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INTRODUÇÃO 
 

Para compreender a mudança na paisagem, buscou-se a imagem turística da 
Guerra do Contestado na transformação da cidade de Calmon, no Estado de Santa 
Catarina, assim como avaliar como a população foi incluída ou excluída nos 
acontecimentos do Contestado (1912-1916), no passado e no presente, quando a 
municipalidade passou a valorizar o tema na constituição da identidade local, em 
projetos sócio-culturais e turísticos. Para estes fins, procura-se compreender a dialética 
que se desenvolve através do potencial paisagístico e cultural entre a população local e 
os turistas, com o fim de propor, por meio desta compreensão, algumas estratégias 
viáveis para o planejamento turístico da região. Isto inclui não apenas a direta visão 
entre morador e turista, mas também as interferências feitas pelas mídias, por escolas, 
governos até cientistas. 

 
1. O IMAGINÁRIO TURÍSTICO NO CONTEXTO BRASILEIRO: A 
PRODUÇÃO DE PAISAGENS, IMAGENS E SIGNIFICADOS. 
 

No Brasil, o turismo é uma atividade relativamente nova que, diante uma 
história social diferente da européia e norte-americana, contextualizou o turismo 
também numa forma diferente do que nestes países, embora se observem paralelos e 
semelhanças. Somente no século XX, mais precisamente a partir de 1950, o turismo, no 
Brasil, se popularizou entre a classe média que usou basicamente os novos meios de 
comunicação, agora mais acessíveis, como trens, navios e até aviões. Além disso, 
também o setor de lazer ganhou mais força para as classes populares com o surgimento 
de um turismo balneário nas grandes praias do país. 

Com isso, o turismo de praia, com seus imaginários do modelo fordista do 
turismo de massa, tornou-se um elemento do cotidiano comum de grande número de 
pessoas. Este turismo até confunde-se, na época contemporânea brasileira, de certa 
forma, com o lazer.  

Atualmente, entretanto, observa-se uma transição do domínio absoluto do 
turismo e lazer de massa de tipo balneário para outras formas de turismo, tanto na escala 
mundial como no Brasil. Isto coincide com as tentativas de reverter os danos 
ambientais, os quais são causados pela super utilização dos recursos ambientais dos 
balneários no litoral, que se acrescentam ainda a outros usos estressantes nestas regiões 
(transporte marítimo, habitações, poluição por esgoto). Induz-se, então, o chamado 



turismo consciente. Este turismo inclui, agora, também elementos voltados à 
simplicidade da vida cotidiana do campo e aos seus elementos culturais. Neste contexto, 
experimentar novas realidades sociais atrai parcelas da população urbana, 
principalmente com certo grau de educação.  

Neste momento, dentre os numerosos segmentos da atividade turística, o turismo 
cultural tem como motivação central a busca do conhecimento, a satisfação da 
curiosidade em relação aos diferentes patrimônios humanos. Todos estes patrimônios 
são criados por pessoas a partir de seus valores próprios, como cultura, tradição, 
história, entretanto, a criatividade humana (que ultrapassa muito a formação 
homogeneizante da produção modernista do Estado Nação). Criam-se estes famosos 
“diferenciais” na busca das identidades, tanto na diversidade cultural como processo 
social, e ainda na representação de estilos de vida (AZEVEDO, 1999). 

A partir deste contexto, o turismo cultural é verdadeiramente um veículo 
educativo, como afirma Azevedo: 

(...) pela riqueza de variantes, pelos desdobramentos que pode estimular, pelos efeitos 
possíveis na construção da cidadania, pela valorização da alteridade, isto é, a 
compreensão da existência de outros patrimônios e ações culturais que, assim como os 
nossos, merecem respeito (1999, p. 10). 

 
 Consequentemente, Azevedo (1999), defende o turismo cultural como 

um processo pedagógico pela aprendizagem de novas vivências e pelo intercâmbio de 
experiências. Sendo confrontado com o mercado turístico, as comunidades locais 
podem perceber o valor de seu próprio patrimônio local, preservando a memória, 
gerando auto-estima e valor, o que torna este encontro cultural uma processo de auto 
conscientização dos dois lados. 

Com base neste turismo cultural do imaginário enquanto veículo educativo 
optou-se pela pesquisa das transformações da paisagem (como imaginário realizado) no 
município de Calmon, Santa Catarina, um imaginário que está plenamente envolvido na 
memória identitária da Guerra do Contestado. 
 
1.2.  A PAISAGEM COMO CONCEITO GEOGRÁFICO E COMO ELEMENTO 
TURÍSTICO 
 

A pesquisa de uma paisagem turística na sua face dupla entre a visão dos turistas 
e a vivência dos moradores necessita de uma abordagem que capta a produção e 
interpretação da paisagem em suas tensões sociais. Por isso, propõe-se breve discussão 
sobre a concepção “geográfica” da paisagem. 

Durante sua evolução, a geografia discutia muito o conceito da “paisagem” e até 
se considerou, no auge da sua época clássica no final do século XIX até os anos 1930, 
como ciência especialista da paisagem. Foram basicamente idéias como a “paisagem 
natural” e a “paisagem cultural” que obtiveram grande êxito durante sua fase positivista, 
como mostra um dos artigos clássicos sobre a temática: “A morfologia da paisagem” do 
norte-americano de descendência alemã, Carl Sauer (2004, orig. 1925). Sauer foi um 
dos mais importantes difusores do estudo da paisagem porque levou em consideração a 
ação da cultura sob a paisagem natural que, na sua perspectiva, resulta numa paisagem 
cultural (HOLZER 1999, p. 149). 

A compreensão da paisagem sendo resultado tanto da ação natural como da ação 
humana confunde, certa maneira, a cultura com os seus artefatos (CLAVAL 1999, p. 
24). Por isso, a Geografia Cultural clássica enfrentou depois desta fase do debate certo 
esgotamento. A postura absolutamente positivista não permitia uma reflexão nítida 
sobre o caráter significativo da cultura como não levava em consideração as 



representações, opiniões e crenças dos indivíduos e das sociedades.  
Este olhar voltado apenas aos aspectos materiais fornecia apoio às duras críticas 

à Geografia Cultural tradicional que surgiram durante a década dos anos 1980, quando 
autores como James Duncan criticaram o “supra-orgânico” que definia uma 
compreensão da cultura fora dos indivíduos (DUNCAN, 2003, p. 63). Portanto, estes 
autores pediram que se reconhecessem também as formas de pensamentos como 
expressões sociais e individuais e se investigassem também as relações humanas 
imateriais com a paisagem. Nesta perspectiva, a Geografia Cultural apresentou-se num 
contexto pós-positivista, com a consciência de que a cultura reflete e condiciona a 
diversidade da organização espacial e sua dinâmica (CORRÊA, 1999, p. 51). 

Conforme Corrêa (1999, p. 52), a paisagem não se constitui pela simples 
justaposição de traços independentes, mas por sistemas de relações mais ou menos 
coerentes que nem sempre são assimilados igualmente por todos os membros da 
sociedade, contudo, são percebidos de forma individual a partir de cada mundo vivido. 

Dentro desta abordagem semiótica-crítica, o “significado” torna-se o elemento 
mais importante da geografia cultural. Está embutido em contextos políticos e questões 
sociais que permeiam a paisagem e sugere uma exploração científica pelos geógrafos 
culturais. 

Cosgrove (2004, p. 97) defende, neste sentido, que “nossa geografia deixa 
escapar muito do significado contido na paisagem humana, tendendo a reduzi-la a uma 
impressão impessoal de forças demográficas e econômicas”.  A partir dessa visão, a 
paisagem ultrapassa as meras relações objetivas, tanto na sua estrutura espacial, na sua 
concepção ambiental e na interpretação da intervenção do homem sobre a mesma.  

A partir desta interpretação, também a paisagem turística ultrapassa a concepção 
de um mero “produto turístico“ como objeto de pesquisa. Para estes, produz-se na 
paisagem as relações sociais entre moradores e turistas que ambos se apropriam do seu 
espaço, entretanto em formas culturalmente diferenciadas, como defende Moesch (2000, 
p. 47). Altera-se, portanto, tanto a paisagem física como as relações sociais dos 
moradores da área que passam a gravitar em torno da indústria e da prestação de 
serviços do turismo. 

Por isso, o conceito da paisagem turística deveria ser utilizado tanto para 
questões analíticas como até para o desenvolvimento sustentável do turismo. Sempre a 
idéia gira em torno da compreensão das interações e relações sociais no espaço turístico 
material.  

Para Yazigi (2001, p. 34), “ao se pensar na estrutura da personalidade do lugar, a 
paisagem assume especial destaque, pois é precisamente dela que nos chega muito da 
percepção”. Aponta, com razão, que um elemento fundamental desta diferenciação 
social é a percepção. Esta se apresenta de maneira diferente para cada expectador, 
confirmando o que Lowenthal já apontou nos anos 1960 (1982, p. 125): 

As avaliações são afetadas profundamente pela sociedade e pela cultura. Cada sistema 
social organiza o mundo de acordo com a sua estrutura e exigências particulares; cada 
cultura filtra a percepção do meio ambiente em harmonia com seu estilo e técnicas 
particulares.  

 
Assim, a paisagem, seja ela natural, cultural ou construída, não é apenas matéria-

prima para o turismo, uma vez que os participantes do turismo – turistas, moradores, 
empreendedores - estabelecem relações com a mesma, mas também a codificam por 
meio de perspectivas com base em valores sociais, econômicos, afetivos e até mesmo 
simbólicos. Como afirma Xavier (2007, p. 37), “Para o turismo, a paisagem deve ser 
interpretada. Interpretar a paisagem significa agregar valores ao que é percebido”. 



A pergunta, entretanto, que resta é quem interpreta a paisagem e como se faz 
esta interpretação. Neste momento, a paisagem e seu uso pelo turismo revelam uma 
diferença fundamental de interpretação, opondo os processos identitários dos seus 
moradores, que vêem na paisagem uma matriz, enquanto os turistas-viajantes vêem nela 
apenas uma expressão “exótica” (quer dizer fora das vivências cotidianas deles). Assim, 
as relações dos moradores são de aprofundamento na paisagem, enquanto as dos 
viajantes são horizontais e de divertimento, definidas pela visão e não pela construção.  

Menezes (2002, p. 41) alerta que se estabelece, assim, um jogo de poder que 
impera nessa relação de perspectivas, onde os interesses de vivência se sobrepõem aos 
interesses de lazer gerando ambigüidades entre a identidade característica da população 
local, esta aprofundada por relações de produção e alienação, e pela identidade 
apresentada, que é formada basicamente por imagens.  
 
1.3. A IMAGEM TURÍSTICA E SOCIAL 
 

A interligação das relações sociais na paisagem baseia-se em diferentes 
processos de identificação da imagem. A palavra “identificação” assume, neste caso, 
duas conotações: de um lado representa a identificação de uma pessoa que interpreta a 
imagem, se auto-identificando por meio da imagem, mas de outro lado representa a 
capacidade da própria imagem em mostrar-se de forma nítida e clara. Neste sentido, 
Kevin Lynch aponta no seu livro “A imagem da cidade”, com razão, que cada imagem 
se compõe de três componentes: a identidade, a estrutura e o significado: “Uma imagem 
variável requer, primeiro, a identificação de um objeto, o que implica sua diferenciação 
de outras coisas (...) enquanto entidade separável” (1997, p. 9). Desta maneira, a 
imagem posiciona-se entre as estruturas reais e formais (aqui neste caso, da paisagem) e 
de outro lado as interpretações desta imagem por pessoas - interpretações essas que 
podem variar como mostram as já apontadas divergências entre turistas e moradores. 

A formação da imagem depende, assim, tanto das necessidades de orientação e 
identificação da população local, como das intenções do mercado turístico em alcançar 
um máximo de pessoas através de uma determinada imagem atraente. Geralmente, esta 
paisagem se propaga indiretamente através de postais, folderes e fotos, assim a 
comercialização pode causar um efeito de deformação na imagem, conforme a 
conveniência e as necessidades dos propagadores que a reduzem em meros símbolos 
vazios de percepção, consciência ou sensações.  

Percebe-se que em ambos os casos, tanto no morador como no turista, a 
paisagem interpreta-se como um meio de informações onde a relação homem–natureza, 
que transformou a paisagem ao longo do tempo mediante das adaptações que o homem 
fez para satisfazer às suas necessidades nela, se (re-presenta). A paisagem está desta 
maneira, permeada por histórias e experiências do cotidiano que cada grupo encontra 
em forma específica. Encontram-se, dessa forma, as conquistas, mas também os sonhos. 
As reconstruções históricas do passado da paisagem fazem parte destes processos. 
Portanto, de um lado, as imagens se enraízam a elementos que lembram as conquistas e 
fracassos reais da transformação da paisagem, mas de outro interpretam também uma 
história sonhada conforme as experiências ou (não) experiências de pessoas de fora e de 
dentro.  

A partir destas reflexões mostra-se, que a paisagem, define-se sempre embutida 
em motivações e leituras subjetivas de grupos e indivíduos que a interpretam conforme 
a legibilidade da sua iconografia (COSGROVE & JACKSON 2000, p. 22). Para os 
moradores, esta textualidade é relacionada às relações de poder aos quais são 



submetidos e que delimitam o seu pensável, memorizável e dizível, conforme Duncan 
(2004, p. 117).  

Para o turista, essa subjetividade se concretiza diferentemente. No turismo, a 
motivação principal é, no entender de Krippendorf, “o repouso em um universo sentido 
como a contrapartida do cotidiano” (2001, p. 45). Dentro desta perspectiva, o mais 
significativo para o turista é a possibilidade de estudar lugares e compreendê-los, tendo 
a percepção do diferente, daquilo que não lhe é próprio. Sendo assim, a descoberta da 
história dos outros se torna um ato turístico, um ato de diversão, no qual se analisa a 
paisagem. 

Já a imagem turística se forma pela paisagem como uma forma e estrutura que é 
construída a partir da junção de diferentes elementos - culturais, naturais, sociais, etc – e 
que por sua vez detém significados. Esses significados podem ser historicamente 
vivenciados e/ou recuperados. 

Dentro dessa perspectiva, o turismo pode contribuir, para mais sustentabilidade, 
conscientização e educação, mas também pode aumentar os conflitos que reajustem o 
imaginário às diferentes interpretações envolvidas. Afinal, como afirmam Sahr & Sahr 
(2001), apenas o potencial turístico e sua infra-estrutura turística – hospedagem, 
transporte, etc – não são suficientes para atrair o turista. É necessário também criar uma 
imagem clara, com símbolos atrativos (através da comida, música, costumes – que 
constituem a história e cultura) que sejam compreendidos pelos turistas, mas que 
também não seriam vistos pela população local como uma deformação de sua 
identidade. Conseqüentemente, a autenticidade do produto turístico recebe um duplo 
sentido, e graças a ela a paisagem pode se tornar sustentável.  

Para Sahr & Sahr (2001, p. 400): 
Esta imagem reconstruída é claro, não necessariamente coincide com a realidade da 
época. Mas ela é construída como uma auto-imagem identitária, uma âncora da vida 
social, que passa pelos estereótipos comuns da história popular. 

 
 Diante deste cenário, Sahr & Sahr (2001) destacam quatro elementos necessários 
a uma imagem turística (p. 402): 

1. A imagem tem que ser clara e facilmente percebida, no cenário turístico até 
ser chamativo. 

2. A imagem precisa de certo nível de profundidade, detalhamento e 
diversidade estrutural. 

3. A imagem necessita de uma integração do contexto vivido dos moradores. 
4. A imagem tem que destacar-se pela unicidade, evocando uma narrativa 

excitante e exótica. 
Com estas características é possível formar uma imagem, igual a uma 

palavra concreta e certa dentro de uma conversa, que pode entrar nos processos 
comunicativos tanto da diversão e erudição do turista como da identificação e luta 
social do morador. 

 
1. 4 OS SIGNIFICADOS DA PAISAGEM TURÍSTICA 
  

As visões da paisagem são múltiplas, como já apontado, e por isso é necessário 
desconstruí-las pelos seus significados. Desta forma, revelam-se também as redes de 
relações sociais contidas nela.  

Geralmente, a paisagem se apresenta de quatro maneiras. O seu quadro dito 
“natural” é um conjunto de elementos pré-existentes das ações humanas, mas pode ser 
modificado por elas. O quadro “humano” representa a situação material atual, que é 



fruto de intervenções humanas. Estas ações humanas transformaram, ao longo do 
tempo, tanto o quadro natural como humana, e assim estão embutidas na dimensão 
“histórica”. A paisagem histórica ganha sua espacialidade na junção da seqüência de 
diferentes espaços diacrônicos. Ainda, e esta é a quarta dimensão, a paisagem é 
carregada de crenças e valores, tradições, culturas, histórias, mitos  e significados que a 
tornam simbólica, não apenas de um único sistema de linguagem, mas de muitos 
(ROSENDAHL & CORRÊA, 2004, p. 8). 
 Dentro dessa concepção, torna-se claro o emaranhado de relações que está por 
trás da paisagem exposta e, conseqüentemente, Cosgrove afirma que a paisagem remete 
a significados embutidos de culturas e valores e, portanto, a leitura da paisagem 
necessita a consideração dos diversos significados que a compõem (2004, p. 92-122). 
 Para entender estes diversos significados contidos é necessário certo 
conhecimento das linguagens utilizadas que ficam além da própria visão da imagem. 
Assim, James Duncan, em seu texto “A Paisagem como sistema de criação de signos” 
(2004), afirma que a descrição da paisagem fica limitada por estes limites das 
linguagens e, portanto, seria necessário ir além do simples observável. Porém, é 
necessário “completa-la com muito do que é invisível”, quer dizer ler os textos e sub 
textos dela, pois seus significados mudam com o tempo e com a perspectiva de cada 
intérprete. Para tanto, Duncan (2004, p. 101) sugere uma compreensão da “cultura como 
sistema de criação de signos através do qual (...) uma ordem social é transmitida, 
reproduzida, experimentada e explorada”. Sendo assim, a paisagem, como outras 
espécies de organização social, representa um texto, mas trata-se de um texto 
multilíngüe apto para muitas leituras.  

Na tentativa de desvendar os mistérios que se escondem por trás da paisagem, 
Duncan apresenta o significado como o resultado de um processo social que ele chama 
de “significação” a qual adquire caráter sistêmico (p. 108). Para entender a significação 
da paisagem, Duncan indica três linhas a seguir. A primeira linha recomenda um exame 
dos relatos das pessoas locais, descobrindo a leitura, a interpretação, e a importância que 
as mesmas atribuem à paisagem (p. 106).  

Estas interpretações são re-interpretadas pelo examinador, sendo necessário 
levar em conta a concepção contextual do mesmo (p. 107). Surge neste contexto o 
problema da hermenêutica, a qual reconhece as referências históricas, culturais e 
intelectuais que se apresentam ao examinador. A segunda linha diz respeito aos relatos 
não-locais, procurando comparar o discurso dos que estão inseridos na cultura local 
(insider) e os que vêem de fora (outsider) (p. 108-9). A justaposição destas leituras 
ajuda a perceber as ideologias dominantes e como elas se transmitem pela paisagem. A 
terceira linha é a leitura do próprio pesquisador como outsider, que proporciona uma 
visão da relação entre os diferentes elementos num sistema cultural, focando na maneira 
como a paisagem reproduz os códigos de significação presentes (p. 109). 

Como a paisagem (seja ela urbana ou rural) é apta a muitas leituras precisa-se 
estudar também a questão da textualidade e intertextualidade. Nas sociedades 
tradicionais, a autoridade da interpretação e leitura de um texto geralmente fica com 
aqueles que controlam os textos, como sagrados, e/ou possuem a memória oficial. O 
controle da memória e dos seus textos implica na manutenção ou invenção de tradições, 
fazendo destes instrumentos um fator importante nos propósitos sociais, religiosos e 
políticos da sociedade em geral. Quem controla o texto, forma as mentes da população 
inserida nele.  

Entretanto, como os textos mencionados são versões oficiais da paisagem, 
também podem existir versões de resistência, interpretações diferentes de alteridade. Por 
exemplo, enquanto um segmento de determinada população pode elogiar uma linha de 



trem como beneficente para a região, porque conecta a região com outras, uma outra 
leitura pode apontar a mesma linha como elemento que corta áreas antigamente 
contíguas destruindo os contextos tradicionais, desviando a atenção para fora. Neste 
caso, dois textos da mesma paisagem se sobrepõem numa intertextualidade, que se 
baseia em diferentes práticas sociais. 

Por isso, para Duncan (2004, p. 122), a compreensão de uma paisagem sempre 
se fundamenta no debate sobre seu uso, e não simplesmente na sua construção. Assim, a 
paisagem é um sistema cultural, onde processos de significação e de retórica agem e 
interagem. Estes processos até frequentemente desempenham um papel significativo no 
processo político. 

Essa concepção é defendida também por Augustin Berque. A paisagem para 
Berque (2004, p. 84) “é a expressão da relação homem – natureza”. Berque afirma 
ainda, que o homem transforma, produz e reproduz a paisagem mediante uma razão ou 
lógica, e essa lógica é o objeto que procuramos entender para explicar a  paisagem e 
como ela se apresenta no presente. A dicotomia presente e passado é vista por Berque 
como paisagem marca e paisagem matriz. A paisagem marca representa os significados 
embutidos na paisagem ao longo do tempo, é a reprodução desses significados, 
enquanto que a paisagem matriz representa a vivência do homem com a natureza, é a 
que determina a reprodução.   

No caso do turista, a paisagem revela-se com lugares (leituras) de alteridade e, 
assim, ela representa o elo ao estranho e ao mundo a ser descoberto. A paisagem 
turística confirma (ou não), desta maneira, um pré-conceito numa imagem, no momento 
em que esta imagem canaliza as motivações dos turistas por meio da realidade 
encontrada. 

 Essa delicada relação entre a motivação e a realidade é de fundamental 
importância na transformação da paisagem material em uma paisagem turística 
significada. Como os turistas geralmente vêm de fora, e ainda de diferentes regiões de 
origem, eles interpretam, com sua vivência de origem, a paisagem a partir de 
significados diversos que não necessariamente fazem parte da região de destino, mas 
reproduzem os próprios imaginários dos turistas. Quando as empresas turísticas querem 
satisfazer estes imaginários, elas começam influenciar o âmbito político da região 
turística induzindo re-interpretações que pode distorcer os imaginários da população 
local. Desta maneira, até os elementos materiais podem sofrer alterações que induzem 
valores estranhos, originados da história dos turistas e não da história construtiva da 
paisagem em questão. Neste caso, a paisagem não conserva a identidade da população 
local, mas destrói as âncoras locais nela.  

Cosgrove explica que esta relação tem sua origem nas clássicas relações rural-
urbanas que surgem no início da industrialização. Em seu texto Mundo de Significados: 
Geografia Cultural e Imaginação (2000), ele apresenta esta questão a partir das relações 
entre os meios natural e humano. Defende que a transformação do natural pelo humano 
dá-se primeiramente pela imaginação, que gera novos significados e os reproduz 
materialmente na paisagem.  

Então, o que é esta imaginação em termos semióticos e significância? São 
valores e crenças compartilhadas por meio da comunicação, definidas como cultura não-
material. Neste conjunto, a linguagem é o fator primário da comunicação, e por isso, os 
geógrafos têm-se focado com razão no papel simbólico da linguagem, seja ela religiosa, 
simbólica ou poética. 

Uma questão dentro da problemática da ruptura é, além da ruptura espacial, a 
compreensão do aspecto temporal. Geralmente, a experiência humana não conhece 
tempos, mas está embutida numa evolução fluida – por isso a idéia de uma História é 



relativamente recente, afirma Cosgrove (2001, p. 44). Os modos do mundo natural, mas 
também de muitas culturas, apresentam geralmente horizontes temporais em ciclos, 
enquanto a ação humana moderna e refletida aponta desenvolvimentos lineares. Logo, 
símbolos oníricos lineares (humanos) sobrepõem-se ao mundo natural não-simbólico. 
 Muitas culturas apresentam formas diferenciadas de reflexão que definem a 
relação entre uma história linear e a circularidade do tempo natural. Principalmente na 
versão ocidental, vemos as transformações culturais de forma mais expressiva e rápida, 
assim que se perde a noção da circularidade natural e se necessita de uma imposição. 
Esta imposição acontece também na paisagem, e a fixa nos elementos fluidos. Desde o 
Renascimento, isso se faz através da reorganização da paisagem com linhas 
geométricas, explica ainda Cosgrove (2001, p. 47). No turismo, entretanto, esta fixação 
da paisagem pode igualmente acontecer por meio da imaginação e realização desta 
imaginação de uma paisagem natural e/ou tradicional, quer dizer fora do tempo.  
 Frente ao exposto, observa-se que a questão do passado e do futuro toma 
evidência pela imaginação cultural ocidental. Nela, o passado é visto como ideologia, 
tradição, mitos e símbolos; o futuro é marcado pela utopia e a ruptura do presente. 
Baseando-se nesta compreensão linear do tempo, os grupos culturais tradicionais são 
vistos com um imaginário social que memoriza ideologicamente os elementos sagrados 
e da natureza, e por isso, o turismo pode se beneficiar deles em paisagens naturais como 
religiosas.  

Entretanto, esta concepção vale também para os processos de auto-afirmação da 
população local. Estes necessitam também da ruptura para refletir sua vivência circular 
e inconsciente, reproduzindo seu imaginário com símbolos das suas próprias lutas, com 
artefatos dos seus próprios processos de produção e com monumentos de suas próprias 
naturezas para realizar-se. Sendo assim, existe um interesse comum entre turista e 
morador que deve ser articulado. Apesar de ambos disporem de ambientes e grupos 
sociais diferentes, a paisagem torna-se objeto da comunicação em conjunto. Aparece 
aqui vagamente uma possível função de uma paisagem turística sustentável.  
 

2. A GUERRA DE CONTESTADO, A NARRATIVA DISPUTADA DA REGIÃO. 
 

A Guerra do Contestado (1912-1916) foi um evento bastante violento com 
conseqüências para todo o Sul do Brasil. Nele, se sobrepuseram vários níveis de 
conflitos: divergências entre Argentina e Brasil, questões de posse de terras entre 
diferentes coronéis, a questão de divisa entre os Estados do Paraná e Santa Catarina, e 
os conflitos sociais entre fazendeiros e caboclos. 

O grande problema das concessões para as companhias de Ferrovias era que elas 
se sobrepuseram às “terras devolutas”, já que as mesmas teriam “em uma zona máxima 
15 km para cada lado da linha” (Thomé 1983, p. 110). Porém esta região era plenamente 
povoada por uma população cabocla. Devido ao privilégio cedido a companhia, os 
caboclos foram expulsos de suas terras, pois estes não tinham o título de posse da 
mesma. Como aponta Santos: 

Quem não tinha recursos para adquirir terras e se instalar como fazendeiro, quem era 
destituído de cabedais, tinha de se embrenhar no sertão e achar seu lugar. Na época a 
terra tinha pouco valor. A maioria das pessoas do interior abria uma clareira na mata, 
plantava uma roça, construía uma casa e se estabelecia. Ninguém se preocupava em 
documentar a terra que ocupava (1998, p. 97). 

 
Para a exploração da madeira, Persival Farquhar, que já fazia parte do grupo 

Brazil Railway Company, em 1909, implantou a Southern Brazil Lumber Colonization 
Company, tendo uma serraria em Três Barras e outra em Calmon. A Lumber passou a 



explorar uma área imensa, e devido a sua grandiosidade, os pequenos serralheiros não 
podiam competir. A conseqüência foi a população ficar sob os domínios de uma única 
companhia estrangeira que bastante a oprimiu com seus baixíssimos salários. A 
companhia também se envolvia no comércio de produtos alimentícios, vendendo nos 
seus armazéns comida para a população local. Ainda mais, forçou os caboclos a festejar 
a independência dos Estados Unidos criando constrangimentos para o “espírito 
nacionalista” brasileiro da época (THOMÉ, 1983 p. 123). 
  Os caboclos, cansados, desacreditados, e imbuídos de um sentimento de revolta 
pelo abuso que sofriam, se uniram na crença do catolicismo popular, aderindo às 
pregações do monge São José Maria que os incentivou a lutar pelos seus direitos. 

Historicamente, eram provavelmente três monges que passaram pela região, a 
pesar de suas atuações se misturarem muito na memória da população como as “do 
monge”. O primeiro monge era São João Maria, que percorria todo o Sul caboclo já nos 
meados do século XIX. Os outros dois se diziam a reencarnação do primeiro. O monge 
mais conhecido entre eles foi o monge José Maria.  

O “Exército de São João Maria” contou com quase 10 mil pessoas armadas, 
geralmente homens, crianças e mulheres juntos, tanto jovens como velhos. Lutando 
assim, a população inteira pela sua sobrevivência econômica e cultural, e devido sua 
forte fé, resistiram até ao fogo armado acreditando que isto faria parte da sua glória 
(PEIXOTO, 1995). 

Apesar da inferioridade numérica, os militares dispuseram de melhor 
aparelhamento bélico; assim, utilizavam canhões, metralhadoras, bombas, espadas e 
fuzis, contra facões de pau, velhas espingardas, mosquetões e revólveres dos sertanejos, 
mas defrontaram-se com um verdadeiro exército rival, disciplinado, formado por 
pessoas conhecedoras do terreno e da natureza.  

Para Fraga (2002), a tática militar foi cercar os camponeses numa região menor 
e nela ir penetrando ainda que lentamente onde não deixassem entrar alimentos e 
munições aos redutos, enfraquecendo os sertanejos. As doenças foram exterminando os 
revoltosos, sendo que alguns fugindo da morte acabavam se entregando as forças 
oficiais.  

Não se tem um número preciso sobre o total de mortes na Guerra do Contestado, 
mas estima-se que gire em torno de 10 mil, podendo chegar a 30 mil (FRAGA, 2002). 
Já que nos anos posteriores ao final da guerra, forças policiais e jagunços contratados 
realizam ainda junto aos coronéis da região buscas pelos sertões com o propósito de 
impor a “ordem” e acabar com possíveis resistências do “Exército Encantado de São 
João Maria”.  O que se sabe é que estas forças realizaram uma verdadeira limpeza étnica 
no planalto serrano de Santa Catarina, matando os caboclos refugiados no meio do 
mato, sem discriminar quem quer que fosse encontrado: homens, mulheres, velhos ou 
crianças. 

Em 20 de novembro de 1916, finalmente, foi assinado o “Acordo de Limites” 
entre Paraná e Santa Catarina, colocando um “ponto final” sobre a questão de divisas, 
pelos governadores e o presidente da República, Wenceslau Brás, no Palácio do Catete, 
Rio de Janeiro. Esta decisão passou por cima de uma determinação do Supremo 
Tribunal Federal, de anos atrás, que tinha dado ganho de causa a Santa Catarina sobre o 
território contestado. (THOMÉ, 2005) 

Dos 48.000 km² que estavam em disputa, 28.000 km² ficaram para Santa 
Catarina, e 20.000 km² para o Paraná. Começou então o processo de “catarinizar” e 
“paranizar” as cidades criadas a partir do acordo, que passaram a receber a atenção dos 
respectivos Estados, induzindo a colonização estrangeira e o desenvolvimento a 
qualquer custo. Sachweh (2002, p.51) relata que “com o acordo, várias cidades foram 



fundadas, e com elas vieram as prefeituras, as leis, as escolas e as cadeias, os padres e 
os policiais, as empresas e os sindicatos que assim representavam o início do 
desenvolvimento nos moldes estrangeiros”.  

Devido a todos estes fatos mencionados, criou-se um imaginário profundo na 
população regional, com conseqüências psicológicas importantes. A forte atuação do 
Estado depois da guerra e até recentemente vem discriminando por meio de várias 
imagens a população cabocla. Assim, a suposta inferioridade acaba por fazer parte do 
próprio imaginário da população local, que sente não só o esquecimento, mas até a 
rejeição desta cultura pelo poder oficial. O Exército e as elites chamam, até hoje, os 
caboclos de “fanáticos” denegrindo a imagem de um “povo” unido pela fé e sua cultura.  
 Por fim, resta a imprecisão oficial dos fatos. A falta de respeito com os seres 
humanos desta região pelo próprio Estado, nos induz ao pensamento de que esta história 
está, em grande parte, até hoje oculta, como nas palavras de Auras (1995, p.21): “Para 
reconstruir o movimento rebelde do Contestado tive que recorrer a documentos escritos 
pelos vencedores. A história dos vencidos é também espoliada de documentos oficiais”. 
 

3. O MUNICÍPIO DE CALMON: DAS CINZAS AO DESENVOLVIMENTO 

SÓCIOECONÔMICO. 

Calmon está situada no meio oeste de Santa Catarina, perto da divisa com o 
Estado do Paraná. Trata-se da região do Planalto norte, conhecida também como Vale 
do Rio do Peixe. O município faz divisa com os municípios de Matos Costa, Caçador, 
Porto União, Lebón Regis e Timbó Grande em Santa Catarina, e General Carneiro no 
Paraná. (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 2008). 

O município de Calmon localiza-se a uma latitude 26º35'59" sul e a uma 
longitude 51º05'50" oeste, estando a uma altitude de 1200 metros.1 Como toda a região 
do planalto de Santa Catarina, possui clima mesotérmico úmido, com verão ameno e 
inverno rigoroso e temperatura média de 15,1°C. O acesso se dá pela Rodovia SC-302, 
a partir da BR-280. Outro caminho é pela BR-153, seguindo depois pela SC-451 até 
Caçador e acessando a SC-302. (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 2008).  

No que tange aos investimentos do Estado, Calmon faz parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Caçador (micro-região de Caçador) e também da 
AMARP - Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, desmembrada da 
microrregião de Joaçaba em 1968.  

Com outros municípios da região trata-se de um nano-município, com uma 
população de aproximadamente 4.012 mil habitantes, apesar de que sua área  de 640 
km². (IBGE, 2008). Grande parte desses habitantes é emigrada de outras cidades e 
estados. Devido à reforma agrária ocorrida na região, houve uma crescente emigração 
de todas as partes do Estado. A maioria provém do Oeste Catarinense das cidades de 
Campo Erê, Xanxerê, Quilombo, Chapecó e São Lourenço do Oeste.  

Inicialmente, a região era composta por fazendas, sendo a fazenda São Roque a 
que dominava e o que hoje é o município de Calmon. A importância histórica da região 
se deve tanto à Ferrovia São Paulo – Rio Grande quanto à companhia Lumber, ambas 
envolvidas nas questões que levaram à Guerra do Contestado. Esta estrada de ferro 
interligava o trecho União da Vitória e Caçador e era de suma importância para a 
evolução da região. Em 1909, cortava uma região tradicional de fazendas, nas paisagens 
mais abertas e de mata com a cultura cabocla. Com isso, essa área transformou-se numa 
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região de ocupação cabocla e luso-brasileira, onde predominava a colonização européia, 
(DIÁRIO CATARINENSE de 16 de abril de 1997). 

O município de Calmon recebe este nome devido à estação ferroviária 
inaugurada em 1909, que deu início ao povoado “urbano”. A estação, primeiramente 
chamada Osmam Medeiros, recebia o nome de Calmon em homenagem a Miguel 
Calmon du Pin e Almeida (1879-1935)2, que esteve presente em sua inauguração.  

Pouco depois da inauguração da estação, a região foi envolvida na Guerra do 
Contestado e com o desmembramento da região de Palmas (hoje Paraná), Calmon 
tornou-se município fronteiriço entre os dois Estados sulistas com o Acordo de Limites 
em 1916. A partir deste momento, o governo de Santa Catarina prestou mais atenção na 
ocupação da região fortalecendo, de um lado, a agricultura cabocla, e do outro uma 
colonização de cunho europeu, foi assim que os municípios da região passaram a se 
dedicar à agropecuária (principalmente milho e suinocultura) e ainda a extração da 
madeira, obtendo importante destaque na economia catarinense. (CEAG/SC, 1980). 

Calmon pertencia originalmente ao município de Porto União, ficou, a partir de 
1962, sob o distrito do município de Matos Costa. Somente em 09 de janeiro de 1992 
foi desmembrado de Matos Costa sendo elevado à categoria de município, pela lei 
estadual nº. 8525 Biblioteca do IBGE (2008). 

Até hoje, sente-se um forte impulso no desenvolvimento da região pela indústria 
madeireira e pela agricultura, hoje dominada pela produção integrada das grandes 
companhias nacionais de agroindústrias (Sadia e Perdigão). Calmon não é diferente. 
Com a emancipação de Matos Costa, em 1992, sendo elevada a município, os 
benefícios da política da municipalização se sentiram na região.   

Somente em 2005 Calmon ganha asfalto no trecho da SC-302 que corta a cidade. 
Esta obra foi concluída no dia 1º de maio de 2006 com o nome de “Estrada da 
Amizade”, agora substituindo a antiga Estrada de Ferro, com um total de 80 km 
interligando Porto União, São Miguel da Serra, Matos Costa, Calmon e Caçador. Trata-
se de um passo importante para a evolução de todos os municípios anexados, pois 
facilita o escoamento de produtos madeireiros, agrícolas e pecuários da região.  

Consequentemente, a “chegada do asfalto” trazia novos serviços, como 
supermercados, farmácias e lanchonetes. Também a rede telefônica foi ampliada e hoje 
praticamente todas as moradias apresentam luz elétrica e água tratada. O município tem 
investido na área social, a partir de convênios com o governo federal, melhorando a 
qualidade de vida dos moradores das áreas urbana e rural. Uma das preocupações são os 
jovens, que recebem educação e cidadania, medida usada para evitar o êxodo rural. 
Diário Catarinense (09 de ago 2005, p. 17).  

Atualmente, Calmon tem ainda a madeira como principal geradora de riquezas, 
porém a pecuária (principalmente, bovinos, suínos, ovinos e aves) e a agricultura (arroz, 
feijão, milho, trigo, soja e tomate) estão em expansão. IBGE (2008). Diante da forte 
dominância do setor primário, surge o turismo como uma alternativa econômica, 
facilitado pela melhora da infra-estrutura.  

 

3.1. A FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CALMON EM PLENO CONTESTADO  
 

O povoamento de Calmon está intimamente ligado à Estrada de Ferro São Paulo 
- Rio Grande do Sul. A história desta ferrovia passa pelo Vale do Rio do Peixe, em 
Santa Catarina, e tem início em 1888, quando o governo brasileiro contratou o 

                                                 
2 Dr. Miguel de Calmon du Pin e Almeida, (Ministro de Viação e Obas Públicas). (THOMÉ, 
1983, p. 89).  



engenheiro Teixeira Soares para implantar uma estrada de ferro que ligasse São Paulo 
ao Rio Grande. Devido às questões de limites que envolviam as terras pelas quais a 
estrada de ferro passaria, o traçado nesta região não foi estabelecido, fixando-se apenas 
a diretriz União da Vitória – Rio Uruguai. (THOMÉ, 1983). É justamente este trecho 
que interessa na formação do município de Calmon. 

Originalmente, esta região era caracterizada pelo coronelismo, particularizando 
terras para a produção da erva mate, o latifúndio pecuário e a exploração da madeira 
feita por empresas estrangeiras. No início do séc. XX, intensificou-se a luta pelas terras 
no Vale do Rio do Peixe e no Oeste Catarinense, provocando a expulsão de vários 
posseiros que viviam naquelas terras. 

Neste ambiente, o trecho União da Vitória – Rio Uruguai iniciou-se em 1907, 
porém pelas dificuldades que a companhia enfrentava (dificuldades do terreno, falta de 
estudos sobre a natureza da região, e dificuldade de capital), o prazo para a conclusão 
do trecho foi definido em três anos. No intuito de agilizar a obra, foi nomeado 
especificamente, em outubro de 1908, o engenheiro Achilles Stengel que tornou-se o 
novo superintendente de trabalhos da construtora. Stengel instalou um acampamento em 
Calmon, com o escritório central da obra, aumentando o ritmo de trabalhos, uma vez 
que a pedido do engenheiro, a companhia passou a contratar trabalhadores de todo o 
Brasil (THOMÉ, 1983, p. 80 - 104). 

No mesmo ano, a Southern Brazil Lumber, subsidiária da Brazil Railway 
Company, montou uma serraria em Calmon, destinada a fornecer à sua coligada 
Companhia Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande, táboas serradas e dormentes para 
o assentamento dos trilhos. Em 21 de julho a Lumber adquiriu a fazenda conhecida 
como São Roque, que tinha Calmon ao centro, instalando quatro serrarias, passando a 
utilizar-se da ferrovia para a exploração da madeira (THOMÉ, 1983, p. 80 - 104).  

Durante o trabalho da linha da estrada de ferro, vieram muitos trabalhadores de 
todo o país, a região virou “um formigueiro humano” e Calmon um importante ponto de 
distribuição do material. De lá partiram muitos materiais para a continuação da 
construção da estrada de ferro baseado na exploração dos recursos naturais da região 
pela companhia Lumber.  

Contudo, tanto a ferrovia como a Lumber, apesar de sua contribuição para o 
desenvolvimento da região, se tornaram mal vistas pela população cabocla da região. 
Como a Brazil Developpment and Colonization Company, subsidiária da Brazil Railway 
Campany, tinha concessão para colonizar e explorar as terras às margens da ferrovia, os 
caboclos e posseiros foram expulsos de suas terras e passaram a enxergar as companhias 
como “obra dos estrangeiros”, tornando-as alvos da revolta na Guerra do Contestado. 
Thomé, 1983, p. 136 afirma que: 

Demarcada a área da Fazenda São Roque, a Lumber promoveu a expulsão dos que a 
habitavam. Os antigos moradores, posseiros na maioria, nunca dantes incomodados, em 
vão tentaram argumentar a usucapião junto ao governo. Aos relutantes em sair, era 
enviado o Corpo de Segurança, que nunca falhava nas suas missões assassinas.  

 
Tendo sua população sendo obrigada a deixar suas terras e a se embrenhar na 

mata em busca de novos campos para se estabelecer, Calmon serviu de acampamento 
para tropas e foi palco de grandes combates sendo um dos epicentros na Guerra do 
Contestado.  

Logo após ter sido ponto de concentração de tropas militares, no dia 05 e 
setembro de 1914, os “fanáticos” atacaram Calmon e incendiaram a estação ferroviária, 
a serraria, e os depósitos de madeira, em protesto pelas suas terras tomadas.  

Depois do Acordo de Limites, o Estado de Santa Catarina tentou várias vezes 
anular a posse de terras da Lumber, obtida antes pelo Paraná, não alcançando sucesso. 



Por volta de 1935, a Lumber iniciou a subdivisão das áreas, onde já havia explorado a 
madeira, em lotes a serem vendidos para os imigrantes. Em meio às linhas de divisão 
dos lotes coloniais, a Lumber projetou duas vilas, Calmon e Presidente Penna (THOMÉ, 
1983).  

Como vemos, é impossível falar de Calmon sem relacionar à Guerra do 
Contestado, com a ferrovia e a madeireira, e por possuir um misto de população cabocla 
e imigrantes que resulta desses acontecimentos históricos. As marcas da história estão 
na paisagem da cidade que se desenvolve turisticamente buscando suas origens. 
 
4 ELEMENTOS DO IMAGINÁRIO POPULAR E TURÍSTICO EM CALMON 

 
Conhecida como a Capital da Hospitalidade, Calmon não é uma daquelas 

cidades cheia de atrativos, em que o turista convive mais com outros turistas do que 
com os nativos, ou que desperta as motivações características do turismo de massa. 
Situada no Meio-oeste catarinense, a cidade reúne locais, construções, monumentos e 
paisagens que mantém viva a história daquele que foi o maior conflito armado no 
Estado: a Guerra do Contestado.  

Apesar das riquezas naturais como rios e cachoeiras, o turismo cultural é a 
principal atividade turística que o município oferece, para aqueles aliam o ar lazer com 
conhecimento. O município é o berço da Guerra do Contestado. No centro localiza-se a 
antiga Estação Ferroviária, hoje restaurada, e o local onde estava instalada a serraria 
Lumber, muitas famílias que viveram o período do conflito ainda vive na região, e 
mantêm as lembranças da Guerra.  

Os ícones da Guerra são elementos importantes para a construção de uma 
imagem histórico-cultural da região e não devem ser excluídos na construção de uma 
paisagem turística da mesma.   

Dentro da concepção de que imagem turística se forma pela paisagem, 
construída a partir da junção de diferentes elementos - culturais, naturais, sociais, etc – e 
que por sua vez detém significados, conclui-se que a imagem turística de Calmon está 
diretamente ligada aos elementos que remontam à Guerra do Contestado.   

 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O pequeno município de Calmon é atualmente administrado com a política de 

pleno emprego e muitas obras, a cidade aos poucos foi se transformando. O 
desenvolvimento turístico é outra preocupação, com isso paisagem vem mudando e a 
memória do Contestado se torna cada vez mais viva. A principal mudança na paisagem 
ocorreu com a restauração da Estação Ferroviária e a construção de um Centro de 
Eventos, onde acontecem exposições e palestras que contam a Guerra do Contestado.  

O esforço da política local em despertar a população para os acontecimentos da 
sua história vai ao encontro dos anseios da mesma. Esses anseios são representados pelo 
Grupo Resgate, formado em 1997, que começou um trabalho de pesquisas para saber 
suas origens e também divulgar a história de seu município. Eles não entendiam como 
Calmon, apesar de sua relevância na Guerra do Contestado, não era citado nas histórias 
e pouco era lembrado quando o assunto era o Conflito. Durante as pesquisas, o grupo 
chegou a encontrar munições da época da Guerra e gravaram valiosas entrevistas com 
moradores antigos que vivenciaram aquele momento histórico. Como afirma Linch 
(1997, p.17) “cada indivíduo cria e sustenta a sua própria imagem, mas parece haver 
uma concórdia substancial entre membros do mesmo grupo”, logo o Contestado está 
cada vez mais vivo na paisagem de Calmon.  



O despertar da Guerra do Contestado em Calmon provoca sentimentos diversos 
na população. Cada indivíduo possui relações com partes da sua cidade e a sua imagem 
está impregnada de memórias e significações, por isso é impossível identificar somente 
uma imagem entre a população. As imagens se dividem entre:  

Imagem autêntica (memória vivida): dois grupos se dividem, os que percebem a  
imagem do Contestado negativamente e/ou contrariamente - lembram somente do 
sofrimento contado pelos mais velhos, e se manifestam geralmente pelo silêncio e ainda 
os que se envergonham, porque foram levados a  acreditar que são os invasores do que é 
deles por direito.  – e positivamente e/ou favoravelmente – os que sentem orgulho de 
serem um povo vencedor que luta pelos seus direitos e reconhecem o passado como 
base para o futuro.  

Imagem dos migrantes: há os que aderem – acreditam na importância do saber a 
história do local onde vivem – e os indiferentes – que vivem num mundo aparte, 
conectados somente com seu local de origem.  

Imagem dos turistas: os turistas por sua vez se baseiam pela história narrativa, e 
estão em busca de novas experiências e vivências.  
 Finalmente, os acontecimentos da Guerra marcaram a paisagem matriz, na 
relação homem/natureza, e cada indivíduo interpreta individualmente esse cenário 
constituído pelos diversos elementos, de maneira a formar a imagem conflituosa gerada 
desde a sua formação.  
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