Criciúma é uma cidade média. Isto 

vai ao encontro do que escreveu Santos e Silveira (2008: 280).  

  

As cidades (médias) são os pontos de interseção e superposição entre a 

horizontalidade e a verticalidade. Elas oferecem os meios para o consumo 

final das famílias e administrações de consumo intermediário das empresas. 
Assim elas funcionam como entrepostos e fábricas, isto é, como depositárias 

e como produtoras de bens de serviços exigidos por elas e por seu entorno.  

 

  A partir da abordagem apresentada pelos autores, Criciúma oferece meios de consumo 

para seus cidadãos e as pessoas dos municípios dos arredores.  

Com base no que foi considerado podemos observar que Criciúma tem sua economia 

baseada na atividade industrial, bens de serviços e no comércio, gerando oferta de emprego 

nos diversos setores da economia. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do 

Extremo Sul de Santa Catarina no ano de 2001 nos dá uma ideia de como está distribuído o 

PEA em Criciúma. 

 

                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 26- Distribuição do PEA, 2001  www.unesc. com.br-  (alterado pela autora ) 
                    

http://www.unesc/


86 
 

Ao observamos os dados apresentados na figura 26, o que nos chamou a atenção foi o 

número de aposentados. Isso talvez esteja atrelado às doenças adquiridas pelos mineiros na 

atividade carvoeira, como também pela redução do seu tempo de trabalho para aposentadoria 

que somam-se cerca de 15 anos. Esse talvez seja um dos motivos que tenha levado a 

engrossar as estatísticas.     

É importante destacar que o processo de reestruturação econômica de Criciúma que 

acabamos de considerar trouxe um dinamismo no seu interior acrescido do grande contingente 

de imigrantes que a cidade recebeu.     

 

Crescimento urbano e uma nova relação com a cidade  

   

A partir da década de 1960, a cidade de Criciúma passou por um rápido crescimento 

urbano. Isso está relacionado ao intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil, nas 

últimas décadas do século XX. Para explicar o constante aumento da população urbana, 

examinemos Lefebvre, (2001:85): “A produção industrial, após certo crescimento, produz a 

urbanização; fornece as condições desta e abre possibilidades.” Para o autor o crescimento 

urbano vem acompanhado por um processo duplo: produção industrial e urbanização. A esse 

respeito, Carlos (2003:78) traz o seguinte reforço: “O conteúdo da urbanização neste caso 

apareceria como momento determinado da reprodução em função das novas 

possibilidades/necessidades de realizar a acumulação.” Com base nas considerações feitas 

pelos autores, podemos afirmar que o crescimento urbano de Criciúma esteve estritamente 

ligado ao crescimento industrial da cidade.  Nesse caso, as pessoas foram seduzidas para a 

cidade em busca de melhores condições de vida, o que resultou num crescimento urbano 

acelerado na cidade nas últimas décadas. Conforme apresenta a figura a seguir: 
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               Figura 27- fonte de dados: IBGE- Censo demográfico - (1940, 50, 60, 70, 80, 91 e 2010). 

 

            Em 1970, o percentual da população urbana já atingia o dobro da população rural. 

Assim, a intensa imigração culminou com o crescimento da cidade e com a complexidade do 

espaço urbano. O fenômeno do urbano é tal como Harvey, (2005:170):  

 

[...] O conjunto espacialmente estabelecido dos processos sociais, que 
denomino urbanização, produz diversos artefatos: formas construídas, 

espaços produzidos sistemas de recursos de qualidades específicas, todos 

organizados numa configuração espacial distintiva. A ação social 
subseqüente deve levar em consideração esses artefatos, pois muitos 

processos sociais [...] se tornam fisicamente canalizados por esses artefatos. 

A urbanização também estabelece determinados arranjos institucionais, 

formas legais, sistemas políticos e administrativos, hierarquias de poder etc.  
 

Essa realidade, tendo-se tornado expressiva em Criciúma, ocasionou que os costumes 

e o modo de vida das pessoas foi gradualmente se modificando. A comunidade do carvão 

cede espaço para uma convivência mais heterogênea. A paisagem da cidade foi sendo 

modificada; os bairros se expandindo; a área central e o comércio acompanharam o ritmo de 

crescimento. 

A expansão urbana em Criciúma levou a produção/reprodução do espaço, criando 

novos espaços e um aumentando as áreas periféricas da cidade. Esse processo é definido por 

Lefebvre (2001:78), como sendo um processo duplo de “(industrialização-urbanização), 

produzindo um duplo movimento: de implosão-explosão, condensação-dispersão (estouro)”, 

que implica na formação de novas áreas, redefinindo a centralidade da cidade.   

Ainda podemos ressaltar que entre os anos de 1957 a 2001, houve um crescimento de 

mais de 300% de ocupação na área urbana. “Assim, o capital passa a ser representado na 

forma de uma paisagem física, criada à sua própria imagem, criada como o valor de uso, 

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2010
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96.325
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acentuando a acumulação progressiva do capital numa escala expansível.” (HARVEY, 

2005:53). Observe a expansão urbana de Criciúma apresentada na figura 28.  

 

Expansão da mancha urbana em Criciúma 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                Figura: 28- Fonte: www.unesc. br. (alterado pela autora) .Acesso em: 08/11/2011. 
 

 

 

 

Os novos espaços foram sendo interligados entre as áreas residências e indústrias. 

Naquele período, houve uma preocupação das autoridades locais com a produção de novos 

espaços, conforme o texto abaixo: 

 

O prefeito Nelson Alexandrino procura área de terras para fazer loteamentos 
destinados à industrialização, os terrenos serão doados pela prefeitura 

municipal a quem quiser instalar sua indústria, proporcionando também a 

http://www.unesc/
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criação de áreas residenciais próximas. Tal norma vem beneficiar o 

progresso de nossa cidade. (TRIBUNA CRICIUMENSE, 1970/22/08: p. 01) 

 
 

Ao propor a criação de um campo industrial com uma área habitacional, o prefeito 

demonstrou uma preocupação com a expansão da indústria e também evidenciou um cuidado 

com a produção de novos espaços, ao mesmo tempo manter o trabalhador próximo aos locais 

de produção. Tal estrutura se assemelhava ao que predominou na economia carvoeira.   

O número de habitantes em Criciúma teve um aumento considerável e 

consequentemente a demanda por moradias, visto que o novo paradigma econômico não 

construiu habitação para os trabalhadores, aliás, naquele período o modelo de vilas operárias 

já não predominava nas cidades industrializadas no Brasil.  

Assim sendo, com o acúmulo de capital e a demanda por moradia, surgiu um momento 

oportuno para que os agentes imobiliários acelerassem sua especulação, acompanhada das 

obras de infraestrutura executadas pelo Estado.  

Criciúma crescia com exuberância, na medida em que novas construções iam sendo 

edificadas, transformando visivelmente a paisagem da cidade. Segundo Balthazar e Pimenta, 

(2005: 200) os três edifícios que marcaram o processo de verticalização foram o edifício do 

Comasa, o do Hotel Cavaller e o da União Turismo. Tais obras se tornaram visíveis na 

paisagem urbana, destacando-se das demais, seja pela sua altura, seja pela sua arquitetura 

moderna. 

Tal crescimento foi ressaltado durante as comemorações de aniversário de 25 anos de 

fundação do Comerciário Esporte Clube no ano de 1970.  Durante a ocasião em Criciúma foi 

apresentado em um álbum como sendo uma cidade moderna: “Criciúma! Uma cidade 

Moderna, com quase trezentas ruas, avenidas e praças onde se erguem cerca de 10.000 

prédios, alguns de grande capacidade, que ressaltam na paisagem.” (NASCIMENTO, 

2001:127). O recenseamento do IBGE de 1970 nos traz alguns dados que ilustram o trecho 

acima.   

 

    Tabela 11- Total de edifícios em Criciúma 

             

 

Área perímetro urbano Total Área perímetro urbano  Total Área perímetro  Total  

Centro  2.149 Bairro são Cristovão 329 Bairro S. Antonio 308 

Zona Comérciaria 401 Bairro são Luiz 206 Bairro Paraíso 229 

Zona Hospital - S. José 

e C. Clube  

226 Bairro Vila Milanez 241 Bairro Boa Vista 325 
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    Tabela 11- Total de edifícios em Criciúma 

   Fonte de dados: IBGE 1970 (Apud Jornal Tribuna Criciumense, 22/08/1970 p.4) 

 

Os dados do IBGE, ainda apontam que a zona rural contava ainda com 1.564 prédios. 

Somando-se a estes, tinham edifícios dos distritos de Rio Maina, com 2841 e o de 

Forquilhinha com 1.600. Totalizando cerca de 15.705, o número de prédios no município de 

Criciúma.   

O aquecimento imobiliário contou também com capital adquirido no exterior, de 

criciumenses que migraram para o os EUA entre os anos de 1960 e 199021 na busca de 

melhores condições de trabalho. O dinheiro que adquiriam lá era remetido para Criciúma, 

para ser aplicado principalmente na compra de apartamentos ou em negócio próprio. 

Aproveitando a ocasião, alguns agentes imobiliários abriram filiais em Boston e na cidade de 

Somerville, (ambas situadas as cidade estão situadas no estado de Massachusettes- EUA), a 

fim de vender casas e apartamentos para imigrantes brasileiros. (ASSIS E CAMPOS, 

2009:91-96).   

Naquele período houve um aquecimento no mercado imobiliário. Um levantamento 

feito por Balthazar e Pimenta revelou que a partir dos anos 1970 e 1990 houve um grande 

número de licenciamentos para construções. Como pode ser observada na figura 29.                                              

                                       

                  

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 As datas em referência 1960 e 1990, nas quais houve um grande número de criciumenses que migraram para 
os Estados Unidos, foram concomitantes com o processo de reestruturação da economia em Criciúma. Em 
1960 ocorreu o período de mecanização do carvão, levando ao grande número de desempregados, e 1990 
quando teve o desmonte da indústria carvoeira, quando novamente a classe trabalhadora sofreu desemprego 
em massa.    

Bairro Mina Brasil 136 Bairro Pinheiro 721 Zona Vila Floresta- Mina 

do Mato 

326 

Morro da Próspera 85 Zona Santa Augusta 142 Bairro Santa Catarina 142 

Bairro Poço nove 753 Bairro Operária Velha 605 Bairro Vera Cruz 255 

Bairro Pio Corrêa 311 Bairro Operária Nova 594 Total 6.691 
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Número de Licenças para Construção 

 
                                Figura 29 – fonte: Secretaria Municipal de Planejamento de Criciúma, maio de 2000. (Apud Balthazar, L.  
                                Pimenta, M. 2005: 202) 
                              

                               

                               

O crescimento do número de licenças era acompanhado pelas estratégias financistas 

dos agentes imobiliários. Como aponta Carlos (2007: 86): “As transformações que dão novo 

conteúdo urbano se inscrevem num conjunto de estratégias políticas imobiliárias financistas, 

com orientação significativa no processo de reprodução espacial [...]”. 

Naquela época, ocorreram várias construções no lado sul e no lado norte da cidade, 

resultando no crescimento de alguns bairros, como a Nossa Senhora da Salete, Ana Maria, 

Jardim Maristela e Ceará. Acompanhando esse processo, foram criados os loteamentos 

“Argentina e Imigrantes” do lado Leste da Próspera e Brasília. Esse fenômeno levou os 

gestores políticos a designar uma lei que ampliava o perímetro urbano do município de 

Criciúma, Lei nº 1.277 de 14 de julho de 1976.  

Em 1988, com a privatização da Carbonífera Próspera, parte das suas terras foi 

vendida para dois empresários de municípios vizinhos, o que permitiu o loteamento e a 

construção de novas moradias. Tal empreendimento, denominado de nova Próspera, agregado 

a infraestrutura que o Estado proporcionou, possibilitou que os empresários investissem na 

construção de um shopping center no local, valorizando aqueles loteamentos, sendo 

adquiridos por pessoas de alta renda. VIEIRA E PIMENTA (2005). A esse respeito Carlos 
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(2011:61), salienta: “[...] a produção da cidade ganha uma nova perspectiva e as estratégias 

dos empreendedores imobiliários, dos bancos e do Estado que orientam suas estratégias de 

acumulação na produção da mercadoria-espaço”.   

O consumo dos espaços está condicionado ao uso do shopping center, que já é 

realidade das metrópoles brasileiras. Essa questão nos obriga a considerar que o espaço torna-

se local de consumo, separando assim, as classes sociais, nas quais as pessoas de baixa renda 

são impedidas socialmente de morar e até mesmo de frequentá-los em suas áreas de lazer e de 

consumo. Desse modo, é possível percebermos que o crescimento da cidade gerou ainda mais 

segregação no espaço. Nesse sentido, Gioja (1971:117) salienta: “[...] y cuanto más 

importante es la  ciudad mayor, tanto más se apreciará lá segregación en relación al  ciclo 

cotidiano de vida.”  

Cabe enfatizar que os agentes imobiliários e as políticas habitacionais promovidas 

pelo Estado promovem a criação espaços segregados. Isso pode ser elucidado a partir do que 

aconteceu com a criação da Nova Próspera em Criciúma. A sua construção levou ao 

surgimento de uma nova área periférica, sendo esta acentuada com a implantação do Projeto 

Mina 4.  Esse projeto foi destinado para pessoas de baixa renda, em uma área que havia sido 

degradada pela mineração e que precisava ser recuperada. Ainda assim, foi aplicado menor 

infraestrutura naquele local. Para tal empreendimento, o então prefeito José Augusto Hülse, 

recebeu recursos do Governo Federal para obras de recuperação, e com os recursos da 

COHAB foram construídas 101 casas em 1988. VIEIRA E PIMENTA, (2005: 119-279). 

Nesse sentido, na medida em que o Estado constrói loteamentos populares, interfere na 

divisão social do espaço e produz espaços segregados.  

Por outro lado, devemos considerar que a ação do Estado nesse sentido se fez 

necessária para suprir o problema habitacional. Isso pode ser ilustrado com a crise 

habitacional vivida no velho continente, decorrente da Segunda Guerra Mundial. Naquele 

período, os governos europeus providenciaram a construção de moradias, a exemplo dos 

conjuntos habitacionais construídos na França, para tentar equacionar o problema de moradia 

(CASTEL, 2008:19). No Brasil, embora não vivenciamos uma situação de guerra, devido às 

desigualdades socioeconômicas do país, faz-se necessário que o Estado promova ações no 

setor habitacional para os extratos mais pobres da população, a exemplo do que incidiu e 

ainda ocorre em Criciúma. 

Assim, com base no que foi discutido até o momento, observamos que a implantação 

no novo paradigma que a cidade vivenciou a partir de 1960 trouxe uma nova realidade urbana 
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para Criciúma. O crescimento econômico não apenas acarretou mudanças na paisagem, como 

também transformou a vida do trabalhador.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A classe trabalhadora no contexto produtivo industrial 

 

Do ponto de vista da Geografia é importante destacar que o espaço se materializa a 

partir de uma teia de relações, de acordo com Lefebvre, (1981 vii apud Carlos 2011:57).  

 

[...] O modo de produção organiza, produz, ao mesmo tempo em que certas 
relações sociais, seu espaço (e seu tempo). É assim que ele se realiza, posto 

que o modo de produção projete sobre o terreno estas relações, sem, todavia 

deixar de considerar o que reage sobre ele. Certamente, não existiria uma 

correspondência exata, assinalada antes entre relações sociais e as relações 
espaciais (ou espaços-temporais). A sociedade nova se apropria do espaço 

preexistente, modelado anteriormente; a organização anterior se desintegra e 

o modo de produção integra os resultados.    

 

Como aponta o autor, o modo de produção organiza o espaço e também promove 

novas relações sociais. Assim, essa mesma sociedade que se apropria do espaço, promove 

também novos meios de produção e passa por um processo de mudança nas relações sociais 

de trabalho. À luz disso, ao examinarmos as mudanças no processo produtivo em Criciúma, 

notamos que o perfil do trabalhador foi alterando-se significativamente. 

Como já considerado no capítulo 1, com a descoberta do carvão em 1913, o meio de 

produção sofreu significativas mudanças, novos espaços foram criados, ao mesmo tempo em 

que se estabeleciam novas relações de trabalho. Durante esse processo, o colono deixou suas 

atividades no campo para se tornar mineiro, ao mesmo tempo em que transformava as 

relações pré-existentes. Os mineiros eram condicionados pelo poder da classe dominante e 

conduzidos a um ritmo de vida que girava em torno da indústria carvoeira. 

Com o novo paradigma econômico, a partir dos anos de 1960, quando novos produtos 

foram inseridos em seu modelo industrial, novas relações de trabalho foram sendo criadas. 

Não interessava apenas o perfil do trabalhador mineiro, pois ele não atendia ao novo modelo 

industrial.  

A inserção do novo paradigma industrial criou uma exigência maior de educação 

institucionalizada para o trabalhador, obrigando-os a buscarem uma nova qualificação 

profissional para serem aceitos no mercado de trabalho. 

Para responder a essa demanda, em 1968 surgiu a primeira instituição de ensino 

superior em Criciúma, a Fucri.  
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Na década de 70, passou a funcionar nas dependências da SATC (Escola 

Técnica General Oswaldo Pinto da Veiga), até que em junho de 1974, 

mudou  para o atual campus, no bairro Universitário, em Criciúma. [...] O 
CEE de SC aprovou, por unanimidade,  a transformação em Universidade 

(Unesc) em sessão plenária ocorrida em 17 de junho de 1997. (www. unesc. 

com.br)  

 

Os primeiros cursos da Fucri eram voltados para formação de professores; 

posteriormente foi se estendo para a formação de outros profissionais. A universidade do 

Extremo Sul Catarinense-UNESC, representa um importante segmento nos ramos de 

pesquisa, na formação de  mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Neste ponto, 

considera-se Lefebvre (2001:36): “A cidade incumbe o trabalho intelectual: funções de 

organização e direção, atividades políticas militares, elaboração do conhecimento teórico e 

científico (filosofias e ciências).”   

Atualmente a UNESC oferece cursos de graduação, de técnologos, de extensão, 

especialização nas áreas de Direito, Educação, Empresarial, Engenharia, Saúde, além de  

stricto-sensu, em nível de mestrado  e doutorado. Ao total são  oferecidos cerca de 36 cursos 

de graduação, 10 de tecnólogos, 38 de especialização, 04 em nível de mestrado e 01 de  

doudorado. (Ver em Anexo III, alguns  dos cursos oferecidos nesta instituição). 

Além dessa universidade,  há outras instituições  privadas de ensino  superior atuando 

em Criciúma na formação profissional. Dentre elas: a Faculdade Senac que, oference 12 

cursos de  pós-graduação, 03 de graduação e 17 técnicos; a Faculdade  de Economia da 

Região Carbonífera, fundada em 2000;  a Escola Superior de Criciúma, que oferece 12 cursos 

de graduação, 25 de pós-graduação e 20 EAD de tecnólogos e licenciaturas. Essas instituições 

de ensino oferecem formação profissional para os criciumenses,  igualmente  para as pessoas 

que moram nos municípios dos arredores.  

No âmbito dessas mudanças, esperava-se que aqueles trabalhadores adquirissem novos 

hábitos, principalmente voltados para o consumo, que aquecessem o comércio interno. Pois, o 

consumo consiste na mola propulsora para o desenvolvimento do capital. A esse respeito 

considere Carlos, (2009: 65):  

 
A cidade vai ganhando expressão à medida que nela vai se desenvolvendo a 

manufatura e para ela vai convergindo a grande massa de trabalhadores 

expulsos do campo. Essa massa de trabalhadores possui um duplo sentido. 
Para o modo de produção nascente vão fornecer mão-de-obra barata 

trabalhando nas manufaturas; ao tornarem-se assalariados, permitem a 

criação de um mercado interno. 
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Como assinala a autora, a indústria, além de proporcionar oferta de emprego, cria 

também no interior da cidade um mercado consumidor. A partir dessa perspectiva, as forças 

produtivas desencadearam uma série de transformações, não apenas do ponto de vista 

espacial, como também alteram as relações dos sujeitos sociais. Segundo Carlos, (2011:53) 

“[...] a reprodução continuada do espaço se realiza como aspecto fundamental da produção 

ininterrupta da vida. Nessa perspectiva, revela-se uma prática social que é e se realiza 

espacialmente, o que implica pensar na relação dialética sociedade/espaço [...]”   

Assim, ao analisarmos a produção do espaço, a partir da acumulação capitalista, 

observamos que não se produz apenas objetos e mercadorias, como também novos 

comportamentos, alterando a vida cotidiana das pessoas e induzindo-as ao consumo.  De 

acordo com as declarações de Carlos: 

 

 O desenvolvimento das forças produtivas produz mudanças constantes e, 
com essas, a modificação do espaço urbano. Essas mudanças são hoje cada 

vez mais rápidas e profundas, gerando novas formas de configuração 

espacial, novo ritmo de vida, novo relacionamento entre pessoas, novos 

valores. (2007: 69). 

 

As reflexões da autora abrem caminho para um entendimento mais claro sob a 

dinâmica espacial de Criciúma.  

A modificação do espaço urbano dá-se a partir de uma teia, ou seja, da relação entre os 

agentes sociais, políticos e econômicos, ao passo que as forças produtivas vão se 

modificando. Criciúma também passou a exercer novas funções, produzindo mercadorias, 

bens de consumo, serviços especializados e outros. Abastecendo a sua população e as pessoas 

que moram nas cidades vizinhas. Observe no anexo IV, a lista de empresas associadas a 

Associação Empresarial de Criciúma- ACIC. 

Além disso, oferece uma diversificada rede de lojas de roupas, calçados, bolsas e 

acessórios, associados aos serviços comerciais, de educação e de saúde e 02 shoppings 

centers, comércio que está equipado com uma variedade de produtos adquiridos na região Sul, 

como também em São Paulo.  

Decerto, pode-se perceber a polarização que Criciúma exerce no sul catarinense. 

Considerando a totalidade que ela produz - objeto/mercadorias -, cria uma divisão e 

organização do trabalho e de modelos de comportamentos, revelando-se norteadores da vida 

cotidiana, impondo novos estilos de vida, que se caracterizam por novos espaços de consumo.    
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 CAPÍTULO - III 

 

 

 

 

 

 

MODERNIZAÇÃO E TRADIÇÃO: A PRODUÇÃO DAS ESTRUTURAS SÓCIO- 

ESPACIAIS DE CRICIÚMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                     

“A cidade, enquanto realização 
humana é um fazer-se intenso, 

ininterrupto.” (CARLOS, 2009: 67) 
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      __________________________________________________________CAPÍTULO - III 

 

 

Neste capítulo discutem-se as transformações no espaço urbano de Criciúma, 

considerando as sucessivas reformas urbanísticas que foram executas na cidade.  

Como foi analisado no capítulo anterior, o novo paradigma econômico em Criciúma, 

acompanhado pelo rápido crescimento urbano, acarretou o aumento dos problemas da urbe, 

como por exemplo, a falta de saneamento básico e infraestrutura para atender ao novo modelo 

industrial. Diante desse contexto, os agentes políticos realizaram consecutivas interferências 

urbanas nas décadas de 1970 e 1980, buscando atender os anseios da elite de ter uma cidade 

limpa e moderna e assegurar o desenvolvimento do capital. A esse respeito, buscamos 

privilegiar as ações dos prefeitos Algemiro Manique Barreto (1973-1977) 
22

 e Altair Guidi, 

principalmente durante a sua primeira gestão (1977-1983). Pois, consideramos que durante a 

administração de ambos os prefeitos as reformas urbanísticas foram mais acentuadas. Assim, 

buscou-se observar os reflexos sócio-espaciais advindos do conjunto de intervenções urbanas 

engendradas por eles.  

 No plano material foi criada uma nova paisagem, o que resultou em uma nova 

aparência urbana para Criciúma, sendo eliminado da paisagem urbana aquele aspecto de 

cidade modesta voltada para indústria carvoeira. Esse processo envolveu a desconstrução da 

cidade carvoeira e a implantação de nova infraestrutura correspondente ao novo ciclo 

industrial. Desse modo, as reformas urbanísticas em Criciúma estiveram associadas a novos 

circuitos de produção, o que levou a transformações sócio-espaciais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 Explicando as razões dessas datas: estão vinculadas ao regime político militar e à lógica do planejamento 
tecnológico de Estado, como, por exemplo, a implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento e 
Integração-PDDI 
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Novas práticas sociais na Geografia Urbana  

 

Como temos enfatizado, o novo modelo econômico trouxe um significativo 

crescimento na economia e a criação de novos espaços, também proporcionou o surgimento 

de novos ricos e de uma nova classe trabalhadora. Esses novos proletários passaram a morar 

nos diversos espaços da cidade, ao contrário de décadas anteriores, em que os trabalhadores 

mineiros estavam segregados nas vilas operárias, de modo que essa nova classe trabalhadora 

passou a morar próximo da elite. Embora seja difícil mensurar, tudo indica que muitas 

daquelas habitações foram construídas de forma irregular, tendo em vista o rápido 

crescimento urbano da cidade.   

À medida que a indústria ampliava-se em Criciúma, aumentava os seus problemas.  

Conforme expresso por Mota e Ajara (1999:3): “[...] entre outros aspectos o crescimento 

econômico das cidades médias, periferização dos centros urbanos; formação e consolidação 

de aglomerações urbanas de caráter metropolitano.”.  

De tal forma, Criciúma passou a enfrentar, no seu interior, problemas similares ao das 

metrópoles.  A cidade não tinha infraestrutura para receber o número de pessoas que vieram 

morar nela. Além da falta de moradia adequada e saneamento básico, muitos moradores 

implantaram práticas rurais na urbe. Naquela época, era comum a criação de animais e aves 

nos quintais das casas, como suínos e galinhas, atraindo mosquitos e o risco de contaminação 

de doenças. 

 Essa nova realidade urbana casou desconforto a urbe, que ansiava morar em uma 

cidade limpa e moderna. Como afirma Nascimento (2004: 63): “[...] à medida que o 

crescimento econômico e urbano se acelerava na cidade na década de 70, se propagava o 

desejo de modernidade, presente em diversos setores da cidade”.  

 Desse modo, as práticas rurais introduzidas no contexto urbano geraram tensões 

sociais. Isso se tornou evidente quando a elite promoveu uma série de campanhas visando 

“educar” a população, ou seja, mudar os seus hábitos com relação à cidade. O jornal Tribuna 

Criciumense foi um dos veículos principais, usado para essa finalidade, como podemos 

observar na reportagem descrita abaixo: 

 

Uma pessoa quanto mais limpa culta, mais limpa. E, tende a expandir esta 
limpeza a seu redor e quer limpo os seus pertences [...] Ah, povinho sem 

noção de lixeiro! Ou será que pensam que a rua é lixeiro? [...] Primeiramente 

deve-se se despertar o povo para a utilidade e finalidade do lixeiro. Educá-
los é fundamental. È, não é fácil isto. Colocar o favelado em casa de luxo é 

querer estragar a casa.  (TRIBUNA CRICIUMENSE, 22/08/1970 p. 5) 
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O texto acima deixa claros os conflitos sociais entre elite com os extratos mais pobres 

da população, em decorrência das práticas sociais deles. As pessoas sendo chamada a atenção 

de forma enérgica, pois o que se desejava era que as elas mudassem os hábitos cotidianos 

delas na cidade. Ainda em outra edição desse mesmo jornal, mostra a população sendo 

apontada como descumprindo a lei.  

 
Nossa cidade teria outro aspecto e viveríamos melhor se todos respeitassem 

a lei. E acontece que no centro de Criciúma há muitas residências que 

possuem nos fundos do terreno banhado, chiqueiro com porcos, etc. Em 
pleno centro de Criciúma existem verdadeiros matagais, muros então são 

inexistentes, [...] (TRIBUNA CRICIUMENSE 13/03/1965 p. 3). 

 

O jornal Tribuna Criciumense publicava inúmeras matérias visando a mudar as 

práticas cotidianas dos cidadãos, alegando que os moradores não cuidavam da urbe. A esse 

respeito podemos observar no trecho abaixo uma dessas publicações.  

 

Talvez seja Criciúma uma das poucas cidades do mundo onde se possam 

saber as estações do ano pelo aspecto de suas ruas. Senão no verão as 

calçadas ficam cobertas de cascas de uvas, e de butiá e tucum. Depois vem a 

época das chuvas e nota-se a aproximação do inverno pelo aparecimento de 
restos de pinhão, sementes e cascas de laranja [...] vivemos numa cidade suja 

[...]. (Op. cit. 07/10/1965: p. 2).    

 

Contudo, o fato de a população jogar lixo nas ruas, não significa que elas não 

gostavam da cidade, ou que não havia o sentimento de pertencimento a ela. Nesse caso, deve-

se considerar que os moradores oriundos do campo estavam acostumados com práticas 

cotidianas diferentes da cidade. No campo, não havia preocupação de jogar cascas de frutas 

no chão, pois a própria terra se encarregava na decomposição desses materiais orgânicos.  

No entanto, queremos destacar que as práticas rurais introduzida no contexto urbano 

geraram tensões sociais, entre a elite e o extrato mais pobre da população. Isso se tornou 

evidente quando a classe rica promoveu uma série de campanhas, visando a “educar” a 

população, ou seja, mudar os seus hábitos com relação à cidade. Para isso a classe dominante 

contou ainda com o apoio de associações como as de “Amigos do Bairro”.  

A força simbólica imposta pela elite foi-se tornando verdadeira. As campanhas 

realizadas, visando a mudar as práticas sociais, influenciaram no comportamento das pessoas. 

O resultado é que Criciúma se tornou uma cidade mais limpa, conforme o jornal Tribuna 

Criciumense, (29/08/1970 p. 2). “[...] Também está melhorando através de uma rigorosa 

campanha de higienização. Até pouco tempo nossa cidade não possuía o menor índice de 
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higiene.” Isso significa que a sociedade burguesa cria no interior da cidade novas práticas 

sociais. 

A partir disso, os próprios moradores se encarregaram de fazer denúncias anônimas a 

respeito de determinadas fábricas instaladas no centro, acusadas de estarem poluindo a cidade. 

Assim, demonstrando, incutiram também o desejo de ter uma cidade limpa.  O jornal Tribuna 

Criciumense se encarregava de publicar tais denúncias, como a que foi publicada na edição 

(13/06/1981: p.1-2). “A primeira fábrica que colocamos em xeque foi a Mercril, uma 

metalúrgica situada na região central da cidade, fabricantes de parafusos e matérias próprias 

para instalação elétrica das minas.” Como afirma Lefebvre, (2001:13) “Os violentos 

contrastes entre a riqueza e a pobreza, os conflitos entre os poderosos e os oprimidos não 

impedem nem o apego à cidade, nem a contribuição ativa para a beleza da obra.”.  

É interessante observar que os novos ricos da cidade também passaram a se preocupar 

com a poluição gerada pela exploração do carvão, ao contrário da elite carvoeira, que, aliás, 

em sua grande maioria morava longe da cidade, a exemplo dos mineradores cariocas.  

Segundo Belolli et al. (2002:65): “O percurso econômico e a oportunidade de investimentos 

na região trouxeram grandes investidores para cá”. Isso reforça a ideia de que parte da elite 

carvoeira morava em outras cidades, mantendo-se longe da poluição, portanto, não estavam 

preocupados com as condições insalubres da cidade, gerados pelo carvão. 

Em contrapartida, os novos ricos passaram a chamar a atenção dos políticos, médicos 

e sanitaristas para que voltassem a atenção para a questão da poluição atmosférica de 

Criciúma em decorrência da produção do carvão, conforme o que foi publicado no jornal 

Tribuna Criciumense (08/08/1970: p.5), Criciúma foi apontada como sendo “cidade poluída”,  

 
A intoxicação que aos poucos vai tomando conta da pessoa provoca segundo 

os médicos, e entre essas, a mais temível que é o câncer. Isto sem contar os 

danos causados a flora e a fauna. [...] No entanto, não se consegue divisar 

300 metros à nossa frente, pois a neblina, misturada com o pó e a fumaça 
forma uma parede indevassável. E tudo isto nós respiramos, é a fumaça das 

obsoletas Marias Fumaças, que ainda continuam passando no centro da 

cidade, é a fumaça dos montes de perita. Aqui vai o apelo às autoridades 
médicos e sanitaristas, estudem o caso de Criciúma e convençam a 

população de que tudo isto não faz mal a saúde.  

  

O carvão era uma das fontes mais poluidoras da região, afetando não apenas os 

moradores como também a fauna e a flora.     

A atividade carvoeira foi desenvolvida de forma dicotomizada entre a economia e a 

natureza. Naquela época, a natureza era considerada como um recurso infinito, não havendo, 

portanto, a preocupação em preservá-la, não apenas em Criciúma como também em todo 
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território nacional.  A economia foi priorizada e a natureza deixada em segundo plano, dada a 

importância ao carvão mineral em suprir a matriz energética do país naquela época, em 

especial durante os anos de guerras (Primeira e Segunda Guerras Mundiais) e a primeira crise 

do petróleo em 1973, quando ficou prejudicado o fornecimento de energia no Brasil.  

Em virtude dessa atividade, o meio ambiente sofreu impactos negativos, conforme 

salientado por Volpato,  

 

Todo o ambiente da região Criciumense denuncia a existência da Indústria 

carbonífera. Não é gratuito o título de Capital do Carvão que o município 
ostenta. A cidade denuncia a exploração do material energético pela poeira 

negra que se adere aos prédios, casas e ambiente, mesmo no centro da 

cidade; denuncia pelo odor proveniente da queima da pirita, resíduo 

depositado nas imediações dos lavadouros de carvão bruto; denuncia pela 
destruição ecológica da vegetação nos arredores das minas em atividades ou 

já abandonadas [...] (1984:146) 

 

Essa situação apresentada pela autora retrata as consequências geradas pela indústria 

carvoeira em Criciúma.  De acordo com Lefebvre (2008: 41), a lógica de produção capitalista 

nega a natureza. Sendo assim, os recursos naturais são utilizados de forma desenfreada 

provocando degradação do meio ambiente, ao tempo em que altera a paisagem da cidade. A 

esse respeito consideremos Luchiari (2001:18): “Saltam aos nossos olhos as paisagem 

destituídas de beleza e as paisagens-símbolo de um risco socioambiental iminente: florestas 

devastadas [...] rios que se transformam em canais de esgoto industrial”. O modo de produção 

capitalista passa, por sua vez produz uma paisagem a qual não desejamos ver.   

Não obstante, quando o ambiente passa a emitir seu grau de gravidade observamos que 

as autoridades públicas passam a fazer determinadas intervenções. No caso de Criciúma, as 

autoridades políticas nas esferas federal, estadual e municipal tomaram providências para 

reparar os danos causados pelo carvão. Isso se deu após o Brasil ter voltado a atenção para as 

questões ambientais, principalmente a partir da década de 1970, quando passou a participar de 

discussões internacionais voltadas para o meio ambiente. Além disso, com a Constituição de 

1988, as leis ambientais foram mais abrangentes. Essas mudanças refletiram diretamente em 

benefício do meio ambiente de Criciúma, implantando medidas para reparar os estragos 

causados pela indústria carvoeira. Tais providências buscaram tornar o ambiente menos 

insalubre, tornando-o propício para a vida humana. A esse respeito Marx e Engels (2007) 

escreveram em seu livro A ideologia alemã: “A primeira condição de toda a história humana é 

evidentemente a existência dos seres humanos.”    
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Com base no exposto, podemos afirmar que as ações do Estado no espaço urbano de 

Criciúma tiveram como finalidade o amparo social, e, por conseguinte, assegurar a 

continuidade da vida. Dentre outras medidas adotadas que visaram promover melhoria da 

qualidade de vida da cidade, foram as sucessivas reformas urbanísticas realizadas lá.  

 

Reforma urbana ou urbanística: planejamento estratégico do espaço 

 

 Há que se pese que embora reforma urbana seja amplamente difundido, tanto nas áreas 

técnicas, quanto no senso comum, a sua definição ainda é controversa. Para refletirmos sobre 

esse assunto, recorremos a Souza (2010). O autor nos convida a considerar um 

contraexemplo: a reforma urbana de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, realizada de 1902 a 

1906. Nesse ponto, o autor considera que a reforma de Passos foi executada de forma 

autoritária e conservadora, voltada apenas para o desenvolvimento urbano, representando o 

inverso do que deve ser uma reforma urbana, por isso o autor prefere chamá-la de reforma 

urbanística. Para Souza, o sentido da reforma urbana não deve apenas contemplar a 

remodelação do espaço físico, e sim promover a melhoraria da qualidade de vida de seus 

cidadãos e “elevar o nível de justiça social”. Assim, aquela que não atende a tais prerrogativas 

poderá ser classificada como reforma urbanística. 

Com base nas definições apresentadas por Souza (2010), o que ocorreu em Criciúma 

pode ser classificado como “reforma urbanística”, a qual priorizou o desenvolvimento urbano, 

voltado para o desenvolvimento do capital e dos agentes imobiliários e não na melhoria da 

qualidade de vida de todos os cidadãos.  

A preocupação com o planejamento urbano em Criciúma surgiu na década de 50 (séc. 

XX). Isso os levou a proporem que se elaborasse um plano urbanístico para a cidade. Em 

1953, a Prefeitura Municipal lançou um edital para concorrência na elaboração de um Plano 

Urbano, sendo a proposta escolhida o Plano Urbanístico do Engenheiro Victor Diquet. Esse 

Plano entrou em vigor com a sua aprovação sob a lei, nº 20, de 3 de julho de 1957. 

(Examinemos parte dessa proposta no Anexo V).  

O Plano continha como proposta redesenhar a malha urbana da cidade, que havia sido 

modulada pela indústria carvoeira. Isso envolvia a construção de uma avenida paralela ao rio 

Criciúma, construção de áreas verdes, abertura de novos logradouros, construção de praças, 

dentre outras obras.    

Apesar do Plano Urbanístico de Diquet conter projetos relevantes, a maior parte deles 

foi realizada. As construções na área central aconteciam livremente, produzindo ao que 
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Corrêa (2011:47) chama de produção de “[...] espaço vernacular, efetivado por aqueles que 

invadem terras públicas e privadas, produzindo favelas [...]”. Isso pode ser confirmado pelo 

que foi publicado no jornal Tribuna Criciumense, (11/11/1957: p. 4):  

 

A cidade de Criciúma, de uns tempos para cá, está virando verdadeiro 

mercado Persa. Haja vista as dezenas de casinhas feitas a facão e sem o 
mínimo de higiene, que proliferam no centro urbano, onde se vende toda 

espécie de verduras, frutas e bugigangas diversas. Esclarecemos que não 

somos contra a esse modo de mercadejar para ganhar o pão de cada dia, mas 
convenhamos, que se a saúde pública e o Plano Urbano da cidade exigem 

certos requisitos para construções, principalmente no centro, como se pode 

admitir tais aglomerações de mercadinhos principalmente os existentes na 
zona da estação da estrada de Ferro.  

 

 

Essa publicação de caráter denunciativo vem apontando que o espaço urbano vinha 

sendo ocupado de forma irregular pelos pobres, sem que as autoridades tomassem quaisquer 

providências. Contudo, o não cumprimento do Plano envolvia também outras instâncias.  

Muitos proprietários não se mostraram dispostos a desfazerem-se de seus bens localizadas na 

área central, sendo, portanto, necessária a sua desapropriação para a execução de projetos que 

o plano previa.  

Todavia, com o novo paradigma econômico que se firmava em Criciúma (conforme 

visto no capítulo 2), as autoridades se viram forçadas a executarem interferências no espaço, 

visto que a infraestrutura existente na cidade, voltada para atender a indústria do carvão, 

mostrando-se inadequada ao novo modelo industrial, agregado ao desejo da elite de ter uma 

cidade limpa e moderna. Desse modo, as interferências urbanas tiveram uma dupla finalidade: 

trazer infraestrutura e modernizar a cidade, ao mesmo tempo torná-la um espaço limpo e 

agradável de morar.   

Desse modo, o complexo papel do Estado envolve a criação de meios que possibilitem 

o desenvolvimento do capital. Nesse plano estão inclusos principalmente os bancos, a 

indústria, serviços modernos, comércio atacadista, que têm recebido maior atenção. Até 

mesmo quando envolvem programas de benfeitorias no espaço urbano, os capitalistas são os 

maiores beneficiados. Desse modo, as interferências no espaço urbano buscam promover 

principalmente o desenvolvimento do capital. A esse respeito podemos observar a ação do 

prefeito Alexandrino, com respeito ao planejamento urbano de Criciúma, na década de 1970, 

o que envolveu a criação de um conselho composto por agentes econômicos.   

  

O prefeito Alexandrino deverá encaminhar a câmara nos próximos dias dois 
projetos de leis. O primeiro deles refere-se à criação da Cia Criciumense de 
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urbanização uma sociedade anônima de economia mista, na qual a prefeitura 

subscreveria 51% do capital inicial previsto em Cr$ 200 0000,00. Destina-se 

esta sociedade a explorar os serviços públicos especialmente no setor da 
urbanização. O segundo projeto pede a criação do conselho municipal de 

Turismo formado por 10 conselheiros, sendo 05 primeiros ligados ao poder 

público, e os 5 restantes como membros de agência e turismo. Indústria, 

restaurante empresas de transporte coletivo e do comércio. (TRIBUNA 
CRICIUMENSE, 22/08/1970: p. 1).    

 

Como podemos observar na gestão do prefeito Nelson Alexandrino (1970-1973), uma 

das suas preocupações foi criar mecanismo para o desenvolvimento do capital. Em 1970 foi 

inaugurada a primeira via com asfaltado que liga Criciúma a BR 101, permitindo o acesso às 

capitais de Florianópolis e Porto Alegre de forma rápida.  

A malha rodoviária continuou se expandindo, interligando Criciúma com outros 

municípios e com as rodovias estaduais como a SC 445, que liga Criciúma com o município 

de Siderópolis, a SC 446 conectada ao município de Içara e a SC 447, fazendo ligação com o 

município de Nova Veneza. Como mostra a figura 30. 

 

Malha rodoviária no município de Criciúma 

 
                             Figura 30 -  fonte: HTTP WWW. Criciúma. sc.gov.br. Acesso em: 20 de maio de 2011.  

 

Ainda que algumas dessas rodovias tenham sido construídas em décadas anteriores, as 

operações realizadas nesse setor (que incluiu a construção de novas vias), foram 

imprescindíveis para interligar a área central com a periferia e com outros municípios.   

Assim, o Estado passou a produzir condições para que outros agentes produzissem 

novos espaços, como destaca Corrêa (2011: 46): a ação do Estado é no sentido de “produzir as 
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condições de produção para outros agentes sociais, como vias de tráfego, sistemas de energia, 

água e esgotamento sanitário, assim como o próprio espaço físico da cidade [...]”.  

A malha rodoviária teve um importante papel na configuração espacial de Criciúma, 

possibilitando a produção de novos espaços e o seu desenvolvimento econômico, na medida 

em que possibilitava a circulação de mercadorias. Contudo, havia igualmente a necessidade 

da circulação de informações. Para atender a esse campo, na década de 1970, o então 

governador de Santa Catariana, Ivo Silveira, providenciou que fosse realizada a “encampação 

da Cia. Criciumense de telefones, incorporando a Cotesc”, resultando em melhoria no sistema 

de comunicação de Criciúma, tornando-a equivalente ao restante do país. (TRIBUNA 

CRICIUMENSE, 23/05/1970: p. 12).    

O processo de intervenções urbanas teve seguimento na gestão de outros prefeitos. 

Durante a administração do prefeito Algemiro Munique Barreto, (1973-1977) as intervenções 

urbanas foram feitas de forma planejada. Logo no primeiro ano do seu mandato, ele 

providenciou que fosse elaborado o primeiro Plano Diretor para Criciúma. Esse Plano passou 

a vigorar com a sua aprovação sob nº 7.022 em 1973. (Observe parte do que dispõe esse Plano 

no anexo VI).  

O Plano Diretor apresentou uma proposta urbanística para a cidade, constituído por 

um conjunto de leis (nº 1947- Lei Urbanística, nº 948-Lei de Loteamento, nº 949- Lei obras 

de Licenciamento e nº 950 – Lei habitacional), que correspondia a todo o município. O Plano 

também implantou o zoneamento da área urbana. Nesse âmbito, a cidade de São Paulo foi 

pioneira em estabelecer o zoneamento urbano, tornando-se mais expressivo a partir do ano de 

1947, (com base modelo importado dos Estados Unidos), servindo como direcionamento nas 

ocupações e no uso dos territórios, (FELDMAM, 2005:31). Não nos determos aqui sobre os 

efeitos do zoneamento urbano em Criciúma, contudo, cabe considerar as observações feitas 

por Rosenau, (1988:177): “Talvez que o traço mais duvidoso do planeamento contemporâneo 

seja o zoneamento excessivamente rígido, que separa de facto o local de trabalho do parque 

habitacional e quebra, assim, a continuidade da vida.”  

O Plano Diretor e o zoneamento se constituíram um dos instrumentos na gestão do 

espaço urbano, revelando ao mesmo tempo as intenções e as articulações da classe dominante, 

o que leva à criação de novos espaços e transforma parte das estruturas existentes. O ato de 

planejar a cidade é apontado por Harvey como estratégia necessária à produção econômica. 

 

[...] um espaço produzido de transporte e comunicações, de infra-estruturas e 
de organizações territoriais que facilita a acumulação do capital numa dada 

fase de sua história, apenas para ter de ser desconstruído e reconfigurado a 
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fim de abrir caminho para uma maior acumulação num estagio ulterior. 

(2006:80-81)  

 

Desse modo, a reprodução do espaço deve ser tratada como um momento específico 

da história do capital.  

Analisando o papel do Estado, sublinhamos o tratamento destinado à produção do 

espaço. Nesse caso, podemos observar que os planos produzidos por ele envolveram outras 

esferas que vão além do capital. Para compreendermos sobre este assunto, tomemos como 

exemplo a reforma urbana que ocorreu no Rio de Janeiro, entre os anos de 1902 e 1906, na 

administração do prefeito Francisco Pereira Passos.  

Segundo Souza (2010), a reforma de Passos, apresentou a remodelação e 

embelezamento da cidade, agregada a três principais objetivos: o econômico, o político e o 

simbólico- ideológico. No plano econômico, procurou adequar à capital brasileira a economia 

capitalista. Para isso, derrubaram casas, prédios e cortiços, a fim de que novas ruas e avenidas 

fossem construídas e alargadas. Assim, a cidade foi “deixando para trás a velha cidade 

colonial, com suas ruas estreitas e apertadas e sua paisagem arcaica”. Mas, um objetivo 

central foi limpar a cidade dos cortiços, que abrigavam pobres. Esses eram tidos como uma 

ameaça à segurança da elite, agregado esse julgamento à questão ideológica da classe 

dominante que tinha em pauta a ideia do moderno. De tal modo, o velho cedia lugar ao novo. 

Essa busca incessante pelo novo nos leva a considerar o conceito de “Destruição Criativa”, 

apontado por Harvey,  

 

A imagem da “destruição criativa” é muito importante para a compreensão 

da modernidade, precisamente porque deriva dos dilemas práticos 

enfrentados pela implementação do projeto modernista. Afinal, como 
poderia um novo mundo ser criado sem se destruir boa parte do que já viera 

antes? Simplesmente não se pode fazer omelete sem quebrar os ovos, [...]. 

(1992: 26) 

  

 Como aponta o autor, a modernidade carrega em si o ato de destruir o que foi outrora 

foi construído, sendo essa parte da compreensão modernista. 

 Contudo, ao consideramos a reforma de Passos, ela não se ateve apenas à estrutura 

física da cidade. Nessa conjuntura, os pobres também foram considerados como sujeitos 

“indesejáveis” e que não deviam ocupar os novos espaços produzidos. Dessa forma, foram 

expulsos para as áreas periféricas da cidade, como parte estratégica da classe dominante.  
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Assim, parafraseando Souza (2010), a reforma de Passos, melhor seria chamá-la de 

reforma urbanística, pois foi executa com um espírito inverso da reforma urbana, intervindo 

apenas no espaço físico, deixando de contemplar a sua função social.   

Ao examinarmos a reforma Pereira Passos, notamos que há similaridade entre a 

reforma urbana de Criciúma, realizada nas décadas de 1970 e 1980. Os mesmos ideais de uma 

cidade moderna e limpa que permearam na mentalidade da elite do Rio de Janeiro se deram 

igualmente em Criciúma, nas quais ocorreu a exclusão dos extratos mais pobres da população, 

sendo eles retirados e empurrados para as áreas periféricas da cidade.  

 Ainda podemos considerar que, na reforma de Passos no Rio de Janeiro, assim como 

em Criciúma, houve uma preocupação com o saneamento básico da cidade. Como 

consideramos no início deste capítulo, as constantes queixas da elite com relação ao aspecto 

sujo de Criciúma, mostrando-se assim uma preocupação com proliferação de doenças na 

cidade. 

Desse modo, em ambas as cidades foram efetuadas as obras de saneamento, o que 

envolveu demolições de habitações tidas como irregulares, alargamento de ruas, construções 

de avenidas, entre outras. Isso revelou as intenções da classe dominante de ter uma cidade 

limpa e moderna, buscando também atender aos interesses do capital industrial. Além do 

mais, foi observado que a reforma urbanística nas cidades em estudo segregou ainda mais a 

classe pobre, impossibilitando-os de frequentar determinados espaços. Nesse sentido, Carlos 

(2007:15) faz a seguinte afirmação:  

 

Como decorrência inevitável, o ato de morar se reduz à função residencial e 

trata-se da própria cidade reduzida a um nível funcional, porque a 
morfologia urbana é cada vez mais produto de estratégias políticas que 

impõem uma ordem repressiva em que as diferenças são, constantemente, 

esmagadas em nome do progresso. Com este procedimento se encobrem os 
interesses imobiliários que permitem o deslocamento das favelas e a 

expulsão dos moradores indesejáveis dos “lugares valorizados” pelos atos 

decorrentes do planejamento urbano. 

 

Com base no exposto, podemos assegurar que as estratégias urbanas decorrentes do 

planejamento urbano, em nome do progresso, têm excluído os pobres e beneficiado agentes 

econômicos. Buscando ocultar essa realidade, durante o processo de reforma urbanística em 

Criciúma, o prefeito Algemiro Manique Barreto, usou o poder ideológico para justificar as 

intervenções que estavam sendo executadas, fazendo uso de lema como: “Criciúma, Amor, 

Trabalho”, para que a população não reivindicasse seus reais interesses. Assim, durante a 
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realização dessa pesquisa, não foi encontrado registro algum em que a população tenha feito 

algum movimento exigindo a execução de obras em seu benefício. 

De modo que as obras do prefeito Barreto estavam voltadas para a melhoria de 

infraestrutura e ordenação da ocupação territorial na cidade. Para isso, criou a Companhia de 

Urbanização e Desenvolvimento de Criciúma (COUDECRI), em 20 de fevereiro de 1974, 

pela da lei nº 1.059, que se incumbiu de administrar a urbanização em Criciúma. No mesmo 

período, contratou a empresa Urbrasul de Porto Alegre, para realizar o aerofotogramétrico e o 

cadastramento dos imóveis.  

Além disso, durante a gestão do prefeito Algemiro Manique Barreto, foram realizadas 

outras obras de infraestrutura na cidade. Dentre elas a construção da Rodovia Luiz Rosso, na 

quarta Linha, de 23 centros comunitários, pavimentação de 570 quilômetros de ruas, 

canalizou e retificou o Rio Criciúma e construiu uma rodoviária, inaugurada em 1976.   

Outra grande obra efetuada por esse prefeito foi à construção a Avenida Axial (que 

teve seu nome alterado para Avenida Centenário), com 7,5 mil metros de extensão em forma 

de “S”, iniciando no Bairro Próspera e terminando no Pinheiro. A construção dessa avenida se 

constituiu em uma importante obra para a cidade, o que possibilitou o tráfego de veículos, 

visto que as ruas da cidade eram estreitas e não se mostravam adequadas para atender ao 

modelo industrial vigente. Assim, a avenida mostra-se ser símbolo da expansão do capital 

industrial. 

No entanto, a construção da Avenida Axial envolveu a retirada dos trilhos férreos que 

atravessavam a área central da cidade, cuja proposta já havia sido apresentada em 1965 pelo 

então prefeito Ruy Hülse. A sua recomendação foi retirar os trilhos da área central e no lugar 

da estação central construir um terminal rodoviário. Embora Hülse tenha vencido as eleições 

para prefeito, logo se deparou com as implicações que essa atitude acarretaria. Uma delas era 

de estabelecer negociações com a Rede Ferroviária Federal - RFFSA, proprietária da estrada 

de ferro. O custo da obra era muito alto, envolvia também desapropriações de moradores. 

(NASCIMENTO, 2001:41-42).  

Ao projeto do ex-prefeito Hülse foi dada sequência na gestão do prefeito Algemiro 

Manique Barreto. Com apoio dos Militares, foi executada a construção de uma segunda 

estrada de ferro fora do centro da cidade. O início da sua construção se deu em 1968 e sua 

inauguração em fevereiro de 1975, concomitante com a retirada dos trilhos da área central, em 

05 de abril do mesmo ano.   

A retirada dos trilhos foi momento de festa para os gestores públicos. Naquela ocasião 

foi dado o último passeio de trem pela cidade, com bandas de músicas e discursos de uma 
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Criciúma moderna. Mas, por outro lado a saída do trem de passageiros desfavorecia a classe 

mais pobre da população, o que levou a usuários exigirem a sua volta, como pode ser 

examinado no texto abaixo: 

   

Moradores de diversos municípios anteriormente servidos pelos trens de 

passageiros da E.F.D.T.C. tais como Criciúma, Tubarão, Araranguá etc., 

pedem o retôrno dos trens de passageiros tirados de circulação por não 
darem lucros suficientes. A classe que ganha menos faz um apelo às 

autoridades para que voltem os referidos trens para que possam viajar com 

segurança e por um preço mais acessível. Nota-se que depois da saída dos 

trens-passageiros, grande número dos que viajam a pé entre outros 
municípios e outro, ora por não possuir dinheiro o suficiente para pagar as 

exorbitantes quantias cobradas nos ônibus, ora por ser mais cômodo que 

viajar no aperto que é comumente presenciado no interior do ônibus que 
ligam os municípios que ligam a região sul do estado.                                         

(TRIBUNA CRICIUMENSE 29/08/1970: p.1) 

 

Ao refletirmos sobre essa reportagem, somos levados a pensar que a remoção do trem 

de passageiros buscava atender aos interesses de empresários ligados ao setor de transporte 

público, acarretando prejuízos para a camada mais pobre da população nos âmbitos material e 

simbólico.  

No plano material, a remoção dos trilhos na área central da cidade envolveu a retirada 

de cerca de 390 famílias que já ocupavam aquela área há cerca de pelo menos 40 anos. Essas 

famílias foram obrigadas a assinarem um documento, comprometendo-se a mudarem no prazo 

de 30 dias, recebendo como indenização moradias nas áreas periféricas da cidade.  Mas, essa 

perda não ficou restrita apenas a esse grupo de pessoas, atingiu também outros moradores da 

cidade. O trem usado servira como um importante meio de transporte por longas décadas. 

Cada trem era composto de seis a oito vagões, podendo transportar de 240 a 400 passageiros. 

O preço das passagens era baixo, o que possibilitava acesso a todos, com saída em três 

estações, uma no centro e outras duas nos bairros Pinheiros e Sangão. 

Cabe ressaltar que a Ferrovia Tereza Cristina até hoje cruza o município de Criciúma 

no lado Sul e é usada para o transporte de carvão e para a cerâmica. Os ramais passam pelas 

minas de Forquilhinha e Criciúma e seguem direto para a usina Termoelétrica de Capivari e 

para a estação localizada no bairro Milanese, transportando cerâmica até o porto de Imbituba.   

Observamos que essa linha férrea poderia ser usada também para outras finalidades. 

Durante uma entrevista realizada com o Historiador local de Criciúma, Mário Belolli, ele 

declarou: “Essa linha férrea poderia ser hoje usada também para o transporte de passageiros, 

interligando Criciúma a outros municípios”.  
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No plano simbólico, o trem ainda hoje possui um valor emblemático para os 

criciumenses. Conforme as lembranças de dona Marlene Lapolli Bristot, (nasceu em 1937), 

filha de um ferroviário natural de Criciúma,  

 

“Eu sinto assim uma saudade do trem, como a gente sente saudade do trem, 

por que, não sei, era tudo assim muito espaçoso. E uma das coisas que eu 
gostaria que voltasse era o trem. Não tem meio de transporte mais alegre, e 

vendo as paisagens, vendo as pessoas. Na estação todo mundo botava a 

cabeça pra fora da janela pra olhar quem entrava.” (NASCIMENTO, 2001: 
97)  

 

Conforme o exposto, o trem propiciava interação social, possibilitando momentos de 

encontros de conversas agradáveis. Era usado para as atividades cotidianas, como ir ao 

trabalho, fazer compras, ir ao médico, passear e também frequentar a escola. (NASCIMENTO 

2001: 139-145). A retirada dos trilhos alterou a paisagem da cidade, de acordo com o conceito 

de paisagem definido por (SANTOS 2008: 67-68): “Tudo o que nós vemos, o que nossa visão 

alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. É formada não apenas de volume, mas também de cores, movimentos, odores, sons 

etc.” Desse modo, a saída do trem significou uma alteração brusca na paisagem, pois envolvia 

todo um contexto, as pessoas, o som da buzina, os ferroviários, dentre outras. Tudo aquilo, se 

constituiu num marco na vida dos moradores da cidade. Conforme mostra o relato de dona 

Alcebiades Bristot
23

 natural de Criciúma: “Uma das coisas que marcou também pra mim era 

esse trem horário
24

. Onze horas da manhã e duas horas da tarde, era uma festa. O povo se 

aglomerava.” (NASCIMENTO 2001:93). O horário do trem organizava as atividades 

cotidianas, a sua chegada também era aguardada com entusiasmo, era onde se aglomeravam 

as pessoas à espera dos parentes, visitas, pessoas que chegavam e iam para a escola, ao 

trabalho e outras atividades, assim, o trem também trazia notícias. A retirada dos trilhos levou 

as pessoas a perderem seus identificadores.   

 O desejo de progresso e a incessante ideia do moderno invadem as práticas sociais, 

altera a paisagem da cidade, causando estranhamento aos moradores. Conforme aponta um 

estudo realizado por Carlos (2007:13):  

 

O processo de reprodução do espaço na metrópole apresenta como tendência 

a destruição dos referenciais urbanos, isto porque a busca do 
incessantemente novo - como imagem do progresso e do moderno - 

                                                             
 
23

 Dona Alcebiades Bristot, nascida em 1935, natural de Criciúma sempre morou na cidade. Entrevista 
realizada por Dorval Nascimento em 11/05/2000.  
 24 O trem horário ao qual dona Alcebiades Bristot se refere é o horário de chegada dos trens, um às 11h e 
outro às 14h . 
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transforma a cidade em um instantâneo, onde novas formas urbanas se 

constroem sobre outras, com profundas transformações na morfologia, o que 

revela uma paisagem em constante transformação. Nesse contexto, as 
práticas urbanas são invadidas/paralisadas, ou mesmo cooptadas, por 

relações conflituosas que geram, contraditoriamente, estranhamento e 

identidade, como decorrência da destruição dos referenciais individuais e 

coletivos que produzem a fragmentação do espaço (realizando plenamente a 
propriedade privada do solo urbano) e com ele, da identidade, enquanto 

perda da memória social, uma vez que os elementos conhecidos e 

reconhecidos, impressos na paisagem da metrópole, se esfumam no processo 
de construção incessante de novas formas urbanas.  

 

 

Ainda que a análise da autora se remeta à metrópole de São Paulo, notamos uma 

similaridade com o que ocorreu em Criciúma. As constantes transformações do espaço 

resultam na produção de “espaço amnésico” levando os moradores a perderem suas 

referências. A esse repeito Carlos (2007:13) considera: “[...] tempo efêmero e linear, como 

contrapartida da produção de um espaço amnésico desprovido de referências construídas 

praticamente pelo cidadão nas atividades de manutenção da vida”. Desse modo, os cidadãos 

presenciaram uma ruptura no espaço, devido às constantes transformações que sobreveem a 

ele.  

A proposta de retirar o trem do centro urbano de Criciúma foi sustentada sobre o 

pretexto de modernizar a cidade e livrá-la da poluição sonora. Porém, o tráfego de veículos no 

dia a dia é intenso, causando poluição sonora e poluindo o ar. Segundo, os dados do IBGE, 

(2010) a frota de automóveis em Criciúma totalizava 70.262, com um percentual de 64,8%, 

estando acima da média do país, que é de 59%, e do estado de Santa Catarina, que é de 60%. 

Além de outros veículos, como caminhões 3.369, ônibus 3.116, micro-ônibus 2.845 e 

caminhonetes 6.432.      

Infelizmente, esse quadro se repete em outras cidades brasileiras, pois o transporte 

rodoviário é oferecido em primazia, em detrimentos de outros. Durante as pesquisas 

realizadas neste trabalho, não foi encontrado nenhum dado em que se cogitasse modernizar os 

trens em Criciúma.  

Atualmente no lugar dos trilhos encontra-se a Avenida Centenário, abrindo passagem 

para inúmeros veículos, de passageiros e de transportes de cargas, com corredores de ônibus 

nas margens do seu canteiro central, como mostra a figura 31.                  
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Avenida Centenário 

 

       Figura 31 fonte: Prefeitura municipal de Criciúma. www. Criciúma. SC.gov.br. Acesso em: 12/09/2010. 

 
 
As sucessivas reformas urbanísticas em Criciúma trouxeram no seu bojo uma 

preocupação de eliminar tudo aquilo que a elite considerava como sendo arcaico. Desse 

modo, o trem e o seu conjunto arquitetônico foram tidos como algo feio e atrasado, e por isso 

foram demolidos.
25

 Acoplada a isso, estava a preocupação com o uso social desses espaços.  

De acordo com Nascimento, (2001: 107) as estações não eram apenas ponto de embarque e 

desembarque de passageiros, eram realizadas outras práticas sociais, como o comércio 

ambulante principalmente, envolvendo crianças, lá eram vendidos doces, cocadas, ovos 

cozidos, água, guloseimas e outros.  

Além disso, havia um considerável número de moradores nas proximidades da linha 

férrea. Desse modo, a retirada do trem objetivou modificar as práticas urbanas. 

Contudo, até hoje a retirada do trem do centro urbano divide opiniões. Isso pôde ser 

observado em uma entrevista realizada por Balthazar e Pimenta, (2006: 223) com dois ex-

prefeitos da Criciúma. Vejamos o que cada um deles revelou a esse respeito.  

 
A Avenida Centenário, da maneira como foi implantada, continuou rasgando 

a cidade em duas partes. Como no tempo em que ali existia a ferrovia. 

Poderiam até ter deixado os trilhos do trem no canteiro central, que não 
interferia em nada. Da mesma forma, poderiam ter sido projetadas passagens 

de níveis diferentes, entre o pedestre e o veículo, o que resolveria outros 

                                                             
25

 Após a demolição da estação ferroviária e da casa dos ferroviários, em seu lugar foi construída uma estação 
rodoviária. No entanto, esse espaço continuou atraindo o mesmo público que frequentava a estação, como os 
vendedores ambulantes, comerciantes. Isso talvez justifique o porquê de esse lugar sofrer  tempos depois 
intervenções. E m seu lugar foi construído um terminal de ônibus.   
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problemas. Lembro-me do tempo em que existia, ali onde é o terminal 

Urbano Central, uma passagem de nível, tipo passarela para pedestres, que 

fazia a ligação entre o lado de cima (bairro comerciário e o lado de baixo 
(centro). (ex-prefeito Altair Guidi (1º mandato 1977- 1983 2º mandato de 

1989 -1993).   

  

Para o ex-prefeito Altair Guidi, o trem poderia ter-se mantido na área central da 

cidade, sem atrapalhar o seu progresso. Ainda faz uma crítica, que a Avenida Centenário 

continua sendo um divisor de águas na cidade. Por outro lado, o ex-prefeito Nelson 

Alexandrino (1970-1973) fez a seguinte declaração:  

 

A retirada da Ferrovia teve grande e decisivo impacto na valorização 
imobiliária e no desenvolvimento dos bairros Comerciário e Michel. Estes se 

desenvolviam muito lentamente devido ao fato da cidade ser dividida por 

uma ferrovia. Isto fazia com que a transposição do centro para estes bairros 
fosse sempre dificultosa. Desta forma, este lado da cidade crescia mais 

lentamente e a valorização dos imóveis destes bairros até então não 

acontecia. Em matéria de IPTU, o Michel era o de menor preço. Menor que a 

arrecadação de IPTU da Vila Operária. (hoje Bairro Santa Bárbara). 
26

   

  

 O ex-prefeito Nelson Alexandrino defendeu a remoção do trem da área central, 

afirmando que os trilhos do trem serviam como uma muralha, separando o norte e o sul da 

cidade, e que a sua saída propiciou crescimento para os bairros, Comerciário e o Michel. 

Como podemos observar na figura 32, até a década de 1970 o bairro Comerciário apresentava 

aspectos de ruralidade, onde se dava o cultivo de produtos agrícolas.  

                                                                                   

Bairro Comerciário 

 

 Figura 32 Fonte: CODEPLA.  Apud. Nazário (2009: 94) - (grifo da autora). 

                                                             
26 Entrevista realizada por Balthazar e Margareth, (2006: 223). 
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  Conforme podemos ver na figura acima, o bairro Comerciário, na ocasião em que foi 

retirada a linha do trem, mostrava ter uma ocupação urbana menor em relação ao lado norte. 

No entanto, hoje ele apresenta um desenvolvimento considerável. A esse respeito, é possível 

que o crescimento do bairro não se justifique apenas pela retirada dos trilhos. Pode estar 

associada também à demanda por moradia em decorrência da expansão industrial a partir de 

1970, acompanhada das sucessivas reformas urbanísticas que a cidade vivenciou, o que 

impulsionou a especulação dos agentes imobiliários no bairro.  

 Cabe ressaltar que, embora os bairros Comércio e Michel continuem o seu processo 

de expansão, ainda assim continua separado o lado norte da cidade, agora não mais pelos 

trilhos do trem e sim pela barreira do preconceito. Apesar, de ambos estarem localizados 

numa área próxima ao centro, ainda são vistos com ares de inferioridade pelos moradores do 

lado norte, isso porque até hoje os seus moradores são constituídos pelo extrato mais pobre da 

população. Assim, passou a ser vista de forma preconceituosa, levando a desvalorização dessa 

área em relação a outras, como declarou o presidente da construtora Fontana a Nascimento: 

“É mais fácil vender apartamento na área central do que na parte Sul, os ricos tradicionais não 

querem morar nesta área, segundo Fontana.” (NASCIMENTO, 2001:86-87). Esse quadro nos 

leva a pensar a respeito do preconceito quanto a sua origem geográfica, a do lugar. Segundo 

afirma Júnior Albuquerque, (2077:11): “O preconceito quanto à origem geográfica do lugar é 

justamente aquele que marca alguém pelo simples fato deste pertencer ou advir de um 

território, de um espaço, de um lugar, de uma vila, de uma cidade, de uma província, [...].” 

Para o autor, as pessoas são discriminadas ou estereotipadas como uma espécie de esboço 

negativo que se cria em relação ao outro, a partir da origem do lugar. Tais preconceitos vão 

sendo construídos historicamente e produzidos, no Brasil e no mundo. Desse modo, devemos 

considerar que os espaços produzidos estão carregados de valores e símbolos, conforme 

apontado por Corrêa, (1993: 5). 

 

O espaço urbano capitalista -fragmentado, articulado, reflexo, condicionante 

social, cheio de símbolos e campo de lutas- é um produto social resultado de 

ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que 
produzem consomem espaço. São agentes sociais concretos, e não um 

mercado invisível ou processos aleatório atuando sobre um espaço abstrato. 

a ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de 
capital.         

 

Como revela o autor, os espaços são uma construção social, que vão se acumulando no 

decorrer do tempo. Dessa forma carregam em si seus símbolos que vão sendo criados, 

considerando que o espaço é produzido a partir da dimensão econômica, das ações dos 
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sujeitos sociais, bem como dos agentes políticos os quais desempenham importantes 

transformações no espaço urbano.  

 

Interferências espaciais e uma nova da paisagem urbana 

 

O processo de reforma urbanística em Criciúma envolveu o plano físico e o simbólico. 

Durante a inauguração da sede do Poder Municipal, o prefeito eleito Altair Guido (1977 a 

1983) aproveitou a ocasião para justificar as intervenções urbanísticas executadas por ele. 

Conforme publicado no jornal Tribuna Criciumense:  

 

Poderá a muitos parecer, por isso, que é uma incoerência realizar uma obra 
desse porte e com tanta beleza numa época como essa. No entanto, basta 

voltar os olhos para trás, para compreender o significado e a importância 

desse evento que assinalamos hoje. A Criciúma de alguns anos atrás era uma 
cidade marcada pelo seu destino carvoeiro. Os sinais da exploração do 

carvão não ficavam apenas nas casas e nas praças, mas na própria alma da 

cidade. Criciúma era uma cidade feia, e acanhada, [...] (22/08/1981: p. 2): 

 

Ao analisarmos o discurso do prefeito, fica claro que as obras realizadas por ele 

trouxeram para a cidade uma nova feição urbana, atendo ao seu objetivo era apagar a 

memória do carvão que, segundo afirmou, deixava a cidade com aspecto sujo, estando suas 

marcas nas casas nas praças e até mesmo na alma das pessoas.    

Todavia, apagar a memória do carvão impressa na paisagem significou destruir a 

memória da cidade, não levando em consideração que a paisagem está carregada de memórias 

e significados. Segundo Berque, (1998:84-85) a paisagem expressa ação do sujeito: “A 

paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é também uma matriz porque 

participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação - ou seja, da cultura – que 

canalizam, em certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço [...]” 

Conforme salientado pelo autor, a paisagem evoca o concreto e o imaginário, faz parte 

de uma construção coletiva dos sujeitos sociais, destruí-las significa destruir a memória dos 

moradores.  

Nesse sentido, Haesbaert (2004:258) faz a seguinte afirmação: “Ao privar o indivíduo 

de suas referências, elas provocam uma sensação de ruptura com o mundo externo [...]”, pois 

a memória urbana constitui um elemento importante na identidade das pessoas, tal como 

aponta Abreu, (2011:23) “[...] uma coisa se nos afigura como essencial: memória urbana é 

hoje um elemento fundamental da constituição da identidade de um lugar.” Essa questão não é 

de menos importância na vida das pessoas, as perdas das referências resultam num vazio para 
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elas. O apego à memória do lugar é nato do ser humano e está presente no imaginário 

coletivo, comumente expresso em várias canções populares, como a composição de Putman- 

versão: Geraldo Figueiredo. Observe o trecho a seguir: 

                                                                                                             

Os verdes campos da minha Terrra  
 

Os Verdes Campos da Minha Terra 
Se algum dia  

À minha terra eu voltar  

Quero encontrar  

As mesmas coisas que deixei  
Quando o trem parar na estação  

Eu sentirei no coração  

A alegria de chegar  
De rever a terra em que nasci  

E correr como criança  

Nos verdes campos do lugar [...] 

 

Contudo, as memórias urbanas são comumente comprimidas pelo progresso. No 

âmbito desta análise, notamos que transformar a paisagem de Criciúma era algo idealizado 

pelo então prefeito Altair Guidi.  

Para executar o plano a que se propôs, o prefeito Guidi contou com uma equipe de 

arquitetos da capital paranaense, dentre eles o catarinense Manoel Coelho, responsável pela 

projeção da reforma urbana de Curitiba.  

No âmbito das reformas em Criciúma, Coelho se encarregou de dar uma nova 

aparência para a cidade. Para isso, projetou um conjunto de obras que foram sendo executadas 

na cidade, como a construção do Parque Centenário, (uma área onde se localizava o antigo 

aeroporto), que constitui um agrupamento arquitetônico composto pelo Paço Municipal, um 

Centro Cultural e o Monumento da Colonização, para onde foi levada a sede da Prefeitura 

Municipal que anteriormente se concentrava no centro da cidade. TRIBUNA 

CRICIUMENSE, (22/08/1981: p.8). Essas obras representam uma dimensão simbólica, 

apresentando a própria figura do Estado. Como afirma Lefebvre (2001:70), “A cidade tem 

uma dimensão simbólica; os monumentos, como também os vazios, praças e avenidas, 

simbolizam o cosmo, o mundo, a sociedade ou simplesmente o Estado”.    

A cada obra executada, Criciúma ia criando uma nova paisagem. Os pontos de ônibus 

espalhados na cidade ganharam abrigo, foram construídos cerca de 200 deles. A cidade 

contou também com a construção de um novo aeroporto, Domício Freitas, inaugurado em 15 

de dezembro de 1979. Nesse período, o Estádio Criciúma- E. C. teve sua capacidade 

ampliada, de 6 mil expectadores, para 25 mil. (Op. cit. 22/08/1981: p. 4). 
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A malha rodoviária também recebeu atenção do prefeito Guidi. Durante a sua gestão, 

realizou o prolongamento da Avenida Centenário e o prosseguimento da Avenida Santos 

Dumont, que integrou as áreas urbanas, envolvendo os eixo central e o anel periférico com 

ligação entre os bairros. Esse conjunto de obras atraiu o tráfego de veículo pesado. Também 

providenciou que fossem pavimentados 128 km de ruas com asfalto, lajotas e paralepípedos 

regulares.
 
 (TRIBUNA CRICIUMENSE 22/08/1981: p. 2). Isso nos obriga a considerar sobre 

o que escreveu Corrêa (2011: 48): “Através do Estado, impregnado de interesses seus, criar 

infraestrutura viária e energética que lhe é benéfica, ainda que possa servir a muitos outros 

agentes sociais e indivíduos”. 

O processo de reforma urbanística em Criciúma contou ainda com o apoio do governo 

do estado de Santa Catariana e do Governo Federal:  

   

Com o apoio do Governo Federal e Estadual, construiu também um centro 

social urbano no bairro Próspera [...] ampliou-se a ação desenvolvida na área 

farmacêutica para o entendimento a receitas, milhares e milhares de pessoas 
recebem assistência [...] 400 famílias foram beneficiadas, mediante a 

aquisição de terrenos a preços subsidiados. Em todos os bairros da cidade... 

Cursos profissionalizantes e de alfabetização de adultos convênios com a 

LBA e com o Mobral. (Op. cit. 22/08/1981: p. 8). 
 

De acordo com a publicação do jornal, durante o processo de reforma urbanística em 

Criciúma, houve a participação do governo federal e estadual, através de medidas que 

beneficiaram os criciumenses, no que diz respeito à moradia como educação.  

O embelezamento da cidade mostrou ser uma das questões que estava em destaque, o 

que envolveu a consolidação de diversas áreas de lazer - Marcos Rovaris, o centro Esportivo, 

o Centro Cultural e a construção de áreas verdes: 

  

Reconhecendo, a necessidade de criar novos locais para o lazer, ampliando 

as áreas verdes em uma cidade sabiamente árida como Criciúma, a 

administração Guedes Sonego construiu novas praças e jardins em toda a 

cidade, além de plantar novas árvores [...] a prefeitura promoveu campanha 
de arborização, pelas quais foram distribuídas 150 mil mudas de espécies 

diversas. Com isso, também buscou se criar uma clara e permanente 

consciência sobre a necessidade de preservar o verde e criar em termos 
urbano o sentido de comunidade, tão bem vividos pelos núcleos de 

colonização. A devastação do carvão no meio ambiente contribui para uma 

espécie de fatalidade histórica, mas, não necessariamente insolúvel ou 
impossível de contornar. (Op. cit 22/08/1981:  p.7)     
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Isso revela uma preocupação do prefeito em arborizar a cidade. Para realizar tal 

proposta, contou com o apoio da população que foi sensibilizada por diversas campanhas 

promovidas por ele.  

 

Mais de 50 mil mudas de árvores serão distribuídas. A primeira campanha de 

arborização desencadeada pela atual administração encontrou uma reação de 
quase indiferença, mas atualmente não há mudas que cheguem para atender 

a todos os que querem plantar, incidindo que a comunidade já começa a 

compreender que o verde também é importante.  As mudas serão distribuídas 
no calçadão da Praça Nereu Ramos, dias 04 e 05 de julho, durante todo o 

período da manhã. (TRIBUNA CRICIUMENSE 27/06/1981: p. 4) 

 

A presença do verde nas áreas urbanas se tornou visível aos olhos das pessoas, como 

foi publicado no mesmo jornal na edição: “Criciúma é hoje, não apenas uma cidade moderna, 

mais bonita, mais verde, [...]”. (Op. cit. 27/06/1984: p. 4): 

Essa transformação está interligada com a mudança da sociedade em relação ao verde, 

de acordo Luchiari, (2001: 20) “[...] a valorização estética das paisagens naturais tem 

acelerado o processo de produção de paisagens urbanas [...]”. Entretanto, como ainda aponta a 

autora “a valorização do meio ambiente pressupõe certo consumismo”. (Op. cit., 2001: 21). 

Isso significa que as áreas urbanas, onde há a presença do verde, costumam ser mais 

valorizadas e tendem a ser consumidas pela classe social mais rica.     

As praças também passaram por um processo de revitalização. Dentro dessa proposta 

estava a praça principal: Praça Nereu Ramos. O processo de revitalização dessa praça 

envolveu fechamento de ruas e a construção e um calçadão com áreas verdes, luminárias, 

quiosques. Embora no início tenha causado certo estranhamento à população, logo essa 

mudança foi aceita e muitas pessoas foram atraídas para o local. (TRIBUNA CRICIUMENSE: 

02/08/1981: p. 7). A revitalização da Praça tornou um lugar mais aconchegante e atrativo, 

dinamizando a sua função social. Nesse aspecto, cabe considerar Santos:  

 

Não há paisagem parada, [...] A paisagem é materialidade formada por 
objetos materiais e não materiais. A vida é sinônimo de relações sociais, e 

estas não são possíveis sem materialidade, a qual fixa relações sociais do 
passado. Logo, a materialidade construída vai ser fonte de relações sociais, 

que também se dão por sujeitos de diferentes relações sociais - uma mesma 

rua pode ser diferentes relações – uma mesma rua pode servir a funções 
diferentes em distintos momentos. (1988:71-72)   

 

Como aponta o autor, a paisagem construída promove diversas atividades.  Assim, a 

Praça Nereu Ramos cumpre sua função social, usada como espaço de lazer, onde muitos 
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aposentados que costumam frequentá-la, seja para conversar, jogar, ou simplesmente observar 

o movimento dela. É também local de descanso: as pessoas que trabalham nas proximidades 

durante os intervalos de almoço aproveitam as sombras das árvores para repousar. São 

também usadas para manifestações sindicais, apresentação de eventos e outras funções. Como 

podemos observar na fotografia da figura 33. 

 

A Praça Nereu Ramos cumpre função social 

 
          Figura 33- fonte: Silva, Maria José Andrade da. (março de 2010). 

 

No plano econômico, a Praça Nereu Ramos cumpre uma importante função. No seu 

entorno encontra-se um equipado sistema de lojas, bancos, lanchonetes, igreja, livrarias, 

shopping, o Arquivo Histórico, uma Igreja Católica, bancas de jornal, venda de objetos 

artesanais, fazendo com que pessoas de diferentes camadas sociais façam uso daquele espaço. 

Observe a figura abaixo:                                        
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Praça Nereu Ramos- centro comercial 

 

          Figura 34 Fonte: Silva, Maria José Andrade da. (março de 2010). 

 

Ao analisarmos a função da Praça Nereu Ramos, observamos uma similaridade com o 

uso da Praça na Grécia antiga. A esse respeito examinemos Munford, (1988:168): 

O ágora combinava tantas funções urbanas importantes direito, governo, 

comércio, indústria, religião, sociabilidade, [...] essa função social de espaço 
aberto persistiu nos países latinos [...] descendem diretamente do ágora, pois 

é no espaço aberto, com seus cafés, restaurantes em volta, que encontros 

conversas, discussões face a face, bem como os encontros fortuitos têm lugar 

não formalizados mesmo quando habituais.  

     

De acordo com o texto acima, a Ágora da antiga Grécia cumpria uma importante 

função social; local de reunião, de reza, política, comércio. É importante observar tal como 

enfatiza Munford, que encontramos no desenho urbano hoje, Praças que são construídos com 

herança do passado e que cumprem funções sociais similares à Ágora da antiga Grécia. A esse 

respeito, percebemos que a Praça Nereu Ramos cumpre funções urbanas similares às da 

Ágora (praça) da antiga Grécia.  

          Além da Praça Nereu Ramos, há também outros espaços que cumprem funções 

similares, a exemplo da Praça do Congresso, utilizada como lazer e que proporciona 

embelezamento àquele setor da cidade, constituindo-se um dos lugares mais belos de se 

apreciar, o que torna essa área mais valorizada. Esse espaço também esteve incluso no 

processo de revitalização dos espaços públicos na gestão do prefeito Guidi.  
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                                                          Praça do Congresso 

          
                Figura 35 fonte: www. Lysandro lima/Kiko Della Giustina.  Fotos Lysandro.  Acesso em: 25 de novembro de 2010  

 

Além dessa Praça, algumas foram revitalizadas e outras construídas, tornando os 

lugares mais valorizados. Porém, determinados espaços foram privilegiados em detrimento de 

outros, tornando alguns bairros mais valorizados e segregando outros.  Assim, à medida que 

se embelezava a cidade, produziam-se espaços de consumo. Segundo Lefebvre, (2010:130) a 

cidade tem um caráter duplo, o lugar de consumo e consumo do lugar.     

 

Metamorfose urbana e invenção de uma nova tradição  

 

A cidade não é algo pronto e acabado, ela está em contínuo processo de construção, 

não apenas do ponto de vista material como também simbólico e isso se tornou evidente em 

Criciúma. Como já consideramos, as obras realizadas durante a gestão do prefeito Altair 

Guidi tinha como proposta tornar a cidade moderna. 

Para a construção desse cenário, podemos considerar ainda a construção de um 

terminal urbano de passageiros, o Terminal Ângelo Guidi, ocupando o lugar da antiga estação 

de passageiros de trem. Posteriormente, por volta de 1980, foram demolidas quatro casas de 

agentes ferroviários e no seu lugar foi construída a praça “Maria da Silva Rodrigues”. Em 

1995, esse mesmo terminal foi demolido e construído um novo terminal de passageiros, com 

uma estrutura mais moderna. Esta foi realizada durante a gestão do prefeito Eduardo Pinheiro 

Moreira, (1992-1995). (NASCIMENTO, 2001: 155-157). Observe a figura a seguir.  
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Terminal urbano Ângelo Guidi 

 

           Figura 36 - Fonte: Silva, Maria José Andrade da. ( março de 2010). 

 

Esse terminal possui uma galeria equipada com várias lojas de roupas, presentes, 

lanchonetes, que possibilita o acesso a ambos os lados da Avenida Centenário. Essa obra 

trouxe uma mudança brusca na paisagem, somando-se às demais que já foram consideradas, 

como a construção do Paço Municipal, aeroporto, construção de estradas, avenidas e 

revitalização dos espaços. Tais obras impõem uma visão de apropriação espacial 

representando o poder. A esse respeito, Zukin usa a expressão "paisagem do poder”, para 

designar tal forma e apropriação.  

 

[...] a paisagem dá forma material a uma assimetria entre o poder econômico 

e o cultural. Essa assimetria de poder modela o sentido dual da paisagem. 
[...] o termo “paisagem” diz respeito à chancela especial de instituição 

dominante na topografia natural e no terreno social, bem como a todo o 

conjunto do ambiente construído, gerenciado ou reformulado de algum 
modo. No primeiro sentido, a paisagem dos poderosos se opõe claramente à 

chancela dos sem poder – ou seja, à construção social que escolhemos 

chamar de vernacular _, ao passo que a segunda acepção de paisagem 
combina a esses impulsos antitéticos em uma visão única e coerente no 
conjunto. (2000: 84).   

 

Desse modo, as reformas urbanísticas em Criciúma representam por meio da paisagem 

o poder da classe dominante, que envolve uma política de reapropriação e requalificação dos 

espaços, levando também a cidade a apresentar aspecto de modernidade na sua paisagem, tal 

como desejava a classe dominante. Assim, Criciúma deixou para trás aquela paisagem tímida 

que apresentava na década de 1950. Obseve nas figuras abaixo as transformações na paisagem 

urbana da cidade. 
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Criciúma - década de 1950 

      Figura 37- fonte: Arquivo Histórico de Criciúma. 

                                                                   

Vista área de Criciúma - 2011 

 

      Figura 38- fonte: Prefeitura Municipal de Criciúma. WWW. Criciúma. SC.gov. br. Acesso em: abril de 2011. 

 

Ao observamos a figura acima, constatamos que atualmente Criciúma ostenta ares de 

uma cidade moderna, diferente dos anos de 1950. Essa transformação está vinculada à 
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produção de novos espaços, fruto das ações política, econômica e dos especuladores 

imobiliários. Assim, à medida que novos espaços são produzidos, a paisagem se transforma, 

mostrando-se ser é um registro das práticas sócio-espaciais.  

A paisagem, portanto, apresenta a materialidade da cidade, fruto das transformações 

vividas no espaço. “La imagen física de la ciudad presentará variadas alternativas a través de 

sus obras construidas con distintas expresiones de densidades  edilicias  soporte de otra 

densidad social y demográfica”. (GIOJA 1971: 116). 

Cabe mencionar, que as transformações do espaço urbano de Criciúma foram também 

fruto das reformas urbanísticas que se sucederam a ela. Porém, tais interferências não 

modificaram apenas o seu espaço físico, envolveram também o plano simbólico, o que 

significou a invenção de uma tradição, que foi constituída na figura dos grupos étnicos que 

fundaram Criciúma e não na memória do carvão. 

Cabe enfatizar que o assunto da etnicidade
27

 já havia sido propagado em 1955, 

conforme foi publicado no jornal Tribuna Criciumense (01/08/1955: p. 1-4):  

   

[...] Criciúma, que se povoou e se desbravou às custas das lutas e canseiras 

de vários contingentes  de italianos, em sua grande maioria, de poloneses e 
alemães. Temos uma dívida com esses heróis anônimos e o melhor jeito de 

saudá-los será a ereção de um monumento no granito ou no bronze.  

 

 

Desse modo, José Pimentel já havia cunhado a ideia de que fosse construído um 

monumento em homenagem aos imigrantes fundadores da cidade. Naquela época, o imigrante 

passou a ser exaltado como herói, conforme podemos observar em uma canção publicada em 

Tribuna Criciumense (09/01/1956 p. 1-4): 

                                           
                                      Siamo partiti dei nostri paizi 

Siamo partiti com grandi onori 

Trenta sei giorni di mochina e vapare 

E nella America na siammo riva  
In questa America noi siammo rivatti 

Non abiano travatto  ne  palia e ne fieno 

Abiemo dormitto nel puro sereno  
Commo le bestie que vanno ripozzar [...]  

 

 Esse exemplo torna claro que estava presente na memória coletiva dos criciumenses a 

importância dos seus antepassados no processo de construção de Criciúma.   

                                                             
27

 “A etnicidade se define, sobretudo, pela construção social e política dessas substâncias e dessas diferenças 
biológicas e culturais na medida onde ela permite a criação de grupos distintos”. ( MATINIELLO, MARCO. apud 
NACIMENTO , 2009.:64)  
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Além de Pimentel, o desejo de homenagear os imigrantes foi compartilhado por outros 

pensadores da cidade, como o do Historiador de Criciúma, Mário Belolli. Durante uma 

entrevista realizada em 2012, ele fez a seguinte afirmação:  

 

“Passados alguns anos, lá nos idos de 1978, apresentei um projeto ao 

Prefeito Municipal, com relação à comemoração do centenário de 
colonização de Criciúma, que iria ocorrer em 1980. Teve a finalidade de 

homenagear os seus fundadores, de origem italiana, polonesa, teuto-russa, 

alemã, e mais os povoadores de descendência africana, portuguesa, 
espanhola e árabe. Foi uma comemoração de alto nível, que se estendeu até 

1981”. 

 

 Essa ideia foi sendo alimentada, tendo-se tornado realidade durante as comemorações 

do Centenário da cidade em 1980. Naquela ocasião, os gestores públicos aproveitaram a 

ocasião para homenagear os grupos étnicos que fundaram a cidade.  

Antes do evento, as autoridades políticas locais tomaram as devidas providências, para 

os preparativos da festa. Uma delas envolveu a designação de uma equipe de pesquisadores 

liderada por Otília Arns, para que fosse feito um levantamento dos grupos étnicos existentes 

na cidade. Até aquele momento só havia o reconhecimento de três grupos étnicos como sendo 

os fundadores da cidade: os italianos, alemães e poloneses. Veja o resultado apresentado pelos 

pesquisadores na década de 1980, na figura 39.  

 

 
                            Figura 39 - fonte: Arns, (1985:50). 

 

Na entrega do resultado da pesquisa, fizeram uma ressalva quanto ao grupo de 

“brasileiros” (12,40%), os quais acreditavam ser de descendência lusa ou indígena e os dados 

sobre “outros” (5,59%): compõem-se de árabes, franceses e espanhóis. (ARNS, 1980:50). 

 Após esse levantamento apresentado, foram inclusos mais dois grupos étnicos: 

portugueses e negros, ficando de fora os povos indígenas que já habitavam aquela região antes 
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da chegada dos demais grupos.  A esse respeito, os dados do IBGE (2010), mostram a 

presença de índios que habitam até hoje em Criciúma.   

 

 

                        Figura 40 - fonte de dados: IBGE -2010 

 

Os dois grupos étnicos os negros e os portugueses foram apresentados durante as 

festividades do Centenário de Criciúma em 1980, passando a ser reconhecidos como 

fundadores da cidade.  

As homenagens aos grupos étnicos também se mostraram pela construção de um 

“Monumento das Etnias”, no Paço Municipal, representando as cinco etnias que fundaram a 

cidade.                                                              

 

Monumento das etnias 

 
        Figura 41 - Memorial Dino Gorini.  Fonte: www.prefeitura Municipal de Criciúma.  Acesso em: 15/12/2011. 
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O monumento acima representa a forma material de reconhecimento aos grupos que 

fundaram a cidade.  

No tocante ao assunto, durante as comemorações do Centenário de Criciúma, as 

homenagens voltadas para os grupos fundadores da cidade eram esperadas e que elas fossem 

se repetir nos próximos anos.  Isso pôde ser analisado durante uma entrevista realizada com o 

Historiador de Criciúma, Mário Belolli (2012), que fez a seguinte declaração:  

 

“[...] com relação à comemoração do centenário de colonização de Criciúma, 
que iria ocorrer em 1980. Teve a finalidade de homenagear os seus 

fundadores, de origem italiana, polonesa, teuto-russa, alemã, e mais os 

povoadores de descendência africana, portuguesa, espanhola e árabe. Foi 
uma comemoração de alto nível, que se estendeu até 1981. Em 1982, para 

estimular a continuação dos grupos étnicos, formadores da cidade, foi 

realizado o I Encontro dos Grupos Étnicos, com apresentação de danças 
típicas e cantos, todos em trajes típicos. Assim, foi crescendo o interesse 

popular, com apresentações constantes em eventos da cidade.  Três anos 

depois, concretiza-se uma festa anual, realizada na Praça Nereu Ramos, 

denominada "Quermesse", transformada, mais tarde, em "Festa das Etnias", 
por exigir maior espaço para receber grande público. Faz parte do calendário 

da cidade.”   

 

De tal modo, as comemorações no Centenário de Criciúma trouxe no seu bojo a 

invenção de uma tradição. Isso nos obriga a considerar Hobsbawn e Hanger, a respeito das 

“tradições inventadas”:  

 

 Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 

ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 

continuidade em relação ao passado. (1997: 9). 

 

 

Para o autor a invenção de tradições é um processo de formalização e ritualização, 

caracterizado, por se referir ao passado, por meio de repetições, quase que obrigatórias.  

(HOBSBAWM e RANGER, 1997:10-12). Assim, as tradições não se desenvolvem de forma 

espontânea, elas são inventadas e incorporadas pelo grupo. Isso se tornou evidente em 

Criciúma. Como já consideramos, a comemoração do Centenário da cidade contou com uma 

homenagem aos grupos étnicos que fundaram a cidade. Tal festividade, em anos seguintes, 

veio a ser a “Festas das Tradições”, tendo seu público a cada ano aumentado, sendo que 

outros grupos étnicos foram reconhecidos como fundadores da cidade e incorporados a essa 

festa. Em 1990, o grupo árabe é finalmente considerado mais um grupo étnico da cidade, que 

e além dos árabes estão inclusos os palestinos, egípcios e libaneses. Na visão de Cardoso 
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(2008), a inserção desse grupo se deve por ser considerado “exótico”, pela sua culinária, o que 

serviria de atrativo na festa das Etnias. Outra razão é que eles representam uma importante 

atividade comercial, pois alguns são donos de lojas tradicionais em Criciúma. A presença do 

grupo árabe em Criciúma é marcada em 1920, com a chegada do primeiro imigrante, Abílio 

Paulo, que se casou com uma moça de uma das famílias mais influentes da cidade. No 

entanto, a maioria deles chegou na cidade por volta de 1960 e 1970. ( CARDOSO 2008:4-8) 

Cabe destacar que, a partir do reconhecimento do grupo árabe (palestinos, libaneses e 

egípcios), como sendo um dos grupos fundadores da cidade, a sua presença se tornou mais 

expressiva. No ano 2000, foi construída uma mesquita próxima ao Paço Municipal, em frente 

à Praça Jerusalém (nome sugerido pelo grupo árabe), na Rua da Palestina. Acreditamos que 

com a escolha daquela área para a construção da mesquita, próximo ao monumento do 

imigrante, buscava-se firmar o seu reconhecimento e demarcar o seu território na cidade. (Op. 

cit. 2008:6-12). 

Em 2003 foi a vez dos espanhóis serem reconhecidos como sendo mais um grupo dos 

que fundaram Criciúma. Porém, segundo Prado Júnior, (1972:146) a presença de espanhóis e 

portugueses no litoral de Santa Catarina já se dava de longa data. 

Segundo Cardoso (2008), atualmente em Criciúma se reconhece que a cidade foi 

fundada por sete etnias: italianos, alemães, poloneses, africanos, portugueses, árabes e 

espanhóis
28

. Nesse sentido, Nascimento (2006:12) faz a seguinte observação: 

 

[...] positividade é dada pela diversidade étnica e riqueza de contribuições 

que cada cultura aporta para o conjunto da cidade. Juntando lazer, turismo e 

cidade, a Festa das Etnias promove um conjunto de representações sobre 
Criciúma e seus habitantes que têm na identidade étnica o seu cimento 

agregador. Essa identidade é diversa, na medida em que diversos são os 

grupos, mas também única em vista de que se referem á mesma cidade, 
apresentando Criciúma como cidade das etnias. 

               

Ao analisarmos nas abordagens feitas por Nascimento, torna-se evidente que as 

“tradições inventadas” pelo Estado, ou seja, a “Festa das Etnias”, foi amplamente aceita.  

Como ainda ressalta Hobsbwam (1997): “tradições inventadas” são um conjunto de tácticas 

ou regras “abertamente aceitas”. A esse respeito, considerando o que ocorreu em Criciúma, o   

Estado se apropriou de algo que já existia,  pois a territorialidade já era algo notório na cidade, 

tendo em vista que ela é formada por diversos grupos étnicos, sendo que herdaram a sua 

cultura, os seus costumes, de seus antepassados estando estes presentes no dia a dia das 

                                                             
28  Os povos indígenas não são reconhecidos como  sendo um dos grupos fundadores de Criciúma, apesar de 
ser o primeiro grupo étnico a ocuparem o território criciumense.  
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pessoas. Dessa forma, o Estado “inventou uma tradição” a partir da territorialidade presente 

nos diversos espaços da cidade bem como em cada cidadão criciumense. Sobre esse assunto, 

Haesbaert traz a seguinte análise: 

 

Territorialidade é mais ampla que território: "A todo território corresponde 

uma territorialidade, mas nem toda territorialidade implica na existência de 

um território" Território: necessidade de uma base material, concreta 
Territorialidade: pode ser a dimensão simbólica, o referencial territorial 

(simbólico) para a construção de um território, que não obrigatoriamente 

existe de forma concreta. Exemplos: os judeus e a territorialidade da "Terra 

Prometida"-depois a configuração do território de Israel; indígenas 
brasileiros com referência territorial (territorialidade) depois transformada 

em território (reservas oficiais) pelo Estado. (1994:206-214) 

 

  Assim, a territorialidade é algo simbólico, está embutido que em cada ser humano, ou 

em cada grupo. Isso significa que ao deixar a terra natal o imigrante traz consigo os seus 

valores, sua cultura que consequentemente são passados para os seus descendentes. 

Igualmente, ao se assentar no território, o imigrante vai produzindo seus valores, sua cultura e 

nele ocorre o que Haesbaert (1997) chama de reterritorialização. As expressões culturais 

podem ser contempladas no território, tanto no plano material como simbólico. Assim, o 

processo de reterritorialização se dá a partir de relações entre os grupos e com o assentamento 

deles vão-se produzindo símbolos e significados.  

 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo [...], uma dimensão simbólica, 

cultural, por meio de uma identidade territorial atribuída pelos grupos 

sociais, como forma de controle simbólico sobre o espaço onde vivem 
(sendo também, portanto, uma forma de apropriação [...]. (HAESBAERT, 

1997:42) 

 
 Nesse aspecto, devemos notar que os valores simbólicos e culturais aparecem como 

mais um elemento estruturador do espaço. Isso se tornou evidente durante a ocasião das 

comemorações do Centenário de Criciúma, em 1980: os cinco grupos étnicos apresentaram 

canções da época dos seus antepassados. O depoimento do Sr. Octávio Carica Pavei, 

(06/01/1942) atesta para esse fato: “Naquela época do centenário de Criciúma, nós 

organizamos um coral bonito com muita gente daqui, os cânticos eram da época das nossas 

avós.” (Muzzuchetti, 2003:97). Durante as festividades se buscou firmar a etnicidade de cada 

grupo com a execução de canções.  

Desse modo, as festividades realizadas durante o Centenário da cidade se constituíram 

num elemento fomentador na “invenção de tradições”, sendo o Estado interventor nesse 
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campo. Apropriou-se da dimensão cultural presente no espaço, expressa nas crenças 

religiosas, na culinária, na vestimenta, na bebida, nas músicas, também na memória urbana 

presente na arquitetura. 

                                                                                                                                                           

A memória da cidade  

 

A memória urbana está presente nos símbolos nas canções e na materialidade da 

cidade. Como já considera do anteriormente, Criciúma presenciou sucessivas reformas 

urbanísticas, o que resultou numa nova paisagem para ela. Ainda assim, é possível encontrar 

vestígios de seu passado impressos na paisagem urbana. Para isso, serão apresentadas figuras 

(fotografias) de algumas edificações arquitetônicas que datam do início e meados do século 

XX, as quais servirão como meio de observamos a memória da cidade. Como afirma Santos, 

o passado encontra-se materializado na paisagem urbana.   

 

“[...] a paisagem é toda ela passado, porque o presente que escapa de nossas 
mãos, já é passado também. Então a cidade nos traz, através de sua 

materialidade, que é um dado fundamental da compreensão do espaço, essa 

presença dos tempos que se foram e que permanecem através das formas e 
objetos que são também representativos das técnicas.” (SANTOS, 2002:21; 

22). 

 

A paisagem da cidade, portanto, se configura como parte da sua memória, envolta de 

valores, informações, possibilitando o entendimento sobre diferentes tempos, os que se foram 

e os que permanecem.   

Dentro desse contexto, “a casa do agente ferroviário” é um dos exemplos que 

selecionamos para ilustrar sobre a permanência de diferentes tempos da paisagem. Como 

mostra a figura a seguir:           
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Casa do agente ferroviário 

 
      Figura 42 fonte: Silva, Maria José Andrade da. (março de 2010).   

 

Essa casa foi construída em 1917, de alvenaria, com 08 cômodos. Embora esse 

exemplar tenha sido demolido sem autorização da Prefeitura Municipal, em 05 de maio de 

1995, posteriormente, no ano de 2002, providenciou-se a construção de uma replica em seu 

lugar. 

Desde 2002, a casa é usada para abrigar o museu que apresenta a memória da ferrovia, 

a estrada de Ferro Dona Maria Tereza Cristina, pelas imagens, documentos, objetos e réplicas. 

Além, desse modelo, podemos encontrar outros exemplares nos diversos espaços da 

cidade. Contudo, selecionamos apenas o conjunto arquitetônico que se encontra na Praça 

Nereu Ramos, localizada na área central da cidade. Iniciamos com a própria estrutura 

arquitetônica da Praça, que se mantém até hoje.   

Segundo o Historiador de Criciúma Mário Belolli, o então prefeito Cinato Naspolini, 

em julho de 1931, contratou um arquiteto para planejar a praça.  A forma como foi projetada 

se assemelha à rosa dos ventos, contendo um miolo, que é o seu ponto zero com saída para 

todos os lados. (TRIBUNA CRICIUMENSE 05/01/2012: p.3). A obra representou uma 

significativa mudança na paisagem, visto que naquela época Criciúma ainda apresentava ares 

de ruralidade. Isso pode ser observado na figura 43. Na ocasião da construção da praça, o 

prefeito providenciou o cercamento dela, para evitar que animais como cavalos e bois 

invadissem os seus canteiros.  Observe na figura a seguir:                          
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Praça Nereu Ramos - 1930 

 

        Figura 43- fonte: Arquivo particular de Mário Belolli.  

 

No entorno dessa Praça foram construídas importantes edificações, como o prédio que 

abrigou a sede da Prefeitura Municipal, inaugurado em 1943, onde hoje se encontra o arquivo 

Municipal de Criciúma.  Como podemos notar na figura abaixo:       

 

 

Arquivo Municipal 

 
             Figura 44- Casa da Cultura Neusa Nunes Vieira.  Fonte: Silva, Maria José Andrade da. ( março de  2010). 

 

A arquitetura mostra de forma materializada o passado da cidade, conforme afirma 
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Santos “São testemunha do passado”,  

 
As alterações por que passa a paisagem são apenas parciais. De um lado 

alguns dos seus elementos não mudam – ao menos em aparência – enquanto 

a sociedade evolui. São as testemunhas do passado. De outro lado, muitas 
mudanças sociais não provocam necessária ou automaticamente 

modificações na paisagem. (SANTOS 2009: 54). 

 

Outra edificação que nos chamou a atenção é a “Casa de Londres", onde há 

estabelecimento comercial, construída em 1921. Mesmo tendo sofrido uma reforma em 1986, 

sua arquitetura exterior conserva o aspecto original.                                                                     

                                           

Casa de Londres 

 
             Figura 45- fonte: www.sctur.com.br/criciuma/casa-londres.asp.(foto Lysandro Lima). Acesso em: 20/09/2011 

 

Outro edifício em destaque é o que abriga a Igreja São José, inaugurada em 1917. Esse 

modelo arquitetônico sofreu várias reformas no decorrer do século XX. Uma delas deu-se em 

1946, quando recebeu uma nova fachada, duas capelas nas laterais e duas imagens de santos 

em cimento. 30 anos depois o prédio foi revestido em azulejo, tendo seu espaço ampliado em 

2006. Apesar de tais reformas, ainda retrata um estilo romano e gótico.  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sctur.com.br/criciuma/casa-londres.asp.(foto
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Catedral São José 

 

                                             Figura 46 fonte: www.fundaçãoculturalcriciuma.com.br. Acesso em: 25/06/ 2011 

 

A Catedral São José, divide espaço com construções modernas como shopping center, 

bancos, lanchonetes, um conjunto de lojas e outras. São as marcam do tempo impressas nas 

paisagens, definida por Santos como sendo as rugosidades, conforme o trecho abaixo:  

 

Chamemos rugosidades ao que fica do passado como forma, espaço 

construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 
superposição como que as coisas se substituem e acumulam em todos os 

lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como 

arranjos.  (SANTOS 1996:140) 
                          

No caso de Criciúma, embora ela tenha passado por rápidas transformações no seu 

espaço urbano ainda são perceptíveis as “rugosidades” impressas na paisagem urbana, 

apresentando um estoque de lembranças do seu passado. A esse respeito, Santos (2008: 73) 

ainda considera: “[...] Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos 

que tem idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos.” Assim sendo, 

essas obras representam valores de ordem material e cultural.   

  No tocante a esse assunto, tem sido uma tendência mundial a valorização do passado 

das cidades, depois de um longo período em que se cultuava o que era novo. Abreu, (2011:19) 

“[...] dá-se hoje de forma generalizada no mundo, refletindo a emergência de uma nova 

relação identitária entre os homens e as mulheres do final do século XX e os conjuntos 

espaciais que lhes dão ancoragem no planeta, [...] Estados-nações regiões ou os lugares”.   

http://www.fundaçãoculturalcriciuma.com.br/
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 Durante esta pesquisa foi observada em Criciúma uma preocupação em valorizar o 

passado da cidade. Uma das evidências foi à construção do “Parque das Nações”, inaugurado 

em 27 de setembro de 2011. Além das áreas de lazer, o parque oferece restaurante que serve 

comidas típicas diariamente e passeio de trem, réplica de uma locomotiva tipo a vapor, 

modelo (J.A. Maffei nº 6 casse 04-0wt- Alemã1922- série 3868), com tração diesel. O trem 

conta ainda com uma réplica da estação de passageiros construída na área central da cidade 

(compare com a figura 8). Veja a figura a seguir: 

                        

 

Parque das Nações– réplica da  antiga estação ferroviária 

 
        Figura 47- fonte WWW.engeplus.com.br (foto Nícola Martins). Acesso em: 02 de fevereiro de 2012. 

 

Assim, as pessoas que frequentam o parque praticam atividades físicas e ao mesmo 

têm a possibilidade de contemplar o passado da cidade. Segundo Abreu, (2011:21):  

 
O passado é uma das dimensões mais importantes da singularidade. 

Materializado na paisagem, preservando em “instituições de memória”, ou 

ainda vivo na cultura e no cotidiano dos lugares, não é de se estranhar então 
que seja ele que vem dando suporte mais sólido a essa procura de diferença. 

A busca da identidade dos lugares, tão alardeada nos dias de hoje, tem sido 

fundamentalmente uma busca de raízes.    

 

Esse fenômeno tem levado a reflexão de vários pensadores. Segundo Duvignaud (1990 

apud Abreu 2011:20) “[...] nos momentos de ruptura da continuidade histórica que as 

atenções tendem a se direcionar mais para a memória.” Isso nos leva a pensar a respeito do 

http://www.engeplus.com.br/
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resgate da memória que se busca em Criciúma, pois o processo de transformação a que a 

cidade foi submetida foi como uma ruptura no seu processo histórico.   

 Enfim, gostaríamos de ressaltar que, embora o capital imponha a necessidade de 

produção de novos espaços, cabe considerar o que escreveu Reclus, (2010:67) “A grande arte 

é transformar a nova cidade para adaptá-la às necessidades do trabalho moderno, conservando 

tudo o que ela tem de pitoresco, curioso ou belo nos séculos passados [...]”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa buscou compreender como se deu o processo de produção do espaço 

urbano de Criciúma. Não quisemos aqui apresentar um extrato dos acontecimentos históricos 

da cidade, antes, eles serviram como meio para analisarmos com mais propriedade de 

produção a espaço na cidade.  

Este trabalho levou-nos a entender que a produção do espaço dá-se a partir de uma teia 

de relações, conforme salienta Carlos (2011:64):  

 

A noção de “produção do espaço” [...] obriga-nos a considerar os vários 

níveis da realidade como momentos diferenciados da reprodução geral da 

sociedade em sua complexidade. Obriga-nos a considerar o sujeito da ação:  

o Estado, como aquele da dominação política; o capital, com suas estratégias 

objetivando sua reprodução continuada (e aqui nos referimos às frações do 

capital, o industrial, o comercial e o financeiro e suas articulações com os 

demais setores da economia, como o mercado imobiliário); os sujeitos 

sociais que, em suas necessidades e seus desejos vinculados à realização da 

vida humana, têm o espaço como condição, meio e produto de sua ação. 

       

   Dessa forma, a análise da produção/reprodução do espaço urbano da cidade deu-se à 

luz de diversos agentes, o que nos levou a refletir sobre a sua complexidade.  

Dentre os agentes atuantes nesse processo, foi observado que o Governo Federal 

exerceu um papel acentuado, de modo que, as suas ações possibilitaram que outros agentes 

também produzissem novos espaços, o que levou a cidade a ter múltiplas faces.   

  Assim, durante esta pesquisa, foram observados três momentos em que Criciúma 

sofreu transformações na sua paisagem urbana, decorrentes de ações governamentais.  

No primeiro momento, observamos que a fundação de Criciúma foi resultado da ação 

direta do Governo Federal, com a política de imigração no século XIX, que levou à vinda dos 

primeiros imigrantes europeus procedentes de Veneza e Treviso, da Itália, em 06 de janeiro, 

fundando a vila de São José de Cresciuma. Naquele período, a transformação da paisagem se 

dava de forma lenta, pois o modelo empregado por eles foi o econômico agropecuário. 

No segundo momento, o período observado foi após a descoberta do carvão mineral 

em Criciúma, em 1913, quando o Governo Federal passou a agir como gestor do território. 

Para compreendermos melhor como isso se deu, faz-se necessário levar em consideração o 

contexto histórico e econômico do Brasil naquela época. 

Embora a indústria estivesse atuando de forma tímida no Brasil, no início do século 

XX, o suprimento de energia para o desenvolvimento era indispensável. Porém, alguns 
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acontecimentos mundiais, a exemplo dos anos de guerras (a Primeira e a Segunda Guerras 

Mundiais) prejudicaram o fornecimento de energia para o funcionamento das indústrias 

nacionais, pois naquela ocasião o Brasil ficou impedido de importar o carvão. Isso levou o 

Governo Federal a criar uma série de medidas para explorar o carvão mineral brasileiro. 

Dentro desse contexto, Criciúma, por conter em seu subsolo o ouro negro, levou o Governo 

Federal a agir como produtor industrial, consumidor e ao mesmo tempo criando leis para 

regularizar a extração do carvão.  

Esse fato também exigiu infraestrutura, necessária para exploração do carvão. Desse 

modo, o Governo providenciou que o ramal de trem até Criciúma fosse interligado com outros 

municípios e com o porto, para onde seria destinado o carvão.  Assim, o trem tornou-se um 

importante agente na configuração espacial, à medida que foram sendo sucedidas as 

ocupações nas suas proximidades. A linha férrea foi levada de Leste a Oeste da cidade, onde 

se localizavam as principais mineradoras, o que serviu como divisor da área central da cidade, 

norte e sul.   

Por tudo isso, podemos afirmar que ações do governo conduziram à criação de novos 

espaços na cidade, os quais buscavam atender a indústria do carvão.     

  Cabe ressaltar que, naquele período, as ações do governo se voltaram em primazia 

para a extração do carvão, o que consequentemente levou à produção de espaços desiguais. 

Os trabalhadores mineiros habitavam em moradias precárias, segregados nas vilas operárias, e 

a cidade carvoeira produzia desigualdades sócio-espaciais, numa assimetria marcada por 

riqueza x pobreza.  

No terceiro momento, Criciúma novamente presencia uma transformação no seu 

interior. Isso se deu no final da década de 1960, quando o plano do Governo Federal era 

aumentar a produção do carvão. Para atingir tal objetivo, exigiu que os donos das mineradoras 

mecanizassem a sua produção, que até aquele momento contava apenas com a força humana. 

Tal medida desestruturou a indústria carvoeira, levando ao fechamento de muitas mineradoras 

e consequentemente ao desemprego em massa.  

 Diante desse quadro, o Governo Federal fez uma nova intervenção na economia, por 

meio de financiamento do BNDS, para estimular a industrialização de outros produtos na 

cidade, o que levou ao crescimento da indústria. Alguns produtos que eram pouco expressivos 

passaram a ganhar fôlego, como a indústria cerâmica, a indústria têxtil, a metalúrgica e a 

indústria de plásticos, que aqueceram a economia local.  

O fomento da economia industrial levou à criação de novos espaços, como afirma 

Lefebvre, (2001:58):  
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A cidade se transforma não apenas em razão de “processos globais” 

relativamente contínuos (tais como o crescimento da produção material no 

decorrer das épocas, com suas consequências nas trocas, ou o 

desenvolvimento da racionalidade) como também em função de 

modificações profundas no modo de produção, nas relações de classe e de 

propriedade.  

Dentro desse fluir, o novo paradigma industrial estimulou o aquecimento da economia 

local, gerando novos empregos, estimulando a vinda de pessoas de municípios vizinhos para 

morar na cidade.  Dessa forma, podemos afirmar que a ação do Governo Federal em Criciúma 

foi imprescindível para que a cidade tivesse esse seguimento.  

Ainda pôde ser analisada, a nova realidade urbana, resultado da expansão industrial e 

urbana - obrigaram as autoridades locais a promoveram melhorias no espaço urbano, pois a 

infraestrutura existente não atendia ao novo modelo industrial, além da falta de saneamento 

básico na cidade. De acordo com Corrêa (2011:46), a função do Estado é criar possibilidades 

para a produção de novos espaços.  

Desse modo, Criciúma passou a sofrer sucessivas reformas urbanísticas no seu espaço 

urbano, principalmente nas décadas de 1970 e 1980. Naquela época, foram executadas obras 

de infraestrura na cidade, como: construções de estradas, avenidas, terminal de ônibus, uma 

nova sede para o poder político, além de revitalização e construção de praças e monumentos 

urbanos, dentre outros.  

Essa reforma urbanística contou com o deslocamento do trem que atravessa a área 

central da cidade para a parte leste. Para a execução de tal obra, contou-se com o apoio do 

Governo Federal, que era proprietário da Rede Ferroviária Federal. A execução dessa obra 

deu uma nova feição para Criciúma.  

Contudo, entendemos que as intervenções urbanísticas em Criciúma levaram a 

mercadorização do espaço, ou seja, ao espaço-mercadoria, pois a reforma urbanística 

privilegiou os interesses do capital de forma estratégica, associados aos interesses privados, o 

que levou ao interesse renovado do capital industrial e um sucessivo aumento da especulação 

imobiliária na cidade. Quanto aos pobres, ficaram de fora.  Isso vai ao encontro das 

considerações feitas por Souza:  

No planejamento promovido pelo Estado, sabe-se que quem diz a última 

palavra, normalmente, não são os pobres, os do “andar de baixo”, mesmo 

quando constituem a esmagadora maioria- e mesmo na maior parte das vezes 

em que se lhes é dada a chance de participar.” (SOUZA, 2011:163).  

 



140 
 

A reforma urbanística em Criciúma deu-se de forma excludente e impositiva. Os 

extratos mais pobres da cidade foram empurrados para as áreas periféricas. De tal modo, 

tornou-se evidente que as intervenções urbanísticas que sucederam na cidade, não foram 

executadas de forma democrática, o que não significou efetivamente melhor qualidade de vida 

para todas as pessoas.  Isso nos levou a pensar que o conjunto da reforma urbanística em 

Criciúma mostrou ser um “cavalo de troia”, um presente envenenado para os pobres. 

Infelizmente, esse quadro se repete na maior parte das cidades brasileiras.  

Por tudo isso, a análise deste estudo nos permite considerar que a produção do espaço 

não é casual, dá-se a partir de uma teia de relações. De acordo com Corrêa, (2011:43): “É 

consequência da ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de interesses, 

estratégias e práticas espaciais próprias, [...]”.  
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ANEXOS 

 

Anexo- I Atribuições do CEPAN 

DECRETO Nº 36.745, DE 3 JANEIRO DE 1955. 

Das atribuições 

Art. 2º Para a objetivação de sua finalidade, cabe a CEPCAN, através dos seus dois órgãos 

integrantes cada um na esfera das atribuições definidas nos arts. 12 e 13: 

I - determinar e supervisionar a elaboração e execução dos projetos específicos relativos aos vários 
setores de obras e serviços previstos no Plano, utilizando, tanto quanto possível, os órgãos próprios da 

União e dos Estados; 

II - determinar e supervisionar a preparação das especificações de equipamento, a servirem de base 

às encomendas diretas que fizer no exterior; 

III - decidir sôbre os pedidos de financiamento, celebrando os contratos respectivos, de acôrdo com 

a Lei nº 1.886; 

IV - promover, em colaboração com os órgãos competentes, a pronta execução das encomenda e da 

remessa de equipamentos do exterior; 

V - obter, pelo meios mais apropriados e através dos órgãos especializados, a cooperação da técnica 

nacional e estrangeira na realização de pesquisas geológicas e tecnológicas, visando ao aproveitamento do 

carvão nacional e de seus subprodutos e à localização e caracterização de novas jazidas; 

VI - estudar planos de industrialização e eletrificação regionais, para incrementar o uso do carvão 

nas zonas produtoras utilizando para isso, tanto quanto possível, os serviços técnicos dos órgãos próprios 

da União e dos Estados; 

VII - admitir e requisitar o pessoal necessário aos seus serviços, na forma da legislação; 

VIII - promover qualquer outra medida que julgue conveniente à execução do Plano do Carvão 

Nacional; 

IX - zelar pelo cumprimento das determinações legais que impedem a importação de equipamento 

industrial que utilize combustível sólido e não seja apropriado ao caso do Carvão Nacional. 

   Fonte : www2.camara.gov.br › Atividade Legislativa › Legislação. Acesso em: 11 de junho de 2012  
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Anexo II- Lavoura permanente Censo agrícola de 2010 

Lavoura  Tone La-
das 

Lavoura  Tonela-
das  

Caqui  
castanha de cajú 

         
- 

Pêra      
toneladas    

- 

abacate               - limão         - Chá-da- índia           

- 

pêssego          - 

Algodão               - maçã         - Dendê (cacho coco)         

- 

Pimenta-do 

reino 

        - 

azeitona             - mamão          - Erva- mate (folha 

verde) 

        

- 

Sisal ou 

ageve (fibra) 

       - 

banana 8.000 manga         - figo          

- 

Tangerina        - 

Borracha 
(látex 

coagulado) 

           - maracujá           
85 

goiaba          
-  

Tungue       - 

Cacau em 

amêndoas  

          - Noz (fruto 

seco) 

        - Quaraná (semente)          

- 

Urucum        - 

Café (em 

grãos) 

          - marmelo         - laranja        

80 

uva              32 

(t) 
 

Lavoura temporária Censo agrícola de 2010 

 

                     
Lavoura  

tonelada Lavoura  Tonelada  Lavoura  tonelada Lavoura  Tonelada  

abacaxi - cebola 2.000 Junta 

(fibra) 

- Rami 

(fibra) 

- 

algodão - centeiro - Linho 

(semente 

- soja - 

alho - cevada  - Malva 

(fibra) 

- Sorgo em 

(grãos) 

 - 

amedoim - ervilha - mamona - tomate   360 

arroz  

sem casca  

-  fava - mandioca 1.800 trigo em 

grãos  

 -  

Aveia em 

grãos 

- feijão 549 melancia  - triticole  -  

Batata 

inglesa  

2.100 Fumo em 

folha 

1.200 melão - - - 

Cana-de-

açúcar 

 Girassol em 

grãos 

- milho - - - 

Fonte: Produção Agrícola Municipal 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos                 

municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida.  Medida esta proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2381-1, Rio Grande do Sul, de 20/06/2001, publicada no Diário da Justiça de 14/12/2001. 
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 Anexo III - Cursos oferecidos na Unesc 

Administração                                 Economia                                          História – Licenc. e Bacharelado     

 Administração Hab                         Educação Física - Bacharelado         Letras-hab. Port. e Espanhol   

Arquitetura  e Urbanismo                Enfermagem                                      Letras-hab. Port. e Inglês 

Artes  Visuais – Bacharelado           Engenharia Ambiental                      Matemática – Licenc.  Plena 

Artes Visuais - Bacharelado             Engenharia Civil                               Medicina 

Artes Visuais - Licenciatura             Engenharia de Materiais                   Nutrição - Bacharelado 

Ciência da Computação                    Engenharia de Produção                   Odontologia 

Ciências Biológicas - Bacharelado   Engenharia de Produção                   Pedagogia - Licenciatura 

Ciências Biológicas - Licenciatura   Engenharia Química                         Psicologia 

Ciências Contábeis                            Farmácia                                           Secretariado Executivo 

Comerécio Exterior                           Fisioterapia                                       Sociologia - Licenciatura 

 Direito                                              Geografia – Licenc. e Bacharelado 

Tabela 6: fonte: www.unesc. Gov.br. Acesso em: 16 de julho de 2011. 

 

Anexo IV- Indústrias e prestadoras de serviços 
 

Nome das Empresas  

 

         Total 

Advocacia 10  

Advocacia asse. Cônsul. Treinamento 10  

Agropecuária 01 

Alimentos 05 

Art. de Informática e telefonia 18  

Artigos importados 02 

Artigos Plásticos borracha couro 03 

Artigos vestuários em geral 21 

Assessoria, consultoria, treinamento 06 

Assessória aduaneira 02 

Aterro sanitário 01 

Aviamentos e arm. 02 

Bar, rest. lanch. Conf. sorvet. 19 

Bebidas 02 

Beneficiamento mineral não metálico 05 

Calçados 01 

Calçados e artigos de couro 07 

Cartório e Tabelionato 02 

Carvão mineral  03 

Cerâmica pisos e azulejos  01 

Cerâmica de tijolos   01 

Cine fotográficas   01 

Combustíveis, lubrificantes, gás   29 

Comércio madeiras, casa, aberturas   01 

Comunicação   20 

 Construção civil    10 

 Consultoria em gestão empresarial   01 

 Descartáveis Plásticos    01 

 

   

http://www.unesc.net/portal/capa/index/40
http://www.unesc.net/portal/capa/index/50
http://www.unesc.net/portal/capa/index/54
http://www.unesc.net/portal/capa/index/51
http://www.unesc.net/portal/capa/index/55
http://www.unesc.net/portal/capa/index/23
http://www.unesc.net/portal/capa/index/55
http://www.unesc.net/portal/capa/index/63
http://www.unesc.net/portal/capa/index/57
http://www.unesc.net/portal/capa/index/42
http://www.unesc.net/portal/capa/index/68
http://www.unesc.net/portal/capa/index/20
http://www.unesc.net/portal/capa/index/42
http://www.unesc.net/portal/capa/index/67
http://www.unesc.net/portal/capa/index/18
http://www.unesc.net/portal/capa/index/65
http://www.unesc.net/portal/capa/index/290
http://www.unesc.net/portal/capa/index/291
http://www.unesc.net/portal/capa/index/44
http://www.unesc.net/portal/capa/index/290
http://www.unesc.net/portal/capa/index/58
http://www.unesc.net/portal/capa/index/44
http://www.unesc.net/portal/capa/index/105
http://www.unesc.net/portal/capa/index/19
http://www.unesc.net/portal/capa/index/46
http://www.unesc.net/portal/capa/index/22
http://www.unesc.net/portal/capa/index/59
http://www.unesc.net/portal/capa/index/21
http://www.unesc.net/portal/capa/index/266
http://www.unesc.net/portal/capa/index/48
http://www.unesc.net/portal/capa/index/53
http://www.unesc/
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   Anexo IV- Indústrias e prestadoras de serviços 
Desenvolvimento de Sofwarem    15 

Diversos   01 

Divisórias e forros    01 

Editorial e gráfica    07 

Embalagens de plásticos    10 

Engenharia, arquitetura e decoração 04 

Equipamentos de segurança 03 

Escritório contábil. Aud. Ad. 13 

Escritórios de representação 07 

Estabelecimento de ensino 01 

Estamparia/ serigrafia 01 

Etiquetas 01 

Farctoring 01 

Farmácia e outros produtos Quim.  Farm. 53 

Ferragens prods. Metalmecanicos 05 

Financeiro banco 05 

Financeira cooperativa 03 

Financeira faturem fomento comercial 01 

Floricultura 01 

Higiene, lavanderia e similares 01 

Hospital, casa de saúde labor clínico 07 

Hotel, motel e outros serv. os. 04 

Incorporação administração imóveis 04 

Instrumentos musicais 01 

Joalheira, relojoarias e ótica 01 

Locação e equipamentos 01 

Madeiras 02 

Máquinas, equipamentos e apart. eletrônicos 07 

Matérias elétricas e de comunicações 01 

Material para transporte 01 

Médico odontológico veterinário 02 

Metalmecanico 02 

Moveis e artigos utilidades utilização 02 

Oficina mecânico outro elétrico 02 

Outros artigos 02 

Outros minerados não metálicos 02 

Outros produtos e mercadorias 02 

Panificadora 03 

Sindicato 01 

Serviços públicos 02 

Seguradora 04 

Reparação e manutenção 03 

Seguradora 04 

Serviços públicos 02 

Sindicato 01 

Sindicato patronal 01 

Sindicato Patronal 15 

Panificadora 03 

Vestuário 48 

Vigilância 04 

Veículos Usuários Aicard 02 

Turismo agência de viagens 03 

Transporte de passageiros 03 

Transporte de carga 11 
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  Anexo IV- Indústrias e prestadoras de serviços 
Têxtil 01 

 Tecidos conf. vez. Calçados 05 

Supermercado, mercado, armazéns 40 

   Fonte: Assim associação empresarial de Criciúma WWW.acicri.com.br/empregos_detalhes. Acesso em: 17/072011  

 

Anexo V- Plano Urbanístico de Criciúma 
Lei nº 208, de 3 de julho de 1957 

 

Aprova o Plano Urbanístico de Criciúma. 

 

Art. 1º – Fica aprovado o plano urbanístico de Criciúma, autorizado pela Lei nº. 107, de 22 de setembro 

de 1953, com todas as especificações constantes da respectiva planta, exceto as seguintes: 

(a) Avenida paralela ao Rio Criciúma, no trecho compreendido entre as ruas Marechal Deodoro e 

Henrique Lage; 
b) Áreas verdes compreendidas nos espaços laterais à Igreja Matriz, em terrenos pertencentes à Mitra 

Arquidiocesana 

§ único - A supressão do trecho indicado na alínea a deste artigo não prejudicará a canalização do Rio 

Criciúma, cujo traçado previsto no plano não sofrerá modificação. 

Art. 2º – Fica o Poder executivo autorizado a executar as seguintes alterações, dentro do Plano Diretor: 

I – Abrir uma rua, a partir da Rua Desembargador Pedro Silva, entre as terras de Ângelo Antonelli e da 

Congregação das pequenas irmãs da Divina Providência, até encontrar a Rua Joaquim Nabuco 

II – Reduzir para 100 (cem) o diâmetro da área de 150 metros destinada a uma praça pública projetada 

em terreno pertencente aos órfãos menores, filhos de Antônio Milioli 

III – Prosseguir com a Rua Marcelo Lodetti, em linha reta, até encontrar a Rua Hercílio Luz. 

IV – Prosseguir, em linha reta, a Rua Anita Garibaldi 

V – suprimir, na rua projetada entre a rua Cel. Marcos Rovaris e a área verde onde, se acha construído o 
grupo escolar Humberto de campos, a parte compreendida entre a citada área verde e a Rua Felipe 

chimidt 

§ único – Além das alterações constantes dos itens I a V do art. 2o, poderá a Prefeitura, se houver 

necessidade, construir outros logradouros públicos, desde que não colidam com o Plano 

Art. 3º – esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Criciúma, julho de 1957.  

Prefeito Addo Caldas Faraco.  (PODER LEGISLATIVO DE CRICIÚMA)  

 

Fonte :www. camara.virtualiza.net/. Acesso em: 21 de novembro de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acicri.com.br/empregos_detalhes.%20Acesso%20em:%2017
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   Anexo VI - Plano diretor de Criciúma- 1973 
Lei nº 947, 11.04.73 

Institui o Plano Diretor 

 

 Dispõe sobre a Lei do Urbanismo  
 

Art.1º Fica instituído o Plano Diretor Urbano de Criciúma cujas plantas são parte integrante da 
presente lei.  

Art.2º A Prefeitura não executará nem autorizará obras em desacordo com o Plano diretor aprovado 

esta lei, sem prejuízo de outras exigências legais ou regulamentares aplicáveis.  

Art.3º Nenhuma construção nova ou reforma substancial de construção existente poderá ser autorizada 

se sua localização desobedecer ao traçado viário determinado pelo Plano Diretor Urbano.  

Art.4º A autorização de uso novo em prédio existente na área urbana atual assim como a aprovação de 

projetos paras nova construção, reforma ou ampliação deverão obedecer às normas do zoneamento 

constante desta lei.  

Parágrafo único. A autorização de uso novo em prédio já existente será também condicionada à 

verificação de que o prédio atende às exigências fundamentais estabelecidas pelo Código de Obras 

para os prédios novos destinados ao uso pretendido.  
Autor: Algemiro Manique Barreto. 

Lei nº 948, de 11 de abril de 1973  

 

Dispõe sobre a Lei de Loteamentos  

Art.1º A presente lei disciplina os loteamentos urbanos e o desmembramento de terrenos na sede e na 

área rural do Município§1º Entende-se, para os efeitos desta lei, por loteamento urbano a subdivisão 

da área em lotes destinados à edificação de qualquer natureza, realizada de acordo com projetos 

regularmente aprovados pelo poder municipal desde que do processo de subdivisão se origine a 

criação de espaço viário novo ou modificação do espaço viário existente.  

§2º Entende-se por desmembramento de terreno a subdivisão da área urbana em lotes que não origine 

a criação de espaço viário novo nem modificações no espaço viário existente.  

Art.2º Considera-se destinado a fins urbanos qualquer loteamento em zona rural, cujos lotes tenham 

área inferior ao módulo rural, fixado pelo órgão competente.  

Parágrafo único. As disposições da presente lei aplicam-se também aos loteamentos, arramentos, 

desmembramentos e remembramentos efetuados em inventários, ou em virtude de divisão amigável 
ou judicial, para a extinção da comunhão ou para qualquer outro fim. Origem: poder Executivo  

Autor: Algemiro Manique Barreto Origem: poder Executivo  

Procedência: PE 18/73  

Autor: Algemiro Manique Barreto 

 

LEI Nº. 949, de 11.04.73  

 

Dispõem sobre o Código de Obras do licenciamento  
 

Art.1º No Município de Criciúma nenhuma construção reforma ou ampliação de construção existente, 

poderá ser iniciada sem que a mesma tenha sido licenciada pela Prefeitura Municipal, de acordo com 

esta Lei.  
Art. 2º A licença para construção só será expedida para obras novas, reformas ou ampliações, cujo 

projeto tenha sido aprovado de acordo com as Leis que compõe o Plano Diretor e as exigências deste 

Código.  

Parágrafo único. Excetuam-se do dispositivo neste artigo as construções residenciais que com a 

ampliação atinja a menos de 80 m2, da área total e desde que esta ampliação obedeça às exigências 

deste Código.  

Autor: Algemiro Manique Barreto  
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  Anexo VI- Plano Diretor - 1973 
Lei 950, de 11.04.73 

 

Dispõe sobre a Lei dos Conjuntos residenciais por cooperativas Habitacionais 

Art.1º A construção de Conjuntos Residenciais por Cooperativas Habitacionais, definidas como tal 

pela Lei Federal nº 4.380, de 21.08.64 e Decreto nº 58.377, de 09.05.66, ficam sujeitas às normas 
estabelecidas nesta lei.  

Art.2º Considera-se apartamento Tipo Cooperativa Habitacional do Banco Nacional de Habitação - 

BNH a unidade autônoma destinada â moradia própria, cujo acabamento não ultrapasse ao do 

Padrão Normal da PNB-140, da ABNT e cuja área real privativa máxima não ultrapasse:  

a) 40,00 m2 quando com um dormitório;  

b) 60,00 m2 quando com dois dormitórios;  

c) 75,00 m2 quando com três dormitórios;  

d) 85,00 m2 quando com quatro dormitórios 

Autor: Algemiro Manique Barreto 

 

 

          Lei 947.                                         Plano Diretor Câmara municipal de Criciúma. WWW. Criciúma.SC. gov. br.  

                                         Acessado em: 21/06/ 2011. 
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                           Anexo VII- Área administrativa do município de Criciúma  -2001

 

    Mapa 4 fonte:  Disponível em: HTTP. www.unesc.rct-sc. 2001. Acesso em: 24 de maio de 2011 

                                       

 

http://www.unesc.rct-sc/

