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Ao Francisco, trabalhador suburbano, que, de ônibus em ônibus 

lotado, ainda me ensina a leveza e a dureza da vida através de 

seus olhos cansados. 
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Às oito e meia da noite eu já estava na favela 

respirando o odor dos excrementos que mescla com 

o barro podre. Quando estou na cidade tenho a 

impressão que estou na sala de visita com seus 

lustres de cristais, seus tapetes de viludos (sic), 

almofadas de sitim (sic). E quando estou na favela 

tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, 

digno de estar num quarto de despejo. 

(Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo, 1960)  
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RESUMO 

 

Esta dissertação analisou as demandas de trabalhadores urbanos de Florianópolis na década de 

1950, a partir de reclamações veiculadas no periódico A Verdade. Em um contexto de 

expansão da participação popular na esfera pública, essas queixas foram compreendidas como 

mecanismos de luta por direitos, por isso são objeto central desta análise. O jornal A Verdade, 

fundado em 1952 por Manoel de Menezes, circulou até 1960 sob seu domínio. Caracterizado 

pelas pautas locais, o periódico recebia reivindicações da população de Florianópolis e as 

publicava em colunas de reclamações de leitores e também em forma de reportagens, com 

diferentes formatos e periodicidade no decorrer do tempo. Alicerçado nas informações 

trazidas pelas queixas, este trabalho se ateve àquelas referentes aos problemas coletivos, nas 

quais foram identificadas e analisadas as questões mais recorrentes, sendo elas, em ordem 

decrescente: custo de vida, transporte público, problemas nas estradas, saneamento básico, 

energia elétrica/iluminação e saúde pública. Diante da pesquisa detalhada e do mapeamento 

dos bairros dos quais se originaram as reclamações, pode-se perceber a concentração de 

problemas em pontos de expansão da urbe, caracterizados, sobretudo, por regiões de moradia 

da classe trabalhadora. As reclamações demonstram como o custo de vida e a crise de 

abastecimento, problemas que assolavam a sociedade brasileira na década, foram 

experienciados no perímetro urbano de Florianópolis. Assim como em outras capitais 

brasileiras, a economia doméstica e seu cotidiano invadiram o debate e o espaço público. 

 

Palavras-chave: Direito à cidade; Classe trabalhadora; Reclamações populares; 

Florianópolis. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation analysed the urban workers demands of Florianópolis in the 1950‘s, based 

on complaints published in the newspaper A verdade. In a context of expansion on popular 

participation in the public sphere, these complaints were understood as mechanisms on the 

fight for rights, which why they are the central object of this analysis. The newspaper A 

Verdade, founded in 1952 by Manoel de Menezes, circulated until 1960 under his control. 

Characterized by local guidelines, the newspaper used to receive claims from the population 

of Florianópolis and to publish them in columns of complaints from readers and also in the 

form of reports, with different formats and periodicity over time. Based on the information 

brought by the complaints, this work had focused on those related to collective problems, in 

which the most recurring issues were identified and analyzed, in the decreasing order: cost of 

living, public transport, problems with roads, basic sanitation, electrical energy / lighting and 

public health. In view of the detailed research and the mapping of the neighborhoods from 

which the complaints originated, it is noticeable the concentration of problems in points of 

expansion of the city, characterized, above all, by working-class housing regions. The 

complaints demonstrate how the cost of living and the supply crisis, problems that used to 

plague Brazilian society in the decade, were experienced in the urban perimeter of 

Florianópolis. As in other Brazilian capitals, the domestic economy and its daily life invaded 

the debate and the public space. 

 

Keywords: Right to the city; Working class; Popular complaints; Florianópolis. 
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1INTRODUÇÃO 

 

Periferianos, distantes estamos 

Eles querem manos, minas, longe do plano 

Acesso buscamos, nos mobilizamos 

Rapidez precisamos, uma taxa pagamos [...] 

Quem depende de longos itinerários 

Se perde no horário, o sistema é precário 

Busão lotado eu vi, se pendura e vai embora 

Vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora 

Inimigo das horas, atrasos, atalhos 

Perifa vive longe do seu local de trabalho 

Na greve tudo para, povo fica de cara 

Patrão não entende, toda raiva ele dispara 

Nem se compara, com a vida do burguês 

A gente corre dobrado, é bem mais fácil pra vocês 

(Rincon Sapiência.Transporte Público, 2013) 

 

Os versos acima são de uma música que retrata o cenário urbano de São Paulo, 

escancarando uma das demandas urbanas mais constantes da classe trabalhadora na 

atualidade: o transporte coletivo. Apesar de se referir à capital paulista, que certamente é a 

maior referência quando se pensa em lotação de transporte público no país, o problema atinge 

todas as grandes cidades brasileiras. O presente estudo, que o leitor ou leitora está prestes a 

ler, fala sobre as demandas dos trabalhadores urbanos de Florianópolis na década de 1950. A 

escolha de um problema urbano ainda atual, se deu em função da possibilidade de conexões 

com o tema da pesquisa, já que foram inquietações do presente que impulsionaram o interesse 

pela temática do direito à cidade e sobre como os trabalhadores se expressavam e lidavam 

com essa realidade. 

Na região de Florianópolis, como em outras capitais, os municípios vizinhos 

acabaram se transformando em eixos de expansão urbana, pela localização próxima e por 

serem mais acessíveis economicamente à classe trabalhadora. Atualmente, entre os 

municípios da Grande Florianópolis,
1
 Biguaçu e Palhoça são os principais pontos de expansão 

da área periférica da capital do estado. A densidade demográfica que mais cresce na 

microrregião é a de Palhoça, sendo o terceiro município mais povoado, depois de São José e 

Florianópolis.
2
 

                                                      
1
 A Região Metropolitana da Grande Florianópolis é formada por nove municípios: Florianópolis, São José, 

Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, Governador Celso Ramos, São Pedro de Alcântara, Águas 

Mornas e Antônio Carlos. Com núcleo urbano em Florianópolis, a área foi definida como Região Metropolitana 

pela Lei Complementar n. 636, de 9 de setembro de 2014. 
2
 De acordo com os Censos Populacionais brasileiros de 2000 a 2010, a taxa de crescimento da densidade 
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Como moradora de Palhoça, algumas questões acerca do cotidiano urbano me 

chamam a atenção. O município está localizado a 20 km do centro de Florianópolis e tem 

137.334 habitantes.
3
 Em um comparativo nacional, a falta de estrutura urbana não se destaca, 

mas considerando-se os municípios com maior número de habitantes na Grande Florianópolis, 

a diferença é grande. As áreas de lazer são recentes e não atendem às demandas da população. 

O sistema de saúde não acompanhou o aumento do número de usuários, e como não há 

hospital público no município, é preciso se deslocar para os municípios vizinhos quando este 

serviço é necessário. 

Os índices de esgotamento sanitário são altos para o padrão brasileiro, pois 72,88% 

da população de Palhoça tem tratamento de esgoto, mas apenas 9% realizados pela rede 

pública, ficando os outros 63,88% a cargo de soluções individuais. O município de São José 

tem 94,87% dos domicílios com tratamento de esgoto, dos quais 47,41% são feitos pela rede 

pública. Em Florianópolis, o índice de esgotamento sanitário é de 91,69%, sendo 56% 

tratados pela rede pública. No Brasil, 55% da população possui esgotamento sanitário, 43% 

coletados e tratados pela rede pública e 12% por meio de soluções individuais.
4
 No caso de 

Palhoça, apesar dos números relativos ao tratamento de esgoto, percebe-se a carência estatal 

no setor. 

O sistema de transporte público também é deficitário, e o alto custo das passagens 

não é traduzido em melhores condições do serviço. A JOTUR, empresa responsável pelo 

sistema de transporte coletivo, está respondendo a uma ação civil do Ministério Público de 

Santa Catarina, por conta do grande número de reclamações dos usuários. As denúncias são 

sobre superlotação, escassez de linhas, horários reduzidos, problemas mecânicos e descaso 

com a limpeza dos veículos. Segundo o Ministério Público, a frota disponibilizada pela 

JOTUR não supre a demanda definida na legislação municipal, que também determina que os 

usuários sejam transportados com segurança, higiene, conforto e respeitando os horários 

estipulados pela prefeitura. A Promotoria de Justiça afirma que a empresa descumpre uma 

                                                                                                                                                                      
demográfica da região foi, em ordem decrescente: Palhoça: 33,76%; Florianópolis: 23,25%; Biguaçu; 21,24%; e 

São José: 21,11%. Comparativo realizado por: MATTEI, Lauro. SILVA, Maicon Cláudio. Breves notas sobre a 

demografia na região da grande Florianópolis na primeira década do século XXI. Revista NECAT - Ano 2, n. 3, 

Jan-Jun de 2013, p. 96. 
3
 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas do censo demográfico 2010. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2013. População estimada, segundo IBGE, para 2019 é de 171.797 habitantes. Disponível em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/palhoca/panorama. Acesso em 24 abr. 2020. 
4
 Dados sobre a porcentagem de esgotamento sanitário com tratamento considerado adequado. BRASIL. Agência 

Nacional de Águas. Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas. Brasília: ANA, 2017. Disponível em 

http://atlasesgotos.ana.gov.br/. Acesso em 25 abr. 2020. 
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série de dispositivos da lei municipal, e que o Município é omisso na fiscalização.
5
 A 

precariedade no serviço prestado pela empresa é constante.
6
 

São muitos os déficits de estrutura urbana em Palhoça, sendo que essa condição faz 

parte das características gerais da formação urbana brasileira, ―que alia, historicamente, 

concentração espacial da população e periferização no entorno dos grandes centros urbanos.‖
7
 

A especulação imobiliária e a ação do Estado fazem com que áreas cada vez mais distantes 

sejam ocupadas, nas quais os serviços públicos geralmente são deficientes ou mesmo 

ausentes. Tal processo nem sempre é claro para as pessoas que vivem nesses espaços, já que 

as diferenças de recursos muitas vezes são naturalizadas e despistadas por uma lógica 

individualista, na qual os próprios moradores acreditam ter parcela de culpa pela precariedade 

do local. 

A situação de Palhoça, assim como a dos municípios vizinhos, não é homogênea. A 

infraestrutura é desigual, deixando alguns moradores em situações mais frágeis, ao mesmo 

tempo em que, atualmente, favoreceu um projeto urbano de um bairro bastante elitizado. 

Apesar de muitas mudanças, o município destoa de seus vizinhos, sobretudo se considerarmos 

apenas as regiões centrais. Nesse sentido, minha vivência pessoal certamente influenciou no 

interesse em compreender a vida urbana, a dinâmica de espacialização e, sobretudo, em como 

esse processo é experienciado pela classe trabalhadora. Mas essa percepção não aconteceu de 

imediato, minha conscientização ocorreu juntamente com o processo de pesquisa. 

É comum para a maior parte da classe trabalhadora viver em locais com 

infraestrutura precária e distantes dos locais de trabalho. Quando vivem na capital, geralmente 

ficam longe do espaço "plano", ocupando as favelas. Se a dinâmica dos territórios varia de 

acordo com o contexto, o que permanece é a precariedade estrutural das regiões ocupadas pela 

classe trabalhadora. Nesse sentido, os transportes públicos, mesmo com suas deficiências, são 

                                                      
5
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. Coordenadoria de comunicação social. Ação do MPSC 

requer melhorias no transporte coletivo intermunicipal de Palhoça. Portal de Notícias do MPSC. 23 mai. 2019. 

Disponível em http://abre.ai/bbJp. Acesso em 30 abr. 2020. 
6
 Há vários relatos e flagrantes publicados sobre a lotação e a precariedade nos veículos da empresa JOTUR. Um 

caso em particular, de julho de 2017, obteve grande repercussão: a sanfona de um ônibus articulado se rompeu 

durante uma viagem. O defeito já se apresentava no início do trajeto, mas o ônibus prosseguiu com passageiros, 

até ser impossibilitado pelo acidente. O ocorrido impulsionou o surgimento do Movimento Popular Ônibus de 

Palhoça, com um coletivo de moradores articulado para cobrar posicionamentos do município e denunciar as 

condições do serviço de transporte coletivo de Palhoça. REDAÇÃO NSC. VÍDEO: ônibus da Jotur quebra ao 

meio durante viagem em Palhoça. NSC Total. 07 de jul. 2017. Disponível em http://abre.ai/bbJw. Acesso em 30 

abr. 2020. 
7
 MIOTO, Beatriz; LINS, Hoyêdo Nunes; MATTEI, Lauro. A realidade demográfica de Santa Catarina na virada 

para o século XXI. In: MATTEI, Lauro; LINS, Hoyêdo Nunes. (Orgs.). A socioeconômica catarinense: 

cenários e perspectivas no início do século XXI: Editora Argos, 2010. p. 313. 
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agentes essenciais de cidadania, já que por meio deles as pessoas conseguem ter acesso a 

serviços básicos, como atendimento médico, educação (principalmente superior) e lazer. Os 

longos itinerários não acontecem apenas para se chegar ao trabalho, mas também para se ter 

acesso ao mínimo de estrutura urbana. Sendo assim, a música que iniciou esta introdução 

comunica o sentimento de muitas pessoas que residem nas ―margens da civilização‖ ao 

exprimir um dos maiores problemas urbanos do presente. 

Este problema apresenta pontos de conexão com o contexto estudado nesta 

dissertação, guardadas as proporções e questões específicas. Em outubro de 1952, por 

exemplo, moradores de Florianópolis reclamavam que os passageiros ―estavam enlatados‖ 

nos ônibus, desrespeitando as determinações do número máximo de passageiros definidas 

semanas antes pelo órgão responsável.
8
 O ―desleixo com os horários de ônibus‖, a 

precariedade do transporte e os serviços que não supriam as necessidades da população eram 

motivo de queixas dos moradores de Florianópolis na década de 1950.
9
 

Esta pesquisa identificou as demandas de trabalhadores urbanos de Florianópolis nos 

anos 1950 a partir de reclamações de leitores publicadas no periódico A Verdade, fundado por 

Manoel de Menezes em 1952, que circulou até 1960. Buscou-se compreender a dinâmica 

urbana sob o ponto de vista dos moradores, em vez de buscá-la nos planos políticos e 

institucionais. O objetivo foi mapear experiências de vida urbana por meio das reivindicações 

de quem enfrentava problemas estruturais, ou seja, compreender o direito à cidade demandado 

pela classe trabalhadora de Florianópolis. 

A problemática não surgiu no projeto de pesquisa, mas foi construída nos percalços 

encontrados no processo. Inicialmente, o objetivo do projeto era compreender a relação entre 

trabalho e moradia de trabalhadores(as) do complexo fabril Hoepcke, no pós 1945.
10

 No 

trabalho de conclusão de curso, eu havia estudado trabalhadores(as) de uma das fábricas do 

complexo, a Fábrica de Pontas (pregos) Rita Maria. Na ocasião, pesquisei a inserção de 

trabalhadores(as) negros(as) no mercado de trabalho formal de Florianópolis, na década de 

1920, a partir de livros de registro de funcionários. Para o projeto de mestrado, tive acesso aos 

livros de registro de empregados(as) da mesma fábrica, nas décadas de 1940 e 1950, 

                                                      
8
 O Povo Reclama. A Verdade. 17 out. 1952, p. 2. 

9
 O prefeito é o culpado pelo desleixo nos horários de ônibus na capital. A Verdade. 28 mar. 1955, p. 2. 

10
O título do projeto original era Moradia e trabalho: os significados de cidadania no cotidiano das relações de 

trabalho em Florianópolis na redemocratização (1945-1955). Eu buscava compreender o cotidiano de trabalho 

dos operários das fábricas Hoepcke e identificar seus locais de moradia, enfatizando os efeitos que as políticas 

urbanas causavam em suas vidas. A Carlos Hoepcke S.A. era um grupo econômico de notoriedade em Santa 

Catarina, sobretudo na primeira metade do século XX, contando com três fabricas (rendas e bordados, pregos e 

gelo), localizadas no centro de Florianópolis. 
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depositados no Instituto Carl Hoepcke, órgão responsável pela memória do fundador das 

fábricas. Ao comparar esses dados com os de 1920, percebi que muitos(as) operários(as) ali 

registrados(as) haviam migrado para regiões mais distantes do trabalho, instalando-se 

principalmente nos bairros continentais de Florianópolis. O Instituto estava com grande 

volume dos documentos em questão em um depósito fora de suas dependências. Não estavam 

catalogados, mas aumentaram as possibilidades de pesquisa. 

A relação entre trabalho e moradia se mostrava permeada por vários componentes. A 

Hoepcke possuía uma pequena vila operária, fundada no início do século XX. Casas 

geminadas localizadas na rua acima do complexo fabril, no centro da capital, eram alugadas a 

trabalhadores(as) das fábricas. Nesse sistema, a moradia geralmente está atrelada a questões 

hierárquicas do chão de fábrica, que impunham um vínculo duplo entre trabalhadores e 

patrões. Essas casas foram tombadas em 1986. Fiz visitas ao local para levantar informações 

sobre os moradores e familiares que ainda possuíssem contato com antigos(as) 

trabalhadores(as) da fábrica, além de documentos e fotografias do período. As possíveis 

entrevistas, mesmo poucas, os livros de registros de funcionários(as), a expectativa de um 

acesso a outros documentos, juntamente com periódicos de Florianópolis e fontes 

institucionais, pareciam ser suficientes para a dissertação. 

Nesse sentido, o projeto nasceu do interesse pelo mundo do trabalho republicano e 

pelos estudos que se dedicaram a desvendar as conexões entre os movimentos urbanos e a 

dinâmica do trabalho. Meu objetivo inicial era compreender o ―momento de fusão dos 

conflitos e reivindicações‖
11

 entre esses dois mundos. Porém, as coisas não saíram conforme o 

planejado. Os documentos armazenados no depósito, sob os cuidados do Instituto Carl 

Hoepcke, eram somente registros de funcionários(as) dos estabelecimentos comerciais que a 

empresa possuía em outros municípios de Santa Catarina e livros de contabilidade que nada 

revelavam do cotidiano dos(as) trabalhadores(as). Tinha ao meu dispor apenas os livros 

pesquisados previamente. As entrevistas prometidas por alguns residentes da Rua Hoepcke – 

das casas que pertenciam à empresa – nunca aconteceram, pois ninguém respondeu minhas 

mensagens e ligações. Isso não foi de todo inesperado, afinal, conceder informações sobre sua 

casa e sua própria família a uma desconhecida não parece atrativo. Continuei pesquisando 

arquivos de Florianópolis e buscando pessoas que tiveram vínculo empregatício com as 

fábricas, mas sem sucesso. O cotidiano e as condições de trabalho desses operários ficavam 
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KOWARICK, Lúcio. Escritos Urbanos. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2009.p. 77. 
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cada vez mais distantes. 

Depois de bastante tempo, fui convencida da necessidade de mudanças quanto à 

problemática do trabalho. Começava, então, um novo dilema sobre os rumos da pesquisa: 

qual seria a questão central e que documentos ajudariam a respondê-la? Considerando a 

dinâmica empregatícia de Florianópolis e o adiantado dos prazos em que essas alterações 

ocorreram, pareceu mais executável um estudo centrado nos aspectos da vida urbana, em vez 

de um centrado na relação direta entre os dois mundos. Sei que na prática essa separação é 

impossível, mas em termos de pesquisa, os recortes se fazem necessários. Com auxílio do 

meu orientador, decidi por tentar compreender quais eram as demandas dos trabalhadores 

urbanos de Florianópolis. Tendo em vista as especificidades do local, esse movimento se 

demonstrou importante para que não houvesse a sobreposição de reivindicações específicas de 

trabalhadores(as) de outros lugares sobre a realidade de trabalhadores(as) da capital 

catarinense. 

Entre idas e vindas em arquivos e dúvidas sobre a documentação, o periódico A 

Verdade pareceu ser a fonte que melhor respondia minhas questões. Mesmo que já constasse 

em meu projeto inicial, eu ainda resistia em torná-lo fonte central da análise, pois não era um 

jornal produzido pela classe trabalhadora. Me inquietava a ideia de acabar produzindo um 

estudo voltado à imprensa ao invés de identificar a agência das pessoas em suas lutas pelo 

direito à cidade. A resistência decorria de pitadas de romantismo e imaturidade. 

Após aprofundar a pesquisa, fui percebendo a riqueza dessa fonte. A escolha de A 

Verdade começava a se justificar em função das características principais do periódico. Em 

meio a uma imprensa florianopolitana vinculada aos principais partidos políticos (PSD, UDN 

e PTB) e com pautas relacionadas a Rio de Janeiro e São Paulo, A Verdade abria espaço para 

as questões cotidianas da cidade, destinando um espaço em suas páginas para que os 

moradores se manifestassem. Com colunas como O Povo Reclama, o jornal fomentava a 

participação popular em suas publicações. Era como se Manoel de Menezes, proprietário do 

semanário, incentivasse o uso de seu jornal como uma ouvidoria para a classe trabalhadora. 

As queixas podiam ser feitas diretamente na redação, localizada no centro de Florianópolis. A 

Verdade foi o primeiro periódico da capital a destinar um espaço específico em sua edição 

para os leitores, e o único a movimentar tamanha participação na capital.
12

 

                                                      
12

Três anos depois da inauguração de A Verdade, Juvenal Melchiades de Souza lançou o periódico A Semana 

(1955). Os dois jornais tinham posicionamentos políticos distintos, mas ambos tinham pautas locais. A Semana 

também publicava uma coluna com reclamações populares, chamada Tribuna do Povo, com a veiculação das 
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A identificação, levantamento e análise das fontes foi uma etapa longa e difícil na 

pesquisa. De fato, isto é sempre um desafio ao ofício de historiadoras e historiadores, consiste 

no problema técnico de se fazer história, principalmente quando o objetivo é compreender 

dinâmicas de uma população que deixou poucos rastros.
13

 Muitas vezes, o recurso para se 

chegar aos ―inarticulados‖ são fontes institucionais sem ligação direta com os sujeitos, 

geralmente carregadas de pré-julgamento. Nos cabe, então, perceber os limites desses 

documentos e extrair o máximo de informações de suas entrelinhas. Como bem apontou 

Maria Helena Rolim Capelato, a imprensa escrita registra a vida cotidiana nas suas múltiplas 

facetas, permitindo saber como viviam os ―ilustres‖, mas também os anônimos.
14

 

A definição e a busca de fontes não foram as únicas dificuldades. As angústias e 

incertezas com os rumos da pesquisa, a qualidade do trabalho e a capacidade para realizá-lo 

também estiveram presentes em todo o processo. Dizem que a sensação é ―normal‖ na vida 

acadêmica, mas tendo em vista o adoecimento que causa, penso que não deveria ser 

naturalizada desta forma. Apesar de haver uma disposição crescente para se falar sobre o 

assunto na academia, o que me parece ser um ótimo primeiro passo, há poucas mudanças na 

prática. 

Terminada esta dissertação, fica evidente que minha total falta de conhecimento 

sobre a pós-graduação pesou neste processo. Assim como muitos brasileiros, integro a 

primeira geração familiar a entrar na universidade, universo que foi aberto na graduação, na 

qual as possibilidades de futuro me foram ampliadas, mas também escancaradas as 

desigualdades da sociedade brasileira. E isso ficou ainda mais evidente na pós-graduação. 

Como se os obstáculos pessoais não fossem suficientes, desde que ingressei no mestrado, a 

conjuntura política do país só fez piorar. A desvalorização da área educacional, iniciada em 

2017, se agravou de forma assustadora após as eleições de 2018. Qualquer exercício 

intelectual é considerado um ultraje por ―nosso governo‖, a ciência e as universidades são 

constantemente desacreditadas, e o cenário é especialmente nebuloso para quem se dedica ao 

ofício do ensino e ao estudo dos processos históricos. Carrego igualmente uma frustração por 

                                                                                                                                                                      
queixas diferente daquela de A Verdade. Mesmo que com um discurso demagógico, Menezes e seu periódico 

forneciam mais informações e espaço para os problemas da cidade e os sujeitos que executavam as reclamações. 

Soma-se a isso a irregularidade de publicação de A Semana e hiatos no acervo disponível na Biblioteca Pública 

de Santa Catarina. Nesse sentido, este trabalho se concentrou nas reclamações publicadas em A Verdade (esta é 

melhor abordada no segundo capítulo da dissertação). O acervo disponível de A Semana foi pesquisado mesmo 

assim, sendo também utilizado como fonte de apoio para a análise. 
13

HOBSBAWM, E. J. A História de baixo para cima. In: HOBSBAWM, E. J. Sobre História. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2013. p. 285. 
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ter extrapolado os prazos para a conclusão deste mestrado. Penso se o problema sou eu ou se é 

o funcionamento da pós-graduação; talvez sejam ambos, mas me consolo com as discussões 

no campo do ensino que demonstram como o processo de aprendizagem não é uniforme, já 

que cada pessoa tem seu tempo e formas de lidar com ele. Foram muitos os fatores que 

influenciaram esta escrita, o cansaço e o pessimismo do contexto, mas também o desejo 

genuíno de aprender e a paixão pelo tema estudado. As etapas deste trabalho foram tortuosas, 

como para a maioria, mas acredito ser importante revelá-las, afinal, são parte da minha 

formação como pesquisadora e integram este resultado final. Apresentadas as questões sobre 

os bastidores, se faz necessário entender algumas escolhas teóricas e inquietações que 

balizaram este trabalho. 

Os dois pilares que sustentavam o projeto inicial – o ambiente de trabalho e a vida 

urbana – continuaram na nova problemática, mas com um foco diferente. O tema e o período 

redefinidos se justificam em função dos acontecimentos no contexto nacional e suas 

especificidades em Florianópolis. O mundo do trabalho republicano na capital catarinense é 

algo pouco explorado, e acredito que o quadro local das iniciativas econômicas contribui para 

isto. No pós 1945, a fumaça das chaminés das fábricas era o principal termômetro do 

desenvolvimento, já que a industrialização era o grande projeto econômico nacional. Mas 

Florianópolis não seguiu esse caminho. No levantamento do Anuário Estatístico de 1945, das 

21 capitais arroladas, sua posição era a terceira, com menor número de estabelecimentos 

industriais – 13 indústrias, contando com 530 trabalhadores(as).
15

 O setor comercial, de 

prestação de serviços, de profissionais liberais e sobretudo o Estado, através de empregos 

públicos, eram considerados a principal dinâmica de trabalho. Não havia um ramo econômico 

forte que fomentasse a maior parte dos empregos, e as ocupações da classe trabalhadora de 

Florianópolis eram variadas. Esse aspecto dificulta o mapeamento dos indivíduos e seu 

cotidiano nos ambientes de trabalho. Além disso, acredito que a ausência de estudos sobre o 

tema faça parte de um projeto local elitista de memória. A organização de alguns acervos é 

um dos sintomas. Os processos trabalhistas de Florianópolis – documentação da Justiça do 

Trabalho amplamente utilizada em pesquisas sobre trabalhadores(as) no Brasil – estão 

dispostos em quatro caixas no Memorial do TRT-12 (Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 

Região - SC). Todos os processos desde 1941, das três instâncias de julgamento (Junta de 
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Para comparação, em Curitiba 173 estabelecimentos foram indicados, com 8.890 trabalhadores(as); em Porto 

Alegre havia 401 indústrias, com 22.188 trabalhadores(as). BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTATISTICA. Anuário Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: Tipografia do Departamento de Estatística e 

Publicidade, 1946. p. 365. 
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Conciliação e Julgamento, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho), 

estão nestas poucas caixas. Ao analisá-los, fica claro que houve uma seleção (cujos critérios 

não estão disponíveis no acervo), na qual apenas alguns processos foram conservados. O 

acervo do DOPS (Delegacia de Ordem Política e Social) de Santa Catarina, outra 

documentação rica para estudar as estratégias de luta dos(as) trabalhadores(as), simplesmente 

sumiu. Há rumores de que a documentação foi perdida nas intensas chuvas dos anos 1980 ou 

mesmo que tenha sido incinerada.
16

 Ou seja, os rastros mais ―comuns‖ da classe trabalhadora 

foram apagados. É nesse sentido que optei por utilizar a categoria classes trabalhadoras mais 

do que classes populares (mesmo que esta também apareça no trabalho). O conceito de 

classes populares é geralmente utilizado para designar atores políticos múltiplos, com 

comportamentos muitas vezes imprecisos.
17

 Penso que nessa categoria também se encaixam 

os sujeitos deste estudo, porém, o conceito de classe trabalhadora exprime com mais clareza 

os objetivos da pesquisa. 

Para E. P. Thompson, a classe trabalhadora ―faz-se‖, com base nas experiências que 

compartilha e na maneira como se articula contra interesses antagônicos aos seus. Isso ocorre 

no contexto em que está inserida, ou seja, é uma categoria histórica, sempre em diálogo com a 

realidade e com um contorno definido por suas lutas.
18

 Sendo assim, as classes trabalhadoras 

não se constituem apenas no ambiente de trabalho, uma vez que suas reivindicações por 

melhorias no espaço urbano e nas condições de vida são compreendidas como conflitos de 

classe igualmente, exprimindo diferentes concepções e desejos quanto à organização da 

cidade: são interesses distintos em conflito.
19

 Fazer uso do conceito de classes trabalhadoras 

para se referir a moradores(as) de Florianópolis que reclamavam os seus direitos à vida 

urbana, além do aspecto teórico mencionado, também é um posicionamento político que 

reafirma a existência de conflitos de classes muitas vezes esvaziados pela memória local. 

Se os(as) trabalhadores(as) de Florianópolis encontravam uma dinâmica 
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empregatícia distinta daquela do projeto nacional, isso não acontecia com o planejamento 

urbano. O processo de urbanização brasileiro é caracterizado pela expulsão da pobreza do 

centro da cidade, e em Florianópolis não foi diferente. Uma série de políticas públicas de 

regulação do espaço da urbe foram implementadas ao longo do século XX. Demolições de 

prédios residenciais acessíveis à classe trabalhadora aumentaram consideravelmente a partir 

de 1905. Práticas e hábitos da população mais pobres foram paulatinamente proibidos, como a 

criação de animais para consumo próprio em residências no perímetro urbano. O processo de 

urbanização se intensificou com uma série de obras e a própria legislação na década de 1920. 

Duas obras específicas foram fundamentais: a inauguração da Ponte Hercílio Luz (1926), que 

transformou a dinâmica da cidade com o acesso terrestre entre a Ilha e o Continente, e a 

Avenida do Saneamento (1922), atual Avenida Hercílio Luz. Ambas marcaram o auge do 

processo de expulsão da parcela mais pobre da população da área central, empurrada para os 

morros de Florianópolis e regiões mais distantes do centro.
20

 Essas práticas ocorreram sob a 

égide da saúde pública, embelezamento e modernização da cidade. 

A partir da década de 1950, novos projetos deram continuidade ao processo de 

urbanização iniciado décadas antes no Brasil. A expulsão das classes trabalhadoras dos 

centros das cidades continuou, mas com os novos contornos do nacional-desenvolvimentismo. 

Tais reformas se ligavam ao crescimento imobiliário e à expansão em grande escala dos 

investimentos capitalistas. A lógica da produção pautava o planejamento do solo urbano e, 

nesse sentido, Florianópolis se concentrava em superar a imagem de ―local atrasado‖ e ―fora 

do progresso‖ por não ser industrializada. As feições do município se modificavam em função 

do aumento populacional e da ampliação de seus limites urbanos
21

, período em que foi 

elaborado o primeiro Plano Diretor da Cidade de Florianópolis. Na década de 1950, os 

projetos de desenvolvimento econômico para a capital catarinense estavam em disputa, pois o 

caminho da industrialização não era consenso, e o turismo também era considerado uma 

alternativa.
22

 O projeto ainda não estava claro quando se iniciaram os investimentos mais 

robustos dos empresários no ramo (aqui, empresários e líderes partidários se confundem). A 

questão ganhará contornos de um projeto estatal, sobretudo na década de 1970, quando se 
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consolida. O turismo então passou a ser visto como o principal vetor de desenvolvimento 

econômico, e a terra como a mercadoria mais importante de Florianópolis.
23

 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo entender as reivindicações 

dos(as) moradores(as) da cidade neste contexto em que a dinâmica da urbanização colocava 

os interesses rentáveis como o principal fator para o desenvolvimento de políticas urbanas. A 

cidade aqui não é compreendida apenas pela delimitação espacial, mas de acordo com as 

características apontadas por Raquel Rolnik, que a descreve como ―um campo magnético que 

atrai, reúne e concentra‖. A imagem considera que a vivência nas cidades implica 

necessariamente em viver de forma coletiva, sendo indissociáveis a existência material e a 

política. Portanto, as cidades são, antes de tudo, arenas de conflitos.
24

 

O recorte temporal se fez em função do contexto de ampliação de pautas e 

reivindicações dos bairros urbanos. O final da Segunda Guerra Mundial deixou marcas sociais 

e econômicas no mundo. No Brasil, o evento veio acompanhado pelo fim do Estado Novo e a 

consequente abertura para um período democrático. Mesmo com limites nessa democracia e 

resquícios do autoritarismo, a sociedade brasileira assistiu a avanços socais e ao alargamento 

da participação popular na política. Essa expansão ocorreu de muitas formas, como voto, 

movimentos grevistas, emergência de organizações de bairros e partidos políticos classistas, 

que eclodiram nos grandes centros urbanos e se expandiram para todo o território brasileiro 

nos anos posteriores. O cenário também está atrelado a embates partidários e seus 

protagonistas, que precisavam conquistar e disputar o eleitorado. As reclamações da 

população via imprensa aqui estudadas integram esse quadro de ampliação da participação 

popular na esfera pública. Ao efetuarem as queixas quanto aos problemas que encontravam no 

cotidiano, as pessoas reivindicavam seus direitos políticos. 

Procurei atentar para os efeitos da conjuntura sobre a vida da classe trabalhadora de 

Florianópolis e ao quanto esses elementos se mesclaram com o surgimento e sucesso de A 

Verdade. Manoel de Menezes, proprietário do periódico, construiu uma carreira política de 

forma relativamente independente das grandes figuras dessa esfera na capital. Seu acesso ao 

grande público leitor e eleitor se deu pelo jornal, através de uma linguagem e de ações 

caracterizadas pela demagogia. Busquei, assim, entender o papel que as reclamações dos 

leitores teve na construção dessa carreira e se foram ou não utilizadas como objeto de 
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campanhas eleitorais. A análise atentou para a periodicidade de publicação das queixas, o 

formato de sua veiculação, sua relação com os períodos eleitorais e que assuntos angariavam 

mais espaços nas páginas do jornal. 

Seria ingênuo não perceber que esse espaço de abertura à classe trabalhadora sempre 

esteve carregado de interesses. Percebe-se que havia limites na publicação dessas 

reclamações, que passavam por um crivo da direção do jornal e provavelmente eram 

excluídas quando diferiam dos posicionamentos desta.
25

 Por outro lado, é certo que as queixas 

não eram forjadas, e a própria seleção para a veiculação não poderia ser rigorosa ao extremo, 

afinal, o jornal almejava respaldo como espaço legítimo para as reclamações da população. As 

pessoas também exerciam força nessa relação, utilizando o periódico de forma efetiva para 

manifestar suas insatisfações. Procurei entender a relação entre leitores e jornal, dando 

protagonismo aos reclamantes e centrando a análise no conteúdo das queixas, a partir de 

questões como O que os moradores reivindicavam?; Como se identificavam ao periódico?; 

Em que bairros moravam?; e Que conflitos suas reclamações pautavam? 

Para identificar as demandas dos trabalhadores urbanos de Florianópolis na década 

de 1950 nas reclamações publicadas no periódico A Verdade, busquei evidenciar os conflitos 

entre os diferentes projetos de cidade demonstrados pelas queixas, percebendo-as como 

estratégias da classe trabalhadora para alcançar seus direitos. Com o trabalho dividido em três 

capítulos, o primeiro, Urbanização: aumento populacional e transformações na cidade 

apresenta o cenário da urbe. A partir de anuários estatísticos e censos demográficos do 

Departamento de Geografia de Santa Catarina, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 

Catarina (IHGSC) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi possível 

obter um panorama do crescimento habitacional, da densidade demográfica do perímetro 

central e informações a respeito de algumas possibilidades de emprego que os moradores da 

cidade encontravam nos anos 1950. A expansão dos limites urbanos foi abordada em conjunto 

com um breve histórico das ações estatais de regulação do espaço citadino. Por último, foi 

explanada a construção do panorama político-partidário pós-1945, verificando a influência 

dos grupos em relação aos investimentos do Estado em políticas públicas para o meio urbano. 

O segundo capítulo, “A quem reclamar providências?”: queixas populares e A 

Verdade, contextualiza a imprensa de Florianópolis na década de 1950, com atenção à forma 

                                                      
25

É importante destacar que as pessoas compreendem o papel esperado delas nos diferentes espaços em que se 

manifestam. Nesse sentido, é possível que os moradores, de algum modo, endossassem os posicionamentos do 

jornal em suas queixas sabendo das maiores possibilidades de publicação, e por consequência, maiores chances 

de que o problema fosse resolvido ou ao menos que entrasse para o debate público. 
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pela qual as queixas apareceram no periódico, ou seja,  que espaços ocuparam, como foram 

elaboradas, a periodicidade de publicação destas, as mudanças estruturais apresentadas ao 

longo dos anos de funcionamento do jornal, além da distinção entre duas categorias de 

queixas, as pessoais e as coletivas. São igualmente apresentadas as características de A 

Verdade, a trajetória política de Manoel de Menezes, seu proprietário, e como a veiculação 

das reclamações pode ter auxiliado sua carreira política. 

Intitulado “Minha gente, vamos todos reclamar”: as demandas da classe 

trabalhadora de Florianópolis, o terceiro capítulo trata das reclamações coletivas, cotejando 

as reclamações publicadas com as conjunturas nacional e local. Em um segundo momento, é 

traçado o perfil dos queixosos e o mapeamento das reivindicações por bairros, fornecendo um 

panorama sobre os efeitos das políticas urbanas que eram adotadas. Por fim, são apresentados 

os protestos populares ocorridos nas ruas da capital catarinense durante a década de 1950, 

buscando o encontro entre as pautas das manifestações e as reclamações publicadas em A 

Verdade. 
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2URBANIZAÇÃO: AUMENTO POPULACIONAL E TRANSFORMAÇÕES NA 

CIDADE 

 

Em abril de 1955, um morador da Rua Manoel de Oliveira Ramos, no Estreito, bairro 

continental de Florianópolis, reclamava sobre as condições do logradouro, que tinha buracos 

tão grandes que ―até um homem pode esconder-se dentro‖.
26

 Não havia automóvel que 

subisse a rua, condição agravada quando algum morador enfermo necessitava de translado 

para atendimento médico. Deficitária, a região também não contava com água encanada nem 

energia elétrica. O morador pedia ao prefeito Osmar Cunha, do Partido Social Democrático 

(PSD), que intercedesse a favor do populoso e precário bairro. Por conta dessa precariedade e, 

sobretudo, do aumento populacional, os bairros continentais eram peça importante do debate 

político. Os(as) moradores(as) do Continente correspondiam a 26% dos eleitores da capital e 

conheciam sua força eleitoral. 

Os problemas citados pelo morador da Rua Manoel de Oliveira Ramos eram 

consequência de uma série de fatores e inserem-se num processo nacional de urbanização do 

período. Nos anos 1950, o rápido crescimento populacional foi um agravante à falta de 

planejamento para a região e todo o município, alterando alguns cenários e hábitos, 

principalmente na região central. O Brasil assistia então ao início de um processo migratório 

intenso, quando muitas pessoas saíram de regiões rurais para viver nas capitais e centros 

urbanos. Apesar de ser um país predominantemente rural, com 63,84% dos habitantes nessas 

áreas, o crescimento da população urbana foi de 79,2% (tornando-se majoritária na década de 

1970), enquanto a rural cresceu 17,7%. A região Sudeste foi a que mais recebeu migrantes, 

oriundos em grande parte da região Nordeste. Este evento está ligado ao processo de 

industrialização promovido por Getúlio Vargas (1951-1954) e Juscelino Kubitschek (1956-

1961). Por ser a região com mais infraestrutura e a mais industrializada, o Sudeste atraiu 

milhares de pessoas, sendo São Paulo o centro deste processo.
27

 Desse modo, as capitais do 

país, em proporções e fenômenos diferentes, tiveram um inchaço populacional provocado não 
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O Povo Reclama. A Verdade. 18 abr.1955, p. 5. 
27

―Esse deslocamento, também chamado de êxodo rural, provocou a mudança de um modelo agrário-exportador 

para um modelo urbano-industrial [...] Além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento 

campo-cidade, dois outros fatores, como a concentração fundiária e a mecanização do campo‖. GIRARDI, 

Eduardo Paulon. Atlas da questão agrária brasileira. Disponível em https://goo.gl/sj8jte. Acesso em 27 out. 

2018. 
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apenas pelo êxodo rural, mas também pelo do aumento demográfico ocorrido em todo o 

país.
28

 

Estes acontecimentos repercutiram na capital catarinense nas proporções de um 

município pequeno. O crescimento populacional se deu de maneira paulatina, tornando-se 

mais visível a partir da década de 1940 e intensificando-se nas décadas posteriores. A tabela 

abaixo demonstra a variação do crescimento absoluto do município entre 1920 a 1960: 

 

Tabela 01: Crescimento populacional de Florianópolis de 1920 a 1960
29

 

1920 1940 1950 1960 

41.338 46.771 67.630 97.827 

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1920, 1940, 1950 e 1960. 

 

A taxa de crescimento populacional entre as décadas de 1920 e 1940 foi de 13,14%. 

O indicativo para o período de 1940 a 1950 foi de 44,6%, percentual que se manteve na 

década posterior. É inegável que o salto populacional do município a partir de 1940 teve 

implicações diretas em diferentes setores locais, principalmente considerando-se o aumento 

demográfico ínfimo das décadas anteriores. A expansão dos limites de Florianópolis, com a 

anexação do Distrito do Estreito em 1944, reforçou essa dinâmica. Situado no Continente, o 

bairro Estreito pertencia ao município de São José, e estava próximo ao centro de 

Florianópolis.
30

 Após a inauguração da ponte Hercílio Luz em 1926, a interação entre as duas 

localidades se intensificou. O bairro passou a ser densamente ocupado por pessoas de baixa 

renda e setores da classe média, gerando interesse econômico nos ramos fundiário e 

imobiliário.
31

 Segundo Wilmar Dias, aproximadamente um quarto da população 

florianopolitana vivia na parte continental do município em 1947, por conta do baixo custo de 

vida e da proximidade com o centro da capital.
32

 Quando foi anexado a Florianópolis, o 
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Neste período, a taxa de fecundidade era alta, com queda na taxa de mortalidade no Brasil. Mais explicações 

acerca dos indicativos demográficos, ver: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 

Tendências demográficas no período de 1950/2000. Publicação: 2000. Disponível em https://goo.gl/86YeJx. 

Acesso em 27 out. 2018. 
29

O ano de 1920 foi utilizado como referência, pois não houve censo em 1930; não foram encontrados dados 

precisos sobre a população exata de Florianópolis para este ano. 
30

A anexação foi efetivada por Nereu Ramos pelo Decreto-lei n. 951, de 1º de dezembro de 1944. In: WOLFF, 

Edson Avila. As bases de um planejamento urbano participativo em Florianópolis: os últimos anos de 

elaboração do Plano Diretor de Distrito Sede de 1997. 2015. 363 f. Dissertação (Mestrado) - Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em https://goo.gl/GUEzk. 

Acesso em 14 jun. 2018, p. 29. 
31

SUGAI, Maria Inês. As intervenções viárias e as transformações do espaço urbano: a via de contorno norte-

Ilha. 1994. 1v. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 1994, p. 50. 
32

DIAS, Wilmar. Florianópolis: Ensaio de Geografia Urbana. In: DEGC: Boletim Geográfico. Florianópolis, 

Departamento Estadual de Geografia e Cartografia, ano 1, n. 2,julho, 1947, p. 9. 
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Estreito era mais extenso do que é atualmente, pois abrangia outros bairros que hoje 

pertencem a Florianópolis e São José.
33

 O mapa 01 apresenta o município de Florianópolis e 

suas divisões distritais na década de 1940. 

 

Mapa 01: Município de Florianópolis e sua divisão distrital na década de 1940 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis. Catálogo Turismo, 1955; WOLF, 2015. p. 33. 

 

A taxa de urbanização de Florianópolis atingiu 52% na década de 1950, número 

abaixo do percentual nacional e do de cidades como Blumenau e Joinville, com crescimento 

urbano no mesmo período de 95% e 158% respectivamente.
34

 Apesar disso, a capital de Santa 

Catarina expandia seus limites urbanos e tornava-se destino para pessoas de municípios 

vizinhos que buscavam melhores condições de vida. Mesmo que não compusesse o grande 

quadro nacional do fluxo migratório, Florianópolis servia de referência social e econômica 

para os municípios próximos. Rodeada por municípios predominantemente rurais, a capital 

catarinense recebia migrantes de Biguaçu, Alto Biguaçu, Tijucas, Tijuquinhas, Três Riachos e 

                                                      
33

O bairro Estreito foi desdobrado em outros, como Capoeiras e Coqueiros; era um balneário requisitado pelas 

classes médias. LUIZ, Karine dos Santos. Permanências e transformações na paisagem continental de 

Florianópolis: os bairros Estreito e Balneário. 2018. 204 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018, p. 90. 
34

CUNHA, Idaulo José. O salto da indústria catarinense: um exemplo para o Brasil apud LOHN, op. cit., 

2016, p. 112. 
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Itajaí.
35

 Ao estudar a realidade ocupacional do Morro da Caixa d‘Água (atual Monte Serrat), 

Camilo Buss Araújo identificou o perfil dos migrantes que se alojaram no referido Morro, 

oriundos(as) majoritariamente de Biguaçu e Alto Biguaçu, essas pessoas cultivavam hortas de 

subsistência com um pouco de excedente para a troca e venda no centro da capital. Esse 

deslocamento teve início na década de 1920, com auge nos anos 1950, como consequência de 

problemas com o solo nos municípios de origem e possibilidades de emprego em 

Florianópolis
36

, principalmente na construção civil. Uma parcela deste grupo era composta 

por famílias negras, em sua maioria, e de origem rural. Esta amostragem é um indicativo 

importante sobre a origem das pessoas que chegavam na capital na década de 1950, num 

movimento que contribuiu para mudanças nas feições da cidade, principalmente nos bairros 

periféricos. 

Mesmo com a taxa de urbanização mais baixa que a de outras grandes cidades 

catarinenses, o crescimento populacional repercutiu na vida dos habitantes, principalmente 

pela infraestrutura precária. Nesse sentido, é preciso compreender as condições que 

Florianópolis oferecia para seus moradores, como possibilidades de emprego e locais onde a 

população mais pobre conseguia morar. 

 

 

2.1. ―E O RESULTADO É A EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE NÚCLEOS 

ESPARSOS DA POPULAÇÃO‖: EXPANSÃO DOS LIMITES URBANOS 

 

A frase de título foi proferida em 1955 pelo prefeito de Florianópolis Osmar Cunha, 

poucos meses após tomar posse, referindo-se aos aglomerados de moradias em partes 

periféricas da cidade.
37

 Com o aumento populacional na década de 1950, houve a expansão 
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Alto Biguaçu atualmente é o município de Antônio Carlos. Três Riachos e Tijuquinhas são bairros do município 

de Biguaçu. ARAUJO, Camilo Buss. Os pobres em disputa: urbanização, política e classes populares no Morro 

da Caixa d'Água, Florianópolis - anos 1950 e 1960. 2006. 170 F. Dissertação (Mestrado) - História, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006, p. 31. Disponível em https://goo.gl/v9MDnU. 

Acesso em 21 set. 2017.  
36

ARAUJO, 2006, p. 32. Uma série de modificações políticas e econômicas presentes desde o período Vargas foi 

dificultando a pequena produção. Para entender como esse processo afetou Florianópolis e os municípios 

próximos, ver: CRUZ, Karina Martins da. A contribuição de alemães e descendentes para a formação sócio-

espacial catarinense: o caso da região metropolitana de Florianópolis (SC). 206f. Dissertação (Mestrado em 

Geografia). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 
37

Há diferença entre os termos cidade e município, conforme o decreto Lei n. 311/1938. A classificação município 

diz respeito a todo o território administrado pela prefeitura, enquanto cidade se refere à área urbana do 

município. Distrito sede é onde se localiza a administração municipal. WOLFF, Edson Ávila. 2015, p. 30. Esta 

dissertação concentra-se na dinâmica de moradia e trabalho urbano, portanto, tratará apenas da cidade de 
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dos limites urbanos de Florianópolis juntamente com a formação mais densa de zonas de 

periferias, principalmente o Morro da Cruz. O polo de crescimento econômico e 

administrativo concentrava-se exclusivamente no centro, região espacial muito restrita. 

O município era pouco povoado, com vazios demográficos em alguns Distritos da 

Ilha, pequenas povoações de difícil acesso, sem conexão entre o centro, que demandava mão 

de obra. O núcleo central apresentava carências básicas de urbanismo, como oferta de água 

encanada, energia elétrica, calçamento de estradas, transporte coletivo, entre outros. Se a parte 

mais urbanizada possuía essas características, é possível imaginar as condições dos locais 

mais distantes e pouco povoados. 

As diferenças entre o centro e interior da Ilha de Santa Catarina, além de estruturais e 

de hábitos da população, eram também jurídicas. A indefinição da esfera responsável por ilhas 

marítimas e algumas mudanças na jurisdição da história republicana do país causavam 

confusão. O silêncio das constituições de 1934, 1937 e 1946 sobre esse aspecto contribuía 

para a imprecisão jurídica.
38

 Como resultado, a legislação sobre a organização urbana de 

Florianópolis – como os Códigos de Postura e o primeiro Plano Diretor (1952) – referiam-se 

somente ao Distrito Sede
39

 e não a todo o município. A indefinição jurídica e as 

características geográficas contribuíam para a dificuldade de conexão entre as diferentes 

regiões da Ilha, que revelam o sentido da frase de Osmar Cunha sobre o município formado 

por ―núcleos esparsos da população‖. A condição jurídica incerta gerou um ambiente 

favorável para a especulação imobiliária, favorecendo a aquisição de imóveis por valores 

muito baixos em recantos da Ilha e mesmo a grilagem e invasão de terras que eram depois 

vendidas. ―Pouco a pouco a terra é incorporada no circuito imobiliário‖.
40

 Essas práticas 

geralmente eram adotadas por pessoas com condições de investir em um negócio que não 

daria um retorno financeiro imediato. As terras eram compradas para construções de imóveis 

ou grandes empreendimentos que iam ao encontro da maior política urbana para Florianópolis 

a partir da década de 1950: a do turismo. 

                                                                                                                                                                      
Florianópolis, se reportando ao local como centro, em alguns momentos. Deste modo, questões relativas ao 

interior do município não serão contempladas. 
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AGUIAR, Ana Cláudia Allet. Natureza jurídica da Ilha de Santa Catarina. 1993. 224 f. Dissertação 

(Mestrado) Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1993, p. 122. Disponível em 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/75980/94453.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Acesso em 02 abr. 2020. 
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 O Distrito Sede na década de 1950 era composto pelo bairro central, os bairros Saco dos Limões e Trindade, 

na ilha e o Estreito, no continente. 
40

CAMPOS, Nazareno José. Usos e formas de apropriação da terra na Ilha de Santa Catarina. Geosul, 

Florianópolis, v.17, n.34, p 113-135, jul./dez. 2002, p. 127. 
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As mudanças urbanas e a expansão do serviço público causaram transformações 

econômicas que ampliaram as ofertas de empregos no núcleo central, atraindo trabalhadores 

para a região e elevando seu crescimento populacional. É plausível supor que os novos 

habitantes se instalavam próximos ao centro por conta das dificuldades — ou mesmo 

impossibilidade — de residir nos bairros mais afastados. As informações da tabela abaixo, 

que relaciona o número de habitantes por Distrito, corroboram esta ideia. O aumento 

populacional ocorrido em Florianópolis a partir de 1940 tinha destino certo, o Distrito Sede. 

 

Tabela 02: Comparação da população por Distrito 

Local 1940 1950 1960 

Município 46.771 67.630 97.827 

Distrito Sede 30.564
41

 51.317 78.752 

Norte 8.367 8.359 10.201 

Sul 4.589 4.365 5.261 

Leste 3.251 5.589 3.613 

Fonte: IBGE. Censos de 1940, 1950 e 1960. 

 

Em 1940, pouco mais de 50% do total de habitantes do município residia no Distrito 

Sede; na década seguinte, o número se elevou para 75,8%, chegando a 80,5% em 1960. Como 

a população concentrava-se na cidade, agravavam-se os problemas de habitação e estrutura. 

As direções nas quais a cidade se expandia se caracterizavam pela precariedade e por 

ocupações não raro irregulares. Grande parte das pessoas que residia nesses locais e 

trabalhava no núcleo central tinha cada vez mais dificuldades para ali se manter, pois o custo 

dos alugueis passou a se elevar, ao mesmo tempo em que diminuía a oferta de imóveis 

residenciais. 

As alterações no cenário e no funcionamento da urbe estavam ligadas a uma 

expansão capitalista que se trajava com o discurso "dignificado" da modernização. Isso 

ocorria já desde o final do século XIX, quando o objetivo das políticas públicas era vencer o 

atraso, assimilado à pobreza. Em 1905, houve pedidos para que se demolissem velhas casas e 

cortiços próximos à Praça XV de Novembro, visando o ―embelezamento e higiene da cidade‖. 

O núcleo central de Florianópolis correspondia então ao entorno da Praça XV e a algumas 

partes dos bairros Figueira e Tronqueira. A região concentrava o comércio e os prédios 
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Este número é a soma da população do Distrito Sede, 25.014 habitantes; do bairro Saco dos Limões, 2.103; e do 

bairro Trindade, 3.441. Estes bairros foram considerados como parte do Distrito Sede a partir de 1950, mas para 

uma dimensão mais aproximada da realidade, os números foram aglutinados também em 1940. 
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públicos construídos em 1910. Isto trouxe mais valorização para o local, dando início ao 

banimento paulatino das habitações populares na região.
42

 

Para regular as construções do espaço central, a Lei 581 de 19 de abril de 1927 

determinou padrões para os novos edifícios que fossem construídos no local. As edificações 

deveriam ter ao menos dois pavimentos, contando com o térreo. A lei passava a impor a 

construção de sobrados onde antes havia casas ―de porta e janela‖, ou seja, moradias de 

arquitetura simples da população mais pobre. A mesma lei determinou a isenção de imposto 

predial por cinco anos para proprietários de edifícios com mais de dois pavimentos e que 

fossem equipados com elevador ―movido a motor‖.
43

 Tais ações foram simultâneas à abertura 

da Avenida do Saneamento (1922), atual Avenida Hercílio Luz, que desalojou muitas famílias 

que ali habitavam. A política urbana implementada na capital corroborou para a retirada da 

face pobre da urbe. A partir de 1919, ao menos 2% da receita municipal foi destinada para 

gastos com desapropriações. Em 1920, esse valor ultrapassou 5% da receita do município, e 

em 1928, a superintendência gastou mais com desapropriações do que o orçamento previa.
44

 

Por conta disso, desde 1920, a maior parte da classe trabalhadora deixara as imediações da 

Praça XV, instalando-se nas proximidades do maciço rochoso, o Morro da Cruz, e no bairro 

continental do Estreito, então sob a responsabilidade do município de São José. 

André Santos demonstrou como o poder público de Florianópolis utilizou diferentes 

caminhos para o distanciamento da pobreza do centro urbano. Sob o guarda-chuva da saúde 

pública, a resolução 206, de 7 de fevereiro de 1920, estabeleceu a cobrança de taxa sanitária 

nas instalações do perímetro urbano, sendo que as casas de habitação coletiva, os famosos 

cortiços, deveriam pagar valores mais altos que os estabelecimentos comerciais.
45

 Em 

decorrência da política sanitária, ficou proibida a criação de animais na região, mas de forma 

seletiva, favorecendo as famílias mais ricas que possuíam animais para transporte e deixando 

na ilegalidade as que criavam animais para subsistência. 

Variadas leis proibiram comportamentos cotidianos dos mais pobres, 

regulamentando até vestimentas e restringindo a presença de pessoas ―maltrapidas e 

descalças‖ em alguns jardins públicos.
46

 Obviamente que entre os diversos decretos da 

Câmara Municipal, um número bem menor impactou de fato a vida das pessoas, pois a 
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promulgação de uma lei não é garantia de sua efetivação. De todo modo, as constantes 

tentativas governamentais para regular o espaço citadino, afastando a população pobre, 

fornece indicativos relevantes para compreender o histórico das políticas urbanas para a 

cidade. 

A exclusão de pobres ao direito à cidade foi algo que perpassou o movimento de 

urbanização das cidades brasileiras no século XX. As estratégias, os discursos e as motivações 

se alteravam, mas se reuniam sob os mesmos termos generalizantes de ―progresso‖ e 

―modernização‖. Entre as últimas décadas do século XIX e início do XX imperou o 

argumento sanitarista, ligado às condições de higiene das moradias. De 1910 até o final da 

década de 1920, prevaleceu o conceito do embelezamento urbano, que incluía obras de 

inspiração sanitarista, mas incorporava questões estéticas.
47

 De modo geral, as políticas 

urbanas pautavam-se por premissas da saúde pública associadas a questões raciais e discursos 

higienistas. Durante o Estado Novo, adotou-se o ―padrão higiênico funcional‖ do início do 

século, mas com viés filantrópico e cívico. Entre a metade da década de 1940 e 1970 primou a 

lógica produtivista da cidade.
48

 Esses diferentes projetos não eram antagônicos, mas 

complementares. 

A divisão temporal é apenas um recurso para visualizar as alterações nos discursos e 

dos planejadores urbanos, inicialmente médicos e depois arquitetos e urbanistas. O nacional-

desenvolvimentismo dos anos 1950 pautou as intervenções na urbe pelo viés econômico. ―O 

urbanismo propôs medidas para intensificar o desenvolvimento e tomar a cidade como um 

espaço de produção, ao qual cada habitante estaria integrado‖.
49

 O debate sobre política 

urbana em Florianópolis seguiu este caminho, elaborando o primeiro Plano Diretor da cidade 

em 1952, submetendo a lógica urbana à dinâmica produtiva.
50

 As dificuldades de conexão 

entre os espaços aparecem como um dos agravantes do ―atraso‖ de Florianópolis. 

A ausência de indústrias modernas e a natureza das ocupações da população 

florianopolitana explicam o ritmo relativamente lento de vida que, [...] 

concorre para a dispersão das habitações e a baixa densidade do conjunto 

urbano. Essa dispersão, que se observa em geral nas nossas cidades, é um 

fator desfavorável à produtividade do trabalho da comunidade e, por outro 
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lado, tornando mais onerosas os melhoramentos urbanos e os serviços 

públicos, contribui para o atraso de nossas urbes.
51

 

 

 

Percebe-se neste excerto do Plano Diretor de 1952 de que forma a cidade passou a 

ser pensada na dinâmica do trabalho, englobando questões como moradia. Assim, essa 

maneira de entender o espaço público trouxe outros impactos nas formas de morar e de 

interagir com a cidade. 

As áreas de expansão urbana nos anos 1950 seguiram as mesmas direções daquelas 

traçadas na década de 1920 – Continente e Leste insular – alargando os contornos do limite 

urbano e acentuando a densidade demográfica. O bairro Estreito estava praticamente todo 

loteado com habitações.
52

 A interação entre Continente e Ilha se tornou efetiva após a 

construção da ponte Hercílio Luz, e o trânsito de pessoas foi facilitado com a instalação da 

linha de ônibus Estreito-Florianópolis e a revogação do pedágio de pedestres em 1930.
53

 

O bairro continental se tornou atrativo para a classe trabalhadora. A trajetória de 

Norisvaldo Willaim, operário-oficial de máquinas na Fábrica de Pontas Rita Maria, da 

empresa Carlos Hoepcke, é exemplar desse processo de deslocamento habitacional. Conforme 

consta no livro de registro de funcionários da fábrica, ele foi admitido na empresa em 1936; 

membros de sua família já trabalhavam ali e todos moravam ao lado da fábrica, na Rua 

Hoepcke, uma pequena rua de casas geminadas que pertenciam à empresa, localizada no 

centro da cidade. O oficial de máquinas casou-se na década de 1940 e continuou vivendo com 

sua família na Rua Hoepcke, até meados de 1950, quando se mudaram para o Estreito.
54

 As 

circunstâncias que o fizeram sair da vila operária são desconhecidas, sendo possível que a 

necessidade de um espaço próprio para sua família tenha motivado a mudança, já que as casas 

da vila eram pequenas. O movimento traçado por Norisvaldo foi algo que aconteceu com 

diversos trabalhadores de Florianópolis no período. 

O crescimento acelerado do número de habitantes nos bairros do Continente se 

tornava interessante para o mercado imobiliário, que via na região um campo promissor para 

investimentos. Vários loteamentos foram abertos no local, destinados principalmente para a 
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classe trabalhadora. Muitos servidores públicos com menor remuneração e contribuintes do 

Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAP) residiam no bairro, como demonstra o mapa 02.
55

 

Já as praias de Itaguaçu e Balneário, também no Continente, eram habitadas por pessoas mais 

ricas, sendo possível encontrar publicidade de terrenos nessas regiões nos jornais da cidade.
56

 

 

Mapa 02: Limite urbano e divisão por renda - 1950
57

 

 

Fonte: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA. Atlas Geográfico de Santa 

Catarina. Florianópolis, série 2. 1958, p. 85. 

 

Na década de 1950, foram aprovados 107 loteamentos em Florianópolis, 53% deles 

no Continente, 16% no núcleo central e 25% na parte leste do Distrito Sede.
58

 A população 

mais pobre residia às margens do traçado urbano, como é possível observar no mapa. No 
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continente, a concentração habitacional se ampliava na direção oeste, para os bairros de 

Capoeiras e Coloninha. A valorização dos investimentos imobiliários e a ampliação do 

parcelamento do solo ocorriam sem a regulamentação do município. Foi somente em 1974 

que a legislação incluiu questões sobre os loteamentos. ―Uma economia pautada no lote 

urbano desenvolveu-se em Florianópolis‖
59

 e esse processo auxiliou a formação de uma classe 

de especuladores imobiliários, composta por grandes empresas e pessoas ricas. A urbanização 

alterava a propriedade e o uso do solo. Passou-se a avaliar a terra não mais por sua capacidade 

natural de produção, mas apenas como terreno, área parcelada a espera de comprador.
60

 A 

terra transformava-se na principal mercadoria de Florianópolis. 

Outra zona de crescimento acelerado ficava a leste do núcleo central, na Ilha, 

acentuando-se nas margens da Avenida Mauro Ramos. A concentração de moradias mais 

precárias ocorreu no local onde se inicia a subida para o maciço do Morro da Cruz, na 

extremidade do limite urbano, também identificado no mapa 02. As avenidas Hercílio Luz e 

Mauro Ramos, ambas a leste da Praça XV, destinavam-se a instalações comerciais e 

residências da classe média. Estes locais foram alvo de diversas intervenções e 

melhoramentos na primeira metade do século XX, políticas que resultaram na demolição de 

casebres, cortiços e na expulsão de populações pobres do local. O mapa 03 demonstra o 

adensamento desta região leste, na subida no Morro da Cruz (década de 1950). 

 

Mapa 03: Densidade demográfica na Ilha - 1908 e 1957 

 
Fonte: LONARDONI, Fernanda Maria. Aluguel, informalidade e pobreza: o acesso à moradia em 

Florianópolis. 2007, p. 47. 
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As zonas de maior aglutinação urbana da Ilha são perceptíveis nesse mapa, que 

também revela a ocupação de outros locais. Como se vê, os pontos vermelhos ao redor do 

Morro da Cruz cresceram até em espaços mais distantes do centro, como atrás do maciço 

rochoso. Os bairros Trindade, Pantanal e principalmente Saco dos Limões, apesar da 

dificuldade de deslocamento, começaram a aumentar gradativamente seu adensamento, sendo 

destino preferencial da classe popular. Dois indicativos da urbanização são o crescimento de 

loteamentos aprovados na região e a anexação dos dois bairros ao Distrito Sede de 

Florianópolis na década de 1950. 

As linhas que demarcam a expansão urbana nos mapas não parecem expressivas à 

primeira vista, mas é preciso considerar que 75% da população do município viviam nesse 

pequeno espaço. A ampliação desses limites e o adensamento intenso constituíram um padrão 

de ocupação que predominou até meados de 1960. Dos locais citados, o Morro da Cruz 

certamente era o que mais impactava o cenário urbano e os ideais de cidade moderna que 

Florianópolis almejava alcançar. A formação das favelas provocava reações naqueles que 

pensavam a construção do espaço urbano moderno e as definiam como ―verdadeiros 

aldeamentos primitivos‖.
61

 

O grande maciço na região central de Florianópolis recebeu suas primeiras moradias 

no século XIX.
62

 No processo inicial de sua ocupação, uma grande parcela de residentes era 

formada por migrantes dos municípios vizinhos, que pela dificuldade com terras impróprias 

para cultivo, deixaram seus locais de origem em busca de melhores condições de vida na 

capital.
63

 No entanto, foi durante o século XX que as habitações tomaram conta de diferentes 

regiões do Morro, avolumando-se em 1950. Este evento está associado à conjuntura 

vivenciada em Florianópolis: muitos dos novos residentes do Morro eram trabalhadores da 

construção civil. O progressivo desmate para obras de saneamento facilitou o processo de 

ocupação, que nas palavras de Wilmar Dias, ocorreu da seguinte maneira: ―as classes 

desafortunadas foram se aglomerando ao longo dos caminhos coleantes, sem obediência a 

norma alguma, transformando, em pouco tempo, as encostas mais suaves dos morros em uma 

série de favelas‖.
64

 As construções foram realizadas em terrenos do estado ou em terras de 

particulares adquiridas por custo acessível. Os principais pontos de habitação assinalavam 
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também o limite urbano da ilha, sendo eles Morro da Caixa d‘Água (atual Monte Serrat), 

Morro da Nova Descoberta, Morro do Chapecó (atual Morro do 25), Morro da Mariquinha, 

Morro do Mocotó e Nova Trento.
65

 Ali predominavam ocupações irregulares, insalubres e em 

área de risco, mas acessível a uma população pobre sem opções de moradia.  

A condição de privacidade no espaço interno da residência é uma característica de 

distinção entre moradias de ricos e pobres. A lógica do privado não entrava nos cortiços e 

casebres construídos nas margens do centro da cidade. Em muitos casos, mais de uma família 

dividiam a mesma casa, ou até mesmo os cômodos. Quando não se chegava a esse extremo, as 

construções eram tão próximas que as conversas no interior de uma casa eram facilmente 

ouvidas na residência vizinha. A parcela populacional de mais alta renda e as classes médias 

residiam preferencialmente na península norte (ver mapa 02), distribuídas nas Avenidas 

Trompowsky e Rio Branco e nas ruas Esteves Júnior, Alves de Brito e Nereu Ramos, uma 

região ―cercada de aprazíveis jardins e parques privados‖.
66

 Esse espaço era composto por 

chácaras distribuídas em extensas áreas, com as casas afastadas das ruas. Na década de 1940, 

alguns desses esparsos terrenos foram desmembrados para a formação de loteamentos. O 

exemplo emblemático é o terreno da família Hoepcke, um dos maiores da região, com 20 mil 

metros quadrados.
67

 O acontecimento não foi por acaso, visto que a valorização fundiária 

ganhava força e esta região era (e ainda é) bastante valorizada. A área de lazer das elites 

locais era principalmente as praias de Coqueiros e Bom Abrigo, no Continente (mapa 02), e a 

partir da década de 1950 as praias ao Norte da Ilha também eram requisitadas. Maria Sugai 

aponta uma ―indecisão‖ dos mais ricos entre permanecer investindo nas praias do Continente 

ou migrar para a Ilha. Uma série de fatores, sobretudo econômicos – como a ampliação das 

atividades administrativas e o potencial desenvolvimento turístico, que criava interesse pela 

região quase não explorada do Balneário Norte – influenciou na escolha pelo investimento no 

Norte da Ilha.
68

 

De certa maneira, foi a parcela da população mais pobre que se deslocou e expandiu 

os limites urbanos da cidade, ao contrário dos mais ricos, que puderam escolher onde morar. 

O aumento dos loteamentos nos limites urbanos integra um processo fundamental na lógica de 

especulação. As regiões distantes do centro e desprovidas de infraestrutura acabam sendo 

estratégicas para ocupação, tanto que os especuladores passam a vender lotes com preços 
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mais acessíveis, atraindo a classe trabalhadora. Uma vez instaladas nesses lotes, as pessoas 

passam a cobrar serviços urbanos do Estado. Para que a infraestrutura, mesmo que precária, 

chegue até esses locais, é preciso passar pela parte desocupada e, consequentemente, valorizá-

la.
69

 Dessa forma, o mercado imobiliário faz pressão por um mínimo de serviços públicos 

nessas regiões e influencia diretamente a má distribuição da estrutura urbana, na qual a 

população pobre é a mais atingida, vivendo nos locais mais precários. 

Esse fenômeno, advindo dos ideais da ―modernização‖, operava em circunstâncias 

contraditórias. Era nos locais de ―personificação do atraso‖ que residiam os construtores das 

obras que levariam a cidade ao tão sonhado caminho do progresso. Essas circunstâncias 

reforçavam as contradições do regime capitalista, com a simultaneidade entre 

desenvolvimento e precariedade das condições de vida dos(as) trabalhadores(as).
70

 

Era inevitável que a situação afetasse a vida cotidiana dos(as) trabalhadores(as) e 

suas diversas maneiras de viver e sentir a cidade. Além de alterarem o espaço, as 

transformações econômicas trouxeram mudanças na dinâmica empregatícia, pois novas 

ocupações surgiram, algumas tiveram ampliação da oferta de vagas e outras desapareceram 

paulatinamente. E quais eram as possibilidades de emprego que novos e antigos moradores de 

Florianópolis encontravam nos anos 1950? 

 

 

2.2 DINÂMICA EMPREGATÍCIA 

 

Florianópolis não figurava no quadro de capitais economicamente mais importantes 

do país. Mesmo em Santa Catarina, a capital não tinha destaque econômico se comparada a 

outros grandes municípios do estado.
71

 Porém, sua condição de capital, a movimentação do 

comércio e a ampliação do setor administrativo representavam uma possibilidade de melhores 

condições de vida para algumas pessoas. Portanto, é necessário situar Florianópolis no 

contexto nacional, mas não perder de vista a realidade da região, pois se as possibilidades de 

emprego pareciam irrisórias em comparação com outros centros urbanos, na lógica local, a 

estrutura da capital ainda se sobressaía.
72
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O porto de Florianópolis, situado na região central, foi um grande impulsionador da 

economia local durante o século XIX, dimensão que perdeu ao longo do século XX. 

Funcionando como intermediário de um comércio exportador/importador que ligava a cidade 

a outras do estado e do país, proporcionava um sistema de contratação ocasional e temporária 

que atraía muitos trabalhadores.
73

 Mas problemas técnicos impediam que navios de grande 

calado atracassem no local, e grandes casas comerciais que utilizavam o comércio portuário 

acabaram por reduzir seus investimentos nas atividades produtivas, diminuindo o uso do porto 

e suas demandas para a solução desses problemas técnicos. A isso somou-se o incentivo ao 

transporte rodoviário e a ampliação do porto de Itajaí. O decréscimo do número de navios que 

chegavam ao porto de Florianópolis evidencia esse processo: 643 em 1940; 184 em 1960.
74

 A 

redução das atividades do porto foi contínua, até sua desativação em 1962. 

Essa situação contrastava com as propostas do primeiro Plano Diretor de 

Florianópolis de 1952. Os urbanistas responsáveis pelo Plano sugeriram a construção de um 

grande porto na parte continental da cidade, para incentivar uma zona industrial na região. O 

objetivo era conectar os dois locais (Continente e Ilha) e criar subsídios para a superação do 

atraso da capital com a industrialização.
75

 Os projetos não foram colocados em prática; não 

houve construção de um porto no Estreito, tampouco a economia de Florianópolis recebeu 

investimentos para atividades industriais. 

O segmento industrial de Florianópolis era composto basicamente por pequenas 

empresas, com poucos(as) funcionários(as). Entre as exceções, estava a Hoepcke, empresa de 

grande envergadura no cenário econômico e social de Santa Catarina. Fundada pelo imigrante 

alemão Carl Hoepcke na última década do século XIX, desde sua criação atuava em diferentes 

ramos, possuindo casas comerciais, cooperativas de crédito, companhia de navegação, 

estaleiro, oficina mecânica e as fábricas de Pontas Rita Maria (1896), de Gelo (1897) e 

Rendas e Bordados (1913).
76

 As casas comerciais da Companhia Hoepcke também tinham 

filiais em outras regiões catarinenses.
77

 A principal atividade se dava no estaleiro, chamado 
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Arataca, e no complexo das três fábricas, localizados no centro de Florianópolis. A empresa 

manteve sua importância econômica e social até meados dos anos 1970. 

Poucos anos após a fundação da Carlos Hoepcke, na última década do século XIX, 

uma pequena vila operária foi instalada em uma rua próxima às três fábricas da empresa. 

Posteriormente denominada Rua Hoepcke, era habitada por trabalhadores da empresa e foi 

integrada à parte urbana do Distrito Central. No momento de sua criação, a vila tinha como 

vizinhos um cemitério e um forno incinerador de lixo, retirados dali na década de 1920, para a 

construção da ponte Hercílio Luz. Até então, a insalubridade, somada à condição rochosa e 

íngreme do solo, fazia com que a região fosse pouco habitada.
78

 Quando a ponte foi 

inaugurada (1926), o local passou a ser mais valorizado, por ser próximo ao único acesso 

terrestre à Ilha. O caso da vila Carlos Hoepcke não se enquadra no padrão nacional de vila 

operária, isolada e com dependência quase total da fábrica. Por situar-se na região central da 

cidade, o lugar foi abarcado pela dinâmica de urbanização.
79

 

Algumas transformações ocorreram na Carlos Hoepcke ao longo do século XX, 

como a transferência da direção da empresa, em 1942, de Dietrich von Wangenhiem para 

Aderbal Ramos da Silva. Isso ocorreu por conta da inclusão da Carlos Hoepcke na ―lista 

negra‖ das empresas catarinenses durante a Segunda Guerra.
80

 Aderbal Ramos da Silva era 

natural de Florianópolis e oriundo de uma das famílias mais tradicionais da política 

catarinense.
81

 Seguindo o mesmo caminho de seus familiares, ingressou na política na década 

de 1930, filiando-se ao PLC (Partido Liberal Catarinense), apadrinhado por seu tio Nereu 

Ramos e desde então assumiu cargos políticos/administrativos no estado. Em 1936, formado 

em direito e com escritório de advocacia instalado em Florianópolis, Aderbal Ramos casou-se 

com Ruth Hoepcke, herdeira da empresa Carlos Hoepcke. Em 1945, participou da fundação 
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do PSD (Partido Social Democrático) e tornou-se um dos principais representantes do partido 

na capital e no estado de Santa Catarina. O político também adquiriu veículos de 

comunicação, como a rádio A Guarujá e o jornal O Estado, periódico de maior circulação no 

estado. Em 1946, candidatou-se ao governo do estado pelo PSD, contra Irineu Bornhausen da 

UDN (União Democrática Nacional), saindo vitorioso das eleições.
82

 Considerado como 

―dono da cidade‖ por conta de seu cabedal político, empresarial e pelos meios de 

comunicação que detinha, Aderbal Ramos teve participação nas principais obras de interesse 

turístico em Florianópolis. Entre 1942 e 1945, seu grupo empresarial praticamente dobrou o 

investimento em ativos imobilizados. A aplicação de capital em imóveis passou a ser superior 

à atividade industrial. A atitude reflete a falta de perspectiva para o ramo produtivo na cidade, 

presente em outras empresas do setor.
83

 Nesse sentido, em um contexto em que as capitais do 

país investiam no desenvolvimento industrial, Florianópolis assistiu um caminho aposto, de 

ações que desindustrializaram ainda mais o município. 

Mesmo com uma empresa da envergadura da Carlos Hoepcke, a capital catarinense 

nunca foi o principal polo industrial do estado, sendo que o mercado de trabalho era composto 

por categorias variadas. A tabela abaixo demonstra algumas das atividades presentes em 

Florianópolis entre 1940 e 1960, e a mão de obra que as movimentava: 
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Tabela 03 - Relação do ramo de atividade e população de Florianópolis em 1940 a 1960
84

 

Atividade 1940 1950 1960 

Agricultura 3.770 3.221 4.567 

Indústrias 3.574 4.528 5.294 

Comércio/Prestação de Serviço 2.420 7.726     -- 

Serviços públicos 4.085 4.966     -- 

Atividades domésticas 18.624 24.800     -- 

Condição inativa 2.109 4.522 15.272 

Fonte: IBGE: Censo demográfico de 1940, 1950 e 1960. 

 

Mesmo que parciais, os dados censitários indicam números baixos de mão de obra 

nas categorias. Tais condições eram utilizadas como justificativa nos discursos sobre o ―atraso 

da cidade‖. Nota-se a falta de informações na coluna referente a 1960, isso ocorreu pois houve 

alteração na publicação das atividades por local neste censo, o que dificultou a analise mais 

apurada dos dados. Isso justifica, em partes, o aumento considerável do ramo de condição 

inativa, que abarcava ―atividades não compreendidas nos demais ramos, condições ou 

atividades mal definidas ou não declaradas".
85

 Como muitas atividades não estavam 

contempladas nesse novo formato, o número elevado era esperado, mas a categoria também 

integrava as ocupações informais, ramo em ascensão e que possivelmente mobilizavam um 

número maior de mão de obra do que o apresentado nos censos de 1940 e 1950.
86

 

Considerando as informações de 1940 e 1950, o nicho de maior expansão foi o de 

prestação de serviços e comércio. O núcleo comercial da cidade situava-se principalmente nas 

ruas Conselheiro Mafra e Felipe Schmidt, no entorno da Praça XV de Novembro e nas 

imediações do Mercado Público e do porto.
87

 A categoria de servidores públicos foi ampliada 

a partir dos anos 1930 em Florianópolis, quando o Estado passou a ser o maior indutor da 
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economia local. Os dados do censo conflitam com os apontados por Peluso Júnior. Segundo o 

geógrafo, em 1940 o setor público era o responsável por 32,5% da oferta de emprego, com 

7.745 pessoas trabalhando nessas atividades. Em 1950, por conta do aumento populacional, o 

número de servidores públicos era de 14.848. Considerando as alterações que o setor causou 

na cidade, os números de Peluso Júnior parecem mais acertados.
88

 

A construção civil também foi impulsionada pelas obras em geral vinculadas à 

administração pública. A construção de edifícios, o alargamento e a abertura de ruas criaram 

um amplo mercado de trabalho, situação que já ocorria desde a edificação da Ponte Hercílio 

Luz. A partir de 1950, a atividade aumentou consideravelmente, tornando-se um atrativo para 

pessoas de municípios limítrofes e regiões do interior da Ilha. Estima-se que antes de 1946 

eram construídas em torno de 50 a 60 edificações por ano; em 1958, mais de 400 construções 

foram efetuadas.
89

 A oferta de emprego no setor estimulou a migração para o Distrito Central 

de Florianópolis. Com o estudo de ocupações de regiões do Morro da Cruz, Camilo Buss 

Araújo aponta a relação entre migração e a urbanização da capital. O caso de Agostinho 

Cardoso é exemplar: carpinteiro, ele e sua família saíram de Alto Biguaçu em 1950 para 

morar em uma região rural de São José. Como as ofertas de trabalho se concentravam no 

centro de Florianópolis, Agostinho se empregou ali, na construção civil. Devido à distância 

entre moradia e trabalho, ele dormia nas obras, encontrando esposa e filhos apenas nos finais 

de semana. Como o deslocamento para o trabalho era extenuante e havia a intenção de manter 

os filhos na escola, a família passou a morar no Morro da Caixa d‘Água (Monte Serrat), com 

o pai de Agostinho.
90

 

As pessoas que chegavam ao centro de Florianópolis vinham de diferentes contextos 

e tinham motivos distintos, mas é certo que o aumento de ofertas de emprego na construção 

civil e em serviços públicos incentivou essas vindas para a capital. O panorama do mercado 

de trabalho de Florianópolis não estava centrado apenas nas atividades aqui explanadas, mas 

estes eram os principais ramos encontrados no perímetro urbano e estavam em contato direto 

com as mudanças que ocorriam na cidade. As transformações causadas por uma nova lógica 

urbana também pautavam os debates políticos. Portanto, entender os projetos políticos para o 

espaço urbano na década de 1950 ajuda a compreender a realidade cotidiana da classe 

trabalhadora urbana de Florianópolis. 
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2.3 O ESPAÇO URBANO É POLÍTICO 

 

A deposição de Vargas, em novembro de 1945, pôs fim ao Estado Novo e marcou 

um retorno democrático do país. As eleições presidenciais e para o Congresso foram 

estabelecidas com a nova lei eleitoral e previstas para o dia 2 de dezembro de 1945. Em julho 

de 1945, o Partido Social Democrático (PSD) foi criado, como uma das vertentes do 

getulismo. Desvinculado da área trabalhista, o partido abrigava membros da máquina 

governamental, interventores estaduais nomeados pelo Estado Novo e importantes líderes 

políticos nos estados. A outra vertente getulista deu origem ao Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), abrigando principalmente membros do aparato assistencialista do governo Vargas e 

dirigentes sindicais. A União Democrática Nacional (UDN) organizou-se como partido de 

oposição, definindo-se como antigetulista, contando com liberais, defensores da democracia e 

dos ―bons costumes políticos‖. Complementando o quadro político partidário, o Partido 

Comunista do Brasil (PCB), que recebera um registro partidário provisório em maio de 1945, 

entrando na breve legalidade que durou até maio de 1947, quando foi cassado, no contexto da 

Guerra Fria.
91

 

O cenário dos grupos políticos de Santa Catarina seguiu a dinâmica nacional. O PSD 

era representado por figuras que estiveram no poder durante o governo Vargas, sobretudo no 

Estado Novo. A UDN era formada, em sua maioria, pelo grupo de opositores destronado do 

poder pelo movimento de 1930. Na sua maioria, as siglas abrigavam as famílias Ramos e 

Konder-Bornhausen, grandes oligarquias estaduais.
92

 

Os dois partidos foram os protagonistas do sistema eleitoral e partidário estabelecido 

com a constituição de 1946. Outras siglas surgidas no período obtiveram votação expressiva 

para cargos legislativos municipais e estaduais, diminuindo essa hegemonia.
93

 A criação de 
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novos partidos e surgimento de novas lideranças inserem-se na conjuntura de maior 

participação popular no jogo político. 

O eleitorado brasileiro crescera consideravelmente nesse período; de 5,9 milhões em 

1945, esse número passou para 7,9 milhões em 1950; em 1960 atingiu 11,7 milhões de 

eleitores. Esses índices representavam 7% da população do país em 1945 e 12% em 1960.
94

 A 

classe trabalhadora era peça fundamental dentro do processo político eleitoral. O pós-guerra 

foi marcado por escassez e elevação de preços, com desabastecimento de gêneros 

alimentícios, intensificados nos anos 1950. Concomitantemente, houve um processo de 

mobilizações populares, sobretudo no meio urbano, denunciando o custo de vida, 

reivindicando melhores condições de trabalho, salários e o direito à cidade – principalmente a 

infraestrutura nos bairros. Diante dessa mobilização em torno da conquista de direitos, era de 

suma importância para os políticos conseguirem estabelecer uma relação direta com a 

população e suas pautas, pois era através do voto dessas pessoas que conseguiriam seus 

cargos públicos. Essa situação auxiliou o surgimento de novas lideranças desvinculadas dos 

principais partidos, que alcançaram notoriedade graças a uma relação mais direta com a classe 

trabalhadora. Os novos elementos do jogo político alteravam a forma pela qual os grandes 

grupos lidavam com a política. 

Com todas essas mudanças, foi necessário avaliar novas formas de se pensar a gestão 

urbana. A racionalidade técnica e o papel social de organização e planejamento das cidades 

foram fundamentais para os urbanistas desse período. Programas de reformas urbanas para 

resolver problemas sociais como a precariedade das habitações dos mais pobres foram 

desenvolvidos em várias regiões do país. O planejamento da urbe ocupou espaço em 

diferentes agendas políticas e técnicos da área estavam percebendo as questões que envolvem 

o funcionamento da cidade a partir de aspectos sociais, demográficos e políticos. 

O urbanismo foi utilizado como instrumento racional para apontar caminhos de 

aceleração da modernização e evitar a eclosão de movimentos espontâneos, advindos de 

problemas sociais. Isso mostra que as cidades não eram pensadas para a inclusão de todos os 

habitantes nem de acordo com suas necessidades específicas. Em sua maior parte, o 

urbanismo era uma ferramenta de grupos com maior poder econômico. Estas questões 

estiveram presentes na América Latina nas décadas de 1950 a 1970. No Brasil, programas de 
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desenvolvimento elaborados por arquitetos e urbanistas fizeram parte de planos de ação do 

segundo governo Vargas (1951-1954) e, sobretudo, de Juscelino Kubitschek (1956-1960).
95

 

Nesse sentido, a elaboração do Primeiro Plano Diretor de Florianópolis estava 

intimamente ligada a essa conjuntura. Sua elaboração começou em 1952, quando o prefeito 

Paulo Fontes contratou um escritório de urbanismo de Porto Alegre.
96

 Membro da UDN, 

Fontes fora nomeado prefeito pelo governador do estado, Irineu Bornhausen, do mesmo 

partido. Como a capital catarinense era considerada território estratégico de segurança, os 

prefeitos eram nomeados pelo governador (com exceção de Heitor Blum, eleito em 1927). A 

eleição direta para a prefeitura de Florianópolis só foi restabelecida em 1954. Os responsáveis 

pelo Plano foram os arquitetos Demétrio Ribeiro, Edgar Albuquerque Graeff e o engenheiro e 

urbanista Edvaldo Ruy Pereira Paiva. O grupo vinculava-se às concepções urbanísticas do 

suíço Le Corbusier, que defendia o planejamento racional das cidades, onde tudo teria uma 

razão de ser, numa lógica de organização útil, para dar conta dos efeitos de uma sociedade 

industrial. Le Corbusier pensava a ―organização das cidades como a conciliação entre homem 

e universo‖.
97

 

Em meio às discussões que ocorriam no Brasil sobre o papel do urbanismo na 

intervenção e normatização de práticas sociais dos espaços da urbe, Edvaldo Paiva 

questionava planos urbanísticos que favoreciam interesses das classes dominantes e com 

pouca vinculação a maioria da população. O Plano Diretor de Florianópolis foi elaborado para 

levar em consideração essas ideias, negando as marcas da cidade tradicional.
98

 O Plano 

referia-se apenas à cidade de Florianópolis, ou seja, à região do Distrito Sede, na Ilha e no 

Continente. A proposta de zoneamento do solo foi pensada de acordo com certa divisão entre 

atividades sociais e econômicas, com criação de zonas comerciais e residenciais em cada 

região. Também foram definidos espaços para atividades culturais, esportivas e sociais, além 

de áreas verdes.
99

 Essa divisão frisava a necessidade de maior conexão entre Ilha e 

Continente. 

O Plano Diretor também salientou a importância da função portuária da cidade. O 

caminho para o crescimento econômico seria o desassoreamento entre a Ilha e o Continente, 

permitindo a entrada de grandes navios, e a construção de um porto na região continental. 
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Sem essa estrutura, Florianópolis continuaria com suas ―feições de atraso‖ e com pouca 

interação entre Ilha e Continente, dinâmica considerada essencial para o desenvolvimento 

urbano.
100

 Apontava-se igualmente a necessidade de investimento em um ramo industrial no 

Estreito. Os urbanistas que pensaram este primeiro Plano Diretor para a capital não incluíram 

o turismo nem uma possível função de centro universitário como projetos de potencial 

econômico. Tais propostas eram, contudo, amplamente defendidas por setores da sociedade, 

sobretudo a imprensa. A versão final do Plano Diretor foi transformada na Lei Municipal 246, 

aprovada na Câmara em novembro de 1956, na administração de Osmar Cunha, do PSD, 

eleito em 1954. Mas ao contrário do que preconizava o Plano Diretor, Cunha apostou no 

desenvolvimento do turismo para impulsionar a economia de Florianópolis. O que era até 

então defendido pela imprensa passou a fazer parte de seus discursos e projetos oficiais.
101

 As 

escolhas de Osmar Cunha apontaram para um projeto de cidade mais próximo dos desejos de 

seus apoiadores. A gestão urbana estava em disputa, e submeter o crescimento da cidade a um 

Plano Diretor contrastava com as práticas administrativas usuais, que aproximavam a gestão 

da cidade dos interesses políticos e empresariais.  

Na contramão da dinâmica nacional que investia na industrialização, as políticas de 

desenvolvimento em Florianópolis direcionaram suas forças para transformar o município em 

centro de atração turística. Grandes iniciativas empresariais da década de 1950 foram ao 

encontro dessa política, quando foi criada a empresa de Transportes Aéreos Catarinenses 

(TAC), por exemplo, para garantir a ligação mais rápida entre as regiões do estado. A 

sociedade anônima contava com a participação de figuras influentes na capital, como Aderbal 

Ramos da Silva (PSD) e Genésio de Miranda Lins, um dos proprietários do Banco Indústria e 

Comércio de Santa Catarina (INCO) e sócio de Irineu Bornhausen (UDN). Outro 

empreendimento fruto de acordos empresariais entre adversários políticos foi o Clube do 

Penhasco, obra pensada como símbolo de modernidade e atrativo turístico. Localizado na 

Prainha, com uma bela vista para a Baía Sul na parte insular da capital, também pertencia aos 

opositores Aderbal Ramos e Irineu Bornhausen. Aderbal Ramos era igualmente proprietário 

da Imobiliária Jurerê, responsável pela construção de um balneário na Praia do Forte, no norte 

da Ilha. A obra iniciada em 1957 prometia ser um dos balneários mais completos do sul do 

país, contando com um luxuoso hotel.
102
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O mercado imobiliário de Florianópolis passou a ser um dos principais investimentos 

de empresários catarinenses, que defendiam a execução de obras para o progresso do 

município, pois, afirmavam, que somente a beleza local não era suficiente para alcançar o 

referencial turístico a que aspiravam. Aderbal Ramos é um dos exemplos de empresários que 

permutaram seus investimentos na capital, migrando da iniciativa industrial para a imobiliária. 

Nesse contexto, a atuação do prefeito Osmar Cunha foi de suma importância para a 

consolidação do turismo como projeto hegemônico de desenvolvimento. ―O turismo alcançará 

a condição de indústria sem chaminé‖.
103

 A disputa pelos possíveis cenários de futuro não 

significavam necessariamente um conflito sobre os rumos da economia, mas sobre a posse 

dos instrumentos para tanto. O controle do Estado permitia a ampliação de poderes 

econômicos já consolidados.
104

 

Mesmo assim, a gestão urbana não poderia levar em conta apenas os interesses de 

grupos dominantes. Os projetos não podiam ser elaborados em uma perspectiva 

exclusivamente vertical, pois havia pressões sociais que vinham das ruas. Os problemas 

habitacionais enfrentados pela classe trabalhadora, o aumento das favelas e o crescente 

descontentamento popular também demandavam a ação do Estado. Nesse sentido, a Câmara 

Municipal de Florianópolis já havia apresentado anteriormente, no 1º de Maio de 1951, um 

projeto de lei para a construção de habitações populares. O projeto destinava 5% da receita 

municipal para a construção de casas populares preferencialmente na região suburbana.  

O presente projeto de lei visa dar explicações ao estatuto pelo artigo 108 da 

Lei Orgânica que manda consignar no orçamento uma porcentagem da 

receita para construção de casas populares. O município, por seus 

representantes, depositários da confiança e aspiração publicadas, toma, com 

o presente projeto de lei, a iniciativa da solução da habitação popular. Além 

de que, equacionado o problema da casa popular, resolve o quisto da 

formação e favelas que dia a dia mais se avoluma. Si aqueles, aos quais cabe 

o dever de executar a lei, deram o devido cumprimento ao verdadeiro 

espírito social da medida legal, estamos certos, o município de Florianópolis, 

dentro de alguns anos, resolverá uma das questões da trilogia das 

necessidades humanas-PÃO-TETO-ROUPA. Aos operários e aos 

desafortunados da nossa terra, é este o nosso presente comemorativo, com 

que a CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, festeja o DIA 1º DE 

MAIO.
105
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O projeto deu origem à Lei 105, de 5 de outubro de 1951, gestão de Paulo Fontes 

(UDN). A redação final alterou a porcentagem de investimento de 5% para 3% da receita 

municipal e estabeleceu as normas para aquisição das chamadas casas populares: apenas 

pessoas sem imóveis poderiam comprá-las, com pagamento à vista ou em prestações mensais 

no prazo de 10 anos, sem juros.
106

 Não houve parecer contrário à Lei na Câmara de 

Vereadores, apenas a apresentação de ajustes e manifestações de apoio. Os membros da casa 

consideravam que a legislação resolveria o angustiante problema de moradia na capital 

catarinense e evitaria as construções clandestinas das favelas, principalmente no centro da 

cidade.
 107

 O projeto de construção de casas em zonas periféricas indica a pouca atenção aos 

reais problemas urbanos enfrentados pela classe trabalhadora. De todo modo, a insegurança 

com a moradia era algo presente, e possuir uma casa, mesmo que distante da zona central e 

sem a infraestrutura urbana, era o desejo de muitas dessas pessoas. Por isso o projeto foi 

apresentado como um ―presente‖ aos trabalhadores(as) no 1º de Maio. Mas como outros 

projetos de lei, o ―presente‖ não se concretizou, pois a legislação da administração Paulo 

Fontes não foi implementada. 

Quatro anos após a publicação da Lei, Osmar Cunha, sucessor de Paulo Fontes, 

enviou um requerimento ao governo estadual voltando à necessidade de construção de 

habitações populares no município. No documento, o prefeito afirmava a disposição em 

atender a Lei 105 de 1951, ainda não cumprida: era preciso ―proporcionar o abrigo aos que 

não possuem casa própria, seja facilitando o terreno, seja até construindo a moradia‖, visto 

que a população mais pobre estava ocupando os arredores da cidade, principalmente os 

morros, ―vivendo em miseráveis casebres, na mais perniciosa promiscuidade e desoladora 

condição de desconforto e higiene‖.
108

 Para tanto, o prefeito solicitava ao governador Irineu 

Bornhausen a doação de um terreno do estado localizado no bairro da Trindade, que abrigou 

anos antes a Colônia Agrícola da Penitenciária, já transferida para o Distrito de Canasvieiras. 

Não foi localizada a resposta do governador ao pedido, tampouco informações sobre a 

implantação do projeto. 
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Tanto a Lei 105/1951 quanto o requerimento do prefeito Osmar Cunha ao 

governador denotam a preocupação com a formação de favelas na parte central da cidade. A 

imagem dessas construções e as pessoas que ali viviam eram a personificação do ―atraso‖ que 

Florianópolis queria ultrapassar. Os morros, nos quais a maioria dos(as) moradores(as) eram 

negros(as), foram o paradeiro da população mais pobre desde as reformas urbanas do início 

do século XX. A divisão social de território entre ricos, pobres, negros e brancos não ocorria 

apenas nos ambientes de moradia, mas também em espaços sociais e culturais. A existência 

de clubes recreativos exclusivos para negros(as) na capital catarinense é um demonstrativo.
109

 

Percebe-se que os debates sobre a habitação social levavam em consideração os 

problemas da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que tentavam afastá-la do centro da 

cidade. O único projeto de moradia popular elaborado em Florianópolis até a década de 1950 

fora a Vila Operária do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI), com 100 

casas localizadas no Saco dos Limões, então bairro da zona suburbana. A obra foi concluída 

em 1942 e, por intermédio do IAPI, os trabalhadores sindicalizados obtiveram financiamento 

de suas moradias por 20 anos.
110

 

Apesar de Osmar Cunha ter afirmado que o problema habitacional receberia atenção 

em seu governo, a crise de moradia persistiu, sem qualquer projeto para saná-la. Ao final da 

administração de Cunha, os jornais da cidade voltavam à necessidade de casas populares no 

Distrito Sede. O periódico A Verdade se dedicou ao assunto, principalmente em 1957, 

cobrando ações da prefeitura sobre a construção de moradias nos moldes da vila operária do 

Saco dos Limões, mas agora com o dobro de habitações, pois os valores dos aluguéis na 

capital estavam cada vez mais exorbitantes. 

Em nossa querida ilha, capital do estado, como nós sabemos, existe muitos 

terrenos desocupados e com uma bonita plantação de capim. Entretanto, 

ninguém toma uma providência em matéria de construir casas nos referidos 

terrenos. Parece até que os donos dos terrenos e a prefeitura acham que a 

criação de mato é mais lucrativa. Com a falta de casas que há para alugar, 

por que a prefeitura não constrói casas populares? Pois uma vila de casas 

além de minorar o problema angustiante da população, concorre para o 

embelezamento da nossa querida cidade. O problema da habitação como 

somos sabedor (sic), é caso sério! E ao meu ver, deve ser olhado com todo o 

                                                      
109

Para saber mais sobre a atuação da população negra nos clubes recreativos de Florianópolis, ver: MARIA, 

Maria das Graças, 1997. 
110

AREND, Silvia; LOHN, Reinaldo. Estado e populações pobres no Brasil: a espacialização da desigualdade 

social em Florianópolis - SC (décadas de 1930-1950). Geosul, Florianópolis, v. 28, n. 56, p 33-64, jul./dez. 

2013, p. 56. Conjunto de fotografia da construção e inauguração da Vila Operária do IAPI de Florianópolis, 

anexo C. 



51 

 

carinho este citado problema a fim de que seja posto um paradeiro neste 

estado de coisas.
111

 

 

 

Em reunião na Assembléia Legislativa em agosto de 1957, o deputado estadual 

Alfredo Cherem (PSD) expôs a disputa de projetos para o vasto terreno na Prainha, região 

central na Ilha a leste da Praça XV. De acordo com o relato do deputado, o prefeito Osmar 

Cunha (PSD) esforçava-se para conseguir a doação do terreno da União à prefeitura para ―um 

plano que se enquadra no Plano Diretor de Urbanização da cidade, [para que se] possa fazer 

urbanismo e ao mesmo tempo possibilitar aos menos favorecidos a aquisição da casa própria‖. 

Porém, o governador Jorge Lacerda
112

, do Partido de Representação Popular (PRP), 

apresentara um projeto conflitante, destinando o espaço para áreas verdes e prédios como 

bibliotecas, museus e auditórios. Alfredo Cherem reconheceu a importância desses serviços, 

mas argumentou que a preocupação deveria ser com o essencial, e o problema da habitação 

era um dos mais urgentes, pois ―nossa capital é das que tem os preços de locação de prédios 

residenciais mais caros, não se podendo traçar um paralelo com outras capitais‖.
113

 

A pouca oferta de moradia para locação e a alta procura interferiam nos preços dos 

alugueis, resultando em ―valores assombrosos‖. Além disso, as condições e localização das 

casas disponíveis eram precárias: 

Nos morros da cidade um barraco de madeira sem água, nem esgoto é 

alugado no mínimo a 800 cruzeiros mensais e o mesmo em Coqueiros, 

distante a 6 quilômetros desta capital, há o caso de velha e decadente 

residência ter sido ultimamente locada por 5 contos ao mês.
114

 

 

 

O alto custo de aluguel estava atrelado ao contexto da década de 1950, no qual a 

carestia assolava a população brasileira, assim como a crise habitacional no país, decorrentes 

de políticas públicas anteriores. Em agosto de 1942 havia sido promulgada a Lei do 

Inquilinato, regulamentando o mercado de aluguéis no Brasil. A legislação determinou o 

congelamento dos aluguéis residenciais por dois anos, baseando-se em valores vigentes em 31 

de dezembro de 1941, e estabeleceu critérios para os valores de locação após essa data. A 

retomada do imóvel pelo locador só era permitida mediante a falta de pagamento pelo 

inquilino, a desapropriação do imóvel, a necessidade do imóvel para residência do 
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proprietário ou a realização de reformas urgentes. O descumprimento da legislação era 

considerado crime contra a economia popular, passível de julgamento pelo Tribunal de 

Segurança Nacional.
115

A lei tinha caráter provisório, justificada pela emergência que as 

condições da Segunda Guerra causavam, mas foi sucessivamente prorrogada, até 1964. Cada 

decreto de prorrogação estabelecia algumas modificações, como em 1943, quando o despejo 

passou a ser permitido se o imóvel em questão fosse demolido para a construção de outro 

maior, além de permitir acréscimos mínimos no valor dos aluguéis, que ainda assim não 

cobriam a inflação do período. Mesmo com os decretos de prorrogação, a restrição aos ajustes 

de alugueis e aos despejos injustificáveis foi mantida.
116

 

Em linhas gerais, a Lei do Inquilinato de 1942, que a princípio tinha o objetivo de 

beneficiar trabalhadores(as), era ambígua e não resolveu o problema habitacional. Ao 

contrário, a série de restrições que impunha interferiu na produção de moradias para pessoas 

de baixa e média renda, pois desestimulou o mercado rentista, transferindo a responsabilidade 

de construção de moradias para o Estado e para os(as) próprios(as) trabalhadores(as). O 

Estado não elaborou projetos que suprissem suas demandas, e as irregularidades cometidas 

por proprietários foram recorrentes. Além disso, o congelamento dos aluguéis também 

contribuiu para o achatamento dos salários dos trabalhadores.
117

 

A legislação influenciou o quadro de ofertas de imóveis residenciais em 

Florianópolis igualmente. A capital tinha um histórico de pouca movimentação populacional e 

as características geográficas dificultaram a ampliação territorial da região central, além do 

contexto de desapropriações no centro da cidade para a elaboração de obras públicas. O auge 

desse processo se deu nas primeiras décadas do século XX, mas as desapropriações 

continuaram ocorrendo. Cartas de dois moradores do Largo 13 de Maio, publicadas no 

periódico A Verdade do dia nove de abril de 1956, manifestavam a insatisfação de 

moradores(as) quanto à desapropriação de 38 casas para a construção do prédio do Instituto 

de Educação. Em cartas distintas, os moradores não se mostravam contrários à construção do 

prédio, mas questionavam a localização da fachada, que segundo eles, deveria se voltar para a 

Avenida Mauro Ramos, e não para o Largo 13 de Maio. A maioria dos(as) residentes da 

região eram locatários(as), e o governo estadual previa indenizações apenas de 

proprietários(as). Onde todas aquelas pessoas iriam morar? Os(as) moradores(as) cobravam 
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uma resposta do governador Jorge Lacerda, pois ―a gente, para conseguir um ranchinho se 

quer para morar, mesmo bem fora do centro, é uma luta que demanda tempo e paciência, 

quanto mais 38 moradias, sendo que grande parte delas [são] confortáveis e amplas‖.
118

 As 

habitações em questão eram pobres, mas sua localização facilitava o deslocamento e o acesso 

dessas pessoas a bens coletivos. Além do desgaste da mudança, os(as) moradores(as) das 38 

casas a serem desapropriadas se preocupavam com a inexistência de casas suficientes para 

alugarem. 

O jornal A Verdade publicou uma nota da redação manifestando seu posicionamento 

a respeito. Mesmo reconhecendo que a reclamação dos leitores era justa e o problema grave, o 

periódico endossou as justificativas governamentais quanto à necessidade de modernização da 

capital catarinense, sendo a população pobre o principal empecilho para tanto: 

É preciso, antes de mais nada, serem transformados esses casebres, 

verdadeiros pardieiros, em prédios modernos. O caso da sua rua, meu 

prezado e aflito leitor, é a afirmação do que estou dizendo, porque o Largo 

13 de Maio é uma das primeiras ruas, pelas quais passam os veículos vindo 

do aeroporto com os forasteiros, e para espanto dos visitantes ali está 

localizado um amontoados de casas antigas e para que não dizer umas 

caindo aos pedaços. É bem verdade que ali estão abrigados uma centena ou 

mais de pessoas honestas que trabalham e tem o mesmo direito de viverem 

como outros também vivem em palácios. Mas a triste realidade é que não 

poderá de maneira alguma permanecer logo na entrada da cidade aqueles 

verdadeiros casebres. O problema é seríssimo não há dúvidas, mas terá que 

ser resolvido de qualquer maneira. Sei meu prezado leitor que outros 

moradores do Largo 13 de Maio, que estas palavras não lhes agradarão de 

forma alguma, mas sendo elas verdadeiras, o jeito é deixarem as opiniões de 

lado e procurarmos a solução para o triste caso. [...] Agora, cabe ao 

governador do estado, procurar da melhor maneira uma solução para abrigar 

todos os moradores do Largo 13 de Maio. Não há dúvida que esta seja a 

inicial medida, você meu caro leitor os tantos outros seus vizinhos precisam 

ser amparados, especialmente, porque gente que trabalha, deve merecer a 

atenção de todos, e muito mais ainda, pelo fato de não terem de momento 

uma casa para morar. 
119

 

 

 

O periódico finalizou a nota pedindo aos moradores(as) que confiassem no 

governador Jorge Lacerda, pois ele certamente agiria da melhor forma para resolver a 

situação. Apesar de discordar da reclamação, o periódico sinalizava uma preocupação com o 

destino dos(as) moradores(as). Conhecido por seu discurso demagógico, ao manifestar 

atenção às pautas de seus leitores, o jornal mantinha sua imagem de ―defensor dos menos 

favorecidos‖. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que apoiava a ampliação da habitação 
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social, cobrando projetos da prefeitura, o periódico defendia a desapropriação determinada 

pelo governo estadual, pois as 38 casas do conjunto habitacional destoavam da imagem de 

uma cidade moderna e turística. Sendo assim, as residências populares que o jornal tanto 

defendia deveriam ser construídas nas zonas periféricas, deixando a região central reservada a 

―prédios modernos‖ que auxiliassem no embelezamento do local. 

A modernização como justificativa para as transformações da urbe conseguiu ser 

hegemônica nos discursos que ecoavam na cidade. Além do debate político, a necessidade de 

modernizar a capital era um consenso na imprensa, que noticiava com empolgação obras de 

qualquer vulto. Os projetos urbanísticos defendidos nas páginas dos jornais previam a 

construção de espaços elitizados e dos locais de investimentos turísticos que começaram a 

ocorrer na década de 1950, como o norte da Ilha. Tais projetos políticos não atingiam todas as 

regiões da mesma forma, sendo assim, ―modernização‖ representava avanço para uns e atraso 

para outros. 

Esse processo está ligado às próprias características do capitalismo, que em algumas 

regiões do mundo se deu pelo desenvolvimento industrial, sob a lógica do mercado e 

transformações de produtos em mercadoria. Já em países periféricos como o Brasil, e em 

locais como Florianópolis, uma periferia dentro do próprio país, estruturas de poder 

dominadas por grupos políticos foram os principais atores desse processo. Na capital 

catarinense, o solo passou a ser o produto de maior investimento e capitalização. Sendo assim, 

o controle político de grupos hegemônicos sobre os meios efetivos de transformações urbanas, 

através da máquina pública, era uma forma real de ampliação do poderio econômico. 

As políticas implantadas ao longo dos anos 1950 e intensificadas nas décadas 

seguintes consolidaram a forma pela qual o plano urbano de Florianópolis se desenvolveu, 

caracterizado por uma lógica excludente. Diante do abismo de infraestrutura entre os locais do 

município, é possível identificar os espaços destinados a pobres e ricos, com as regiões mais 

precárias ocupadas principalmente pela população negra. Conforme já mencionado, essas 

pessoas não eram a preocupação primeira na elaboração de projetos urbanos, mas elas 

pressionavam o poder público para que suas necessidades fossem atendidas. 

Com a ampliação da participação popular no debate público também ocorria a 

ampliação dos meios de luta. Sindicatos, associações estudantis, de bairros e de donas de casa 

eram formas de organização coletiva para suas demandas. A classe trabalhadora também 

ocupava espaço dentro da política institucional, principalmente por meio de cargos eletivos do 

legislativo local, em partidos políticos menores. Individualmente ou por iniciativas coletivas, 
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as pessoas tomavam as ruas para manifestar seu descontentamento e conquistar seus direitos; 

também se dirigiam diretamente aos políticos e pela imprensa. Os problemas urbanos eram 

tratados à luz dos interesses dos grupos dominantes e das demandas dos(as) trabalhadores(as), 

em um jogo de forças desiguais, mas que, ambos os lados precisavam ser ouvidos. Mas quais 

as formas que a população encontrou para fazê-lo? E que demandas eram essas? 
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3 “A QUEM RECLAMAR PROVIDÊNCIAS?”: QUEIXAS POPULARES E A 

VERDADE 

 

No cenário brasileiro pós 1945, a política passou a ter cada vez mais espaço no 

debate público, sendo discutida nos cafés, padarias, bares, transporte público e tantos outros 

locais em que as pessoas transitavam. A imprensa certamente exerceu papel fundamental 

nessa dinâmica. Com a abertura política após o Estado Novo e o fim da censura, os meios de 

comunicação noticiavam ainda mais as manifestações e conteúdos políticos, em alguns casos, 

se posicionando abertamente. A ampliação de acesso à informação, a liberdade de expressão e 

o pluripartidarismo garantidos na Constituição de 1946 auxiliaram a construção de um 

jornalismo opositor e opinativo, tendo a política como principal pauta.
120

 A política como 

assunto em jornais não era novidade, esteve presente desde o surgimento da imprensa 

periódica. A mudança que se operou no contexto analisado reflete-se na forma e na 

intensidade de veiculação dessas informações.
121

 

Além do aspecto político, o desenvolvimento da imprensa está atrelado ao fator 

econômico, que consolidaria o modelo do jornal-empresa no Brasil na década de 1950. A 

transição da pequena para a grande imprensa começou no final do século XIX, no Rio de 

Janeiro, com mudança de estrutura e equipamento gráfico, afetando o ―plano de produção, o 

da circulação, [...] e das relações do jornal com o anunciante, com a política, com os 

leitores‖.
122

 Esse modelo privilegiou a iniciativa de grupos economicamente influentes e 

também fomentou a profissionalização na área. Tais alterações estavam ligadas ao avanço das 

relações capitalistas, que vincularam o funcionamento da imprensa à lógica do capital, ou 

seja, os jornais eram, acima de tudo, mercadorias. Isso impulsionou o investimento em 

mudanças gráficas, editoriais e redacionais – com influência do mercado publicitário – e a 

busca por ―imparcialidade‖. O avanço do jornal-empresa também reduziu o número de 

periódicos em circulação, pois dificultou à pequena imprensa a possibilidade de se encaixar 

no novo modelo de produção.
123

 

A ideia de imparcialidade que a grande imprensa tentava imprimir se referia à sua 

desvinculação de partidos políticos, destacando que seus compromissos e interesses seriam 
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somente com ―a verdade‖. Na década de 1950, esse comportamento ainda era incipiente, mas 

estava se disseminando; o ideal era noticiar os assuntos políticos partidários sem explicitar 

posicionamentos, afastando-se de ligações públicas com partidos. Mesmo com a noção de 

imparcialidade que alguns periódicos pretendiam transmitir, é certo que os interesses políticos 

e mercadológicos estavam presentes e andavam juntos.
124

 

Essa dinâmica refere-se a um nicho da imprensa brasileira, concentrado nas grandes 

cidades. Conforme apontado por Nelson Werneck Sodré, a imprensa tipográfica sobreviveu 

no interior do país,
125

 mas percebe-se que o modelo de pequena imprensa também continuou 

funcionando em capitais periféricas como Florianópolis. Na capital catarinense, os jornais 

ainda mantinham vínculos claros com partidos e figuras políticas, além de frutos de iniciativas 

individuais ou de grupos pequenos. Os periódicos tinham sua imagem e ideias geralmente 

personalizadas em um único indivíduo, quase sempre seu proprietário, ou mesmo a um 

partido político. 

Florianópolis não experienciou a diminuição no número de periódicos. O período foi 

marcado pela expansão significativa do número de jornais em circulação na cidade. Até a 

década de 1950, havia quatro periódicos em Florianópolis: O Estado (ligado ao PSD), Diário 

da Tarde (ligado à UDN) e A Gazeta (que alternava seu apoio aos dois partidos), com 

circulação diária; e o periódico quinzenal O Apóstolo, vinculado à Congregação Mariana 

Nossa Senhora do Desterro, dirigido, sobretudo, a leitores católicos. Em 1950, começou a 

circular o jornal A Evolução, semanário de Telmo Ribeiro e Rafael Cruz, vinculado ao Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). No ano de 1952, foram lançados os jornais O Tempo, do médico 

J. J. Barreto, e A Verdade, de Manoel de Menezes, ambos com circulação semanal. Em 1955, 

foi lançado o periódico A Semana, de Juvenal Melchiades de Souza; em 1956, começaram a 

circular A Resistência, de Paulo Konder Bornhausen, Ruy Hulse e Volney Colaço de Oliveira, 

e O Independente, jornal do Distrito do Estreito.
126

 

A novidade não estava apenas na quantidade de periódicos circulando na cidade, mas 

também nos conteúdos por eles abordados. Os assuntos locais ganharam mais espaço, que até 

então era geralmente ocupado por pautas da imprensa carioca e paulista, com ênfase em 

acontecimentos nacionais. De maneiras distintas, os periódicos que começaram a circular na 

década de 1950 em Florianópolis preocupavam-se mais com as discussões locais, mesmo 
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aquelas nas quais a dinâmica nacional ainda era a principal pauta. Nesse sentido, a imprensa 

periódica passou a exercer papel importante para as demandas cotidianas das pessoas que 

viviam na cidade, atuando como canal de politização dessas demandas.
127

 Os periódicos A 

Verdade (1952) e A Semana (1955) se destacaram nesse aspecto. 

O jornal A Verdade inovou a linguagem jornalística local, debatendo temas políticos 

da cidade, se posicionando a favor da classe trabalhadora e criticando com frequência as 

principais figuras políticas. Totalmente identificado com seu proprietário, Manoel de 

Menezes, o periódico se colocava como fiscalizador do aparato estatal contra os desvios 

recorrentes da máquina pública. Foi certamente o periódico que mais forneceu espaço para as 

pautas locais e, sobretudo, para as demandas populares em suas colunas de reclamações, 

tratando-as pelo viés assistencialista. Já o periódico A Semana noticiava os debates políticos e 

os problemas da população sob outra ótica, enfocando os direitos de cidadania dessas pessoas. 

O proprietário do periódico, Juvenal Melchiades de Souza, tinha afinidade ideológica com o 

comunismo, e isso repercutia nos assuntos que divulgava em seu jornal.
128

 

Apesar das diferenças de abordagem e posicionamento, os dois periódicos deram 

visibilidade inédita para demandas e dinâmicas locais, enfatizando as difíceis condições às 

quais a população da cidade era submetida, disponibilizando colunas de queixas para seus 

leitores. Com formato e resultados distintos, ambos incentivaram a participação dos(as) 

leitores(as) na construção das denúncias que publicavam. A postura também servia como 

estratégia para se destacarem no meio jornalístico, possibilitando um espaço importante para 

expressão e participação da classe trabalhadora no debate público. Essa atuação certamente 

encontrava limites, como a taxa de analfabetismo do município, de 27,95% entre a população 

de 15 anos ou mais.
129

 Apesar de alto, o número era inferior ao índice nacional, com 50,5% da 

população brasileira a partir de 15 anos sem saber ler e escrever.
130

 Mesmo assim, é provável 

que as pessoas que não sabiam ler tivessem acesso às notícias dos periódicos por meio de 

conversas ou leituras coletivas que ocorriam nos espaços públicos. A influência que a 

imprensa periódica estava exercendo no cotidiano da população urbana de Florianópolis é 

inegável. 
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Considerando o espaço destinado às pautas populares, o jornal A Verdade obtinha 

mais resultados do que A Semana. Sua tiragem foi consideravelmente superior, o período de 

circulação foi mais longevo e constante
131

 e a participação popular parece ter sido mais 

efetiva. A Verdade abriu sua redação para receber pessoalmente seus leitores e ouvi-los, 

enquanto A Semana priorizava a comunicação por cartas. O periódico de Manoel de Menezes 

foi o pioneiro em Florianópolis a manter essa dinâmica, e suas notícias referiam-se quase 

exclusivamente ao município. Nesse sentido, é fundamental entender como A Verdade 

operacionalizou a participação popular, como e quando abriu esse espaço em suas páginas e 

que assuntos os leitores levavam até o jornal com as suas reclamações. 

 

3.1 ―OS JUSTOS RECLAMOS DO POVO‖ 

 

―A quem reclamar providências?‖. Com essa pergunta, Eurico de Souza finalizou sua 

reclamação sobre a iluminação pública do bairro Capoeiras, no Continente, onde residia. A 

população sofria diariamente com a falta de luz. A queixa foi publicada no segundo número 

de A Verdade, em 22 de agosto de 1952, inaugurando a coluna O Povo Reclama.
132

 Não era a 

primeira vez que Eurico de Souza reclamava através da imprensa, pois em fevereiro de 1952, 

enviara uma carta para O Estado relatando o mesmo problema de iluminação em seu bairro. 

Ele já havia procurado os órgãos competentes e conversado diretamente com o diretor da 

Secretaria de Obras Públicas; como não obteve resultados, restou-lhe ―apelar para a 

imprensa‖. E como o apelo publicado em O Estado não surtiu o efeito desejado, depois de 

seis meses, ele se dirigiu ao mais novo periódico lançado na capital, com a mesma 

reclamação. A atitude de buscar outro órgão de imprensa para reforçar a reivindicação 

demonstra que o campo jornalístico estava exercendo alguma influência naquele contexto. A 

imprensa atuava cada vez mais como canal de politização e divulgação de demandas 

cotidianas, e a voz popular foi fundamental nesse processo. 

A coluna O Povo Reclama era publicada quinzenalmente. A página e o espaço 

ocupado no periódico variavam, mas geralmente comportavam mais de uma reclamação por 

                                                      
131

A edição número 4 do primeiro ano de A Verdade, teve tiragem de 6 mil exemplares; a edição número 5 do 

primeiro ano de A Semana teve 3 mil exemplares. A Verdade funcionou de agosto de 1952 a setembro de 1959, 

ininterruptamente. A Semana começou a circular em abril de 1955, com interrupções entre 1956 e 1957; 

interrompeu sua circulação no final de 1958. 
132

Apesar de aparecer no jornal desde o início de sua circulação, a denominação O Povo Reclama foi fixada 

apenas a partir de dezembro de 1952; antes disso, o nome da coluna variou entre O Povo Reclama, Queixas do 

Povo e Reclama o Povo. Apesar das variações, seu objetivo, conteúdo e as formas de realizar as queixas 

permaneceram as mesmas até 1955. 



60 

 

edição. As reivindicações continham nome e endereço dos(as) autores(as) e eram recebidas de 

três formas: por carta, telefone ou diretamente na redação do periódico – modalidade mais 

procurada. A redação localizava-se na Rua Conselheiro Mafra, na região central de 

Florianópolis, onde se concentrava o comércio, local de fluxo intenso de pessoas e onde a 

classe trabalhadora transitava com frequência. A localização da redação e a possibilidade de 

se fazer uma queixa diretamente no local facilitava a procura, pois a carta e o telefonema 

geravam custos, demandavam habilidades de leitura e escrita e necessitavam uma organização 

prévia. Já passar pela Rua Conselheiro Mafra era mais simples e fazia parte da rotina diária de 

muitas dessas pessoas. 

As reivindicações eram publicadas sem custos ao reclamante. O compromisso de 

gratuidade era assegurado e destacado nas páginas do periódico constantemente, sobretudo se 

algum leitor enviasse dinheiro juntamente com a queixa a ser publicada: ―pedimos aos 

senhores G. Queiroz e J. F. Pereira que venham buscar os 15 cruzeiros que mandaram com a 

carta. A VERDADE, jornal do povo e para o povo, nada cobra de seus leitores para publicar 

suas queixas e protestos.‖
133

 O objetivo da coluna O Povo Reclama era o reconhecimento 

público como espaço legítimo de denúncias da classe trabalhadora. Manoel de Menezes e seu 

jornal se apresentavam como agentes na defesa das causas dos menos favorecidos, sem 

qualquer interesse além da ―verdadeira verdade‖. 

A coluna O Povo Reclama fez parte do periódico regularmente durante três anos, de 

1952 a 1955. Por alguns meses em 1954, a coluna veio assinada por Pichorrinha.
134

 O 

pseudônimo, utilizado em outras colunas e matérias do mesmo ano, referia-se a Manoel de 

Menezes. No dia 13 de maio de 1954, depois de ter utilizado a alcunha em algumas ocasiões, 

Menezes explicou que esta lhe fora dada por um desafeto político de Joinville, onde o 

jornalista passou a ser assim chamado.
135

 Com tom irônico, Menezes assinou colunas como 

Pichorrinha durante aquele ano. Sendo assim, é possível determinar que, ao menos em 1954, 

quem escreveu a coluna foi o próprio Menezes. Ele provavelmente foi responsável pela 

coluna em todo o seu período de publicação, pois a linguagem era muito semelhante à das 

reportagens assinadas com seu nome. 
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Os(as) leitores(as) levavam reclamações sobre diversos temas ao jornal, desde 

reivindicações de melhorias para seus bairros até brigas com comerciários e vizinhos. Por esse 

motivo, as queixas foram aqui divididas em duas categorias para facilitar a análise: 

reclamações pessoais e reivindicações coletivas. As reivindicações coletivas eram realizadas 

por indivíduos ou grupos de pessoas, mas sempre se referiam a problemas coletivos que, se 

resolvidos, beneficiariam não apenas os(as) reclamantes, mas um grupo, geralmente um 

bairro. As reivindicações abarcavam saneamento básico, transporte coletivo, denúncias 

quanto ao custo de vida, entre outros. Para as queixas realizadas em grupo, certamente havia 

uma organização prévia nas comunidades, tanto sobre o problema em questão, como também 

para um consenso quanto ao canal a ser utilizado para a denúncia. De todas as queixas 

veiculadas em O Povo Reclama, 76% eram coletivas. 

Já as reclamações pessoais eram as de caráter individual, como queixas contra 

vizinhos, comércios (atendimento ou qualidade de produtos), revelação de segredos, 

denúncias contra algum desafeto, denúncias contra empresas nas quais o(a) reclamante 

trabalhava ou Institutos para os quais contribuía. Alguns dos problemas individuais resultaram 

em campanhas beneficentes organizadas pelo periódico para sanar o problema. 

As questões relacionadas ao mundo do trabalho apareciam com frequência, como 

denúncias quanto a atraso de pagamentos, demissão sem aviso prévio e descontos no salário. 

Nesses casos, o(a) denunciante sempre revelava o nome da empresa, mas geralmente se 

mantinha no anonimato, provavelmente para evitar represálias. Certamente não era positivo 

para as empresas sofrer denúncias públicas de desrespeito às leis trabalhistas. Em 11 de abril 

de 1955, uma carta anônima denunciou a firma Berreta & Companhia Ltda. por descontos nos 

salários além do previsto em lei.
136

 Segundo o reclamante, a confusão ocorreu porque o 

governo federal aprovara um desconto de 7% a ser recolhido à previdência, pelo Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), mas posteriormente revogou a 

determinação e fixou o desconto em 6%. A empresa, no entanto, se recusou a devolver a 

diferença e ainda ameaçou os funcionários ―de pancadaria‖. Uma semana depois, no dia 18 de 

abril de 1955, A Verdade publicou a resposta da empresa: 

Vimos, com a presente esclarecer a nota publicada em sua edição de 11 do 

corrente, onde, na coluna ―O Povo Reclama‖, consta uma reclamação sobre 

a nossa firma. Assim, temos a dizer que realmente foi feito o desconto legal 

de 7% e recolhido ao IAPI, sendo que a devolução de 1%, em virtude do 

decreto posterior, até hoje não foi feita pelo referido Instituto. Quanto à 
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ameaça de pancadaria, não tem fundamento tal afirmação, motivo porque 

consideramos o missivista um elemento indigno e mentiroso. Agradecemos a 

acolhida que der a esta, firmamo-nos atenciosamente, Berreta & Cia. Ltd.
137

 

 

 

Após o texto da carta, Menezes se posicionou a favor do trabalhador, sugerindo que a 

empresa fizesse a devolução e aguardasse o reembolso do IAPI, já que possuía mais recursos 

que seus empregados e ―se mostraram tão atentos no efetuar do desconto, por que assim não 

procedem com a reposição, mesmo que saída de seus cofres?‖.
138

 Este caso demonstra que o 

conteúdo da coluna repercutia na cidade, ao ponto de a empresa se preocupar em responder a 

denúncia em um intervalo curto de tempo. Nesse sentido, a coluna funcionava como uma 

espécie de ouvidoria, que tornava público problemas sem solução no âmbito privado. De 

algum modo, essas queixas, principalmente as pessoais, carregavam um teor de vingança e 

senso de justiça. 

Em setembro de 1955, a coluna deixou de ser publicada. Em setembro de 1956, o 

periódico passou por uma mudança editorial e transformou a maneira como alguns conteúdos 

eram apresentados. A coluna O Povo Reclama foi substituída por Broncas pelo telefone. No 

dia 12 de setembro de 1956, a nova coluna começava informando: 

Nesta coluna serão atendidos todos os leitores que, por uma razão ou outra, 

se acham lesados em seus direitos. As "broncas" poderão ser "passadas" pelo 

telefone... ou então poderão ser trazidas diretamente à nossa redação. Tudo 

isto, no entanto, condicionado ao mínimo dispêndio de tempo para soltar a 

"língua". Sim, porque o tempo em nosso jornal é de ouro, na mais completa 

acepção do termo.
139

 

 

 

O objetivo da nova coluna era o mesmo, atender as reclamações dos leitores. Apesar 

de ainda receber queixas na própria redação, essas passaram a ocorrer majoritariamente por 

telefone. Tanto a forma como o conteúdo de Broncas pelo Telefone eram distintos das de O 

Povo Reclama. Sem regularidade nas edições, a nova coluna foi veiculada em setembro de 

1956, em todos os números do jornal, mas só voltou a aparecer em março do ano seguinte. 

Em 1957, a coluna foi publicada em março, junho e julho; em 1958, em abril e maio. A 

característica de veiculação de Broncas pelo Telefone foi a intensidade, pois apareceu em 

todas as edições do mês em que foi publicada, mas com grandes períodos de vácuo. 
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Nesse sentido, diferente de sua antecessora, Broncas pelo Telefone não era uma 

coluna de alcance no periódico, pois os períodos sem publicação demonstram que não era 

procurada pelas pessoas que liam o jornal. O espaço que ocupava na página era pequeno, 

bastante inferior ao de O Povo Reclama. Na nova coluna também não havia assinaturas, 

apenas a expressão ―o escuta de plantão‖. É provável que não fosse escrita por Manoel de 

Menezes, pois a linguagem utilizada diferia da sua. Nome e local de moradia passaram a ser 

informações raras. Os reclamos eram mais curtos e sem detalhes sobre os problemas. Há 

casos em que não fica evidente se a queixa foi realizada por um(a) leitor(a) ou se era uma nota 

do próprio periódico. As cartas não eram mais publicadas integralmente, mas um resumo 

delas elaborado pelo colunista responsável, que também passou a tecer comentários em todas 

as queixas. O alvo das denúncias passou a ser outro, e a porcentagem de queixas coletivas em 

Broncas pelo Telefone foi de 54%, uma queda considerável em relação a de O Povo Reclama. 

Além de questões pessoais ganharem mais espaço, as coletivas não se concentravam mais em 

temas de infraestrutura urbana, que apareciam, mas de forma dispersa. 

Sem os relatos diretos dos(as) reclamantes, as queixas veiculadas na nova coluna 

passaram a falar pouco sobre a vida cotidiana da cidade. Broncas pelo Telefone teve pouca 

expressividade dentro do jornal, pois a alteração de uma coluna para a outra não foi apenas 

uma mudança gráfica, mas de objetivos do periódico. Contudo, o sucesso conquistado com O 

Povo Reclama não se perdeu, pois a coluna jornalística voltou como programa de rádio em 

1958, quando a Rádio Jornal A Verdade foi fundada. O programa ia ao ar de segunda a 

sábado, às doze horas e trinta minutos.
140

 A publicidade informando sobre a criação da 

estação de rádio apareceu no jornal nos últimos meses de 1956, mas por conta de obstáculos 

burocráticos – e, segundo Manoel de Menezes, por perseguição política –, a emissora entrou 

no ar somente em março de 1958. 

É possível que o objetivo de Menezes fosse retirar a coluna de circulação e diminuir 

o espaço destinado à participação das pessoas. Não foram raras as vezes em que ele 

manifestou irritação pela quantidade de pedintes que apareciam todos os dias na redação do 

seu jornal. Além disso, o espaço na publicação não foi o suficiente para trazer os resultados 

que ele esperava nas eleições municipais de 1954. Contrariando as afirmações de desinteresse 

político anunciadas desde o lançamento de seu jornal, em 1952, o proprietário de A Verdade 
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se lançou candidato à prefeitura de Florianópolis pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), 

ficando em terceiro lugar no resultado final. 

Todavia, a popularidade da coluna, o crescente protagonismo das demandas de bairro 

no debate público e a aspiração de seu proprietário por um cargo eletivo podem ter 

contribuído para que A Verdade voltasse a incentivar a participação popular nas suas pautas. 

Houve lógica na transferência de O Povo Reclama do jornal impresso para o programa de 

rádio, pois o alcance era muito maior. Menezes não era uma figura ingênua quanto às escolhas 

de conteúdos para seu jornal/rádio e soube se beneficiar das pautas de seus veículos. 

O programa radiofônico O Povo Reclama foi amplamente divulgado no periódico 

impresso. Em 11 de agosto de 1958, a capa de A Verdade publicou uma longa reportagem 

sobre um caso que foi ao ar no programa da emissora. Uma mãe, com seus três filhos, 

explicou ao vivo para os ouvintes a situação de precariedade na qual viviam. Após seis meses 

de falecimento de seu esposo, a mulher não conseguia mais sustentar as crianças e estava ao 

ponto de perdê-las. Através da rádio, Menezes fez uma campanha para arrecadar fundos e 

mantimentos para a família. A capa do jornal também estampava a carta de uma ouvinte, 

agradecendo a atitude de Menezes, que ―galgou mais um degrau para o caminho da glória‖.
141

 

Para Menezes, o reconhecimento através dessas ―palavras que foram escritas em um simples 

pedaço de papel e endereçadas a mim, valeram mais que todos os prêmios que poderiam me 

ofertar nesta luta de fazer jornal e rádio numa terra tão pequena quanto a nossa‖.
142

 A 

campanha foi um sucesso. A família recebeu desde pequenas doações de ouvintes até ofertas 

maiores, como um pequeno terreno e uma máquina de costura, doados por sujeitos da elite de 

Florianópolis. O resultado da campanha e o reconhecimento de seu trabalho, segundo 

Menezes, eram o combustível necessário ―para enfrentar esta luta que abracei, esta luta de 

fazer um jornal em defesa dos menos favorecidos pela sorte‖.
143

 Outras cartas de leitores e 

ouvintes agradecendo Menezes pelo trabalho realizado com o programa O Povo Reclama 

foram publicadas no periódico. Desse modo, o respaldo do programa era confirmado pela 

própria população, estratégia de publicidade bastante utilizada em A Verdade e por diversos 

jornais do período. 

Além das colunas destinadas a atender ―os justos reclamos do povo‖, o jornal 

também publicava as reclamações da população em formato de reportagem. A prática 
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acontecia mesmo enquanto as colunas de queixas – O Povo Reclama e Broncas pelo Telefone 

– eram publicadas. As pessoas levavam as reclamações até o jornal e a redação decidia em 

que espaço seriam publicadas. As queixas transformadas em reportagens obtinham mais 

destaque e, em geral, ocupavam espaço maior nas páginas do periódico. Muitos casos foram 

publicados em matérias extensas, com fotos e comentários dos colunistas ou do próprio 

Manoel de Menezes. Elas tratavam principalmente dos problemas coletivos, somando 89% 

das reclamações veiculadas nesse formato. Quanto aos problemas pessoais, referiam-se a 

necessidades básicas de empregos, alimentos, roupas, remédios ou tratamentos de saúde. 

Nesses casos, o periódico promovia campanhas assistenciais ou o problema era resolvido 

diretamente por Menezes, com posterior divulgação da ação. 

O modelo de veiculação das queixas de leitores no corpo do jornal foi uma 

característica que permaneceu durante todo o período de circulação do impresso, mas de 

forma desigual. O número de reclamações publicadas em A Verdade diminuiu após a 

mudança editorial de 1956, quando a coluna O Povo Reclama foi substituída por outra de 

menor expressividade; as queixas publicadas em forma de reportagem também diminuíram. 

A tabela abaixo demonstra a quantidade de reclamações publicadas em cada espaço 

do periódico e quantas se referiam a outros municípios. Aqui, é possível ver como a coluna 

Broncas pelo Telefone foi menos significativa, em comparação aos outros espaços de 

publicação de queixas. 

 

Tabela 04: Total de reclamações publicadas no jornal A Verdade. 

 O Povo Reclama Broncas pelo 

telefone 

Queixas em 

notícias 

Total 

Total das queixas 

Outros municípios 

175 

33 

38 

1 

115 328 

6 40 

Fonte: BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Verdade. 1952-1959. 

 

 

O periódico circulava em outros municípios catarinenses e também recebia queixas 

desses locais. Porém, como sua maior circulação e maior público eram de Florianópolis, 

87,80% dos reclamos eram da capital. Considerando as queixas de Florianópolis publicadas 

em A Verdade, 78% delas foram sobre problemas coletivos e concentravam-se nas questões 

urbanas– priorizadas nesta pesquisa. Ou seja, o jornal foi utilizado prioritariamente para 

denúncias relativas a déficits de políticas públicas; os três primeiros da lista de reclamações se 

referiam a custo de vida, transporte coletivo e saneamento básico. 
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A Verdade inaugurou em Florianópolis esse modelo jornalístico com espaço 

específico para as reclamações dos leitores, no qual a população protagonizava os debates. 

Essa prática era comum nos jornais brasileiros dos grandes centros urbanos, tornando-se mais 

comum a partir da segunda metade do século XX, momento em que as pautas de bairro 

ganharam visibilidade em todo o território brasileiro. Eduardo Silva analisou a coluna As 

Queixas do Povo, veiculada no Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, entre 1900 e 1910; para o 

autor, através dessa coluna, ―a participação popular encontrou um espaço de dimensões 

absolutamente inéditas na imprensa brasileira‖.
144

 Outros jornais de grande circulação no Rio 

de Janeiro também publicaram reclamações dos leitores, mas de forma irregular e referindo-se 

majoritariamente ao que foi chamado neste trabalho de ―reclamações pessoais‖. Talvez pelo 

seu posicionamento político, contrário ao regime republicano, diferentemente dos outros 

periódicos da cidade, o Jornal do Brasil não economizou críticas aos problemas públicos e 

incentivou a participação popular. Por conta da grande aceitação, a coluna As Queixas do 

Povo tornou-se a principal do jornal, visando os problemas urbanos do Rio de Janeiro. As 

formas de reclamar eram as mesmas disponíveis aos leitores catarinenses de A Verdade, 

gratuitas e podendo ser realizadas pessoalmente, na redação do jornal. O periódico da capital 

federal disponibilizou agências em diferentes pontos da cidade para receber as reclamações da 

população, ampliando o espaço em que atuava. Em 1910, havia quarenta agências do Jornal 

do Brasil espalhadas pela cidade.
145

 Essa dinâmica era incomum na imprensa nacional, e 

considerando-se o contexto em que ocorreu – de menor participação da classe trabalhadora na 

política e no debate público – a constatação de Eduardo Silva sobre o ineditismo da 

participação popular através da coluna não parece exagerado. 

Há outros estudos sobre colunas de reclamações populares na imprensa, como o de 

Alexandre Pena Matos, que pesquisou os periódicos Correio do Povo e Diário de Notícias, 

entre os anos de 1928 a 1935, em Porto Alegre. As queixas ali publicadas também foram 

enviadas ao jornal por cartas ou feitas pessoalmente no balcão do jornal. As reclamações 

possuíam o mesmo formato, com nome e endereço de seus(as) autores(as), informações 

muitas vezes seguidas por comentários de jornalistas do periódico. Eram usadas tanto para 
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reivindicar alguma melhoria urbana quanto algo pessoal, como brigas com vizinhos e 

problemas com atendimento no comércio.
146

 

Desse modo, ter um espaço destinado à ―voz popular‖ se tornava cada vez mais 

comum na imprensa. Ao abrir sua redação para receber queixas dos seus leitores, A Verdade 

trazia uma prática comum dos jornais brasileiros; a novidade estava no contexto em que 

ocorreu, a Florianópolis dos anos 1950. O periódico foi o único a fazê-lo até 1955, quando o 

jornal A Semana foi lançado.
147

 O semanário de Juvenal Melchiades de Souza também 

possuía uma coluna para a reclamação dos leitores, a Tribuna do Povo. Porém, em sua 

maioria, as reclamações eram impessoais, sem identificação de quem efetuava a queixa, 

apenas indicações genéricas como ―moradores do bairro reclamam‖. Em algumas edições, o 

endereço da redação aparecia no final da coluna, com a seguinte chamada: ―Leitor amigo! 

Qualquer reclamação envie para ‗A Semana‘ no seguinte endereço - Rua Victor Meireles, 

número 18, sala 6, Florianópolis.‖
148

 A maneira como as queixas eram apresentadas na 

Tribuna do Povo se assemelhavam à de Broncas pelo Telefone, e se referiam a problemas 

coletivos, sobretudo à falta de infraestrutura dos bairros da cidade. É possível que fosse o 

resultado de uma seleção prévia da direção do jornal, que escolhia as reclamações que 

considerava mais justas. No primeiro mês de funcionamento, o periódico publicou um convite 

à população de Florianópolis: 

Faça de ―A Semana‖ a sua tribuna. Fale daqui para o POVO e para as 

AUTORIDADES. Diga o que sente, o que pensa. ACUSE, PROTESTE, 

RECLAME, mas… DEFENDA AS ATITUDES JUSTAS. Temos uma linha 

e dela não desviaremos. RESPEITE, leitor, a nossa linha e estaremos aqui 

como porta voz das suas reclamações. TODOS podem e DEVEM colaborar 

nas colunas de ―A Semana‖.
149 

 

 

A noção de reclamar o justo foi recorrente nas chamadas de A Semana. O periódico 

tinha concepção política à esquerda, e os principais conteúdos veiculados tratavam de 

problemas públicos. Desse modo, é possível aferir que, para a direção do jornal, a noção de 

justiça passava por melhorias coletivas e não por questões individuais, como brigas entre 
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vizinhos. A coluna de reclamações teve uma dimensão menor em A Semana, quando 

comparada com a coluna de A Verdade. O periódico de Melchiades de Souza teve uma 

circulação irregular e sua tiragem era inferior à do jornal de Manoel de Menezes. 

Os jornais não são isentos de interesses políticos e econômicos, também são 

instrumentos de manipulação, não apenas quanto aos aspectos gerais do mundo político 

partidário, mas na medida em que à impressa também interessa influenciar a vida social.
150

 

Nesse sentido, além da análise do conteúdo das queixas publicadas em A Verdade, é preciso 

compreender minimamente o funcionamento do periódico que as veiculava, assim como o 

posicionamento de seu proprietário – como se apresentava aos seus leitores? Quais eram as 

pautas e os posicionamentos do jornal? De que forma veiculava o cotidiano da cidade em suas 

páginas? 

 

 

3.2 ―O SEMANÁRIO MAIS LIDO E DISCUTIDO DE SANTA CATARINA‖ 

 

Entregamos, hoje, ao julgamento do povo catarinense, o primeiro número do 

semanário ―A VERDADE‖. Como o próprio título diz, este novo órgão da 

imprensa catarinense surge para se caracterizar como veículo da verdade. 

Verdade que custa a aparecer de público; verdade conhecida por alguns, mas 

desconhecida pela maioria, pelo povo; verdade que fere; verdade que dói; 

verdade que ocasiona inimizades. [...] O jornal só cumpre suas finalidades 

primordiais, quando espelha a realidade dos fatos e registra com 

imparcialidade. E quando defende os interesses da sociedade, da 

coletividade. O povo encontra, desde hoje, um veículo imparcial para 

expender suas ideias, interpor suas reclamações, sugerir medidas, reprovar 

atitudes, condenar fatos. Sim, porque, dôa a quem doer, as VERDADES 

SERÃO DITAS PELO JORNAL A VERDADE.
151

 

 

 

A nota de apresentação foi escrita por Manoel de Menezes e publicada na primeira 

edição de seu jornal, em 15 de agosto de 1952. Ele assumia publicamente um compromisso 

com a ―verdadeira verdade‖ e a defesa dos interesses da coletividade, de forma imparcial e 

apartidária. A ideia de ―um dever para com a verdade‖ era reiterado pela imprensa brasileira 

havia alguns anos, também estampando as páginas de importantes periódicos na década de 

1950.
152
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Como indicado anteriormente, o jornal A Verdade era editado em Florianópolis, com 

redação na Rua Conselheiro Mafra, no centro da capital. No início, possuía circulação 

semanal, saindo às sextas-feiras; em abril de 1954, passou a circular duas vezes por semana 

(segundas e quintas-feiras); teve circulação diária entre setembro de 1956 e fevereiro de 1957, 

quando voltou às duas edições semanais. Em seu segundo mês de atividade, o periódico tinha 

uma tiragem de seis mil exemplares, passando a dez mil um ano depois, aumento importante 

em pouco tempo. Tinha formato de 52 x 33 cm, com preço inicial de Cr$ 1,00 para a venda 

avulsa em Florianópolis e Cr$ 0,70 para o interior do estado. A assinatura anual custava Cr$ 

50,00.
153

 O periódico circulou com venda avulsa em outros municípios catarinenses e fora do 

estado, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. 

Iniciativa individual e centralizada em Manoel de Menezes, o periódico orgulhava-se 

de se definir como independente, sem laços com partidos ou interesses políticos. As principais 

pautas do jornal eram a política e as condições da vida urbana. As reportagens tinham quase 

sempre um tom de denúncia – contra políticos tradicionais do município ou do estado, 

geralmente associadas a desvios de dinheiro público – ou eram relatos sobre custo de vida e 

precariedade dos serviços urbanos. Para construir essas notícias, o jornal abriu a redação para 

receber reclamações dos moradores. Essa atitude e a linguagem veiculada agitaram o cenário 

da imprensa de Florianópolis. Algumas colunas fixas dos primeiros anos de funcionamento 

eram: Bombas do dia, Coisas da cidade, O Povo Reclama, Meu comentário (escrito por Ciro 

Marques Nunes,
154

 redator-chefe e contribuinte do jornal) e O que dizem e eu não afirmo, 

coluna do próprio Manoel de Menezes, diretor-proprietário. Hermínio Menezes Filho, pai de 

Manoel de Menezes, enviava textos de São Paulo, onde residia. De abril de 1953 a maio de 

1954, Manoel de Menezes dirigiu o periódico sozinho.
155

 Com o retorno de seu pai para 

Florianópolis, transferiu a Hermínio Menezes Filho a direção de redação, e a Jorge de 

Menezes, seu irmão, a gerência do periódico. 
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A inauguração do jornal foi um sucesso. De acordo com informações publicadas no 

próprio periódico, os 2 mil exemplares da primeira edição esgotaram-se tão rapidamente que 

foi necessário imprimir mais mil exemplares.
156

 A capa desta primeira edição estampava uma 

denúncia contra o secretário Estadual de Viação, Obras Públicas e Agricultura, João Colin.
157

 

A reportagem o acusava de manter acordos políticos que visavam lesar ―o bolso do povo‖, e 

que as obras e compras que coordenava tinham a intenção apenas de manter o lucro da Casa 

Hoepcke, garantindo financiamento para as eleições.
158

 A denúncia e a linguagem usada para 

tanto certamente repercutiram nas ruas da cidade, aguçando a curiosidade das pessoas, para 

que comprassem o jornal. Críticas e denúncias contra o secretário João Colin continuaram em 

edições subsequentes. Esse tipo de exposição foi recorrente nas páginas do periódico, 

dirigindo-se a figuras políticas, se posicionando de forma muito crítica, com linguagem 

irônica e mesmo desrespeitosa. 

A historiadora Maria Helena Capelato chamou a atenção para as características de 

apresentação e linguagem de um periódico, indicativos do público-alvo aos quais se dirigem. 

Periódicos destinados às elites também se utilizam do sensacionalismo como recurso de 

sedução, mas os principais usuários desse método são jornais autodenominados porta-vozes 

do povo; acreditam que a linguagem rude e bombástica funcione como estratégia de 

aproximação de seus leitores.
159

 

A crítica de A Verdade contra o secretário João Colin também era uma forma de 

marcar oposição ao governo do estado, administrado por Irineu Bornhausen, da UDN, desde 

1951. Críticas ao executivo estadual estamparam muitas páginas do periódico por anos 

seguidos. A matéria de capa No inferno, Irineu há de pagar pelo mal que está causando, 

escrita por Manoel de Menezes em 23 de novembro de 1953, discorria sobre as péssimas 

condições das estradas do estado e sobre o desinteresse de Irineu Bornhausen em resolver o 

desabastecimento de carne em Santa Catarina. Segundo Menezes, a administração estadual 

era insustentável, e somente ―um antipatriota não se revolta contra tudo isto que o nosso 

infelizmente governador vem praticando por todos os cantos do Estado‖.
160

 Porém, no último 

ano do mandato de Irineu Bornhausen, o posicionamento de Menezes mudou. As críticas do 
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periódico foram atenuadas e houve reportagens reconhecendo o trabalho do governador na 

administração estadual. Em janeiro de 1956, especialmente, uma extensa matéria com elogios 

à sua gestão foi veiculada sob o título Irineu será lembrado porque foi sem dúvida alguma um 

dos melhores governadores que Santa Catarina já teve.
161

 

Em linhas gerais, percebe-se que os ataques iniciais do periódico eram dirigidos à 

UDN; posteriormente, PSD, PTB e PSP passaram a ser atacados também. Em seu livro de 

memórias, Manoel de Menezes comentou sobre especulações então feitas por UDN e PSD 

para conseguir seu apoio, e mesmo de uma proposta da UDN para ―auxiliá-lo‖ 

financeiramente, caso deixasse de atacar o governo.
162

 A resposta positiva à oferta da UDN 

ocorreu quando Menezes concorreu às eleições municipais em 1954 e foi derrotado. Nas 

palavras de Menezes: ―acabei contratado para jogar no time da UDN, no PSD não ganho nem 

bichos‖.
163

 De fato, as críticas ao governo praticamente desapareceram, e o PSD passou a ser 

o principal foco das denúncias de A Verdade. 

Além de figuras políticas, empresários e instituições governamentais também eram 

alvos do periódico. A polícia, por exemplo, foi constantemente acusada de violência e abuso 

no tratamento com os cidadãos, o que gerou um conflito com o delegado da cidade. O 

posicionamento do periódico lhe rendeu outros contratempos, como a dificuldade para 

conseguir imprimir o jornal. Havia um acordo para que uma parte da composição e da 

impressão de A Verdade fosse realizada nas oficinas do PTB, que também imprimia A 

Evolução, vinculado ao partido; a outra parte da impressão de A Verdade seria feita na 

Imprensa Oficial, que prestava esse serviço a outros jornais da cidade. Mas esta desfez o 

combinado, e todo o processo passou a ser feito nas oficinas do PTB; um ano depois, os 

responsáveis pelo local também se recusaram a imprimir A Verdade.
164

 Por conta de suas 

críticas a todos os partidos políticos e estando os jornais de Florianópolis ligados a partidos, 

tornou-se impossível para Menezes compor seu periódico nas oficinas da grande imprensa. 

Ele então abriu uma lista de subscrição para adquirir o maquinário necessário para imprimir 

seu jornal. Várias personalidades contribuíram, inclusive pessoas atacadas pelo periódico. 

Mas o que realmente viabilizou a continuidade do jornal foi um contrato feito com o coronel 

Lopes Vieira, presidente do Partido Social Progressista (PSP), que arcou com seus custos por 
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um período. Em 1954, o PSP acordou a publicidade de uma página inteira para o partido em 

todas as edições de A Verdade, por 50 mil cruzeiros mensais.
165

 

O contrato publicitário não poupou o partido de Ademar de Barros
166

 de ser criticado 

diversas vezes nas reportagens do periódico. Em muitos momentos, o PSP utilizou o espaço 

que comprara em A Verdade para defender seus representantes de acusações realizadas pelo 

próprio periódico. A situação era constrangedora, ao ponto de a página do partido sair em 

branco em uma edição. A explicação do jornal foi: ―a página que o partido do ‗rato‘ Ademar 

de Barros paga para ser publicada neste jornal hoje sai em branco, porque o Cel. Lopes Vieira 

resolveu não mandar mais matéria‖;
167

 na sequência dos ―esclarecimentos‖, havia a 

explicação de que a página estava paga até dezembro de 1955, sendo assim, o partido usaria 

da página exclusiva como quisesse. 

De forma geral, o mercado publicitário auxiliou para a sobrevivência de A Verdade. 

A veiculação de notícias sobre o cotidiano de Florianópolis interessava a população, que 

comprava cada vez mais o periódico, levando a tiragens elevadas e, consequentemente, 

aumento de publicidade. Os leitores de A Verdade eram informados que ―os nossos anúncios 

são mais caros porque o nosso jornal é o mais lido‖.
168

 Contudo, as negociações políticas 

partidárias, sobretudo com a UDN, foi o principal mantenedor do periódico 

O custo de vida, outra pauta que caracterizou a existência de A Verdade, também já 

constava nas primeiras edições. O preço do pão, da carne, de remédios e outros gêneros eram 

criticados e denunciados: 

A nossa reportagem contraiu uma dívida de honra com o povo, qual seja a de 

lutar contra aqueles que trabalham contra seus interesses. E assim, numa 

série de que hoje iniciamos, prometemos focalizar assuntos que dizem de 

perto a sua vida, ao seu bem estar. Atacaremos, nestes artigos, problemas 

que merecem ser solucionados uma vez por todas: problemas que são 

equacionados pelas autoridades em prejuízo evidente do Zé Povinho, 

beneficiando os "tubarões" que aumentam a cada dia, em número. Assim 

falaremos sobre o pão, café, leite, carne e outros assuntos que interessam 

diretamente à coletividade.
169
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O jornal realmente quitou sua ―dívida‖, atacando os ―tubarões‖ e relatando a carestia 

que assolava a cidade. Entre as denúncias sobre a precariedade da vida da população, houve 

destaque para os preços e problemas de abastecimento da carne verde (carne fresca, de abate 

recente), que perfizeram 43% das reportagens de denúncia. O posicionamento de Menezes 

sobre Elizeu Di Bernardi, o responsável pelo fornecimento da carne em Florianópolis, foi 

marcado por ambiguidades. Em setembro de 1952, na coluna Bombas do dia, foi descrita uma 

manobra de Bernardi para aumentar o preço da carne: se a Comissão de Abastecimentos e 

Preços (COAP) não autorizasse o aumento, ele suspenderia o abastecimento. Diante da 

situação, Manoel de Menezes sugeriu que a população de Florianópolis se inspirasse na greve 

branca aos açougues que acontecia em Curitiba, Belo Horizonte e Rio Grande.
170

 Um mês 

depois, em uma extensa reportagem de capa, o jornal explicava que a ausência de tabelamento 

para o gado em pé (gado vivo) era o verdadeiro problema, e que Elizeu Di Bernardi realmente 

tinha prejuízos.
171

 A ambiguidade se manteve nas matérias, que ora denunciavam manobras 

para o aumento de preços, ora o justificavam.
172

 Manoel de Menezes tinha uma postura mais 

moderada com os empresários do que com a máquina pública. 

Um posicionamento sem qualquer concessão em toda a existência do jornal foi o 

dirigido à Comissão de Abastecimento e Preços (COAP), responsável pelo tabelamento de 

preços de gêneros de primeira necessidade. Criada pela Lei Federal 1.522 de 26 de dezembro 

de 1951, a COAP autorizava ―o Governo Federal a intervir no domínio econômico para 

assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao consumo do povo‖.
173

 O governo 

poderia intervir em compra, distribuição e venda de alguns itens básicos para a população, 

tabelar preços, controlar o abastecimento e desapropriar bens por interesse social. Para a 

execução da Lei criou-se a Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP), que 
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capacidade econômica; k) cimento e laminados de ferro, destinados às construções de casas próprias de tipo 

popular e às benfeitorias rurais; l) produtos e materiais indispensáveis à produção de bens de consumo popular. 
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atuaria com órgãos auxiliares nas capitais (COAP) e, em cada município, com a Comissão 

Municipal de Abastecimento e Preços (COMAP). A criação dessas comissões reguladoras de 

preços de gêneros de primeira necessidade integrava uma série de políticas do presidente 

Getúlio Vargas visando conter o elevado custo de vida, cada vez mais problemático para a 

população brasileira. As comissões, porém, não cumpriram as expectativas e pouco 

influenciaram na questão da carestia. 

Em Santa Catarina, a COAP foi instalada em 14 de agosto de 1952, no centro de 

Florianópolis, com discurso inaugural de Apolônio Teófilo Bouret, presidente do órgão.
174

 E 

desde então, foi tema recorrente nas páginas de A Verdade, tanto em reportagens quanto nas 

reclamações elaboradas pelos leitores. Nas primeiras edições, o periódico já cobrava um 

posicionamento da instituição quanto aos preços de remédios e do pão em Florianópolis, 

relatando abusos nos valores. Nesses primeiros episódios, o órgão chegou a responder o 

jornal, que publicou as respostas, mas acompanhadas de mais críticas e dúvidas quanto à 

eficácia da instituição. As acusações contra a COAP continuaram até os últimos meses de 

funcionamento do jornal, sempre afirmando que a Comissão estava ao lado dos ―tubarões‖ da 

cidade e que suas ações visavam ―desgraçar a vida do povo‖.
175

 

A COAP não foi alvo apenas do periódico de Manoel de Menezes, pois praticamente 

todos os jornais da cidade manifestaram insatisfação com a Comissão. Muitos órgãos 

noticiosos de Florianópolis teceram duras avaliações ao seu desempenho e até mesmo 

puseram em questão a validade de sua atuação.
176

 A Verdade, nesse sentido, fez parte do coro 

da imprensa de Florianópolis e foi um dos mais assíduos críticos do órgão.  

A COAP também enfrentou resistência em outras capitais do país, a própria COFAP, 

órgão ao qual a COAP era subordinada, esteve envolvida em diversas polêmicas, sobretudo de 

corrupção, como no caso ocorrido em 1953, em que seus funcionários foram acusados de 

facilitação em contrabando de veículos. Uma das responsabilidades da COFAP era 

proporcionar a importação de veículos que pudessem ser utilizados na produção e distribuição 

de bens de consumo essenciais.
177

 Na década de 1950, a COFAP foi citada em 138 discursos 

de senadores, majoritariamente de forma crítica, e em 1959, tramitou um projeto para sua 
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extinção, assim como a de seus órgãos auxiliares.
178

 A COAP do Amapá, por exemplo, 

instituída em 1952, sempre concedia o aumento de preço do gado em pé solicitado pelos 

pecuaristas;
179

 em Pernambuco, o órgão nada fez quanto ao problema de abastecimento e 

aumento do preço do leite;
180

 já a imprensa do Rio Grande do Sul via o órgão como uma 

―máquina ineficiente‖, com acusações de favoritismos políticos.
181

 

O editorial político de A Verdade aproveitava a decepção generalizada com as 

comissões de preços para fazer críticas também ao presidente Getúlio Vargas, responsável por 

sua criação.
182

 Assim como maior parte da imprensa brasileira, A Verdade reprovava as 

políticas do presidente em seu segundo mandato. Às vezes, ironizava sua alcunha de ―pai dos 

pobres‖ e o mencionava nas críticas aos Institutos de Aposentadoria e Pensões.
183

 Os tempos 

obscuros da ditadura do Estado Novo também não eram esquecidos pelo jornal. 

O custo de vida era a principal pauta de apelo popular de A Verdade, rendendo a 

Manoel de Menezes a imagem de porta-voz da classe trabalhadora da cidade, de ―amigo da 

pobreza‖. A imagem foi cuidadosamente construída, por exemplo, quando Menezes fazia 

questão de expor a procura dos trabalhadores à redação de seu jornal, pois não sabiam mais a 

quem recorrer. Em matéria relatando o caso de um trabalhador marítimo com tuberculose, 

sem auxílio do Instituto de Previdência, Menezes escreveu: 

Este jornal é mesmo a válvula do povo, do pobre, do perseguido, do 

miserável, do desgraçado! Não há um dia em que não recebamos uma 

reclamação, um protesto, um pedido de auxílio. Entra sol e sai sol e a nossa 

redação está sempre cheia de gente a contar casos tristes, de injustiças, de 

protelações, de promessas não cumpridas, de direitos relegados.
184

 

 

 

Nesse sentido, A Verdade se colocava como único local em que a classe trabalhadora 

era verdadeiramente ouvida, deixando claro que o responsável por isso era seu proprietário. A 
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ação do jornal se condensava na figura de Menezes, defensor dos ―menos favorecidos‖. Essa 

ideia era publicada repetidas vezes, reafirmando o papel que pretendia representar na 

sociedade. Através de seu periódico, realizou diversas campanhas assistenciais para que 

seus(as) leitores(as) conseguissem empregos, cadeiras de rodas, alimentos, entre outros. Tais 

ações se dirigiam somente a trabalhadores(as) que estivessem passando por alguma crise 

pontual, pois Menezes fazia uma distinção entre o ―pobre trabalhador‖, que cumpria o papel 

esperado pela sociedade, e o ―pobre malandro‖. Aos pedintes na rua, ―que não querem 

trabalhar‖, o diretor pedia intervenção da polícia. Ele ficava ao lado dos pobres, mas 

negligenciava seus direitos à cidadania, pois não questionava a estrutura capitalista causadora 

da precariedade na vida dos(as) trabalhadores(as). E em certas ocasiões, Menezes legitimava a 

solicitação de empresas pelo aumento do custo de alguns serviços. Nesses casos, ele atribuía a 

culpa pela necessidade de majoração de preços a ações governamentais, como o aumento de 

impostos, por exemplo. O jornal também se colocava como um grande fiscalizador das ações 

do governo, como se estivesse zelando pelos recursos públicos. 

A construção dessa imagem o auxiliou na construção de uma carreira política. 

Contrariando sua afirmação inicial de desinteresse pelo tema, Menezes se candidatou à 

prefeitura de Florianópolis pelo PTN em 1954; seu pai, Hermínio Menezes Filho, concorreu 

como deputado estadual – não foram eleitos. Em 1958, Manoel de Menezes elegeu-se como 

deputado estadual e seu pai como vereador, ambos pelo PSP; e em 1959, concorreu 

novamente à prefeitura de Florianópolis, pelo PTN, não sendo eleito igualmente. No âmbito 

municipal, onde tinha mais influência e respaldo, Manoel de Menezes e seu jornal se 

colocaram como oposição ao executivo municipal. Quando A Verdade foi lançado (1952), o 

prefeito era Paulo Fontes (UDN), nomeado pelo governador Irineu Bornhausen (UDN).
185

 A 

administração de Fontes foi alvo de muitas críticas, que se tornaram ainda mais duras após 

Menezes lançar sua candidatura a prefeito de Florianópolis (1954). O vencedor dessas 

eleições foi Osmar Cunha (PSD), que passou a ser a figura política mais bombardeada nas 

páginas de A Verdade. Opositor direto de Cunha, Menezes não poupava palavras ao criticá-lo. 

Um dos episódios mais graves desse conflito com o executivo municipal aconteceu 

em janeiro de 1958, quando Manoel de Menezes, seu irmão Jorge de Menezes, Cássio 

Mazzoli (diretor do jornal A Vanguarda) e Stelino Montenegro invadiram a casa do prefeito. 

O caso, como é de se esperar, teve muita repercussão na cidade, com diferentes versões sobre 
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o ocorrido, sem consenso sobre se houve de fato uma invasão à residência de Osmar Cunha, 

acompanhada de agressão a ele e seu motorista,
186

 ou se o grupo de Menezes apenas 

permaneceu em frente à residência do prefeito em determinado momento.
187

 Seja como for, o 

proprietário de A Verdade e os outros três homens se dirigiram à casa de Osmar Cunha para 

obter satisfações quanto a uma calúnia que circulava pela cidade, em forma de panfleto 

anônimo, em que a integridade sua e de sua esposa eram questionadas. De acordo com a 

própria investigação de Menezes, auxiliado por Stelino Montenegro, o autor do boletim teria 

sido o prefeito Osmar Cunha (que para despistar seu envolvimento, teria mandado imprimi-lo 

em Porto Alegre).
188

 Tendo conhecimento sobre essas ações do prefeito, Cássio Mazzoli 

comunicou-as a Menezes. Por esse motivo, segundo Manoel de Menezes, o grupo rumou até a 

casa do prefeito, para ouvir suas explicações sobre o fato. Qual versão é a verdadeira e se 

Osmar Cunha realmente foi o autor do boletim não é possível saber, mas a situação em si 

demonstra o tipo de conflito que havia entre os dois. 

Com relação ao governo do estado, o jornalista adotava outra postura, apoiando 

Irineu Bornhausen ao fim de seu mandato, como visto anteriormente. Nas eleições estaduais 

de 1955, A Verdade declarou apoio a Jorge Lacerda, candidato do Partido de Representação 

Popular (PRP), coligado à UDN, e fez oposição acirrada a Francisco Gallotti, candidato ao 

governo pelo PSD. As eleições para os executivos estadual e nacional ocorriam ao mesmo 

tempo e, como de costume, candidatos a governador e à presidência fizeram acordos. 

Juscelino Kubitschek (PSD) apoiou a candidatura de Francisco Gallotti, fazendo com que 

Menezes reconsiderasse seu apoio a JK – até então, Manoel de Menezes e o pai eram seus 

apoiadores. O resultado das urnas para o executivo estadual foi favorável às preferências da 

família Menezes, com a eleição de Jorge Lacerda. A Verdade se manteve na defesa da 

administração Lacerda
 
como governador.

189
 Essas preferências e apoios não ocorriam ao 
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acaso, em suas memórias, Menezes assumiu que ganhou muito dinheiro para apoiar 

candidatos e fazer propaganda a eles em seus meios de comunicação.
190

 

Em setembro de 1956, A Verdade circulou com mudanças no formato, inclusão de 

colunas sobre esporte, vida social e recreativa da cidade, uma página inteiramente ―dedicada à 

mulher‖ –Mulher e seu mundo, com sugestões sobre afazeres domésticos e cuidado com os 

filhos –, e um espaço destinado às emissoras de rádio e seus profissionais. Havia mais 

ilustrações, mas a impressão em escalas de cinza foi mantida. Com entusiasmo, a capa desse 

dia estampou uma nota sobre a festa ocorrida na oficina do jornal no dia anterior, para 

comemorar a inauguração de suas novas máquinas e o início da circulação diária do periódico. 

Com a reforma editorial de 1956 a famosa coluna O Povo Reclama foi substituída 

por outra menos expressiva, com as queixas publicadas de forma resumida e em menor 

número. Porém, Menezes ainda reclamava: ―ninho de bordejos, nossa redação virou o 

verdadeiro inferno: ninguém mais consegue trabalhar, porque a fila de pedintes é enorme, 

criem vergonha e procurem os políticos‖; informava que não daria dinheiro a mais ninguém, 

pois contribuía mensalmente com alta quantia à ―benemérita Associação das Damas de 

Caridade‖, para ―minorar os sofrimentos desses infelizes‖. Segundo Menezes, todos os dias 

apareciam na redação pessoas passando fome, desempregadas, doentes e outros ―casos que 

fazem até a gente chorar‖.
191

 

É provável que o número de pedintes na redação realmente fosse alto, afinal, a 

notícia de que o dono de A Verdade distribuía favores aos necessitados se espalhava pela 

cidade. As queixas realizadas diretamente pelos leitores no periódico começaram a diminuir, 

mas as campanhas assistenciais do jornal foram mantidas, assim como o discurso altruísta, 

que também beneficiava Manoel de Menezes, aumentando sua popularidade. 

A Rádio Jornal A Verdade foi outro evento de repercussão lançado por Menezes. 

Anunciada desde novembro de 1956, sua inauguração ocorreu apenas em março de 1958. Sua 

criação se deu por outra grande polêmica iniciada no periódico. Ainda em 1956, A Verdade 

trouxe uma denúncia em sua capa, sobre a precariedade do Abrigo de Menores de 

Florianópolis e os maus tratos aos quais os internos eram submetidos. O diretor do jornal 

afirmou que os médicos pagos para ali fazer plantões diários nunca cumpriam seus 

expedientes.
192

 Um desses médicos era J. J. Barreto, amigo de Menezes e proprietário da 
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Rádio Anita Garibaldi, que recebia o diretor do periódico semanalmente para divulgar as 

principais matérias de A Verdade. Depois da matéria sobre o Abrigo de Menores, que teve 

muita repercussão, tanto o acordo para a divulgação radiofônica das matérias quanto a 

amizade entre os dois homens ruíram.
193

 Manoel de Menezes decidiu então abrir sua própria 

emissora, garantindo mais espaço de comunicação na cidade. Em dezembro de 1956, Menezes 

foi ao Rio de Janeiro munido dos documentos necessários para o pedido de funcionamento da 

emissora de rádio; em fevereiro de 1957, abriu a inscrição na Junta Comercial de Santa 

Catarina, obtendo a autorização de funcionamento apenas em dezembro. Após o resultado 

favorável ao seu pedido, Menezes explicou a demora do processo afirmando que ―os políticos 

[...] com pavor de A VERDADE, entraram em campo para torpedear meu pedido‖.
194

 

Complementando a acusação genérica, disse que Osmar Cunha e ―elementos da UDN na 

capital da República‖ tentaram difamá-lo com a intenção de influenciar o resultado de seu 

pedido. Menezes não apresentava provas das acusações, mas é muito provável que Osmar 

Cunha, políticos e empresários catarinenses não vissem com bons olhos a ampliação dos 

meios de comunicação do proprietário de A Verdade, que os atacava constantemente e 

ganhava influência entre o eleitorado de Florianópolis. Três meses depois dessas acusações, a 

Rádio Jornal A Verdade era inaugurada. A participação popular dos primeiros anos de 

funcionamento do periódico foi transferida para a rádio. O Povo Reclama integrava a 

programação diária da emissora, que solicitava reclamações de ouvintes e patrocinava mais 

campanhas assistenciais. 

A postura política de Manoel de Menezes, no jornal e na rádio, fomentou muitas 

inimizades. Desde sua criação, A Verdade sofreu alguns empastelamentos, e seu proprietário 

foi vítima de um atentado, em novembro de 1955, quando voltava de Curitiba para 

Florianópolis com a família.
195

 Não há muitas informações sobre as motivações e os 

mandantes, mas o episódio foi extensamente descrito no jornal, a ponto de este não publicar 

matérias sobre o momento conturbado da política nacional. O atentado contra Menezes se deu 

no contexto pós-eleições presidenciais, quando Juscelino Kubitschek (PSD) saiu vitorioso, 

mas já enfrentando movimentos que questionavam os resultados eleitorais e se colocavam 
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contrários a sua posse. A situação de instabilidade se agravou com o afastamento do 

presidente Café Filho por motivos de saúde. De acordo com a Constituição Federal, quem 

deveria assumir a presidência era o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz; porém, 

Teixeira Lott, ministro da Guerra, liderou um movimento de uma ala militar que ficou 

conhecido como ―contragolpe preventivo‖, pois temia que a oposição a JK manobrasse e 

impedisse sua posse. Essa ação depôs Carlos Luz da presidência e substituiu-o pelo presidente 

do Senado, o catarinense Nereu Ramos, garantindo a futura posse de Juscelino em 31 de 

janeiro de 1956.
196

 Mesmo com toda agitação política nacional envolvendo figuras 

catarinenses, A Verdade, ao contrário do restante da imprensa de Florianópolis, nada publicou 

sobre o assunto, reservando suas páginas a reportagens apelativas, com fotos expondo 

ferimentos causados pela agressão sofrida por Menezes. A emissora de rádio também sofreu 

com retaliações, sendo fechada em dezembro de 1958. As páginas de A Verdade insinuavam 

que era para evitar denúncias que a rádio faria contra a Assembléia e a Câmara Municipal, 

que aprovaram medidas que pesariam no bolso do povo e que Osmar Cunha teria sido o 

mandante da ação.
197

 

Não eram apenas as denúncias veiculadas por Menezes em seu jornal que 

incomodavam as elites políticas de Florianópolis, mas sua ascensão política e a de seu pai, 

além da popularidade que ele alcançava com o periódico e a rádio. O crescimento político 

independente e a postura agressiva e desregrada de Manoel de Menezes e de seu pai 

trouxeram mais consequências: a cassação dos seus mandatos como deputado estadual e 

vereador, em 1959, e o encerramento temporário da rádio e jornal A Verdade.
198

 A trajetória 

política de Manoel de Menezes é um fenômeno próprio daquele período e de suma 

importância para entender seus posicionamentos, ataques e o fomento à participação popular 

nos seus meios de comunicação. 

 

 

3.3 ―O POVO O ELEGEU‖: A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE MANOEL DE MENEZES 

 

Manoel de Menezes nasceu em Lauro Müller, município catarinense, no dia 21 de 

outubro de 1924 e passou a morar em Florianópolis aos dez anos. O mundo jornalístico fazia 
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parte de sua vida, desde quando seu pai Hermínio Menezes Filho fundara o jornal Dia e Noite, 

em 1935, na capital catarinense. Tinha características de oposição, assim como o seu próprio 

periódico A Verdade, anos mais tarde. De acordo com a nota de lançamento, o objetivo de A 

Verdade era registrar os fatos do município de forma imparcial e apartidária, defendendo 

apenas os interesses da coletividade. Desde o início da circulação de seu periódico, Manoel de 

Menezes assumiu uma postura bastante crítica aos principais políticos locais, deixando claro 

que sua única intenção era fazer jornalismo, pois o universo da política não lhe interessava. 

Esse posicionamento mudaria em 1954, quando ele se candidatou a deputado estadual e 

Hermínio Menezes Filho a deputado federal. O argumento do proprietário de A Verdade para 

sua entrada na vida política era a quantidade de clamores do povo: ―muitos dos leitores do 

meu jornal achavam que meu trabalho deveria prosseguir, da tribuna da Assembléia. Tantas 

foram as solicitações que, um dia, resolvi me candidatar‖.
199

 Em seu periódico, Menezes 

explicou: 

Nunca nos passou pela mente, conforme já foi dito várias vezes, disputarmos 

cargos eletivos. Nunca mesmo. Geralmente os demagogos, os mentirosos, 

têm conseguido levar a melhor. Quando surge alguém com vontade no duro 

de trabalhar, de lutar ao lado do povo, esse alguém, é de imediato, taxado de 

comunista ou de maluco. De tudo já fomos taxados.
200

 
 

 

A política não lhes parecia ser espaço para pessoas honestas e que se importavam 

com o município e as condições de vida de sua população. Mas como os pedidos por sua 

candidatura eram muitos, e a situação de Florianópolis calamitosa – faltavam água, leite, luz e 

uma estrutura mínima de transporte coletivo – pai e filho julgaram imprescindível oferecer 

seus trabalhos ao povo: 

Por sentirmos que tudo isto está exigindo uma providência dos atuais 

ocupantes dos poderes públicos agravar-se mais e mais, por sentirmos que 

não há, hoje, quem se candidate para lutar em defesa dos interesses da 

pobreza, o autor destas notas, revoltado com os espancamentos, revoltado 

com essa inépcia, revoltado com as ―grandes marmeladas e negociatas‖, 

resolveu candidatar-se também, resolveu candidatar-se com os melhores 

propósitos. [...] Vamos percorrer todo o Estado, de ponta a ponta, 

conclamando o povo para uma campanha saneadora, concitando o povo a 

eleger homens sinceros. [...] Vamos alertar o povo, preveni-lo para não se 

vender por um par de tamanco ou um corte de vestido riscado. Portanto, nos 

uniremos - pai e filho - para lutar contra o roubo e contra a corrupção. E se 

vocês, leitores, desejam ver ―A Verdade‖ na Assembléia e na Câmara 

Federal, meditem bem e votem nos candidatos que contando com a coragem 

denunciaram, até aqui, as negociatas e os roubos escandalosos. Ingressamos 
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no Partido Trabalhista Nacional (PTN) com o propósito de trabalhar ao teu 

lado, leitor.
201

 

 

 

Menezes se colocava como um outsider, alguém sem padrinhos políticos para 

ingressar nesse caminho, já que seu próprio esforço e o trabalho realizado junto à população 

do município teriam garantido o acesso ao mundo da política. Seu discurso fazia parte de uma 

estratégia para a construção e o reconhecimento de uma trajetória sem ―rabo preso‖ com as 

―marmeladas e negociatas‖ da política local. O Partido Trabalhista Nacional (PTN), sigla das 

candidaturas da família Menezes, tinha sido recém-criado em Santa Catarina. Em 17 de maio 

de 1954, A Verdade noticiou a fundação do partido, em anúncio que ocupou a página inteira 

do jornal: ―foi instalado em Santa Catarina o Partido Trabalhista Nacional, que lutará contra 

as bandalheiras e a corrupção‖.
202

 Uma semana depois, sua candidatura, já estava anunciada, 

foi oficializada juntamente com a de seu pai. 

Em 3 de outubro de 1954, a população de Florianópolis escolheu seus representantes 

para o legislativo municipal, estadual e federal, além do executivo municipal.
203

 A eleição 

para prefeito foi uma novidade, pois era a primeira vez, desde 1927, que a população 

escolheria seu prefeito, até então nomeado pelo governador. Isso ocorria porque Florianópolis 

era considerada como local estratégico de ―excepcional importância para a defesa externa do 

país‖. Com a Lei 1.953 de 24 de agosto de 1953, Florianópolis, São Francisco do Sul (SC) e 

Guarulhos (SP) perderam essa classificação.
204

 Com a autonomia da capital catarinense 

confirmada, deu-se início à campanha eleitoral. Nessa conjuntura, Manoel de Menezes alterou 

o cargo eletivo ao qual concorreria, e em vez de concorrer a deputado estadual, ousou e 

lançou sua candidatura a prefeito de Florianópolis, deixando seu pai assumir a candidatura a 

deputado estadual. Concorriam à prefeitura João José de Souza Cabral (UDN), Osmar Cunha 

(PSD) e Lopes Vieira (PSP). 

No mesmo partido de Jânio Quadros, então candidato ao governo de São Paulo, 

Manoel e Hermínio Menezes utilizaram motes de campanha similares ao dele, além de lhe 

prestarem apoio via periódico. A vassoura, símbolo característico de Jânio, estampou a 
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propaganda eleitoral dos dois candidatos catarinenses, com discurso de combate à corrupção. 

―De vassoura na mão vamos varrer o lixo dos ‗medalhões‘ que vivem enganando o povo, os 

ladrões que tem comido o dinheiro dos impostos sem nada realizarem de útil em benefício da 

coletividade‖.
205

 Lembravam os eleitores que o voto era o mecanismo para retirar aqueles que 

pensavam somente em enriquecer com o dinheiro público. 

Esta campanha foi marcada pela tragédia do suicídio do Getúlio Vargas, em agosto 

de 1954. Nos principais jornais de Florianópolis, os candidatos responsabilizavam uns aos 

outros pela morte de Vargas.
206

 No âmbito nacional, o caso provocou intensa comoção 

popular. No Rio de Janeiro, o periódico Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda
207

, foi 

apedrejado, e carros de O Globo incendiados.
208

 Não há notícias de que em Florianópolis 

tenha acontecido qualquer reação parecida; de forma geral, os principais representantes da 

imprensa periódica da cidade se preocuparam em trazer suas interpretações do fato.
209

 

Menezes não entrou nessa discussão e utilizou seu veículo de comunicação para 

estampar os apoios populares que recebia. Os depoimentos geralmente relataram algum 

problema da cidade e em seguida apontavam Manoel de Menezes como única possibilidade 

de mudança. Uma reclamação sobre o preço da carne, questão sempre presente no periódico, 

foi finalizada com promessa de voto e apoio a candidatura de Menezes: 

Prezado senhor, sei que como candidato e futuro Prefeito de Florianópolis, 

muita coisa terá para fazer, como jornalista muito tem feito, porém, dê uma 

"puada" em cima dessas aves de rapina que assolam nossa cidade, que lhe 

garanto, será recompensado, porque Deus não esquece as boas obras. Que o 

meu e de meus parentes possam juntar-se a outros milhares de votos para 

que o elevem a Prefeito de nossa Capital. Um amigo da vassoura!
210

 

 

 

O leitor evocou o símbolo de combate à corrupção assumido pelo candidato. Foram 

vários os relatos de apoio popular publicado em A Verdade que também aproveitava o espaço 

para criticar e realizar denúncias contra seus concorrentes. A campanha de Menezes, como se 
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poderia esperar, foi marcada por polêmicas e incidentes. Ele investiu em visitas pelo interior 

da Ilha e divulgava no jornal as misérias que encontrava nesses lugares. O Estreito também 

aparecia constantemente na campanha feita pelo proprietário do jornal. Havia pedidos para 

que a população do bairro ficasse atenta aos que só lembravam-se da populosa e precária parte 

continental da capital em período de eleição – diferentemente do comportamento do 

proprietário do periódico, que se dedicava ao bairro muito antes de ser candidato: 

Há dias, focalizamos, através deste jornal, a situação de abandono em que se 

acha o Estreito. Nosso objetivo não foi o de fazer política. Não pertencemos 

a esse time. Queríamos falar um pouco sobre aquele sub-distrito de 

Florianópolis [...]. Achamos justo deixar aqui registrados os fatos que, 

diariamente, os moradores do lado de lá ponte nos trazem com referência ao 

abandono que vivem as ruas e muitas coisas existentes por aquelas bandas. 

Não estamos dessa maneira, procedendo como alguns jornais surgidos em 

véspera de eleições, que só agora estão vendo que o Estreito precisa de 

assistência. Estamos agindo como sempre: defendendo os interesses da 

coletividade, não nos preocupando, tão só, os problemas parciais, desse e 

daquele município. E com o risco de nossa vida, temos defendido, 

intransigentemente, o povo, sem visar outro qualquer interesse senão o de 

seguir a diretriz que, desde a fundação deste jornal, nos traçamos.
211

 

 

 

Quanto mais próximas as eleições se tornavam, mais esse tipo de reportagem era 

veiculada no jornal. Menezes acreditava que venceria as eleições; no dia da votação, 3 de 

outubro de 1954, chegou a receber felicitações pela vitória. Mas com o resultado, veio a 

decepção: Osmar Cunha (PSD) foi eleito prefeito de Florianópolis com 9413 sufrágios; em 

segundo lugar ficou o candidato da UDN, João José de Souza Cabral, que recebeu 6782 votos; 

Manoel de Menezes (PTN) ficou em terceiro lugar, com 3593 votos; e em último, o coronel 

Lopes Vieira (PSP), com 995 votos.
212

 Hermínio Menezes Filho também não foi eleito 

deputado estadual. A indignação com o resultado foi estampado em A Verdade, com 

insinuações contra o povo que se vendia por ―um par de tamancos e uma garrafa de 

cachaça‖.
213

 Menezes colocava a conta de sua derrota na ignorância da população do 

município, afirmando que não sabiam votar e que se vendiam por pouco.
214

 

Com a comparação da porcentagem de vereadores eleitos por partido, entre a eleição 

de 1954 e as duas anteriores (1947 e 1950), Camilo Buss Araújo constatou o crescimento do 
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Partido Democrata Cristão (PDC) e do Partido Social Progressista (PSP) em detrimento da 

UDN e do PSD, que ainda assim continuavam com as maiores porcentagens das cadeiras da 

Câmara, mesmo que em decréscimo. Araújo relacionou esse resultado com o tipo de 

campanha política realizada pelo PDC e pelo PSP, que, de formas diferentes, estabeleceram 

uma relação mais direta com a classe trabalhadora, chegando a seus espaços de atuação e 

escutando-a. Nesse sentido, apesar de os grandes partidos possuírem redes políticas que lhes 

garantiam maior poder de barganha com a classe trabalhadora, o espaço para candidaturas 

mais populares estava crescendo. 

Após o resultado das eleições, Menezes se dedicou a fazer oposição a Osmar Cunha, 

relatando todos os problemas de sua administração. O auge da relação conturbada entre as 

duas figuras foi o episódio em que o dono de A Verdade acusou o prefeito de ser o autor de 

um panfleto calunioso, fato que resultou numa suposta invasão à casa do prefeito. Após as 

polêmicas desse caso, Manoel de Menezes e Hermínio Menezes Filho anunciaram a intenção 

de concorrer às eleições no final daquele ano, em outubro de 1958. A postura de Manoel de 

Menezes não foi bem recebida entre a imprensa local. A Rádio Anita Garibaldi fomentou uma 

Campanha de Moralização da Cidade, que objetivava defender as famílias e as ―classes 

honradas‖ de um jornalismo demagogo e chantagista, em uma clara referência ao diretor de A 

Verdade. A campanha contou com o apoio do periódico Diário da Tarde. Osmar Cunha 

concedeu entrevista à rádio, relatando sua versão sobre o caso do panfleto e da invasão a sua 

residência.
215

 

Foi nesse clima que o ano eleitoral começou. A situação ficou ainda pior em junho 

de 1958, com as mortes trágicas do governador Jorge Lacerda, o senador Nereu Ramos e o 

deputado federal Leoberto Leal em um acidente de avião. Diante da situação, algumas das 

principais siglas se reorganizaram. Estavam em disputa os cargos de legislativo municipal, 

estadual e federal. Pouco antes das eleições, houve uma tentativa de impugnar candidaturas 

consideradas simpáticas ao comunismo; o principal responsável pela ação foi o candidato a 

vereador pelo PDC, Nereu do Vale Pereira. A acusação a ―chapas comunistas‖ foi um dos 

principais elementos da campanha daquele ano.
216

 

Manoel de Menezes candidatou-se a deputado estadual e Hermínio Menezes Filho a 

vereador, ambos pelo PSP. Apesar da mudança partidária, mantiveram a vassoura como 
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símbolo de suas candidaturas.
217

 O combate à corrupção, a defesa dos interesses do povo, 

sobretudo acerca do custo de vida, continuavam sendo suas principais pautas. Nessa eleição, 

além do periódico, a família também possuía uma emissora de rádio a sua disposição. A 

maciça divulgação de apoio popular dessa vez ocorreu na Rádio Jornal A Verdade. Com mais 

popularidade que durante o primeiro pleito, Manoel de Menezes preferiu investir em 

campanhas assistenciais a atacar seus adversários. O resultado foi positivo, pois tanto ele 

quanto seu pai se elegeram com votação expressiva. Hermínio Menezes Filho teve a segunda 

maior votação para vereador em Florianópolis, recebendo 922 sufrágios. O mais votado foi 

Nereu do Vale Pereira (PDC), com 934 votos, e Manoel Alves Ribeiro (PSP), ficou em 

terceiro, com 354 votos.  

De acordo com o levantamento realizado por Camilo Buss Araújo, Florianópolis 

tinha duas zonas eleitorais, a 12ª ZE, com 42 seções, e a 13ª ZE, com 66 seções – esta última 

compreendia 66% do eleitorado do município em 1958 e abrangia os distritos de Florianópolis 

(centro), Estreito, Saco dos Limões, Coqueiros, Ribeirão da Ilha e Costeira. A 12ª ZE 

englobava os balneários do norte, sul e leste da Ilha, bairros Itacorubi, Córrego Grande, 

Trindade e algumas regiões do centro próximas aos morros, que não estavam presentes na 13ª 

ZE. Com a documentação disponível no TRE-SC, Araújo constatou que os distritos do 

perímetro urbano da 13ª ZE, Florianópolis e Estreito, aglutinaram 78% dos eleitores. 

Hermínio Menezes Filho foi o vereador mais votado nessa zona eleitoral, com a maior parte 

de seus votos vinda do Estreito, somando 59,1%; no distrito identificado como Florianópolis, 

que compreendia o centro da Ilha, obteve 29,6% dos votos. Manoel de Menezes conquistou 

4501 sufrágios em todo o estado, 64,71% desses vindos da 13ª ZE; e 54,52% de toda votação 

que recebeu eram do Estreito e 20,68% de Florianópolis (centro). O dono do periódico e da 

Rádio Jornal A Verdade foi o deputado estadual mais votado da 13ª ZE.
218

 Essas regiões eram 

bastante heterogêneas, mas a maior parte da população que residia nesses espaços era de 

trabalhadores(as) urbanos(as), justamente o público de maior alcance do jornal. 

Com votação significativa em 1958 para o cargo de deputado estadual, Menezes 

passou a ver o cargo do executivo municipal, almejado desde o início de sua carreira política, 

mais próximo dele. As eleições para a prefeitura da capital estavam marcadas para 30 de 

agosto de 1959, e Manoel de Menezes foi o primeiro a lançar a candidatura, já em maio. A 
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justificativa de se candidatar novamente à prefeitura permanecia a mesma: os apelos 

populares. Em suas palavras: "não passava um só dia que não aparecesse na redação de meu 

jornal pessoas solicitando que me candidatasse a prefeito da Capital, eu, mais do que nunca, 

alegava que meu lugar era na Assembléia, para onde o eleitorado tinha me enviado".
219

 Seus 

concorrentes eram Cesar Seara (PTB), Osvaldo de Passos Machado (PSD), Fernando Viegas 

(UDN), Nereu do Vale Pereira (PDC) e Paulo Vieira da Rosa (PL). Nessa eleição, os partidos 

já estavam fazendo seus acordos e manobras pensando no pleito do ano seguinte, para 

governador do estado. Assim, vencer a disputa ao cargo de prefeito de Florianópolis tinha um 

peso importante; para o PSD, era de suma importância se manter no cargo, pois almejava 

reconquistar o executivo estadual há quase 10 anos com a UDN. 

Mas o recém-eleito deputado estadual se envolveu em outra polêmica. No final de 

1958, ele revelou em seu jornal a existência de um plano para seu assassinato, pelo qual o 

executor receberia 30 mil cruzeiros de recompensa. O acusado de encomendar o crime era 

Fabiano Gonçalves Borrego, proprietário da Pousada Espanhola; o motivo teria sido uma série 

de denúncias feitas por Menezes sobre estabelecimento. A polícia passou a investigar o caso. 

Com vários desencontros nos depoimentos e outras pessoas envolvidas, um dos nomes 

chamava a atenção, o do médico J. J. Barreto, avalista de um empréstimo que o dono da 

pousada fizera com um agiota.
220

 Após o levantamento dessas informações, Menezes 

começou a criticar os caminhos da investigação, acusando a polícia de tentar despistar o 

envolvimento do médico no plano de assassinato e na ação criminosa de agiotagem. A falta de 

investigação policial sobre a agiotagem passou a ter mais importância do que o plano para seu 

assassinato, pois permitia que o deputado estadual voltasse a pautas antigas tratadas em A 

Verdade, como a campanha contra o jogo do bicho, realizada em 1956. 

Na época, o periódico acusava Acácio Melo de envolvimento com o jogo do bicho –

ele era presidente do jóquei-clube de Florianópolis e filho do coronel Trogílio, delegado da 

polícia. O episódio do plano de assassinato de Menezes e as acusações deste sobre uma 

investigação malfeita reforçaram a rivalidade entre o proprietário de A Verdade e o delegado, 

que passaram a trocar acusações publicamente, pois Menezes acusava seu filho de 

envolvimento com as práticas ilegais da agiotagem. Segundo o relato de Menezes em seu 

jornal, no dia 25 de fevereiro de 1959, Acácio Melo, então tesoureiro-geral do estado, ligou 

para a redação de A Verdade e para a casa de Menezes fazendo ameaças devido as recentes 
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acusações de Menezes a ele. Em resposta, o deputado propôs um encontro na Praça XV, no 

centro de Florianópolis, para resolverem a situação pessoalmente. O encontro terminou com 

um tiro na perna do tesoureiro do estado, disparado por Manoel de Menezes.
221

 Os 

depoimentos voltavam a se desencontrar na nova polêmica: Acácio Melo afirmou não 

conhecer seu agressor; e surgiram informações que o incidente foi resultado de um desafio 

lançado a ele e a seu pai pela Rádio Jornal A Verdade. As reais circunstâncias do incidente 

não vieram à tona, mas o importante aqui é perceber as atitudes de Menezes em relação a seus 

adversários políticos. A denúncia de um suposto plano para seu assassinato terminou em uma 

grande contenda que pouco tinha a ver com o caso. Apesar da gravidade da sua atitude, isso 

não o impediu de se lançar candidato a prefeito; e o ocorrido não foi um elemento utilizado 

por seus adversários durante a campanha eleitoral. 

Manoel de Menezes se apresentou como candidato antes de ter um partido para 

concorrer às eleições, pois apesar de ter sido eleito deputado estadual pelo PSP, a nova 

diretoria do partido estava então nas mãos de J. J. Barreto, seu grande inimigo. Para Menezes, 

alguns grupos atuaram para impedir sua candidatura, principalmente o de Aderbal Ramos 

(PSD) da Silva, importante político e empresário, tido como o ―dono da cidade‖.
222

 Mesmo 

assim, o deputado estadual Manoel de Menezes conseguiu lançar sua candidatura pelo PTN, 

partido pelo qual concorreu na primeira eleição que disputou. Na campanha, o diretor de A 

Verdade manteve suas bandeiras de combate à corrupção e defesa do povo, dessa vez com 

ênfase na necessidade de se baixar o preço de produtos de primeira necessidade. Quando 

questionado pelos adversários sobre como conseguiria colocar em prática a proposta, que 

afirmavam impossível de ser cumprida, Menezes não hesitava em dizer que cobraria a fortuna 

em impostos que a empresa Hoepcke (agora de propriedade de Aderbal Ramos da Silva) 

devia ao município. O espaço que a carestia ganhou na campanha de Menezes estava 

relacionado com a situação do período e as agitações populares acerca do tema. Como o 

assunto já era frequente em seu periódico, ele se apresentava como legítimo porta-voz do 

povo sobre a causa. As edições de A Verdade que circularam no mês da eleição, agosto de 

1959, estão extraviadas, o que dificulta a análise do discurso e o modus operandis de seu 

diretor na etapa final da campanha, que teve como característica a união de seus opositores 

contra a sua figura e candidatura. 
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A popularidade que Menezes alcançou com seus meios de comunicação e a 

construção de uma carreira política independente dos principais grupos políticos da capital 

assustava sobretudo os integrantes do PSD e da UDN, que viam uma ascensão não apenas do 

jornalista, mas de outras figuras mais próximas da classe trabalhadora. A reação foi uma 

crítica generalizada que acusava Menezes de ludibriar os mais pobres. Para Camilo Buss 

Araújo, nunca houve um consenso tão claro na imprensa de Florianópolis a respeito de um 

candidato; O Estado, A Gazeta e Diário da Tarde faziam exatamente as mesmas críticas a 

Manoel de Menezes, sendo que o espaço que dedicavam a ele demonstra a força de sua 

candidatura.
223

 Nos momentos finais da campanha eleitoral, surgiu outra acusação contra o 

dono de A Verdade: ele teria ofendido Ruth Hoepcke da Silva, esposa de Aderbal Ramos da 

Silva, o que gerou muita repercussão, mesmo após o resultado das eleições. 

Como da outra vez em que Menezes disputara o cargo de prefeito de Florianópolis, a 

vitória parecia certa, mas o resultado foi outro: Osvaldo dos Passos Machado, do PSD, foi 

eleito prefeito da capital, com 8763 votos. Em segundo lugar, ficou o candidato Fernando 

Viegas (UDN), com 7858, e Menezes em terceiro lugar, com 6621 sufrágios. Não se sabe se a 

acusação de ofensa à Ruth Hoepcke da Silva, quarenta e oito horas antes da votação, foi 

realmente tão efetiva para os números finais. 

De todo modo, a forma com que Manoel de Menezes fazia política gerava efeitos, 

fazendo a campanha eleitoral orbitar em torno de seu nome. Mas não foi ele quem criou essas 

condições; a participação popular se expandia no processo político e eleitoral, e Menezes 

conseguiu perceber essas mudanças e agir de acordo com elas. Ele venceu nos distritos de 

votação do Continente, recebendo 39,% dos votos no Estreito contra 28,8% de Osvaldo 

Machado; o bairro era composto majoritariamente pela classe trabalhadora urbana. Em 

Coqueiros, Menezes fez 32,4% enquanto Machado atingiu 31,4%. Apesar de também ter 

opções de moradias populares, Coqueiros era um balneário requisitado para casas de veraneio 

da parcela mais rica do município. O distrito de votação Florianópolis (centro) compreendia 

48% do total de votos e abarcava a parte urbana da Ilha. A maioria dessas seções nas quais o 

candidato do PTN venceu localizava-se nas comunidades do Morro da Cruz. Segundo Araújo, 

as menores porcentagens de sufrágios de Menezes no distrito ficavam nas seções de bairros 

mais ricos. O baixo índice de votos também ocorreu nos distritos do interior da Ilha, com 

habitações e hábitos rurais.
224

 Sendo assim, percebe-se que o eleitorado e a influência de 
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Manoel de Menezes concentravam-se na região urbana de Florianópolis, principalmente em 

locais de moradia da classe trabalhadora. Os números obtidos pelo proprietário de A Verdade 

preocupavam grupos políticos de influência, pois apesar da campanha realizada pelos 

principais partidos e a imprensa local contra Manoel de Menezes, ele recebeu uma votação 

expressiva, e sua base de apoio seria importante nas eleições de 1960. 

Até que em outubro de 1959, um acontecimento alterou esse cenário, quando 

instaurou-se um processo para a cassação dos mandatos de Hermínio Menezes Filho e Manoel 

de Menezes. No dia 5 de outubro de 1959, o vereador Hermínio de Menezes Filho teve seu 

mandato cassado, com aprovação de mais de dois terços da câmara.
225

 Nesse mesmo dia, 

iniciou-se a discussão para abrir o processo de cassação do deputado estadual Manoel de 

Menezes, que ocorreu em uma semana. Menezes tentou basear sua defesa na ilegalidade do 

processo, que mesmo assim foi aprovado por unanimidade no dia 9 de outubro de 1959; o 

mandato foi cassado cinco dias depois. A justificativa do processo frisava ―procedimento 

incompatível com o decoro parlamentar‖,
226

 mesmo argumento utilizado para a cassação de 

seu pai. Chamam a atenção o argumento e o momento em que o processo de cassação 

ocorreu. No início de 1959, Manoel de Menezes atirou em Acácio de Melo; o juiz da Segunda 

Vara da Comarca da Capital, Euclydes de Cerqueira Cintra, encaminhara então um ofício à 

Assembléia Legislativa solicitando permissão para processar Menezes criminalmente, e seu 

pedido fora negado pelos deputados, por unanimidade. Meses depois das eleições para o 

executivo municipal, os mesmos deputados cassaram o mandato de Menezes por atitudes 

―incompatíveis com o decoro parlamentar‖, citando casos de injúria e difamação contra 

autoridades, como ofensas ao clero e à esposa de um ex-governador, Ruth Hoepcke da 

Silva.
227

 

Após a cassação, o juiz da Segunda Vara de Florianópolis reabriu o processo pelo 

atentado contra Acácio de Melo. Como Manoel de Menezes tinha ido ao Rio de Janeiro, o juiz 

decretou sua prisão preventiva, na Penitenciária da Pedra Grande. Segundo os relatos do 

próprio Menezes, ele saiu da prisão após aceitar apoiar a candidatura de Irineu Bornhausen 

para governador do estado. 
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De acordo com Araújo, a principal motivação para a cassação dos Menezes foi a 

construção de uma carreira política independente, que ascendia cada vez mais.
228

 Sua 

trajetória política está vinculada ao contexto, no qual as pautas cotidianas e as demandas 

vindas dos bairros da capital estavam no centro do debate público – as mesmas pautas e 

demandas que auxiliaram o sucesso de A Verdade e ajudaram Menezes a crescer 

politicamente. Se colocava como um político outsider, independente de grupos dominantes da 

política catarinense e a favor da classe trabalhadora – mas, as soluções que apontava para 

melhorar a precariedade de vida de trabalhadores e trabalhadoras eram semelhantes àquelas 

do poder, quais sejam, ações assistencialistas que não questionavam as estruturas capitalistas 

responsáveis pelo aumento das dificuldades que a população enfrentava. A atuação de 

Menezes foi pautada pela demagogia, e o espaço que abriu em seu periódico para a 

participação popular foi fundamental para seu crescimento político, sendo que o número de 

votos conquistado em regiões da classe trabalhadora urbana, sobretudo no Continente, é 

indicativo de sua atuação via jornal e rádio. 

Obviamente que Manoel de Menezes utilizou esses espaços a seu favor e soube fazer 

boa articulação entre seus interesses e as reclamações populares. Mas  as pessoas também 

utilizavam esse espaço a seu favor, fosse como forma de denúncia pela ausência de direitos e 

falhas do Estado, fosse para conseguir algum benefício mais imediato. É importante entender 

como essas reclamações se vinculam à trajetória política do proprietário do periódico: elas 

serviram de instrumento de campanha eleitoral? Se sim, como isso ocorreu? 

 

 

3.4USO POLÍTICO DAS RECLAMAÇÕES 

 

Mesmo com uma coluna específica para queixas populares, A Verdade também as 

transformava em reportagem, com mais espaço na edição, selecionadas pela direção do jornal 

para terem mais destaques. Mas o que levava uma queixa de leitor ter esse destaque e outras 

não? E que espaços ocupavam no periódico, visto que a opinião de um jornal não se expressa 

apenas nos seus editoriais e artigos, mas também no formato de apresentação de suas 

notícias.
229
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Através da análise de todas as reclamações publicadas fora das colunas de reclamos, 

foi possível perceber o conteúdo como determinante dessa diferença, 89% das queixas 

publicadas como reportagem eram de reclamações coletivas, priorizando assuntos como o 

custo de vida. O restante tratava de problemas pessoais de leitores, que resultavam em 

campanhas assistenciais promovidas pelo periódico. Desse modo, A Verdade fornecia mais 

visibilidade às reclamações de maior apelo emocional e às de maior indignação popular. 

Sabe-se que os interesses do grupo editorial exercem grande influência no conteúdo veiculado 

por um periódico, portanto, considerando a trajetória de Manoel de Menezes, não parece à toa 

que as reivindicações sobre o custo de gêneros alimentícios ou sobre um problema que o 

periódico pudesse resolver fossem estampadas em grandes matérias. Essas reportagens eram 

ótimas propagandas para reforçar a imagem de um jornal a favor dos menos favorecidos, algo 

constantemente relembrado em A Verdade. A publicação da linguagem utilizada pelos leitores 

enfatizavam esse papel, de um ―conceituado e combativo jornal‖, ―empenhado em combater 

as coisas que andam fora da lei‖.
230

 Essa atuação estava vinculada a Manoel de Menezes, um 

―amigo da pobreza‖ e, segundo ele próprio, o único jornalista com coragem para ficar ao lado 

da população.
231

 As cartas que chegavam à redação eram destinadas a Menezes, e não ao 

jornal. Isso ocorreu pela imagem de A Verdade como esforço individual de seu proprietário. 

O caráter mercadológico é outra esfera importante dentro do conteúdo e do discurso 

de um jornal. Falar sobre problemas que afligiam a população e realizar campanhas que 

envolvessem os leitores era parte de uma estratégia de vendas. Colocar os leitores como 

colaboradores, com suas reclamações pautando o debate, auxiliava essa dinâmica, que 

também tinha efeito como estratégia política. Ao dar voz para questões da população e se 

posicionar a favor delas, Menezes atuou como uma alternativa, por ouvir e saber quais eram 

os reais problemas da população pobre. Um comentário inserido após a queixa de um leitor 

sobre o preço da carne é um exemplo sobre como a questão foi operacionalizada no jornal: 

 

Depois queremos que o prefeito informe ao público onde devem reclamar 

contra os abusos, porque A Verdade, não é órgão governamental de 

promessas. Temos recebidos muitas queixas do povo. As autoridades que se 

expliquem, que nós não temos nada a ver com isso, porque estamos 

passando fome também com o povo. E nós mais ainda, porque somos 

visados... porque sentamos a lenha na ladroeira.
232 
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O periódico insinua que a prefeitura não fornecia espaço e também não estava 

disposta a atender as demandas populares, por isso é que A Verdade acabava sendo a 

destinação dessas pessoas desamparadas. Inicialmente, a falta de interesse em disputar cargos 

eletivos era exaltada pelo proprietário Menezes. E que a quebra dessa postura só teria ocorrido 

por causa dos clamores populares por sua entrada na vida política, e não por vontade própria; 

como sempre esteve ao lado dos menos favorecidos atendeu ao pedido e se candidatou a 

prefeito do município na eleição de 1954. Através da análise de todas as reclamações 

coletivas sobre Florianópolis publicadas em A Verdade – as que compuseram as colunas O 

Povo Reclama, Broncas pelo Telefone e também as publicadas em outros espaços do 

periódico – é possível perceber algumas alterações na abordagem e na quantidade de 

reclamações publicadas em períodos eleitorais. 

O jornal servia como ouvidoria da população pobre, e as intensas críticas às 

instituições políticas foram características presentes desde o início de sua circulação. 

Contudo, os alvos e o tom das críticas tiveram alterações. Por exemplo, em janeiro de 1953, 

lia-se em A Verdade: 

Compareceram em nossa redação moradores da Rua Manuel de Oliveira 

Ramos e Travessa Paraguassú, localizados no sub-distrito do Estreito, que 

vieram reclamar o desleixo da administração Municipal, observado naquelas 

vias públicas. Apesar de grandes promessas e de um abaixo-assinado com 

duzentas assinaturas de moradores daquelas redondezas, até o momento 

nenhuma providência se fez notar. Continuam os moradores a sofrer a falta 

de água, já que o encanamento não foi ligado até agora. E os buracos da rua, 

especialmente após as chuvas, estão de amargar. Com vistas a quem de 

direito.
233

 

 

 

Fica claro que a reclamação era direcionada à prefeitura, mas sem menção à figura 

do prefeito. Até 1954, foi comum essa característica de mencionar as instituições de forma 

genérica, sem citar os nomes de responsáveis – trata-se aqui das reclamações especificamente, 

sua seleção para publicação e escolha de sua forma e palavras, não do conteúdo integral do 

jornal. A partir de 1954, o cenário mudou, e as queixas passaram a mencionar especificamente 

o nome do chefe do executivo municipal. A conduta se modificou a partir de junho de 1954, 

quando o diretor de A Verdade apresentou sua candidatura nas eleições para prefeito. A partir 
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de então, as críticas a Paulo Fontes (1950 a 1954) e sua administração passaram a ser 

contundentes: 

Esteve há dias nesta redação um dos moradores à Rua Dr. Carlos Corrêa, que 

nos veio convidar para o ato inaugural da piscina ―Prefeito Paulo Fontes‖, 

localizada bem no centro daquela rua. Esquisito, não é? Mas o senhor que 

esteve em nossa redação explicou, e com razão. Na Rua Carlos Corrêa 

reside, entre seus habitantes, na maioria, gente da UDN, eleitores que 

votaram com o Sr. Irineu para que tudo em Florianópolis fosse melhorar, - 

que desilusão tremenda! - e com o Sr. governador do Estado presenteou a 

cidade com essa coisa louca, [...] escolhendo o Sr. Paulo Fontes para prefeito 

da cidade e conservando-o no posto durante esse tempo todo [...]. Primeiro 

eles fizeram um abaixo assinado ao prefeito, solicitando a esmola de 

consertar a rua, toda esburacada, repleta de poças, mas como nenhuma 

providência foi tomada, vão agora os udenistas da rua Dr. Carlos Corrêa, 

inaugurar o maior daqueles buracos com a tabuleta "Piscina Prefeito Paulo 

Fontes". Agradecemos o convite. Lá estaremos para bater o flash. Que nos 

avisem, pois, o dia e hora certa.
234

 

 

 

O descontentamento expresso com as ―próprias palavras do morador‖, era uma 

estratégia para demonstrar a insatisfação com o executivo da cidade vinda dos próprios 

florianopolitanos, colocando Menezes como o oposto ao prefeito. Após o resultado das 

eleições de 1954, o periódico fez oposição declarada à gestão do prefeito eleito, Osmar Cunha 

(1955 a 1959). Nesse sentido, as reclamações dos leitores ajudaram a reforçar os princípios do 

jornal e seu proprietário; entre as queixas que denunciavam os problemas da cidade, a 

―péssima administração de Cunha‖ era constantemente citada como responsável. Em 1957, 

por exemplo, Neuzir Possas, Leodoro Duarte e Ercí Marinho rumaram até a redação de A 

Verdade para reclamar das condições da rua Almirante Lamego, onde residiam, no centro de 

Florianópolis. Contaram que o lixo estava sendo descarregado pelos caminhões da prefeitura 

no meio da rua. Segundo os moradores, a situação começou após a prefeitura transferir o 

depósito de lixo da Rua Almirante Lamego para o bairro Itacorubi e transformar o antigo 

depósito em garagem. Além de conviverem com a sujeira, os(as) moradores(as) tinham que 

aguentar o mau cheiro e os insetos que o lixo atraía.
235

 Esta reclamação estampou a capa do 

jornal do dia quatro de janeiro de 1957, sob o título As mancadas do Osmar. A matéria 

afirmava ―é uma coisa maluca! Mas isso é bem um retrato do que vem sendo essa desastrosa 

administração do senhor Osmar Cunha‖. A matéria ocupou mais da metade da capa, sem 
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assinatura – forma exemplar sobre como o periódico operou com as reclamações às quais 

tinha interesse em dar destaque. 

Quando os leitores faziam reclamações sobre um assunto de responsabilidade da 

prefeitura, mas não citavam Osmar Cunha diretamente, era lançada uma nota da redação 

apontando o executivo municipal como culpado. Isso não significa que a população acreditava 

cegamente nas associações e críticas que o periódico fazia, pois sendo seu proprietário 

opositor declarado do prefeito, os(as) leitores(as) sabiam que criticá-lo aumentava as chances 

de suas queixas serem publicadas. 

Apesar de o periódico tecer julgamentos a Paulo Fontes, a frequência e o teor das 

críticas eram mais amenos. Isso pode ser atribuído pela conjuntura, afinal, Osmar Cunha, do 

PSD, assumira a prefeitura justamente quando Menezes fechou acordo com a UDN e passou a 

ser um forte crítico do PSD em Santa Catarina. Porém, o fato de Osmar Cunha e o 

proprietário de A Verdade terem sido concorrentes diretos no pleito para a prefeitura pode ter 

contribuído na postura agressiva. Não foram raras as vezes em que a atuação de Cunha como 

prefeito foi deslegitimada nas páginas de A Verdade. Entre as figuras do PSD, a principal 

oposição era destinada a Cunha. 

As mudanças na publicação das reclamações são visíveis nas primeiras candidaturas 

de Menezes. Mas o que teria ocorrido entre o pleito 1958, como deputado estadual, e o de 

1959, como candidato a prefeito? Sabe-se que um ano após a primeira candidatura de 

Menezes ao executivo municipal houve uma queda em reclamações publicadas em seu 

periódico. Apesar disso, o discurso de defensor e único ouvinte da população pobre 

permaneceu. Os relatos de Menezes sobre a grande quantidade de pessoas pedindo ajuda e 

reclamando sobre problemas em seu jornal aumentaram nesse período. É possível que o 

amplo acesso dos(as) moradores(as) da cidade à redação tenha saído realmente do controle, 

mas as campanhas assistenciais continuaram. Sendo assim, percebe-se que o que diminuiu foi 

o trânsito frequente de moradores em seu jornal, levando à diminuição das reclamações 

identificadas como coletivas. Contudo, o aspecto que mais chama atenção nessa mudança não 

é a quantidade. A diferença entre as formas de apresentação das queixas pode ter sido uma 

tentativa de despolitizar as reclamações. Quando O Povo Reclama parou de circular em A 

Verdade, as manifestações passaram a se concentrar ainda mais no figura do proprietário do 

periódico – apesar da reprovação constante ao número de pedintes, Menezes nunca deixou de 

fomentar as campanhas assistencialistas, ao contrário, fazia questão de estampá-las. O 

problema, então, não eram as solicitações, mas o caráter autônomo que a coluna O Povo 
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Reclama estava adquirindo. Quando O Povo Reclama ainda era publicada, as pessoas 

procuravam a coluna principalmente para reclamar sobre situações coletivas e, em muitos 

casos, realizavam-nas de forma organizada, com abaixo-assinados e comissão de moradores; 

ou seja, as reclamações começaram a passar ao largo da influência de Menezes, e 

considerando a característica de atuação do diretor de A Verdade, isto pode ter sido um 

problema. Com as transformações na apresentação das queixas, elas voltaram ao âmbito do 

paternalismo e do assistencialismo, modus operandi de Manoel de Menezes. 

Outros fatores também tiveram influência nessa mudança, mas chama atenção o fato 

de que, após tornar pública sua ambição para um cargo eletivo, o dono do jornal tenha 

diminuído o espaço que antes reservava à população. Após sua derrota, é possível que tenha 

percebido que investir apenas na relação direta com a população – percorrendo bairros e 

fornecendo espaço para que a população expusesse suas demandas – não era suficiente para 

vencer uma eleição. O jogo político era mais complexo, os eleitores precisavam ser 

conquistados; boa intenção não era o suficiente, era preciso saber quem teria o poder e a 

competência de levar à população aquilo de que precisavam, já que são as reais garantias de 

direitos, o atendimento efetivo das demandas, que fazem com que as pessoas votem em 

alguém. 

A continuidade das campanhas assistencialistas aos ―menos favorecidos‖ e sua 

atuação denunciando o mau uso dos recursos do Estado continuaram rendendo a Manoel de 

Menezes cada vez mais espaço na sociedade de Florianópolis. As reivindicações populares 

continuaram sendo sua grande aposta nas campanhas eleitorais de 1958, para deputado 

estadual, e em 1959, para prefeito. Em 1958, a Rádio Jornal A Verdade foi lançada, e a antiga 

coluna O Povo Reclama passou a ser um programa fixo da emissora. A utilização do mesmo 

nome demonstra o reconhecimento e a credibilidade que a antiga coluna adquirira. O pleito no 

qual Menezes foi eleito deputado estadual ocorreu em outubro de 1958; desde junho, a 

repercussão de seu programa de rádio começou a ser noticiada no periódico, até metade de 

1959, quando houve a eleição para a prefeitura da capital. Menezes fazia conhecer o impacto 

do programa divulgando cartas de leitores e ouvintes parabenizando suas ações e campanhas, 

exaltando sua ―benevolência‖. Sua influência era ampliada pela rádio, visto que a emissora 

tinha mais alcance que o jornal impresso.  

Sabe-se que este foi um contexto de ampliação da participação popular no campo 

político, portanto, quanto mais aceito um candidato fosse, mais apoio e chances de sucesso 

teria. Ser considerado um candidato popular era um fator importante nessa corrida eleitoral. A 
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utilização de demandas populares em reportagens de destaque, expondo os problemas do 

município e da gestão da prefeitura, é um dos exemplos de como isso poderia ocorrer. O 

cotidiano dos bairros poderia alcançar ainda mais visibilidade em períodos de campanhas 

eleitorais, em que a mudança na estrutura física das ruas, pelos objetos de campanha e 

comícios, estreitava as relações entre a rotina dos bairros e à política partidária.
236

 Em 

Florianópolis, Menezes aproveitou as queixas para construção de sua própria carreira política, 

utilizando seu jornal para capitanear demandas populares – porém, é importante frisar que ele 

não criou as queixas veiculadas no periódico. O discurso inflamado e sensacionalista pode 

trazer dúvidas, mas não se pode perder de vista a realidade delas. 

No primeiro capítulo foram apontados problemas da cidade que iam ao encontro do 

conteúdo das queixas. As questões trazidas pelas reclamações estavam sendo pautadas pela 

população de Florianópolis naquele contexto. Essas pessoas buscavam diferentes formas para 

solucionar a precariedade que enfrentavam, por vezes recorrendo à esfera política tradicional, 

por vezes ao assistencialismo das instituições católicas e até mesmo à imprensa, que 

despontava como canal de politização das demandas. Portanto, apesar de sujeitas ao crivo da 

direção do jornal, as reclamações não eram forjadas, afinal, para o periódico alcançar o 

respaldo que almejava, era necessário que publicasse as reais reivindicações da população. 

Manoel de Menezes instrumentalizou a seu favor as disputas políticas entre as 

principais siglas partidárias (e famílias) de Santa Catarina, assim como as demandas da classe 

trabalhadora. Apesar de sua figura se distanciar da personificação do Estado, é possível 

classificá-lo como uma das lideranças populistas de Florianópolis. Francisco Weffort 

caracteriza um líder populista como aquele que ―doa‖ e ―protege‖ as ―massas populares‖, 

alguém que conquista confiança para falar em nome dessas pessoas e que esteja à frente de 

um cargo público, com acesso à máquina estatal na distribuição de benefícios, sejam pessoais 

ou coletivos, este último no sentido de aquisição de direitos.
237

 A projeção de Menezes como 

líder populista ocorreu antes de sua entrada na vida política. Embora não tivesse a máquina 

pública a seu favor, era dono de um meio de comunicação que conseguia pressionar o debate 

público a favor das pautas populares levadas até ele, quando não era ele próprio quem resolvia 

a situação através de campanhas assistenciais. Com essa atuação, conseguiu transformar esse 

capital simbólico em capital político na eleição para deputado estadual em 1958. 
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Ao estudar como o sistema populista operou em bairros periféricos de São Paulo, 

Adriano Duarte e Paulo Fontes identificaram que uma das forças de políticos como Adhemar 

de Barros e Jânio Quadros era o vínculo criado com moradores(as) dos bairros e suas 

demandas, somado à capacidade de traduzir essa relação em apoio e votos. Apesar das 

diferenças, também é possível identificar essa ação na trajetória de Menezes. Os políticos 

paulistas, sobretudo Jânio Quadros, se colocavam à disposição dos trabalhadores, visitando 

suas casas e as organizações de bairros. Eram vistos como ―iguais‖, mas com autoridade e 

poder de resolução quanto às reivindicações. Tais ações eram bem vistas pela população e 

motivo de orgulho para aqueles que recebiam a visita ilustre de um político em suas casas.
238

 

Menezes também adotou essa postura. O proprietário de A Verdade não fazia visitas 

à população de Florianópolis apenas nas campanhas eleitorais. Como alguém disponível para 

―atender aos justos reclamos do povo‖, ele subia os morros e ia até os bairros periféricos da 

cidade constantemente, fosse para flagrar a precariedade estrutural de algum local ou para 

divulgar (e às vezes resolver) a situação de enfermos e desempregados, por exemplo. 

Conforme pontuado por Duarte e Fontes, o resultado positivo da postura desses políticos não 

era respaldado pelo apelo emocional que a relação gerava, mas pela noção que os eleitores 

tinham sobre a importância de votar em alguém próximo, de que pudessem cobrar. 
239

 

O modelo interpretativo de Weffort sobre o populismo visou superar explicações 

estruturais sobre as relações sociais e políticas, para perceber as ações pessoais dos atores 

envolvidos. A ideia de manipulação da classe trabalhadora por líderes políticos está presente 

em sua análise, principalmente ao afirmar que a participação popular no jogo político ocorrera 

sempre através da tutela de representantes de grupos dominantes, sendo algo ―de cima para 

baixo‖.
240

 Mas o autor também apontou que a relação entre políticos e eleitores não era guiada 

apenas pela manipulação, era muito mais complexa, sendo necessário perceber a ambiguidade 

que a permeava. Ao mesmo tempo em que o populismo foi um sistema em que os grupos 

dominantes exerciam seus poderes, eles também eram potencialmente ameaçados pela 

participação e ação da classe trabalhadora. As alianças nesse sistema previam negociações, 

certamente entre forças desiguais, mas que se influenciavam umas às outras.
241

 Esse modelo 

foi amplamente utilizado para explicar as relações políticas e sociais do país entre 1945 e 
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1964, mas também foi muito criticado. A ênfase de Weffort na cooptação e na passividade da 

classe trabalhadora, além da elasticidade do conceito, a abarcar uma gama extensa de 

situações, foram as principais questões apontadas como problemáticas.
242

 

O sistema populista considera diferentes dimensões da vida da classe trabalhadora, 

tanto na relação com o Estado, como com o patronato e o meio urbano. A partir da análise 

empírica, percebe-se que esse sistema não é norteado apenas por elementos pessoais, como o 

carisma de políticos; é necessário considerar-se o papel da classe trabalhadora e suas 

organizações locais, que ―muitas vezes deram forma e conteúdo a essas lideranças que então 

se constituíam‖.
243

 

Antônio Luigi Negro chamou atenção para os problemas de se descartar 

completamente o conceito de populismo, lembrando críticas semelhantes às realizadas ao 

conceito de paternalismo.
244

 No texto Patrícios e plebeus, E. P. Thompson fez diversas 

ressalvas quanto ao conceito de paternalismo, mas defendeu seu uso, pois apesar do 

alargamento do termo, da noção de ordem social ―de cima‖ e da justificativa emocional para 

as relações, o conceito era útil para compreender a ―mediação institucional das relações 

sociais‖,
245

 baseadas em trocas, na qual ambos os lados seriam favorecidos no processo. 

Porém, essa relação era desigual, e os dois lados atuavam com forças diferentes – de um lado, 

os grupos políticos, de outro, a classe trabalhadora, com menos força, mas atuante na relação, 

que deveria ser cumprida e honrada também pelos grupos no domínio, ou a troca seria 

invalidada. Sendo assim, as relações entre políticos e eleitores – e também outras relações 

sociais com desigualdade de forças – não eram marcadas somente pela manipulação de 

trabalhadores; esse fator estava presente, mas a ação popular não era de subordinação 

simplesmente, já que em alguns momentos eram as suas demandas que ditavam essa relação. 

Desse modo, o sistema populista é eficiente para a realidade das relações em 

diferentes locais do Brasil e em Florianópolis também se mostra eficaz, é claro, que não se 

trata de estender esse modelo explicativo para toda a sociedade, sem ter respaldo empírico, 

mas de perceber que, em alguns momentos e em algumas relações, é um modelo 

interpretativo válido. A precariedade da vida urbana e as organizações populares em torno 
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dessas demandas são partes constituintes desse sistema. "Por isso, o sistema populista é, num 

certo sentido, obra dessas mesmas organizações populares, tanto quanto a elas dirigida".
246

 

O contexto brasileiro pós 1945, com o fim da Segunda Guerra e fim do Estado Novo, 

abriu espaço para temas sobre o cotidiano da classe trabalhadora. O debate público foi 

atravessado por pautas trabalhistas, pelo custo de vida, a precariedade do espaço urbano e das 

moradias. Nesse sentido, a participação popular em A Verdade não pode ser vista apenas 

como uma ação de benevolência de Menezes, mas sim dentro do contexto de ampliação das 

pautas locais como temas políticos, que só ocorreu por exigência da classe trabalhadora. A 

responsabilidade pela inclusão desses assuntos no debate político foi da população, que 

reclamava e exigia seus direitos, ao ponto de torná-los tão necessários, que a política 

partidária e até mesmo a imprensa não puderam negligenciá-los. De certa maneira, o espaço 

destinado às queixas populares no jornal foi algo conquistado pelos(as) moradores(as), que 

buscavam ampliar os canais para manifestar suas insatisfações com a ausência de políticas 

públicas para seus problemas. O que Menezes fez, de forma hábil, foi entender essa demanda 

e estimular sua manifestação em seu periódico. Isso o tornou uma figura particularmente 

interessante, com a construção de uma trajetória na qual o vínculo com a classe trabalhadora 

foi de suma importância, tanto no aspecto político quanto para sua carreira como jornalista.  

Sendo assim, as pessoas também exerciam força na relação estabelecida com Manoel 

de Menezes e seu jornal, utilizando-os para alcançar seus objetivos, pessoais e coletivos. A 

noção de cidadania atravessava essa dinâmica de troca. Mesmo com a seleção das queixas 

publicadas, era imprescindível para o periódico veicular reclamações reais, na proporção em 

que apareciam, sem mascarar os problemas, já que era necessário que as pessoas confiassem 

no jornal. De acordo com essas considerações, as reclamações forneceram indícios 

importantes sobre a realidade vivenciada pela população pobre do núcleo urbano de 

Florianópolis, sobre quais eram os problemas que enfrentavam e em que locais mais 

apareceram. O conteúdo das queixas é uma demonstração sobre o que essas pessoas 

consideravam como seus direitos. Nesse sentido, a imprensa atuou expandindo o debate 

público, pois o conteúdo publicado repercutia na cidade, e ter sua queixa publicada abria 

possibilidades para que fosse resolvida ou ao menos divulgada. Portanto, a questão de 

abertura do tópico anterior, ―a quem reclamar providências?‖, provavelmente foi realizada por 
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outros moradores da cidade, e A Verdade foi escolhido por algumas pessoas como um dos 

meios para manifestar suas insatisfações.  

Neste capítulo, foram analisadas as posições do periódico e de Manoel de Menezes, 

como se deu a construção de sua carreira política e como operacionalizou as queixas de 

leitores a seu favor, ou seja, apenas um lado da relação foi investigado. É necessário então 

compreender como a classe trabalhadora utilizou esse espaço para manifestar suas 

insatisfações. O conteúdo das reclamações populares de A Verdade será analisado no próximo 

capítulo. 
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4 “MINHA GENTE, VAMOS TODOS RECLAMAR”: AS DEMANDAS DA CLASSE 

TRABALHADORA DE FLORIANÓPOLIS 

 

 

 
Hoje em dia não se pode mais viver, 

o preço da carne é de doer. 

A COAP chegou, mas não convenceu 

no final quem ganhou foi o Eliseu. 

A carne nos açougues agora está sobrando, 

quarto de boi é mato, o povo fica olhando. 

Minha gente, vamos todos reclamar, 

pois a carne popular é de amargar.
247

 

 

 

Osvaldo Ladislau da Silva e Helius compuseram a paródia que abre este capítulo, a 

partir da marchinha do carnaval carioca Marcha do Conselho. Intitulada Marcha da Crise, foi 

publicada no periódico A Verdade do dia 28 de novembro de 1952, e abordava uma das 

principais questões sociais de Florianópolis no período, a crise de desabastecimento de carne 

verde. A paródia mencionou o alto preço da carne, o descrédito da Comissão de 

Abastecimento e Preços (COAP) e os lucros de Eliseu Di Bernardi, o ―tubarão da carne 

verde‖ na cidade. A marchinha fazia um pedido final, para que todos reclamassem da 

situação, o que, de certa forma, foi feito. 

A crise da carne verde foi assunto recorrente das reclamações em A Verdade. A 

questão englobava as queixas sobre o custo de vida, tema com maior índice de reclamações, 

seguido por queixas sobre transporte coletivo. Neste capítulo, serão analisadas queixas sobre 

os problemas coletivos que a população de Florianópolis levou ao periódico A Verdade, 

selecionadas entre assuntos que somaram 5% ou mais do total das reivindicações coletivas, 

todas referentes aos bairros do Distrito Sede de Florianópolis em 1950.
248

 Os temas que 

compuseram a análise, em uma ordem decrescente de reclamações foram: custo de vida, 

transporte coletivo, problemas nas estradas, saneamento básico, energia elétrica/iluminação e 

saúde pública. 
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4.1 ―RECLAMAÇÃO A QUEM DE DIREITO‖: AS QUEIXAS SOBRE A VIDA URBANA 

 

Em 23 de março de 1956, entre tantas correspondências que chegavam à redação de 

A Verdade, estava a carta de Siquerino, endereçada a Manoel de Menezes. As primeiras 

palavras da carta traziam duras críticas ao prefeito: ―peço para dar acolhida em seu 

conceituado jornal a esta carta a respeito da desastrosa administração de Osmar Cunha‖. 

Indignado, o autor da carta protestava contra o segundo aumento do preço da carne no breve 

mandato de Cunha, o mesmo homem que ―prometeu, se eleito fosse, baixar o custo da carne 

verde para Cr$ 16,00 o quilo‖; concluía que ―por aí se vê que o Sr. Osmar Cunha é inimigo do 

povo porque foi eleito e não cumpriu o que prometeu‖.
249

 No primeiro ano da administração 

de Cunha, o preço do quilo da carne foi para Cr$ 27,00; no momento da reclamação, era 

vendida a Cr$ 33,00, aumentos esses endossados pela ―famigerada COAP‖. A queixa trazia à 

tona um problema importante que a população brasileira enfrentava na década de 1950: o 

custo de vida, associado sobretudo aos gêneros alimentícios. Considerando apenas as 

reclamações publicadas em formato de reportagem, que quase sempre obtinham mais 

destaque, o tema do custo de vida chega a 34% das menções no jornal. Entre essas, 40% 

relacionaram-se ao preço e ao abastecimento da carne verde. 

A situação não foi exclusividade da administração de Osmar Cunha, pois antes de 

assumir a prefeitura, o problema já era constantemente citado pelos leitores do jornal. Em 

períodos de eleição, era pauta fundamental nas campanhas e também servia como termômetro 

para medir a capacidade dos políticos. De acordo com a carta do morador de Florianópolis, a 

falta de resolução sobre o problema da carne apenas confirmava os problemas da 

administração de Osmar Cunha. A desaprovação do reclamante ao prefeito não parava aí; ele 

descreveu a situação precária das estradas e também garantiu que não foi pelo seu voto que 

Osmar Cunha chegara à prefeitura. Sabe-se que o tom crítico ao prefeito era marca registrada 

de A Verdade, portanto, a insatisfação popular em relação à administração de Cunha era 

sempre bem-vinda em suas páginas. 

O operário Pedro Paulo, que residia na Prainha, lamentou as dificuldades pelas quais 

os(as) trabalhadores(as) da cidade passavam por conta do custo de vida, tão desproporcional 

em relação ao baixo salário. O caso que narrou ocorrera apenas um mês e meio após Osmar 

Cunha ter assumido a prefeitura. No resumo da reclamação, publicado em janeiro de 1955, o 
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operário fez um apelo ao novo prefeito, para que cuidasse do que realmente importava: a 

fome do povo. 

Diz o reclamante que indo ao mercado no dia 26 de dezembro último, foi 

obrigado a voltar para sua casa sem nada levar, muito embora tenha 

encontrado várias coisas expostas a venda. Diz ele que encontrou carne 

podre, com cheiro bastante desagradável a Cr$ 25,00 o quilo; carne de porco 

na mesma situação a 35 cruzeiros o quilo; um repolhinho mirrado murcho, 

amarelado já de tanta velhice pelo preço de 10 cruzeiros e outras 

mercadorias em situações e preços que são verdadeiros atentados a 

dignidade, a saúde e higiene do nosso povo. Apela o queixoso, em sua carta 

onde faz um resumo total do difícil balanço que da todos os meses entre seu 

minguado salário e os astronômicos preços dos gêneros alimentícios, para o 

Sr. Osmar Cunha, afim de que este senhor, na qualidade de Prefeito da 

Cidade, se interesse mais um pouco por esse caso, que diga-se de passagem, 

é o que atualmente mais atormenta a nossa gente. É bem verdade que 

precisamos de ruas calçadas, asfaltadas e tudo mais. Porém, precisamos 

também de alimentos ao alcance da nossa boca.
250

 

 

 

A realidade relatada por Pedro Paulo não poderia ser atribuída à gestão do prefeito 

que mal havia assumido o cargo. A alta nos preços dos gêneros alimentícios, mais 

especificamente da carne, era denunciada no jornal desde seu lançamento, e o problema não 

assolava apenas Florianópolis. O que a queixa de Pedro Paulo enfatiza, no entanto, é sua 

desaprovação em relação à prioridade definida pelo novo prefeito, ou seja, asfaltar as estradas 

antes de se ater ao problema do custo de vida. Aqui, o operário deixava claro o conflito entre 

o projeto político que defendia e o executado por Osmar Cunha. 

No dia 28 de setembro de 1953, uma extensa reportagem trazia a denúncia de que 

―os tubarões da cidade‖ queriam desgraçar ainda mais a vida do pobre, com o anúncio de 

outro aumento do preço da carne. De acordo com o periódico, a COAP, ao invés de regular os 

preços, atuava como aliada dos ―tubarões‖. O foco da matéria era a carta do leitor Pedro 

Martins, que relatava a angustiante situação dos trabalhadores com os constantes aumentos. 

Como é que os pobres podem viver? A dezesseis cruzeiros o quilo, muitos 

não podem compar. Como é que ainda querem aumentar o preço? Será que 

só os ricos é que podem comer? Onde está o governo que não vê essa 

barbaridade? Do jeito que está indo o Departamento de Saúde terá que ser 

aumentado, pois dessa maneira o povo fica todo fraco. Que vergonha! Que 

abuso! Não tem ninguém quem mande a não ser os carniceiros? A pobreza 

de nossa terra então não pode mais comer carne verde? O governo está de 

barriga cheia e por isso não se interessa pelo povo. Ele só quer o povo para 

votar. Quando ele está no puleiro, não liga mais. Besta é quem vota para ele. 

Se em nossa terra existe tanta doença, é devido a carestia de vida. Só o 

governo é que não vê isso meu Deus? Será que ele só quer vantagem para ele 
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e para a gente dele? [...] Onde é que já se viu essa vergonha da carne subir? 

Os pobres já estão ficando tudo fraco e vão acabar morrendo tudo. As 

doenças aumentam assustadoramente porque o pobre está fraco. Será que o 

governo não vê isso? Como amigo eu lhe peço por favor, bote essa verdade 

no seu jornal, que é o único defensor que temos, porque nesta cidade não 

tem ninguém quem mande.
251

 

 

 

A carta de Pedro Martins reforça a imagem construída por Manoel de Menezes, 

como sendo o único defensor dos pobres. O homem lamentou pelos preços abusivos da carne 

quando quem estava na prefeitura era Paulo Fontes e claramente criticou o governo estadual 

de Irineu Bornhausen, que indicou Fontes à prefeitura. O jornal se posicionava a favor das 

palavras de Pedro, mas direcionou sua crítica à COAP, acusando-a de não considerar a 

situação dos mais empobrecidos ao conceder aumentos no preço da carne, pois ―a última vez 

que a COAP se pronunciou em pedido idêntico, o fez de forma a mais desastrosa possível, 

pois concedeu o aumento pleiteado em bases maiores que as requeridas pelos interessados‖.
252

 

Houve casos similares em outros locais do país no mesmo período, mas chama a 

atenção a proporção que a questão tomou em uma cidade litorânea. Essas queixas vinham do 

Distrito Central de Florianópolis. Considerando o aumento populacional na região na década 

de 1950, com muitas pessoas vindas de regiões rurais de municípios vizinhos, os hábitos 

alimentares que possuíam não incluíam o consumo diário de peixe. Contudo, é certo que as 

exigências de preços mais acessíveis e por disponibilidade do produto no mercado não 

vinham apenas dos migrantes, pois o fato de a população nativa da região ter o peixe como 

base importante da alimentação não significa que esta não se importasse com a falta de carne 

ou com a alta de seu preço. Afinal, a carne também era um alimento simbólico, produto que 

contrastava com a extrema precariedade e era associado à confraternização. 

Na década de 1950, por conta da urbanização, a pesca havia se modificado na região 

central de Florianópolis. Nas décadas anteriores, era comum a existência de agricultores-

pescadores, que plantavam durante o ano e pescavam na temporada de inverno. Com o 

adensamento urbano e o crescimento da cidade, muitas pessoas passaram a comprar estes 

artigos. Tanto que o preço do peixe também era objeto de muitas reclamações. Certamente 

ainda havia pessoas que exerciam a atividade da pesca e do plantio em paralelo, mas o 

número já se reduzia. 
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De todo modo, a pesca sempre foi a principal atividade do interior da ilha e não do 

centro, mas mesmo nesses locais a mudança na tecnologia de trabalho dificultava a pesca 

artesanal, e isso repercutia também na região central. A inserção de embarcações e redes para 

a pesca gerou reclamações de pescadores do interior da ilha. Esse modelo de pesca era 

realizado em alto mar e poucos cardumes chegavam à costa. De acordo com a característica 

da Ilha, os cardumes chegam primeiro nas regiões norte e sul e em menor número no centro, 

portanto, se nos lugares de maior fluxo esses ―barcos modernos‖ já ―levam todo o nosso 

peixe‖,
253

 na região central, a pesca estava ainda mais difícil. Apesar da proximidade com o 

mar, o acesso ao peixe também não era tão fácil. 

O cenário a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e do Estado 

Novo, é emblemático para compreender o problema do desabastecimento e, sobretudo, do 

custo de vida. O esforço de guerra lançado à sociedade brasileira após o país entrar no 

conflito, em dezembro de 1942, tornou o parco orçamento dos trabalhadores ainda mais 

diminuto, e o custo de vida cada vez mais elevado. Apesar da política de congelamento de 

preços, como no caso dos alugueis, e do reajuste salarial adotado por Vargas, esses 

mecanismos foram constantemente burlados, e a classe trabalhadora via pouco esforço 

político para a resolução da situação de precariedade em que se encontravam.
254

 A 

Constituição havia sido suspensa, assim como muitos dispositivos da legislação trabalhista. 

Mecanismos de disciplina e controle foram adotados, tornando as condições de trabalho mais 

deficitárias.
255

 Essa conjuntura deixou a sociedade brasileira na miséria. Após o encerramento 

do conflito mundial, políticos e empresários perceberam o custo de vida como pauta 

emergencial, pois o risco de convulsão social era iminente e o crescimento das organizações 

de trabalhadores tornava o quadro mais instável. Greves de categorias inteiras começaram a 

ser organizadas, reivindicando melhores condições salariais e de trabalho. 

O custo de vida foi um dos principais motivadores de insurreições populares após 

1945, que se estenderam até a década de 1960. Nesse período, as ―determinações domésticas 

passaram a invadir o espaço público‖.
256

 Sydenham Lourenço Neto explica que a reação 

popular quanto à crise de abastecimento passou a ser mais visível na década de 1950, quando 

jornais de diferentes locais do país passaram a registrar a demanda por carne, arroz, feijão, 
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leite e trigo.
257

 Em Belo Horizonte, houve um quebra-quebra em 1952 por conta deste 

desabastecimento
258

, e no Rio Grande do Sul, houve um comício em Porto Alegre contra o 

preço da carne, uma manifestação com ação violenta da polícia no município de Rio Grande e 

uma ―greve branca‖ de boicote aos açougues convocada pelos vereadores de Santa Maria.
259

 

A crise de abastecimento de gêneros alimentícios também gerou quebra-quebra em Fortaleza 

em 1958, e protestos contra o custo de vida em Curitiba e Niterói, em 1959.
260

 Essa é apenas 

uma parcela do quadro de manifestações contra o desabastecimento de gêneros alimentícios e 

a majoração do custo de vida. 

Uma das hipóteses de Lourenço Neto para o agravamento da crise no abastecimento 

de produtos alimentares seria o incentivo à industrialização no Brasil, com o nacional-

desenvolvimentismo de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Para o autor, o intenso êxodo 

rural contribuiu para desestruturar a produção agrícola, que ainda não havia passado por um 

processo de modernização, exatamente em um momento de maior demanda.
261

 Ao analisar as 

atas da câmara de vereadores de Porto Alegre de 1947 a 1964, Fernando Pureza constatou que 

o custo de vida foi o único assunto abordado em todo o período pela câmara.
262

 

Nacionalmente, políticas foram elaboradas na tentativa de solucionar o problema, como a Lei 

1521, de dezembro de 1951, a chamada ―lei de economia popular‖; esta criminalizou algumas 

práticas, como a venda de produtos acima do tabelado – incluindo os alugueis –, a sonegação 

de mercadorias, a mistura de substâncias impuras nos produtos, entre outras práticas. A lei foi 

uma das apostas de Getúlio Vargas para arrefecer os problemas causados pela carestia. A 

questão havia sido abordada com tom de preocupação em seu discurso no dia 1º de maio de 

1951, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.
263

 A criação de comissões de preços, que 

atuariam em todo o território nacional, e o reajuste do salário mínimo em 1954, com João 

Goulart no Ministério do Trabalho, também foram políticas adotadas por Vargas com o 

objetivo para sanar o problema.
264

 

Os preços e o desabastecimento de carne nos açougues de Florianópolis foram pautas 

fixas em A Verdade, pois a questão chegou a ser tema de protestos na cidade nesse período. 
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Em março de 1955, Vinício Machado, residente em Florianópolis, relatou um caso no balcão 

da redação, publicado na coluna O Povo Reclama, na edição de quatro de abril. 

Pois é, seu Menezes, levei um bruto susto! Fui na padaria comprar um pão 

de um cruzeiro. A moça embrulhou qualquer coisa e me entregou. Aí não 

entendi mais nada e dei para gritar, pensando que tinha ficado cego, sim 

porque pão eu não vi! Por mais que olhasse eu só enxergava biscoito, desses 

de três [por] um tostão. Chamaram o SAMDU e o médico me disse que não 

tinha nada: era pão mesmo e de um cruzeiro! Contente de ter recuperado a 

vista, corri aqui, para fazer a reclamação. Sabe lá o que é o pobre comprar 

um pão do tamanho de um chiclete por um cruzeiro?
265

 

 

 

Não se sabe se o tom irônico pertencia de fato a Vinício ou se foi um mecanismo 

utilizado pelo periódico, mas o aborrecimento dos moradores de Florianópolis ao se 

depararem com o tamanho e o preço do pão era real. O alimento básico na dieta do povo 

brasileiro foi objeto de muitas reclamações publicadas em A Verdade. Um ano após esta 

queixa, foi a vez de João Regis reclamar ao jornal sobre o preço e o tamanho do pão vendido 

nas padarias da cidade: o homem comprara um pão de 360 gramas por cinco cruzeiros. Ao 

sair da padaria, foi direto à redação, pois ―não é palhaço para ter a coragem de procurar a 

COAP [...] o último lugar que procuraria para reivindicar seus direitos, seria a COAP ou 

mesmo a Prefeitura, isso porque eles ainda, além de tudo, zombam da desgraça do pobre.‖.
266

 

Florianópolis também teve crises de desabastecimento de leite. Nos primeiros meses 

de 1952, A Verdade publicou várias queixas e matérias sobre a escassez do produto na capital. 

A disseminação de uma epidemia de raiva pelo município agravou a situação. O surto de raiva 

foi resolvido com o auxílio do governador do estado, Irineu Bornhausen, mas os problemas de 

desabastecimento não.
267

 A falta de leite nos comércios, a trapaça nas filas para adquirir o 

produto, a seleção que os comerciantes faziam dos clientes que teriam acesso ao produto e o 

preço cobrado eram tema das reclamações encaminhadas ao periódico. Em maio de 1953, 

uma denúncia expôs a desigualdade na distribuição de leite no município. As pessoas que 

adquiriam o produto nos postos de distribuição, localizados na periferia do Distrito Central e 

no interior da Ilha, tinham limitação de um litro por pessoa. Mesmo com o controle, o leite 

não era suficiente para todos, e muitas pessoas voltavam para casa com suas garrafas vazias. 

Mas quem morava no centro da cidade podia buscar o produto diretamente na Usina de 

Beneficiamento do Leite, com possibilidade de até quatro litros por pessoa, em qualquer 
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horário.
268

 A Usina era abastecida por municípios vizinhos de Florianópolis e dali o produto ia 

para os postos de distribuição espalhados pela capital. Como era o reservatório do leite, 

concentrava maior quantidade do produto, mas a falta rotineira nos postos de distribuição 

mais distantes demonstra a negligência com a qual era tratada a população desses locais. A 

rotina para se conseguir leite nos bairros periféricos era trabalhosa, com idas diárias para as 

filas às 5 horas da manhã, sem certeza de poder adquirir um litro de leite. Na carta publicada 

em A Verdade de maio de 1954, meses depois de a COAP autorizar o aumento do produto,
269

 

o leitor Muniz solicitava ao governo que reimplantasse medidas de governos anteriores, como 

buscar o produto em Blumenau ou outro município, pois ―custe o que custar, o povo não pode 

e não deve ser privado deste alimento essencial‖.
270

 Como proposta de resolução a longo 

prazo, o autor da carta sugeria que a Usina de Beneficiamento do Leite e seus postos de 

distribuição fossem arrendados a uma firma particular e fiscalizados pelo governo, assim, o 

estado lucraria com os impostos gerados e ―o povo seria atendido na base de sua 

necessidade‖.
271

 

A recomendação de Muniz ia ao encontro do posicionamento defendido pelo jornal, 

que apontava a transferência da gestão estatal de alguns órgãos para empresas privadas como 

solução para os problemas coletivos que Florianópolis enfrentava. Em novembro de 1952, o 

periódico já havia publicado uma matéria evocando a mesma solução, entendendo que o 

governo estadual cometera um erro em acabar com a Cooperativa que explorava o serviço de 

abastecimento da Usina de Beneficiamento do Leite. Com essa atitude, o Estado tomara para 

si a responsabilidade de distribuição do produto, atividade trabalhosa e que onerava os cofres 

públicos. Para Osvaldo R. Cabral, autor da reportagem, o papel do governo não era se tornar 

―um monopolista‖ e nem intervir no comércio, mas deveria tomar ―a iniciativa de liberar o 

comércio do leite, de entregá-los nas mãos dos antigos fornecedores, reservando-se o papel 

apenas de fiscalizador, de zelador da saúde pública, obrigando-os ao fornecimento de um 

produto puro‖.
272

 A posição defendida por Cabral pode ser facilmente estendida a Manoel de 

Menezes.
273
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As reclamações e denúncias acerca do abastecimento de leite perduraram por anos, e 

em abril de 1958, a redação de A Verdade ainda era procurada por causa do problema. Nestor 

Machado, morador do Morro Pedra Grande, sinalizou problemas com a distribuição de leite 

no local. O leitor acusava os encarregados da distribuição de estarem vendendo leite nos bares 

do centro, por isso o produto não chegava até a Pedra Grande. O jornal publicou uma nota 

pedindo esclarecimentos ao Diretor da Usina de Beneficiamento. Não se sabe se a acusação 

do leitor era verdadeira, mas a distribuição de leite certamente continuava sendo um 

problema. 

Protagonistas nas páginas de A Verdade, nas reclamações sobre custo de vida os(as) 

leitores(as) geralmente questionavam o governo pela falta de soluções. Na introdução de 

Queixas do Povo, José Murilo de Carvalho classificou as queixas publicadas no Jornal do 

Brasil em duas categorias: reclamação ao governo e reclamação do governo. As reclamações 

direcionadas ao governo eram solicitações que os leitores faziam ao órgão; já as reclamações 

do governo eram críticas à má gestão e às falhas na regulação de seus deveres. Murilo de 

Carvalho sublinha que as reclamações não questionavam o fato de essas atividades 

pertencerem ao governo, ao contrário, achavam necessário que a gestão de bens de consumo 

coletivo ficasse sob responsabilidade do Estado, e que este deveria exercê-la com justiça. 

Sendo assim, a insatisfação recaía numa regulação injusta do governo e não nas atividades em 

si.
274

 Nas queixas de A Verdade, também é possível perceber a existência de reclamações ao 

governo e reclamações do governo, porém, estas últimas se sobressaíam. As queixas 

geralmente apontavam as falhas da administração governamental e também sua omissão na 

resolução de problemas, mesmo quando era procurado para tal, quase nunca requeriam ajuda 

do governo. 

O quadro das queixas do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, é diferente, pois o objetivo 

da maioria das reclamações não era criticar o poder público, mas ―convidá-lo a agir a seu 

favor‖.
275

 As reclamações ao governo também foram superiores nos periódicos Correio do 

Povo e Diário de Notícias, de Porto Alegre, entre os anos de 1928 e 1935. De acordo com a 

análise de Alexandre Matos, essa categoria somou 55% das queixas, enquanto as reclamações 
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do governo foram 19%.
276

 Nos jornais de Porto Alegre as queixas também se referiam 

majoritariamente a problemas urbanos, custo e abastecimento de gêneros alimentícios, 

sobretudo da carne e do leite.
277

 

O que pode ter provocado o diferencial de A Verdade? Por que quase 90% das 

queixas coletivas eram reclamações do governo? O seu posicionamento e a posterior trajetória 

política do proprietário certamente influenciaram nesse cenário. Desde o início de sua 

circulação, A Verdade apresentou uma linguagem áspera ao fazer críticas às figuras 

governamentais da capital e do estado, tornando-se opositor direto do prefeito. É possível que 

as pessoas enxergassem o jornal como um canal de crítica ao governo, portanto, se dirigiam 

ao periódico para isso, enquanto recorriam a outros meios para solicitar intervenção 

governamental. 

Essa questão leva a outro ponto de diferença entre o periódico de Florianópolis e os 

de Porto Alegre e o Rio de Janeiro: o período em que as reclamações ocorreram. O estudo da 

coluna Queixas do Povo, publicado no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, trata da primeira 

década do século XX, numa república ainda incipiente. A análise elaborada por Alexandre 

Matos sobre as colunas de reclamações dos jornais Correio do Povo e Diário de Notícias, de 

Porto Alegre, compreenderam os anos de 1928 a 1935, final da Primeira República e início do 

governo Vargas. 

O contexto de 1950, em que A Verdade surge, é outro. Com a expansão da 

participação popular nas eleições e a ampliação das eleições diretas para todos os cargos, a 

relação entre os políticos e as pessoas mudou, tornando-se necessária a criação de canais 

diretos entre eles. No âmbito municipal, muitos vereadores atuavam como mediadores entre a 

população e a esfera pública, ouvindo e recebendo demandas de determinados locais e 

levando-as para discussões na Câmara, na tentativa de resolver o problema e ganhar 

credibilidade em uma comunidade, de acordo com a figura do ―político mediador‖.
278

 Os 

locais e as formas de luta por direitos estavam mais amplos e difundidos, não se restringindo 

apenas à esfera governamental. Ouvidorias, instituições religiosas e organizações populares 

eram algumas das alternativas. 
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Portanto, a população de Florianópolis reclamava ao governo, mas o meio utilizado 

não era o jornal, eles podiam fazê-lo diretamente a figuras do governo, como foi o caso de 

moradores(as) do bairro Pantanal, que solicitaram o prolongamento da rede elétrica, num 

abaixo-assinado entregue ao vereador Rafael Di Giacomo, do PSD, eleito em 1950, em março 

de 1952. 

Exm. Sr. Vereador Rafael Di Giacomo, 

Os abaixo-assinado, moradores no Pantanal, sub-distrito de Saco dos 

Limões, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência, que tão 

dignamente representa esse recanto do nosso Município, se digne fazer um 

apelo aos poderes competentes para ser estendida na rua até o Morro da 

Gema do Ovo, a rede elétrica, com a colocação de alguns postes e as 

respectivas lâmpadas, pois o local é escuro e os transeuntes, à noite, sofrem, 

às vezes, ameaças de desconhecidos.
279

 

 

 

Destinar abaixo-assinados aos setores públicos como mecanismo de reivindicação 

coletiva era algo usual. As pessoas utilizavam diversos meios na busca por direitos que 

percebiam ser negados. Residentes de determinado bairro recorriam aos vereadores locais 

para intermediar suas demandas nos debates da Câmara Municipal e encaminhá-las ao 

governador.
280

 Esses sujeitos estavam dialogando e lutando pelos espaços públicos, ocupando 

uma entre as várias facetas políticas da cidade. Suas vozes, por mais que não ecoassem de 

maneira tão vívida, não podiam mais ser silenciadas em meio às diferentes instituições 

políticas, religiosas e da imprensa. 

Nas páginas de A Verdade, as reclamações sobre energia elétrica somaram 10,34%, 

com auge em 1952. Essas queixas se referiam à energia das casas, mas principalmente à falta 

de iluminação pública. Questões como demora na ligação elétrica e falta de lâmpadas em 

postes de ruas integravam o assunto. Em outubro de 1952, após ser procurado por outro grupo 

de moradores(as) do bairro Pantanal, A Verdade publicou a matéria Incrível, Pantanal ainda 

sem luz elétrica, que informava já haver no local a instalação de fios de alta tensão há mais de 

seis meses, sem que a ligação elétrica fosse efetuada. Esta queixa e o abaixo-assinado citado 

anteriormente foram elaborados em um intervalo de sete meses. Como as assinaturas não 

estão disponíveis no ofício e não há os nomes dos moradores na reclamação do jornal, não foi 
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possível saber se houve moradores(as) que participaram das duas reivindicações. Mas pela 

movimentação, sabe-se que a população não estava satisfeita com a situação e buscava formas 

para resolvê-la. 

Houve casos em que os problemas de iluminação e das condições das estradas se 

somaram, como neste, em 1956: 

Prezado Senhor Manoel de Menezes (Amigo da pobreza). Venho por meio 

desta, solicitar um imenso pedido, não só para mim como para as minhas 

vizinhas, que se acham na mesma situação. O caso é o seguinte: na Rua 

Lages, a rede de luz não vai até o final, dependendo de 200 a 250 metros. 

Tendo nestas imediações de 19 a 20 casas, todos esses proprietários são 

homens que trabalham como diaristas e precisam do auxílio de suas esposas 

para a manutenção do lar. Todas essas senhoras vivem da lavação, como o 

senhor bem sabe. De dia é para lavar e à noite é que se engoma, passa-se a 

roupa e prepara-se a mesma para entregar. Carvão já é difícil encontrar. 

Além de tudo isto a rua é péssima, tão cheia de pedras e buracos que bem há 

pouco tempo uma dessas senhoras, quando foi fazer a entrega de suas roupas 

partiu uma perna, o que causou grande incômodo a sua família e condoeu a 

vizinhança. Venho, assim, em nome de todas essas senhoras, fazer um apelo 

a V.S, como pessoa que sabe reconhecer o sacrifício de um lar pobre, afim 

de conseguir com o senhor Dr. Governador do Estado ou com o Engenheiro 

da Companhia para que seja levada a rede até as dimensões que acima 

escrevi, para que se torne mais fácil a puxada da luz para as nossas casas. 

Pois que, só o medidor e a instalação já representam para nós um grande 

sacrifício e grande esforço que havemos de fazer para melhoria de nossa 

vida. Acredito que V.S não deixará de atender o meu pedido e que Deus há 

de lhe dar a recompensa pelos grandes benefícios que o senhor vem 

presenteando ao nosso povo. Antecipadamente agradeço-lhe. Assinado: 

Araci Bittencourt.
281

 

 

 

A rua em questão localizava-se no Morro da Caixa d‘Água, no maciço do Morro da 

Cruz. Na década de 1950, a energia elétrica só chegava às regiões mais baixas do Morro, 

deixando boa parte da população do local sem acesso ao serviço. Araci Bittencourt 

demonstrou em sua carta como era o cotidiano de muitas mulheres que ali residiam. O 

trabalho de lavadeira era comum entre as mulheres mais pobres, uma maneira de auxiliar no 

sustento da casa. Nos casos de mulheres que criavam seus filhos sozinhas, era um ganha-pão 

sem a necessidade de se ausentar por muitas horas do lar. 

A carta chegou às mãos de Manoel de Menezes por meio de ―uma comissão de 

senhoras, residentes na Rua Lages, nesta capital, [que] procurou há dias nosso diretor, 

jornalista Manoel de Menezes, em sua residência, para relatar as enormes dificuldades porque 
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atravessam os moradores daquela via pública‖.
282

 Nesse sentido, percebe-se que a influência 

de ―um jornal do povo e para o povo‖ era totalmente personalizada na figura de Menezes, 

visto que a interação entre a reclamante e o periódico ultrapassou o espaço público da 

redação, para ser efetuada diretamente na residência do jornalista. Essa centralização do 

propósito do jornal no proprietário foi algo construído pelo próprio jornalista, tanto pelo 

conteúdo quanto pela linguagem utilizada no periódico. O fato de a demanda da moradora ter 

endereço certo – a casa de Menezes –indica sua noção de a quem recorrer para sanar os 

problemas. 

Essa situação não foi a única em que os problemas de iluminação se associavam às 

péssimas condições das estradas. O índice total de queixas sobre o problema na pavimentação 

das ruas foi de 17,81% e concentraram-se no ano de 1954, que chegou a ter 40% do total das 

reivindicações sobre o tema. As queixas vinham essencialmente da região do centro da cidade 

e dos bairros do Continente. Algumas ruas eram recorrentemente citadas nas reclamações, 

como Carlos Correa, na Agronômica, Duarte Schutel, na Península Norte, Servidão Farias, na 

subida do Morro da Cruz, São José, Manoel de Oliveira Ramos e José Candido da Silva, no 

Continente. 

Em 1952, Florianópolis possuía 226 logradouros, apenas 30% eram pavimentados e 

55% possuíam iluminação.
283

 Uma forma de alterar essa realidade partia dos próprios 

moradores que buscavam resolver os problemas de seus bairros. Em uma extensa reportagem 

do dia 29 de março de 1954, Manoel de Menezes fez uma denúncia sobre as condições da Rua 

Servidão Sanford, rua sem saída em um morro no bairro Estreito. Após várias reclamações de 

moradores, o jornalista e membros de sua equipe foram até o local verificar a situação e 

encontraram vários operários trabalhando para alargar a rua. Um dos operários, que ali 

residia, contou ao jornalista que sua esposa esteve gravemente doente, precisou carregá-la nas 

costas, já que não havia condições de carros chegarem até o local. O operário afirmou que o 

caso não foi isolado, pois outros trabalhadores fizeram o mesmo quando algum familiar 

adoeceu. Após diversos reclamos sem resposta da prefeitura, os residentes da Servidão 

Sanford resolveram fazer as obras de melhorias na rua por conta própria. Todo o material 
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utilizado para o alargamento do logradouro pertencia aos moradores, inclusive o caminhão de 

transporte de barro, propriedade de José Luís Miranda, residente na rua.
284

 

Havia um contraste entre o que as pessoas entendiam ser direito delas e a realidade 

material que de fato encontravam no seu cotidiano, sendo que em alguns casos, esse 

descompasso impulsionava ações para modificar o cenário no qual viviam. Os mutirões são 

exemplos concretos de agência das pessoas frente às condições às quais eram submetidas. 

Todos os casos analisados aqui se referem a diversas maneiras de reivindicar algum direito, 

mesmo as reclamações efetuadas no jornal, pois em algumas situações, a denúncia pública 

sobre a ausência de um direito resultou em sua conquista. 

O comportamento de sanar os problemas coletivos de responsabilidade do Estado por 

vias próprias, através de mutirões de moradores, não esteve presente apenas nesses casos 

isolados e nem somente em Florianópolis. As condições da vida urbana eram hostis para a 

classe trabalhadora, eram vários os contextos em que as próprias pessoas precisavam prover 

sua sobrevivência, como no caso da moradia, caso emblemático nesse cenário. Muitos 

domingos de descanso foram trocados pelo trabalho na construção de suas próprias 

residências ou auxiliando vizinhos e amigos nesse serviço. O relato de Higino Novaes 

demonstra uma das maneiras que estes mutirões ocorriam. Residente na Rua Irmão Joaquim 

(uma das ruas de ligação da Avenida Mauro Ramos com o Morro da Cruz), ele era marceneiro 

e trabalhava em uma madeireira de Florianópolis. Ao relembrar o cotidiano de seu trabalho na 

década de 1950, afirmou que havia então mais companheirismo entre os colegas de trabalho. 

A solidariedade e ajuda nas construções das casas foi o exemplo que utilizou. O trabalho na 

construção ocorria aos domingos, com as madeiras compradas na própria madeireira. Para 

facilitar o serviço, já cortavam as madeiras no tamanho necessário para a edificação das casas 

antes de realizarem a entrega do produto. 

Voltando aquela história da casa, que se fazia mutirão. Então a gente fazia, 

chegava domingo e a casa ficava quase pronta, porque iam dez, quinze 

pessoas, um botava aqui, o outro botava ali, só ficava a janela para botar 

depois, então o homem já tinha um ranchinho no terreno.
285

 

 

 

A segurança de ter um local para residir com a família, mesmo que não atendesse às 

condições básicas de uma habitação, caracteriza-se como uma questão fundamental na vida 

desses(as) trabalhadores(as). O caso de Higino não era isolado; Camilo Buss Araújo analisou 
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esses mutirões no Morro da Caixa d‘Água. Além do trabalho árduo de levantar estruturas e 

paredes da casa, havia o violão, a gaita e pandeiro dos moradores que se reuniam, em uma 

maneira de se articular em meio à precariedade das condições materiais. A mesma situação foi 

demonstrada por Paulo Fontes, no distrito operário de São Miguel Paulista (São Paulo), que se 

desenvolveu principalmente com a construção da fábrica Nitro Química, na qual a maioria 

dos(as) moradores(as) do bairro trabalhavam. Os mutirões para construção de casas ocorriam 

ali com frequência.
286

 Mesmo assim, o aluguel ainda era a principal alternativa de 

habitação.
287

 

A lógica de autoconstrução das moradias faz parte de um processo que Lúcio 

Kowarick chamou de espoliação urbana, que se caracteriza como: 

a somatória de extorsões que se opera pela inexistência ou precariedade de 

serviços de consumo coletivo, que juntamente ao acesso à terra e à moradia 

apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução dos 

trabalhadores e aguçam ainda mais a dilapidação decorrente da exploração 

do trabalho ou, o que é pior, da falta desta.
288

 

 

 

A autoconstrução é o grande exemplo inicial utilizado pelo autor para definir a 

espoliação urbana, situação que ia além da exploração nos locais de trabalho, pois para a 

construção da casa própria, o trabalhador necessitava ampliar o tempo de trabalho, como no 

caso de Higino, que nos dias de folga ajudava seus colegas neste serviço. O exercício da 

autoconstrução da casa, segundo Kowarick, precisa ser entendido como alternativa altamente 

espoliativa, que demanda energia e condições físicas, bem como mão de obra de parentes ou 

amigos para ajudar na tarefa. Esta situação retira do Estado a responsabilidade de prover uma 

das condições básicas para a existência: a moradia.  

A casa própria, mesmo que em condições precárias, traz segurança ao trabalhador(a), 

principalmente em momentos de adversidade, ao contrário do que ocorre com uma moradia 

de aluguel, caracterizada sobretudo pela instabilidade. A casa própria também possui um 

significado simbólico, pois a segurança material vem acompanhada de um ―passaporte de boa 
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conduta‖, denotando a ideia de alguém que trabalhou e venceu na vida, contrastando com 

aqueles(as) que vivem nos ambientes insalubres e promíscuos dos cortiços e favelas.
289

 

A noção de espoliação urbana engloba todas as facetas da vida na cidade, incluindo 

fornecimento de bens de consumo coletivo, abastecimento de água, energia elétrica, 

calçamento, transporte coletivo, escolas e hospitais. O Estado exerce papel fundamental nesse 

processo, pois o investimento que injeta no tecido urbano é fator de valorização dos espaços. 

Nesse caso, o Estado também se torna ―ator importante no processo de especulação 

imobiliária e segregação social‖.
290

 Tal dinâmica imperou na maneira como a capital 

catarinense expandiu sua malha urbana, produzindo novas zonas de periferia, desprovidas de 

benfeitorias básicas por conta da disparidade de investimentos entre as localidades, como no 

caso de regiões como a Península Norte e, posteriormente, o Norte da Ilha. Os projetos 

urbanos da década de 1950 para a capital previam condições apropriadas para a recepção de 

turistas, antes mesmo que a cidade as garantisse aos próprios habitantes. 

Contudo, os elementos de definição da espoliação urbana não se restringem apenas à 

ausência ou precariedade de serviços coletivos, também dizem respeito a uma construção 

histórica, resultante de lutas sociais, do que uma categoria, grupo ou classe considera como 

seus direitos e que não estão sendo atendidos. Nesse sentido, a espoliação urbana só pode ser 

compreendida como um processo que se alimenta de um sentimento coletivo de exclusão, de 

que algo socialmente necessário - um bem material ou cultural - está faltando.
291 

As 

reclamações realizadas em A Verdade demonstravam esse fenômeno, no qual os(as) 

moradores(as) identificavam essa "somatória de extorsões" - retirada de direitos - e 

reivindicavam. 

A maior parte dos déficits urbanos de Florianópolis retratados no periódico 

ocorreram principalmente nos pontos de expansão dos limites urbanos. As queixas sobre 

saneamento básico seguiram a mesma lógica. Com 17,24%, as reivindicações sobre o tema 

apareceram durante todo o período de circulação do jornal, sobretudo aquelas relacionadas ao 

abastecimento de água e esgoto. O ano de 1953 teve um recorde de reclamações, 

concentrando quase 40% de todas as reivindicações sobre saneamento básico. As questões 

mais recorrentes eram ausência de encanamento de água e tubulação de esgoto, além das 

faltas constantes de água. O descuido estatal em relação à manutenção também foi 
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frequentemente citado – ou seja, reclamava-se do governo pelo não atendimento a uma das 

necessidades básicas. 

Uma carta publicada em junho de 1956 trazia queixas sobre o mau cheiro causado 

por uma vala aberta na Rua Bernardino Vaz, no Estreito. A reclamante, que não assinou a 

carta com medo de represália, afirmou que a situação chegara àquele estado por ―relaxamento 

do palhaço do prefeito‖, que não tomava providências igualmente para resolver ―o estado 

lastimável em que se encontram várias artérias daquele populoso sub-distrito da Capital, isto 

é, com ruas esburacadas, valetas enormes em plena sede, e a imundice reinante‖.
292

 A carta da 

leitora anônima evidenciava as precariedades sentidas pela população de determinadas 

regiões, fazendo associação direta com a administração municipal. 

Um problema específico, ocorrido em 1953, fugia deste quadro. A Vila Operária do 

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), localizada no bairro Saco dos 

Limões, enfrentava um problema de abastecimento de água. Moradores(as) encaminharam 

seguidas queixas ao periódico, afirmando que a situação era insustentável, e que o Instituto 

nada fazia para sanar o problema. A condição se agravou com o rompimento da tubulação de 

esgoto na vila, sem providências do IAPI. A indignação dos(as) moradores(as) era ainda 

maior pois pagavam uma taxa mensal de água ao Instituto. Não houve outras reclamações 

sobre falta de água no bairro neste período, tanto no jornal quanto nos ofícios da câmara 

destinados ao governo do estado. Portanto, é provável que o problema estivesse relacionado 

somente à gestão do próprio Instituto na Vila,
293

 que, ainda segundo as denúncias, mantinha 

uma série de exigências quanto aos deveres dos inquilinos, sendo bastante flexível quanto a 

garantia de seus direitos. A partir dos relatos fornecidos pelos(as) operários(as), é possível ter-

se uma ideia de como eram as dependências das casas na vila, sem limpeza, por causa da falta 

de água, com pequenos banheiros e sem ventilação, fazendo com que o mau cheiro se 

disseminasse por toda a casa.
294

 

O desabastecimento de água ocorria na cidade desde o início do século XX, 

atingindo então menos pessoas, pois o serviço se estendia a uma minoria. As primeiras obras 

para canalização de água foram executadas na década de 1910 e localizavam-se no alto do 
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Morro da Cruz, atendendo a uma extensão ínfima da região central da capital.
295

 O serviço 

passava ao largo de muitas regiões da cidade, a começar pelo próprio local onde o 

reservatório estava instalado, o Morro da Caixa d‘Água, que passou a receber água encanada 

apenas na década de 1980.
296

 O déficit da rede hidráulica foi o problema mais citado nos 

ofícios da Câmara na década de 1950. A gravidade era tal que, em fevereiro de 1955, o posto 

de saúde do bairro Saco dos Limões encerrou temporariamente suas atividades pela falta de 

água.
297

 Ao problema somavam-se a falta de energia elétrica, as péssimas condições das 

estradas, o deficiente transporte público e outros bens de consumo coletivo ausentes. Nesse 

sentido, além de fornecer subsídios para entender de que forma a imprensa foi utilizada como 

canal de politização das demandas cotidianas, as queixas publicadas em A Verdade também 

auxiliam na identificação dos problemas urbanos recorrentes na cidade, e em quais locais se 

concentravam. 

Algumas questões fundamentais na vida urbana não tiveram grande expressividade 

entre as reclamações, como a saúde pública, que somou apenas 5% do total das reivindicações 

publicadas no periódico.
298

 As queixas referiam-se majoritariamente à qualidade dos 

atendimentos médicos. Na primeira quinzena de dezembro de 1956, Irene Silveira saiu de sua 

casa, em Capoeiras, ainda no amanhecer. Acompanhada por seus quatro filhos, ela se dirigiu 

ao Departamento de Saúde, para uma consulta médica. O local em questão ficava no centro de 

Florianópolis. Como chegou cedo, Irene conseguiu a ficha número 3 para o atendimento, não 

tendo que esperar muito tempo até ser atendida. Porém, ela não saiu satisfeita do consultório. 

Segundo suas queixas ao A Verdade, o médico ficou incomodado pelo fato de ela ter levado 

as quatro crianças, tendo sido bastante ríspido no atendimento, chegando ao ponto de 

perguntar a ela por que não pensara em trazer os gatos e os cachorros também. Ela reagiu, e o 

médico ameaçou não atendê-la caso continuasse reclamando. Indignada, ao sair do 

consultório dirigiu-se ao diretor do Departamento de Saúde, pelo qual esperou até as 11h30, 

não conseguindo ser recebida por ele. Diante do episódio, ela seguiu até o jornal para 

denunciar o atendimento médico e a falta de compromisso do diretor do Departamento de 

Saúde, que não compareceu ao seu local de trabalho durante toda a manhã.
299

 A maioria das 
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reclamações sobre saúde pública se referiam à falta de respeito dos médicos ou à displicência 

do profissional. 

Era comum a tentativa de sanar o problema dentro da instituição ou órgão 

competente, e apenas com a falta de resolução acionar o periódico. Por vezes, com a falta de 

resposta ou solução da instituição, A Verdade despontava como alternativa para denunciar a 

situação vivenciada e torná-la pública. 

A faceta assistencialista do periódico também era acionada, tanto pelas pessoas que 

precisavam de algo como por Manoel de Menezes. Nos primeiros dias de 1957, Celina 

Xavier, moradora do bairro Barreiros, procurou o jornal para explanar sua situação. Bastante 

aflita, contou sobre o filho, que estava com os movimentos do braço esquerdo comprometidos 

pela paralisia infantil que portava. Para o tratamento, a criança necessitava de um remédio 

receitado no Departamento de Saúde, mas em falta no local. Sem os 85 cruzeiros para 

comprá-lo, ela fez uma peregrinação em locais públicos solicitando ajuda. Celina foi até o 

Palácio do Governo, na Legião Brasileira de Assistência, na Secretaria de Saúde e na 

Prefeitura, sem sucesso. Foi então que recorreu ao jornal, de onde saiu com o remédio de que 

precisava. O caso dela foi publicado na edição de seis de janeiro de 1957, em destaque, com a 

conclusão: ―O jeito mesmo foi A VERDADE dar o remédio de que Paulo Sérgio estava 

precisando.‖
300

 Reforçava-se a imagem de que se os poderes públicos não funcionavam como 

deveriam, cabia ao A Verdade e a seu proprietário, uma vez mais, suprir tais demandas. 

Mesmo com pouca expressividade entre as reclamações no semanário, a saúde 

pública em Florianópolis era precária. Não se ocupava da parte continental da cidade, onde 

não havia hospitais nem postos de saúde. Em agosto de 1955, a Câmara Municipal discutiu a 

necessidade de construção de um posto de saúde no bairro Coqueiros. Aprovou-se em 

plenário o envio de um requerimento do vereador Carmelo Mario Faraco para a Secretaria de 

Educação, Saúde e Assistência Social do Estado de Santa Catarina solicitando a construção de 

um posto de saúde no bairro. No requerimento, alguns problemas enfrentados pela população 

foram descritos: ―muitas vezes sem recursos para pagar a passagem de ônibus, [a população] 

vem a pé até o centro da capital, para procurar tratamento de saúde‖. As dificuldades de 

locomoção, fosse pela pequena frota do transporte coletivo, fosse pelo alto preço das 

passagens, punha em destaque o limitado investimento público na localidade. Esse mesmo 

requerimento descreveu os(as) residentes do bairro como ―populações, em sua maioria, 
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constituída de pessoal parco de recursos e, por conseguinte, de hábitos sanitários deficientes, 

levando-se em conta ainda a falta de água e esgoto, que muito contribui para isto‖.
301

 A 

associação entre pobreza e atraso é evidente. Apesar de reconhecer a falta de serviços 

públicos básicos, também se sugeria que as condições sanitárias no local seriam resultado da 

conduta da população pobre, quase numa relação natural de causa e consequência. Aos olhos 

do vereador Carmelo Mario Faraco,
302

 redator do pedido, os ditos ―hábitos sanitários 

deficientes‖ pouco tinham a ver com as circunstâncias materiais do bairro. A situação 

deficitária nas regiões de expansão dos limites urbanos certamente foi marcada pelo repentino 

aumento da população, ocorrido a partir da década de 1940. Contudo, a ação de empresários 

especuladores, juntamente com o Estado, também contribuía, em grande parte, para a 

situação. 

Uma característica comum nas cidades brasileiras é o aumento populacional vir 

acompanhado da valorização da região central, com o consequente encarecimento dos valores. 

Os locais acessíveis às pessoas mais pobres são os mais precários em termos de infraestrutura. 

Geralmente distantes dos centros urbanos, explicitam outro aspecto da espoliação urbana: a 

mobilidade. O deslocamento da classe trabalhadora só se torna possível com a disseminação 

dos ônibus.
303

 O transporte coletivo apresentava-se como um problema em diferentes centros 

urbanos do país, e Florianópolis seguia a mesma linha. Aparece como o segundo tema mais 

frequente entre as queixas publicadas em A Verdade, ficando atrás apenas das reclamações 

sobre o custo dos gêneros alimentícios. Os relatos descreviam a lotação e a precariedade dos 

ônibus, o (mau) atendimento dos funcionários, a quantidade insuficiente de ônibus em 

determinadas regiões, horários não respeitados e os preços das passagens. O jornal publicou 

reclamações sobre o tema em todos os anos de seu funcionamento (1952 a 1959), com maior 

número de ocorrências em 1953, quase 30% das reclamações publicadas, e em 1955, com 

26,5% delas. 

O relato de João Amorim Lisboa ao periódico é exemplar. Morador do bairro 

Capoeiras, em junho de 1954 dirigiu-se ao balcão do periódico, irritado e cansado de ter que 
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empurrar o ônibus. Segundo ele, tiveram que empurrar o veículo pela Rua Felipe Schmidt, e 

mesmo assim o motor não funcionou. Não se tratava de uma situação isolada, pois os ônibus 

de Capoeiras e do Estreito eram ―carros velhos, caindo aos pedaços, chovendo dentro e 

constantemente enguiçando por toda parte‖.
304

 A queixa foi finalizada com a seguinte nota do 

periódico: ―isso é mais que vergonhoso, ainda mais numa capital de Estado! É preciso que 

alguém tome uma medida a favor do povo, que não está aí para pagar passagens e depois ter 

de empurrar essas latas velhas, que já deveriam estar no depósito de ferro velho‖.
305

 

Toda a precariedade denunciada através das reclamações contrastava com as noções 

de modernidade e cidade turística que Florianópolis evocava. E algumas situações pareciam 

extrapolar a paciência da população. Até a década de 1930, bondes de tração animal 

circularam pela cidade, paulatinamente substituídos pelo ônibus automotores. Os chamados 

―carros de boi‖ eram símbolo do atraso, pois além de mais demorados, conflitavam com a 

modernidade tão aclamada no período. Um episódio em especial, em setembro de 1934, 

marcou o fim da utilização da tração animal na região central da capital: em um protesto 

liderado por estudantes, foi jogado ao mar o único bonde que fazia viagens diárias entre o 

centro e o bairro Agronômica, e incendiadas as instalações da empresa responsável. Os 

motivos para a ação foram a sujeira de burros e bois espalhadas pela cidade, além da 

obsolescência do transporte.
306 

Os coletivos motorizados já vinham sendo introduzidos em Florianópolis desde 

1925, acompanhados da necessidade de transformação das ruas centrais, muito estreitas. 

Mesmo sendo um emblema moderno, houve certa resistência à implantação dos coletivos 

motorizados, pois sua velocidade e os acidentes que causavam provocaram medo e incertezas 

em parcela da população.
307

 Na década de 1940, todas as linhas de coletivos já eram 

realizadas com transporte a motor, e na década de 1950, além de a população não aceitar 

outro tipo de transporte coletivo, também exigia condições mínimas de conforto e segurança 

ao serem transportados. 
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Em setembro de 1952, foi a vez de um grupo de moradores(as) do bairro Capoeiras 

procurar a redação do jornal para reclamar contra a empresa responsável pelo transporte 

coletivo do local. Diariamente, a lotação era excedida nos horários de final de expediente e 

não raras vezes transportavam o dobro permitido de passageiros. Os(as) usuários(as) da linha 

demonstravam preocupação com a segurança, principalmente após um acidente dias antes de 

efetuarem a queixa: a roda do ônibus se soltou enquanto o veículo cruzava a ponte Hercílio 

Luz. Ninguém se feriu, porém, o corrido poderia ter sido trágico e se repetir.
308

 Um mês após 

a reclamação, moradores(as) dos bairros continentais Coqueiros e Bom Abrigo também 

protestaram no balcão de A Verdade por conta da lotação dos transportes públicos. Na edição 

do dia 17 de outubro de 1952, em uma reclamação sobre a linha Bom Abrigo, o semanário 

parabenizou a Inspetoria de Veículos e Transportes Públicos (IVTP) pelas normas fixadas 

para transportes coletivos, mas denunciou o fato de as empresas não cumprirem as regras 

quanto ao número de passageiros, mesmo com cartazes fixados nos ônibus sinalizando esse 

limite.
309

 Em algumas reclamações, o periódico cobrou fiscalização da Inspetoria e do 

inspetor geral de Trânsito quanto à situação. 

Outras queixas também exigiram uma solução ou posicionamento da IVTP. Em julho 

de 1953, Miguelina Alves Martins foi socorrida na redação após cair ao desembarcar do 

ônibus que fazia a linha do Estreito. Segundo relatos, o acidente ocorreu porque o motorista 

acelerou o veículo no momento em que ela descia. Com sua filha ao colo, Miguelina caiu 

numa caixa de lixo na rua e se feriu gravemente. O ocorrido foi publicado com destaque pelo 

jornal, que pedia uma resolução da IVTP e dos proprietários das empresas de ônibus, pois não 

era a primeira vez que a irresponsabilidade dos funcionários causava problemas aos 

passageiros. No caso de Miguelina, o cobrador ainda ―ria-se á bandeiras despregadas, nem se 

dando o trabalho de ordenar que o ônibus parasse‖.
310

 

Cinco meses depois, outra queixa da mesma linha de ônibus mencionou um 

problema parecido: desta vez, Dulcemar e sua filha de dois anos ficaram penduradas na porta 

do ônibus, pois o motorista arrancou o veículo antes do término do embarque. Ao final da 

queixa, o periódico cobrou atitude do inspetor de Trânsito e da IVTP, finalizando: ―e não 

venham dizer que caluniamos quando chamamos os donos do poder de incompetentes, para 
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quem a vida do nosso miserável e esfomeado povo nada vale. [...] Em Florianópolis, valemos 

menos que um cão. Haverá uma providência?".
311

 

A população que dependia de ônibus era submetida a situações precárias, além da 

lotação excedida e péssimo atendimento dos funcionários, as condições dos veículos 

deixavam muito a desejar. Faltava iluminação interna, os carros quebravam constantemente e 

havia goteiras. Em maio de 1954, quando Menezes já era candidato a prefeito de 

Florianópolis, Mário Dias Machado, usuário da linha Barreiros, enviou uma carta ao jornal 

reclamando da falta de conforto, do descumprimento dos horários e, se não bastasse, ―quando 

chove, o passageiro tem que mudar de assento ou, senão, abrir guarda-chuva para não molhar-

se. Neste caso, a referida empresa em vez de chamar-se Barreiros passaria a chama-se 

CHUVEIROS‖.
312

 Em abril de 1955, Antônio Longo, morador do Estreito, fez uma crítica 

irônica à mesma situação: 

Acabo de sair do ônibus do Estreito, o 15. Quando peguei o carro chovia um 

pouco e eu peguei o primeiro lugar vago para sentar. De repente começou a 

chover em cima de mim e dos outros passageiros. Pra sair da entaladela eu 

abri o guarda-chuva, mas não adiantou. Ninguém enxergava mais nada e as 

mulheres deram a gritar, pensando que o ônibus tinha caído da ponte e 

mergulhado no mar. Era tudo água a nossa volta, água que vinha de cima, 

entrava pela janela, subia do chão. Um horror, seu Menezes. Apavorado, me 

atirei do ônibus porta a fora, de cabeça para baixo, crente que teria de nadar. 

O resultado foi que cai em uma bruta poça da água e, além de molhado, 

fiquei sujo.
313

 

 

 

A queixa foi finalizada com um comentário do jornal referente à situação, mas em 

vez de questionar a IVTP, como fizera anos antes, a demanda foi direcionada ao prefeito: 

―novamente com vistas ao seu Osmar Cunha único responsável por essa situação de 

descalabro em que estão os ônibus de nossa cidade‖.
314

 Assim como outros temas, as 

reclamações acerca do transporte coletivo que serviam a cidade também reforçavam a 

oposição de A Verdade a Osmar Cunha. Após sua eleição, as queixas sobre o assunto 

passaram a apresentar críticas diretas à administração municipal. 

O descumprimento da tabela de horários por parte de algumas empresas também 

incomodava as pessoas que utilizavam os serviços. Em março de 1955, a carta de um morador 

de Coqueiros denunciava as condições deploráveis dos ônibus: 
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No entanto, a principal queixa é para o horário, que não está sendo 

cumprindo, como deveria ser, por alguns choféres da referida empresa, 

horário este fornecido, quase que certo pela nossa tão próspera Inspetoria de 

Trânsito, deixando muitas vezes passageiros na estrada, sem condução, que 

ficam assim, a espera do outro ônibus, o que só terá lugar meia hora depois. 

[...] Como, por várias vezes, pessoas tem ficado na mão, devido a saída 

antecipada do ônibus, no ponto de partida, de 10 minutos, trazendo assim, 

transtorno as pessoas que necessitavam de pegar o ônibus de 9 e meia, há 

quem espere o próximo ônibus, uma hora depois, as vezes apanhando mau 

tempo, de chuva ou de vento sul, demasiadamente forte, como se verifica em 

nossa Ilha.
315

 

 

 

O periódico não teceu comentários sobre a situação relatada pelo morador, mas fez 

uma nota esclarecendo que a IVTP não era mais responsável pela elaboração do horário dos 

coletivos há dois anos; o serviço era responsabilidade da prefeitura. Sem meias palavras, o 

jornal publicou a queixa sob o título O Prefeito é o culpado pelo desleixo nos horários de 

ônibus na capital. No entanto, a fiscalização de horários e condições dos ônibus era 

incumbência da IVTP, mas o jornal apontou rapidamente a culpa do prefeito Osmar Cunha, 

desafeto político do proprietário. 

Os cenários para os usuários de transporte coletivo eram agravados pela falta de 

infraestrutura e pela disponibilidade de veículos muito aquém das reais necessidades. Já no 

final da década de 1940, a situação que a população encontrava era bastante precária, pois não 

havia terminal de ônibus, nem ao menos abrigos para que a população pudesse esperar os 

coletivos, e a espera era longa. Em 1948, Wilmar Dias descreveu as condições do transporte 

coletivo: 

As linhas estão centralizadas na zona comercial, de onde partem para os 

diversos bairros e seções da cidade. Não há ligações diretas entre os bairros, 

de sorte que o transporte de passageiros, de um deles para outro, requer 

sempre o deslocamento prévio para o centro, onde se opera o transbordo. Os 

horários das diferentes empresas são organizados em função única das suas 

necessidades e dos seus interesses, não havendo sincronização de modo a 

atender os interesses e conveniências da população.
316

 

 

 

O relato acima reforça o quadro descrito no primeiro capítulo, o de uma cidade com 

poucas conexões entre os bairros. A interação se realizava em um espaço muito pequeno, sede 

da dinâmica comercial e administrativa, fazendo com que isso repercutisse em diferentes 

setores da urbe, incluindo o transporte coletivo. Todas as linhas principais atuavam em 
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horário comercial apenas, e as linhas secundárias, além dos horários reduzidos, não 

funcionavam aos domingos.
317

 De acordo com as questões apontadas nas queixas, as 

condições do transporte coletivo da década de 1950 não diferiam das descritas por Dias, em 

1948. 

Os aumentos nas passagens também foram motivo de descontentamento e diversas 

reclamações. Em maio de 1955, após o anúncio de reajuste do preço das passagens, um leitor 

que não se identificou fez um apelo ao governador Irineu Bornhausen, para que contivesse o 

aumento. Em sua carta publicada em A Verdade, explicava que trabalhava ―dando murro na 

picareta e passando a pirão d‘água com 150 gramas de carne seca‖ para ganhar 35 cruzeiros 

por dia e gastar 14 com os ônibus, ida e volta. O jornal, porém, saiu em defesa do governador 

Bornhausen, explicando que o assunto era responsabilidade da COAP, órgão federal, e o 

governador não podia interferir nos preços; a matéria ainda pediu ao leitor que culpasse o 

presidente da república pelo custo de vida assombroso ao qual eram submetidos.
318

 O 

contraste dos comentários do periódico em relação às figuras do executivo municipal e 

estadual é exemplar quanto ao posicionamento político de seu proprietário. Essa nota da 

redação em defesa do governador ilustra a mudança de postura de Menezes após ter fechado 

acordos com a UDN. 

O reajuste das passagens continuou ocorrendo, anualmente, e junto com o aumento 

vinham as reclamações. Uma carta anônima publicada em abril de 1956 trazia um protesto 

contra o aumento das passagens autorizado pela COAP na linha Barreiros, com definição de 

valor único. Antes da mudança, havia valores diferentes em função de cada trajeto, mas agora 

mesmo quem fizesse viagens mais curtas pagaria o valor integral.
319

 Em janeiro de 1957, um 

grupo de moradores(as)do Estreito escreveu uma carta ao prefeito Osmar Cunha, com cópia 

enviada a Manoel de Menezes. A carta reclamava do novo aumento das passagens e cobrava 

uma posição do prefeito sobre o assunto.
320

 Também manifestaram descontentamento com as 

condições gerais dos coletivos da empresa Transcontinental, que servia o Continente. Na carta 

coletiva, os(as) moradores(as) pontuaram: ―se utilizássemos os ônibus da Empresa 

Florianópolis, não haveria razão para reclamarmos, eis que o aumento concedido a esta 

empresa se traduz em ônibus novos, confortáveis, limpos e acima de tudo, subordinados a um 
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horário que é cumprido com presteza e eficiência‖.
321

 As condições dos ônibus da empresa 

Transcontinental eram descritas como lastimáveis, pois quebravam com regularidade, fazendo 

com que os passageiros finalizassem o trajeto a pé, eram sujos, sem iluminação interna e  

mesmo sem peças essenciais: ―se chove custam a chegar no seu destino, ficam amarrando ao 

mínimo de velocidade, pois não tem limpa vidros‖.
322

 

De acordo com os dados das reclamações, essa revolta não parece exagerada, mais de 

60% das queixas sobre transporte coletivo provinham dos bairros continentais de 

Florianópolis. Estes eram próximos à região central, uma boa opção de moradia para as 

pessoas que não desejassem se distanciar do centro, mas não quisessem se estabelecer no 

Morro da Cruz. Nesse sentido, os coletivos não supriam as reais necessidades dos bairros. A 

carta de uma leitora publicada em março de 1955 lamentava o ―pouco caso, abandono e 

desrespeito‖ ao qual a empresa de ônibus expunha os usuários da linha do Estreito, bairro que 

via aumentar sua população a cada dia.
323

 A situação piorou quando a empresa de ônibus 

Transcontinental comprou a empresa Barreiros, passando então a servir os bairros Estreito, 

Capoeiras e Barreiros.
324

 Diante do cenário, a pequena frota causava mais espera e 

indignação: 

O que não se compreende é que uma empresa como a Transcontinental que 

não possui nunca mais de 6 ônibus em trânsito, para servir a uma população 

de mais de 15.000 habitantes, somente no Estreito, explore os serviços de 

transporte de passageiros para o Estreito, Barreiros e Capoeiras.
325

 

 

 

A tabela abaixo demonstra o número de viagens diárias das linhas de ônibus que 

saíam do centro de Florianópolis, na Praça XV de Novembro, com destino aos bairros, na 

década de 1940. 

 

 

Tabela 05 – Linhas do transporte coletivo e suas viagens diárias em 1946 

Linhas Quantidade de Viagens por dia 

Estreito 55 viagens 

Circular 35 viagens 

Saco dos Limões 25 viagens 

Agronômica 23 viagens 

Praia de Coqueiros 22 viagens 
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Barreiros 14 viagens 

Trindade 10 viagens 

Fonte: DIAS, Wilmar. DEGC: Boletim Geográfico, julho 1947. Ano 1, n. 2. Florianópolis: Ensaio de Geografia 

Urbana. 

 

No que se refere à quantidade de passageiros por linha, a que ligava o centro de 

Florianópolis ao Estreito superava, expressivamente, as demais. Apenas em janeiro de 1945, a 

linha transportou 117.323 passageiros. A segunda linha que mais transportou pessoas no 

mesmo período foi a Circular, com 35.500 passageiros, seguida por Saco dos Limões, com 

33.100. O total de passageiros em janeiro de 1945, somando-se todas as linhas, corresponde a 

249.169 pessoas; apenas dois anos depois, esse número quase duplicou, passando para 

412.352 passageiros. Em comparação com o cenário de 1945, a linha que apresentou menor 

crescimento foi a do Estreito, enquanto as outras praticamente dobraram o número de 

passageiros.
326

 Isso sugere um aumento da população nas demais regiões, pois com o inchaço 

do núcleo central, outros bairros periféricos passaram a ser cada vez mais ocupados. Esse 

cenário se refere a quase uma década anterior àquele vivenciado pelos queixosos nas páginas 

de A Verdade, fazendo supor que a quantidade média de passageiros nas linhas dos bairros de 

expansão dos limites da cidade eram ainda maiores, sobretudo nos bairros continentais. 

O transporte coletivo é um dos fatores cotidianos que mais impactam a vida dos 

moradores de regiões mais afastadas do centro da urbe. Somado às precariedades das políticas 

públicas, o déficit na mobilidade fica em destaque por conta da necessidade de deslocamento 

para se chegar ao trabalho, escola ou atendimento médico. Dentro desse contexto, além do 

tempo do trajeto, torna-se necessário lidar com a fragilidade e a insegurança do serviço. 

Diversas reclamações apontavam o desrespeito das empresas quanto aos horários, gerando 

atrasos no trabalho; a situação fazia com que os trabalhadores saíssem ainda mais cedo de 

casa para não correrem o risco de novos atrasos. A necessidade de afastamento do local de 

trabalho, a maior demanda por transporte público e a precariedade do serviço imprimiam 

outro ritmo de vida e hábitos à população, como deixar de almoçar em casa por conta da falta 

de ônibus naquele horário ou pela distância entre casa e trabalho.
327

 

Houve casos em que, dada a precariedade dos veículos, o deslocamento era efetuado 

a pé, como relataram duas trabalhadoras da Fábrica de Rendas e Bordados da empresa 

Hoepcke. Adélia Abreu residia no bairro Saco dos Limões, e Zulma Silva no Estreito, ambos 

os locais com carência de linhas de ônibus e elevado custo das passagens. Adélia fazia o 
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percurso de casa ao trabalho a pé, por quase duas horas.
328

 No caso de Zulma, como não havia 

linhas de ônibus próximas a sua casa, ela também fazia o trajeto diário andando.
329

 

A economia que muitos(as) faziam quando se decidiam por morar nas regiões 

periféricas da capital era acompanhada de um ônus social alto. A falta de infraestrutura e de 

serviços públicos, conforme destacado no capítulo, eram condições marcantes nesses locais 

aos quais a classe trabalhadora conseguia ter acesso. Um dos aspectos desse ônus social era a 

distância entre as residências e o centro, onde se concentravam os locais de trabalho. Isso 

aumentava consideravelmente o tempo dedicado ao trabalho, pois além das oito horas 

trabalhadas eram necessárias algumas outras no trajeto.
330

 

A pesquisa no jornal A Verdade possibilitou o levantamento de um quadro rico sobre 

as demandas de uma parcela da classe trabalhadora urbana de Florianópolis. Os problemas 

reclamados pela população referiam-se à infraestrutura da cidade. O acesso a esses recursos 

eram formas de as pessoas exercerem sua cidadania, como morar em ruas com condições 

mínimas de tráfego e iluminação, em bairros com saneamento básico, conseguir colocar 

comida na mesa e ter acesso ao transporte público. Esses são alguns dos direitos à cidade que 

as pessoas percebiam sendo negados a elas; a partir disso, traçaram estratégias para conquistá-

los. 

As pessoas estavam envolvidas com as pautas urbanas, falavam sobre isso umas com 

as outras e denunciavam os problemas em um jornal que dava visibilidade ao tema. Ao 

reclamar sobre problemas coletivos em A Verdade, a classe trabalhadora tornava pública uma 

questão local e encorajava outras pessoas a fazerem o mesmo, com isso, essas pautas eram 

discutidas em diferentes cantos da cidade e entravam para o debate público. É inegável que 

essas queixas eram parte da agência da classe trabalhadora por melhores condições de vida, 

num contexto de precarização. Apesar das limitações de um periódico com interesses mais 

ligados à classe dominante, foi um meio de comunicação importante para as pessoas 

reivindicarem e tornarem suas demandas públicas. 

Nesse sentido, através das reclamações é possível elaborar um panorama sobre as 

dinâmicas nos espaços da cidade. Elas fornecem informações importantes sobre o que a 

população de Florianópolis pensava a respeito de algumas políticas públicas naquele 
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momento. E tão importante quanto saber quais eram as demandas da população é saber de que 

locais surgiam, o que permite um cenário mais completo sobre a relação entre a classe 

trabalhadora e seu direito à cidade. 

 

4.2 QUEM RECLAMA E DE ONDE RECLAMA 

 

Quem fazia as reclamações ao jornal? É difícil traçar um perfil detalhado dos 

queixosos, pois os dados disponíveis nas publicações eram reduzidos. Em 34% das 

reclamações não havia sequer o nome dos(as) reclamantes; em diversos casos, o anonimato 

era preferido pelas pessoas, que assinavam com as iniciais do nome ou apenas como ―um 

leitor‖ ou ―um amigo‖. Muitas reclamações foram elaboradas coletivamente, sendo esses 

―grupos de moradores‖ responsáveis por 27% das queixas. Na perspectiva de gênero, os 

homens foram responsáveis por quase cinco vezes mais reclamações do que as mulheres. 

Apenas 5% dos queixosos declararam sua profissão.
331

 Nesse sentido, a ocupação não parece 

ter sido a principal identidade evocada nas reclamações, a identificação dessas pessoas 

passava pelos seus locais de moradia, única informação presente em quase todas as queixas. 

Considerando o conteúdo das reclamações, essa identificação fazia sentido, visto que os 

problemas urbanos foram os principais protagonistas dessas queixas, portanto, era importante 

para as pessoas indicarem a que local se referiam. 

A partir desses dados, foi possível mapear as áreas da cidade que mais apresentaram 

reclamações. Entre todas as queixas coletivas de Florianópolis, menos de 5% eram de bairros 

do interior do município, o restante se referia a Florianópolis como um todo, com 26,87% – 

mais comum nas reclamações sobre custo de vida – e 69,42% ao Distrito Sede. 

Desmembrando o grupo de queixas do Distrito Sede pelas regiões apresentadas no Primeiro 

Capítulo, fica a seguinte divisão: 7,55% na região do Maciço do Morro da Cruz; 8,48% nos 

bairros de expansão dos limites urbanos da Ilha (Saco dos Limões, Pantanal e Trindade); 

23,58% na área central da ilha e 29,81% nos bairros do Continente. 

O custo de vida ligado aos gêneros alimentícios, maior índice de reclamações, não 

era relacionado diretamente ao local de moradia do reclamante; como havia uma tabela de 

preços para a cidade, os protestos concentravam-se no desrespeito aos valores dessa tabela. 

Alguns casos relataram a falta de comprometimento dos estabelecimentos de venda com o 
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preço fixado, denunciando açougues e mercados localizados no núcleo central da Ilha e no 

Continente. 

Os problemas urbanos com mais de 5% das reclamações, como as condições das 

estradas, iluminação, saneamento básico, transporte coletivo e saúde, concentraram-se nos 

bairros do Continente, somando quase 40% de queixas sobre os temas. Percebe-se, assim, a 

partir das informações contidas nas reclamações,que o impacto das condições deficitárias da 

urbe foi experienciado mais intensamente nas áreas de expansão dos limites urbano, 

principalmente nos pontos de maior adensamento demográfico, cuja estrutura urbana era 

bastante precária. 

Desagregar os dados da quantidade de queixas sobre cada tema por local é um passo 

importante para mapear as condições de vida na cidade. A tabela 06 demonstra a porcentagem 

de reclamações sobre cada tema por local: 

 

Tabela 06: Porcentagem de reclamações dos temas de estrutura urbana e seus locais 

 Estradas Iluminação Saneamento 

Básico 

Transporte 

Coletivo 

Saúde 

Continente 35,48% 50% 26,66% 56,41% 10% 

Centro 25,80% 11,11% 20% 2,56% 60% 

Morro da Cruz 16,12% 11,11% 23,33% - - 

Expansão - Ilha 19,35% 11,11% 13,33% 5,12% - 

Interior - - - 12,82% - 

Florianópolis - 16,66% 6,66% 23% 30% 

Não 

Identificado 

3% - 10% - - 

FONTE: A Verdade. 1952-9. Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 

 

As queixas provenientes da região Florianópolis referem-se àquelas em que não há 

menção a um bairro específico, com o problema relatado afligindo a cidade em geral. Como 

Não identificado, estão as queixas nas quais o bairro não foi localizado nas informações 

citadas, contendo geralmente o nome da rua apenas. Com exceção das reclamações sobre 

saúde, o Continente liderou a porcentagem de reclamações sobre os outros temas. Os números 

em relação a iluminação e transporte coletivo destacaram-se consideravelmente. 

O bairro Estreito, no Continente, era o mais populoso da capital, o local com mais 

reclamações publicadas em A Verdade e também a região na qual Manoel de Menezes mais 

recebia votos; a abertura que os moradores encontravam em seu periódico pode ter 

contribuído para isso. O bairro também liderava as solicitações por melhorias encaminhadas à 

Câmara Municipal, e que esta levava ao governo do estado. Os pedidos dos vereadores do 
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município eram os mesmos reclamados ao periódico, como prolongamento da rede de 

abastecimento de água, instalação de energia elétrica e pavimentação de ruas. A solicitação de 

construção de uma escola estadual no bairro do Estreito, em 1953, ajuda a elucidar as 

condições encontradas no bairro: 

Sr. Presidente. 

Considerando que o sub-distrito do Estreito, seguindo o recenseamento geral 

de 1950, possuía 3.695 jovens entre 11 e 18 anos, idade ideal para obtenção 

do curso secundário; Considerando que centena de crianças, diariamente, se 

locomovem para os educandários desta capital, dada a inexistência de um 

único colégio do ciclo secundário na parte continental da cidade 

Florianópolis; Considerando que a elevação constante dos preços das 

passagens já influem poderosamente no orçamento debilitado da maioria da 

população do Estreito; Considerando que muitas cidades deste Estado com 

população inferior àquela parte da cidade, que já possui mais de 20.000 

habitantes, são providas de ginásios estaduais ou Institutos de Educação; [...] 

Considerando que o único estabelecimento de ensino existente naquela parte 

da cidade - um grupo escolar com curso normal regional - está superlotado 

não mais oferecendo, por isso, condições pedagógicas, mau grado o esforço 

e a qualidade excepcionais do seu magistério; [...] Considerando que a 

densidade de população do Estreito justifica, plenamente, a construção de 

um GINÁSIO ESTADUAL, com todos os requerimentos modernos da 

pedagogia, para uma população escolar de 4.000 alunos.
332

 

 

 

O diagnóstico requerendo a construção da escola foi elaborado por Osmar Cunha, 

que era então vereador na capital. Sua legislatura iniciada em 1951 foi interrompida em 1954, 

em virtude da candidatura na eleição para prefeito, da qual saiu vitorioso. O ofício expõe a 

realidade material a que a população da parte continental da capital era submetida, sem 

infraestrutura básica, como escolas e atendimento médico, situação agravada pela 

precariedade dos serviços de transporte coletivo. A menção de Osmar Cunha aos preços das 

passagens indica que as autoridades municipais estavam cientes da gravidade do problema no 

local. 

A conexão entre Ilha e Continente era dificultosa, e as características geográficas não 

auxiliavam nesse processo. O núcleo central, na Ilha, era separado da parte continental pelo 

canal oceânico e dos bairros ao leste por um maciço rochoso. Os bairros do interior sentiam 

ainda mais a situação, pois eram núcleos de povoamento distante uns dos outros e da região 

central. Considerando os aspectos de ocupação e urbanização de Florianópolis, que seguiam 

certa dinâmica brasileira de ausência de planejamento, não surpreende o fato de o transporte 

coletivo ser um dos objetos de maior demanda nas queixas publicadas. Nesse sentido, é 
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compreensível que o assunto tenha sido o único em que os bairros do interior do município 

apareceram. 

As feições dos bairros Saco dos Limões, Pantanal e Trindade estavam se alterando na 

década de 1950. O aumento dos passageiros nas linhas de ônibus desses bairros e a maior 

quantidade de loteamentos aprovados nessas regiões indicam o maior adensamento 

populacional nesses pontos de expansão na Ilha. A proporção das reclamações de 

moradores(as) desses locais sugere o seu crescimento; mesmo que o número total de queixas 

não tenha sido o mais expressivo, foi constante. 

Mais próximo do núcleo central e com melhor infraestrutura, o bairro Saco dos 

Limões foi o que apresentou maior crescimento, sendo que a Vila Operária do IAPI contribuiu 

para esse cenário. Porém, as condições do bairro estavam aquém das demandas dos(as) 

moradores(as). O movimento em suas ruas era intenso, pois ali ficava a única estrada de 

acesso a outras regiões da Ilha. No requerimento para a extensão do encanamento de água, 

enviado pelo vereador Waldemar Vieira,
333

 alguns traços do bairro foram expostos: 

Um dos mais importantes bairros da capital é o sub-distrito do Saco dos 

Limões, que habitam pessoas laboriosas e com poucos recursos, por serem 

em sua maioria pescadores, mas que também há muitas pessoas com 

iniciativa para o desenvolvimento do local, por causa dessas pessoas o bairro 

possui uma vila operária e número grande de confortável construção. Devido 

a movimentação para Base Aérea e esse é o único local para isso, houve um 

aumento significativo de movimento, apesar do melhoramento da iluminação 

elétrica executados pelo gov. Irineu Bornhausen, os moradores enfrentam o 

problema da falta de água.
334

 

 

 

Aspectos desse cenário são específicos do bairro Saco dos Limões, como a Vila 

Operária e o acesso ao sul da Ilha, mas a configuração humana pode ser estendida a outras 

regiões da expansão urbana, em que pescadores, operários, trabalhadores da construção civil e 

do comércio conviviam no mesmo espaço. Episódios de alteração de uma atividade a outra ou 

conciliação de mais de uma também faziam parte da conjuntura. 

Mesmo que o requerimento de Vieira apontasse melhorias na iluminação do bairro 

por parte do estado, os moradores ainda enfrentavam problemas com a falta de água, por isso 

era necessário estender a rede hidráulica do local. A situação do déficit de água e questões 

mais amplas de saneamento básico foram elucidadas através das reclamações publicadas em A 
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Verdade. O problema atingia a cidade inteira, e foi o assunto com as queixas mais constantes, 

pois persistia em toda a região urbana. A porcentagem de queixas desse problema foi 

significativa na região do Morro da Cruz em comparação aos outros temas. De acordo com o 

diagnóstico realizado por estudantes de serviço social no Morro do Céu, que integra o 

complexo do Morro da Cruz, a maior parte das reivindicações dos(as) moradores(as) eram  

por rede de esgoto, iluminação em todas as regiões do morro, melhorias das condições 

precárias das ruas e construção de uma escola. Questões que também apareceram nas 

reclamações publicadas em A Verdade. 

A atuação do serviço social nessas localidades estava vinculada à Igreja Católica, 

mais precisamente à paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Luís, no bairro da Pedra 

Grande (atual Agronômica). A igreja exercia grande influência na política local, entre 

representantes partidários e população. No Morro da Cruz, essa atuação era emblemática, por 

conta da precariedade vivenciada pela população.
335

 Ali, a demanda por energia elétrica era a 

mesma do centro e dos bairros em expansão na Ilha. André Santos identificou em sua 

pesquisa um fato interessante sobre o tema, ocorrido no Morro do Mocotó ; Luci, moradora do 

local, compôs um poema para reivindicar o abastecimento de luz elétrica. O poema teria 

chegado às mãos do então governador Jorge Lacerda, que atendeu o pedido, compareceu ao 

local e subiu o morro no dia de inauguração da obra.
336

 Não há menção da data exata nem se a 

obra abrangeu todo o território do Morro do Mocotó. 

Por conta da ocupação ilegal e da marginalização de sua população, o Morro da Cruz 

enfrentava algumas dificuldades a mais que outros pontos de adensamento urbano, a ausência 

de linhas do transporte coletivo é um dos exemplos. Os(as) moradores(as) dessa localidade 

encontravam muitos obstáculos para ter suas reivindicações reconhecidas pelo poder público, 

com isso, acabavam executando muitos dos melhoramentos necessários.
337

 Essa disparidade 

de tratamento dispensada ao Morro da Cruz é perceptível nos ofícios enviados pela prefeitura 

ao governo do estado: entre 1950 e 1956, não houve qualquer requerimento da Câmara 

Municipal solicitando melhorias urbanas na região. As condições jurídicas e a precariedade 

favoreciam uma oferta de aluguéis e terrenos mais acessíveis para a população trabalhadora 

da cidade, que passou cada vez mais a ocupar o Morro da Cruz. O poder público fechava os 

olhos para a realidade desses(as) moradores(as), contribuindo para perpetuar a precariedade e 
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a desigualdade do local em relação aos outros bairros. De certa maneira, o processo foi o 

mesmo em todos os pontos de expansão demográfica a partir de 1950 na capital catarinense. 

O crescimento da cidade se dirigia aos locais onde os serviços coletivos eram mais precários 

e, consequentemente, com custo de vida mais barato. A diferença do Morro da Cruz na 

década de 1950 era o fato de se situar próximo ao Distrito Central da cidade. 

Portanto, o investimento ou silenciamento do Estado nas diferentes regiões da capital 

é fator chave para explicar a desigualdade de serviços. Por exemplo, na península norte do 

Distrito Central, local de residência dos mais ricos, as melhorias dos serviços públicos 

ocorriam com frequência, desde as primeiras décadas do século XX, quando boa parte dos 

moradores da região dispunha de iluminação pública e particular.
338

 A disparidade era tanta, 

que dos nove hospitais existentes no município de Florianópolis na década de 1960, cinco 

situavam-se nesse perímetro.
339

 Dos restantes, um localizava-se no Continente, e os outros 

três em regiões diferentes do Distrito Central.
340

 Na década de 1950, foram construídas as 

avenidas Osmar Cunha e Othon Gama D‘Eça que ligavam essa região ao centro da cidade. Já 

em locais como o Morro da Cruz e o Estreito, mal havia pavimentação das ruas, e quando 

havia, era resultado de muita luta de moradores(as) que, não raras vezes, efetuavam a abertura 

de estradas. 

O provimento de bens de consumo coletivo por parte do Estado é algo fundamental 

para a dinâmica da divisão espacial de uma cidade. Nesse contexto, as cidades são 

compreendidas como locus de produção e consumo, que passam a expressar formas de 

segregação socioeconômica, nas quais contrastam as restritas zonas privilegiadas e as zonas 

ocupadas por trabalhadores(as) que não podem pagar o preço do ―progresso‖.
341

 Em 

Florianópolis, a urbanização trajava a roupagem da ―modernidade‖. Porém, as políticas 

públicas levavam o tal desenvolvimento apenas a um setor da sociedade; para todo o restante, 

isso significava muito mais atraso que anteriormente. As mudanças — que de modernas 

tinham muito de retóricas — traziam mais precariedade e exploração para a população pobre, 

pois objetivava-se dar uma nova feição à ordem vigente, com a manutenção dos mesmos 
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grupos sociais no poder. A urbanização e os projetos efetivados na urbe foram (e são) 

afetados por interesses de grupos políticos e empresariais. 

Porém, a classe trabalhadora não fica apenas como espectadora diante da 

implementação dessas políticas, ela atua efetivamente e de diferentes formas, para conquistar 

o seu direito à vida urbana. 

 

 

4.3 ―ESSE VERGONHOSO ASSALTO À BOLSA DO POVO‖: PROTESTOS 

POPULARES DE FLORIANÓPOLIS NAS PÁGINAS DO JORNAL A VERDADE 

 

As cidades, para além de uma organização territorial, possuem uma composição 

política. A vida nas cidades pressupõe construção e vivência coletivas. Habitá-las significa 

participar de sua vida pública de alguma forma, como a própria aceitação de regulamentos 

impostos nesse território coletivo, mas não se limitam a ela. O processo de viver e 

experienciar o coletivo da urbe também trouxe, e traz, a luta cotidiana pela apropriação e 

melhoramento do espaço por parte de seus moradores. A dimensão política das cidades é 

composta por várias facetas, expostas de diferentes formas, não se resumindo à organização 

do território.
342

 

Desse modo, as transformações e o crescimento de Florianópolis, relatados no 

primeiro capítulo, certamente geraram consequências nas formas de sentir e viver na cidade. 

Os efeitos do aumento demográfico, a expansão dos limites urbanos, somados às políticas 

implantadas na urbe, à expansão da imprensa e à ampliação da participação popular na 

política institucional repercutiram na vida prática, sobretudo, da classe trabalhadora. Muitos 

espaços de moradia apresentavam condições extremadas de déficit urbano, mas a situação não 

é suficiente para fazer supor que as reivindicações por melhorias aumentaram ou ganharam 

formas organizativas. Não há uma ligação direta entre condições materiais de vida precárias 

nas cidades e lutas encampadas por pessoas afetadas pela situação. 

As contradições urbanas, ―entendidas como condições materiais que podem 

constituir-se em propulsoras de transformações sociais‖,
343

 não levam a uma relação imediata 

de ―causa e consequência‖. Situações de exclusão na vida urbana não são necessariamente 

convertidas em lutas por habitação e bens coletivos da cidade, tampouco transformam-se em 

                                                      
342

ROLNIK, 2012. 
343

KOWARICK, 2009, p. 57. 



137 

 

movimentos sociais, no sentido de articulações das reivindicações em formas de políticas 

coletivas. Portanto, mesmo que a capital catarinense apresentasse variados problemas de 

infraestrutura, não é possível fazer um paralelo imediato entre as circunstâncias materiais e as 

reivindicações de seus moradores. 

Este trabalho trata de uma das formas pelas quais a população expôs as carências 

urbanas em seu cotidiano: as reclamações no jornal A Verdade. Nesse sentido, sabe-se que os 

moradores de bairros periféricos estavam descontentes com as condições que encontravam e a 

imprensa foi usada como canal para angariar melhorias. Os meios de se manifestar e de 

buscar melhorias foram variados e entre eles estava a rua – as ruas da capital catarinense. 

Algumas dessas manifestações foram iniciativas pontuais, reuniões de pessoas indignadas que 

acabaram desencadeando uma ação mais enérgica, como no caso em que, revoltada com o 

aumento da passagem e a precariedade dos veículos de transporte coletivo, a população 

empurrou o ônibus que fazia o trajeto entre Florianópolis e São José (município vizinho) até a 

beira do cais, para jogá-lo ao mar, tendo sido impedida pela polícia.
344

 

Em outros protestos, houve organização prévia para definir as pautas e a 

programação de manifestações. Mas nem todos os casos com essa organização prévia 

(reuniões, discussões de pautas e estratégias) geraram algum documento, e mesmo quando o 

fizeram, o acesso a essa documentação pode ser difícil, seja por não estar organizada em 

algum arquivo ou simplesmente por ter sido destruída. Nesse sentido, o objetivo não foi 

estudar as manifestações, seus participantes e organizadores, pois isso exige uma pesquisa 

direcionada; o objetivo deste trabalho foi identificar demandas da classe trabalhadora na 

década de 1950. Portanto, saber quais eram as pautas de seus protestos ajuda a entender o 

quadro de demandas que ocorriam na cidade, e para isso foi utilizado o periódico que mais 

forneceu espaço para as reivindicações populares, A Verdade.
345

 Dessa forma, também se 

insere Florianópolis nas discussões do contexto nacional dos anos de 1950, momento agitado 

social e politicamente. 

Os temas com maior índice de reclamações em A Verdade foram o custo de produtos 

alimentícios, principalmente a carne e o transporte coletivo, suas condições e o preço das 

passagens. A carestia, maior alvo das queixas aqui estudadas, motivou a população de 
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Florianópolis a sair às ruas em diferentes momentos. Em novembro de 1953, uma reportagem 

sem assinatura em A Verdade mencionou uma caminhada contra o aumento da carne verde. A 

notícia em si, em local de destaque no periódico, pouco falou sobre o movimento, como foi 

organizado e quem estava presente, referindo-se aos(às) participantes apenas com o genérico 

―povo‖. Havia preocupação quanto à reação do governador Irineu Bornhausen, que, nas 

palavras do jornal, ―aproveitou a oportunidade para demonstrar o quanto despreza o povo de 

Florianópolis e de Santa Catarina que o elegeu, o quanto despreza o pobre que luta pela 

vida‖.
346

 

O governador foi questionado porque, mesmo tendo conhecimento da passeata 

prevista para acontecer em Florianópolis, dirigiu-se à sua casa em Itajaí, deixando os 

manifestantes sem qualquer resposta, mas demonstrou 

sua tendência para a força, para a opressão: mandou que uma guarda policial 

não permitisse que a cachorrada miúda, o povo passasse na frente do 

Palácio. Havia um cordão policial frente a Catedral, fechando a rua. O povo 

que fizesse passeatas pleiteando comida onde bem quisesse, nunca, porém, 

na frente do palácio bornáusico, que já não é mais a casa do povo, mas a 

vivenda do governador nos seus momentos de folga nesta cidade.
347

 

 

 

Apesar do forte aparato policial bloqueando a passagem, a população conseguiu 

passar em frente ao Palácio do Governo. De acordo com a reportagem, tudo ocorreu de forma 

pacífica, sem confrontos, pois ―ao final, parece que os policiais sentiram que também tem 

estômago e precisam comer e também são explorados pelos tubarões e afrouxaram o 

cordão.‖
348

 

A reportagem reforçou a crítica ao governador por ter ―deixado o povo à míngua‖ no 

momento em que mais precisava dele. Para o jornal, essa postura encorajou ―os tubarões‖ da 

carne verde a elevaram ainda mais aumentos preços do produto. Antes da manifestação, o 

valor anunciado era de 20 cruzeiros o quilo da carne, mas depois do episódio, o preço foi para 

25 cruzeiros. Nesse momento, Menezes ainda não tinha fechado acordo com a UDN, e a 

abordagem do periódico era de reprovação à gestão de Bornhausen. 

Realizada na primeira quinzena de novembro de 1953, a passeata não teve muita 

repercussão no jornal. Além de aparecer na matéria citada, foi mencionada apenas uma vez 

mais, em uma pequena nota no dia 14 de dezembro. Contudo, o tema do custo de vida 
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continuou sendo alvo de matérias, tanto como reclamações de leitores quanto como textos de 

jornalistas. As denúncias sobre o possível aumento da carne fresca e as dificuldades nas 

condições de vida da classe trabalhadora de Florianópolis também estavam sendo feitas antes 

da passeata. Os rumores sobre o aumento do preço da carne começaram a circular meses antes 

da manifestação, e a carta de Pedro Martins, citada na primeira parte deste capítulo, é apenas 

um dos exemplos da insatisfação que apareciam no periódico. 

A carne verde foi a grande protagonista dos protestos na década de 1950. Os 

aumentos e as faltas constantes do produto já eram um grave problema quando Osmar Cunha 

assumiu a prefeitura, em novembro de 1954. Na tentativa de solucionar a questão, a 

Associação Contra a Carestia de Vida, da qual o prefeito era sócio-fundador,
349

 promoveu 

uma passeata e um comício para debater a questão. Uma das motivações para a manifestação 

era o novo anúncio de aumento do quilo da carne. No dia 10 de janeiro de 1955, A Verdade 

divulgou um chamado para a manifestação. Na matéria que estampava a capa do jornal, 

assinada por ―Vigia de plantão‖, lia-se: 

É meus amigos, o povo se enganou! Iludidos por falsas promessas de um 

candidato falso, colocou nas urnas em 3 de outubro passado, o voto para 

eleger o homem que entre as inúmeras promessas que fez, garantiu que, 

custasse o que custasse, faria o preço da carne baixar para 16 cruzeiros o 

quilo. Mentira deslavada: como candidato anunciou carne a 15 cruzeiros, 

porém, como prefeito, vai elevá-la para 27 cruzeiros o quilo. Infelizmente, o 

sr. Osmar Cunha não correspondeu a expectativa de seu eleitorado. Numa 

terrível afronta a nossa boa-fé, demonstrando de uma vez por todas que está 

mesmo a serviço dessa política de tubarões e inimigos do povo, comandou 

essas manobras escandalosas da alta carne verde.
350

 

 

 

A reportagem divulgava a programação do protesto, com desfile do boi de mamão e 

da bernunça nas ruas centrais (próximas à Praça XV); às 19h, no Largo do Fagundes, um 

comício ―onde diversos oradores, representando o povo, farão sentir o descontentamento, a 

desilusão que se apossou da nossa gente, ao perceber o grande erro em que incorreram 

elegendo um representante legítimo dos tubarões".
351

 O artigo conclamava: ―deve, pois, 

também comparecer a essa manifestação todo o povo de Florianópolis‖.
352

 

No dia 24 de janeiro de 1955, A Verdade noticiou com destaque a repercussão da 

manifestação, em outra matéria de ―Vigia de plantão‖. O periódico continuava ostentando 
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uma postura bastante crítica ao prefeito Osmar Cunha, acusando-o de ter procurado a 

Secretaria da Segurança para impedir a manifestação popular, ―alegando que o povo faria 

‗arruaças‘ e quebra-quebra‖.
353

 Mas o prefeito não obteve sucesso e a manifestação 

aconteceu. O desfile de blocos, com apresentação do boi de mamão e da bernunça foi um 

sucesso, ―até o bloco de A Verdade apareceu, para manifestar ao povo que esse jornal estava a 

seu lado contra a indecência que é o aumento da carne‖.
354

 

Segundo a estimativa do jornal, cinco mil pessoas compareceram ao Largo do 

Fagundes para ouvir os oradores do comício que teve início às 20 horas. Diversos 

representantes, políticos, de entidades sindicais e de comissões de moradores discursaram. 

Com exceção de uma moradora representante de 50 mulheres do Morro do Céu, todos fizeram 

críticas a Osmar Cunha. A reportagem terminou parabenizando a população de Florianópolis, 

que fez ―um grande e bem organizado comício, esse de sexta-feira passada, quando o povo 

pode demonstrar o quanto repudia as atitudes mordazes e demagógicas de Osmar Cunha, o 

prefeito mais medroso do mundo‖!
355

 

O objetivo do jornal com a divulgação dessa manifestação era claramente ferir a 

imagem de Cunha. É claro que o cenário não favorecia o prefeito, que em tão pouco tempo de 

mandato, já presenciava protestos pela cidade, motivados principalmente por sua política de 

alta de preços da carne; com relação a esse aspecto, é possível que Osmar Cunha tenha 

tentado impedir a manifestação por intermédio da segurança pública, e Manoel de Menezes 

como de costume, aproveitava esses momentos para colocar em xeque o comprometimento do 

prefeito com o cargo que exercia. 

Outro tema que alimentou grande parte das queixas dos leitores foi o transporte 

coletivo. Em março de 1955, A Verdade publicou extensa matéria sobre as manifestações 

populares contra o aumento das passagens de ônibus. Mesmo com a publicação de uma nova 

tabela de preços no Diário Oficial, no dia 2 de fevereiro, muitas pessoas estavam se negando a 

pagar o novo valor das passagens. Um veículo lotado de passageiros foi detido pela polícia 

por esse motivo. Outra reação foi a das pessoas que tentaram jogar um veículo no mar, como 

já citado.
356

 A matéria narrando os episódios foi escrita por Hermínio de Menezes Filho, pai 

de Manoel de Menezes, que recriminava ―os aumentos exagerados nas passagens dos ônibus‖ 

da capital e municípios vizinhos, além dos responsáveis ―por mais esse vergonhoso assalto à 
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bolsa do povo‖.
357

 O jornalista questionou a atitude do grupo empresarial responsável por 

uma das empresas dos coletivos, os irmãos Vidal, e a COAP, pela autorização do elevado 

aumento. Os ajustes foram: ―nas linhas de Cr$: 1,00 [o aumento foi] para mais de 100% 

passando, portanto, para Cr$: 2,00. Nas linhas de Cr$: 2,00 para Cr$: 4,50, nas linhas de Cr$: 

2,50 para Cr$: 5,00, nas linhas de Cr$: 4,00 para Cr$: 7,00‖.
358

 Os trajetos dessas linhas não 

foram mencionados, mas a reportagem dá a entender que quanto mais longe do Distrito 

Central, maior o aumento. Hermínio de Menezes disse que o jornal recebeu inúmeras 

reclamações sobre o aumento e, apesar de o assunto ter sido tratado na última edição, não era 

possível deixar de mencioná-lo novamente, pois ―como todos os leitores sabem, não vamos 

martelar num assunto só a vida inteira. Entretanto, todas as vezes que recebemos reclamações 

sobre o fornecimento da carne ou qualquer outra irregularidade, nosso jornal tem tratado 

sempre do assunto‖.
359

 O jornalista lamentava o fato de o povo de Florianópolis não se unir 

contra ―essa barbaridade‖, pois quem sofria com essas ações era justamente a parcela mais 

pobre da população: 

E quem passa a pagar tais aumentos? Gente rica, não! Estes têm condução 

própria na maioria das vezes. Os que moram em todas as extensões das 

linhas que alteraram para preços exorbitantes, de Cr$: 5,00 e Cr$: 7,00 

cruzeiros são geralmente operários, empregados no comércio, pequenos 

funcionários, etc, enfim, gente sem recursos o suficiente para poder 

continuar a residir dentro da cidade. Passaram para os subúrbios, moram em 

lugares mais distantes para poderem continuar a viver, mesmo que muito 

mal. Foram esses os mais atingidos.
360

 

 

 

A análise de Menezes Filho foi certeira, pois quem realmente sofria com essas 

mudanças era justamente a população mais pauperizada que vivia às margens do núcleo 

central. Para essas pessoas, políticas públicas de transporte coletivo interferiam diretamente 

no seu acesso à dinâmica da cidade. A majoração do valor das passagens em 1955 não parou 

por aí; em maio, um novo reajuste ocorreu em algumas linhas que serviam a capital.
361

 O 
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assunto foi tratado em duas matérias por Manoel de Menezes, que se demonstrou contrário ao 

reajuste e denunciou a ação de um policial que agrediu um passageiro que não tinha o valor 

integral do bilhete.
362

 

Em 1957, A Verdade noticiou um protesto popular ocorrido em 9 de janeiro. A 

notícia, sem assinatura, informava que cerca de 4 mil pessoas fecharam a Rua João Pinto para 

manifestar-se contra o valor das passagens de ônibus e os problemas com o transporte 

coletivo, mas também contra um possível reajuste salarial dos deputados. A manifestação 

contou com a participação de alguns vereadores, trabalhadores – alguns da empresa de 

transportes Transcontinental –, o presidente da União Catarinense de Estudantes, entre outros. 

Osmar Cunha foi convidado a participar da manifestação para dar seu parecer sobre a situação 

do transporte público, mas declinou o convite.
363

 

O fato que levou à organização do movimento destacado pelo jornal foi a apreensão 

de todos os veículos da empresa Transcontinental, após uma inspeção realizada pela prefeitura 

e a Inspetoria de Veículos e Transportes Públicos (IVTP). A equipe concluiu que os ônibus da 

empresa não podiam circular, pois não apresentavam condições mínimas para a segurança dos 

passageiros. A Transcontinental era responsável pelas linhas Estreito, Capoeiras e Barreiros, 

no Continente. Após o episódio, o trajeto passou a ser feito pelas empresas Vidal e 

Florianópolis.
364

 A precariedade do transporte coletivo para a população dos bairros 

continentais estava longe de se restringir a esse episódio. Conforme apontado na porcentagem 

das reclamações sobre transporte coletivo dos leitores de A Verdade, os bairros do Continente 

lideraram, com folga, as queixas sobre o tema. A rigorosa vistoria nos veículos da 

Transcontinental já era fruto dessas insatisfações, pois mesmo após dois aumentos 

consecutivos no valor das passagens – primeiro de cinquenta centavos e depois de Cr$ 1,00 –, 

a empresa não efetuara qualquer melhoria na frota.
365

 A reação da prefeitura, porém, só 

complicou a situação, pois mandou recolher todos os veículos da empresa de uma hora para 

outra, sem apresentar alternativas. Isso causou impacto na vida dos(as) usuários(as) e, como 

era recorrente, A Verdade responsabilizou o prefeito Osmar Cunha pela situação caótica. É 

preciso lembrar também da carta dirigida ao prefeito por moradores(as) do Estreito, em dia 4 
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de janeiro de 1957, com cópia para Manoel de Menezes (citada no tópico anterior), sobre 

reclamações contra a Transcontinental e o aumento das passagens.
366

 

Em novembro de 1958, a União Catarinense dos Estudantes organizou uma 

manifestação contra o aumento da taxa de luz e do preço do quilo da carne, noticiada com 

destaque em A Verdade.
367

 Talvez tenha sido a manifestação popular mais significativa de 

Florianópolis na década de 1950. De acordo com a matéria de Hermínio Menezes, o protesto 

reuniu mais de quinze mil pessoas numa passeata com cartazes e carros com alto falantes. 

Havia duas comissões à frente da multidão encarregadas de entregar mensagens de protesto ao 

governador Heriberto Hülse e ao prefeito Osmar Cunha – mas apenas o segundo recebeu em 

mãos o documento. Apesar dos ―enérgicos protestos contra o governador e o prefeito‖, os 

manifestantes se dirigiram ao Largo do Fagundes para ouvir os oradores de forma pacífica, 

com ―tudo correndo na mais perfeita ordem‖.
368

 Contudo, no final do comício um pequeno 

grupo de pessoas, ―quase na totalidade composto por rapazes‖, apedrejou os prédios da 

Prefeitura, da Empresa de Luz e Força (ELFFA) e do Serviço de Alimentação da Previdência 

Social (SAPS). A reação policial foi imediata, resultando em manifestantes e policiais 

feridos.
369

 O comportamento policial diante da manifestação foi veementemente criticado pelo 

jornal, e Hermínio Menezes aproveitou para afirmar que era ―lamentável que isso tivesse 

sucedido, mas o mau exemplo partiu do governo‖, citando um episódio no qual dois policiais 

tentaram assaltar a redação de A Verdade e agrediram Waldemar Pinho, sogro de Jorge de 

Menezes, gerente do periódico, golpeado com um soco inglês pelo tenente Guedes. Segundo 

Hermínio Menezes, a agressão ocorreu como vingança, pois anteriormente, Pinho impedira 

outra ação do tenente ―quando esse tentou empastelar nosso jornal‖.
370

 Na mesma edição, 

Ciro Marques Nunes também criticou a ação policial e o ataque covarde do tenente Guedes a 

Waldemar Pinho. 

 
Sabíamos perfeitamente que o povo estava desesperado. A indiferença dos 

homens aos quais esta afeta a responsabilidade de zelar pelos interesses 

coletivos, proliferou de tal forma que muita gente já não crê na palavra 

desses homens. E a explosão se originou, degenerando em quebra-quebra e 

depredações das instalações da ELFFA, Prefeitura Municipal e um posto do 
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SAPS, numa lamentável atitude que cresceu de intensidade com excessos da 

parte de elementos policiais, mal orientados por superiores irresponsáveis, 

esquecidos que os pobres soldados também em suas casas sentem na própria 

carne e no próprio lar, a sombra da miséria e da fome.
371

 

 

 

Além de citar o despreparo dos governantes em lidar com manifestações populares, 

Ciro Marques enfatizava que A Verdade alertara sobre a insatisfação geral em virtude do 

preço da carne e da energia elétrica, mas que nenhuma atitude foi tomada.
372

 Na própria 

edição de 10 de novembro de 1958, o periódico publicou a convocatória da União Catarinense 

dos Estudantes à passeata do dia 6 de novembro – não publicado então, pois chegara à 

redação após o fechamento do número. O Manifesto do povo de Florianópolis dizia que 

―estudantes, operários, servidores públicos, representantes da imprensa e do rádio, e, demais 

camadas trabalhadoras, face aos propalados aumentos nos preços da carne, energia elétrica e 

outras utilidades‖ decidiram em assembléia que os governos municipal e estadual precisam 

ser responsabilizados pela falta de providências sobre a situação, por não impedirem ―as 

pretensões de todos aqueles que atentam contra a economia popular‖, visto que o custo de 

vida onerava de forma insuportável os trabalhadores. Por isso convocavam o povo a fazer 

―uma concentração monstro‖ em frente à União Catarinense dos Estudantes (UCE), na Rua 

Álvaro de Carvalho, no dia 6 de novembro. O documento foi assinado por representantes de 

diferentes entidades estudantis e sindicais.
373

 

Após a manifestação, o prefeito Osmar Cunha insinuou que ―o movimento teve 

fundo eminentemente comunista, obedecendo a um plano pré-estabelecido‖.
374

 O jornal 

defendeu uma narrativa bastante contrária à ideia de infiltração comunista na manifestação, 

afirmando que ―o comunismo que anda por aí afora é: carestia, fome, miséria e vencimentos 

que não dão para pagar as despesas‖, pois ―os preços de primeira necessidade, do vestuário, 

do calçado, da luz e dos aluguéis de casas (este então em nossa cidade) está uma roubalheira! 

A carne verde que é alimento base da população, cada açougueiro vende pelo preço que bem 

entende‖.
375

 

O protesto foi noticiado em outros periódicos da capital e, conforme apontado por 

Camilo Buss Araújo, cada um interpretou o movimento de acordo com suas perspectivas 
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políticas, narrando os acontecimentos de forma que as favorecia. O Estado, ligado ao PSD, 

legitimou a manifestação, mas deu ênfase na diferença das posturas do prefeito Osmar Cunha, 

do PSD, e do governador Heriberto Hülse, da UDN, atribuindo a reação popular ao fracasso 

da administração do governo estadual, da UDN desde 1950.
376

 

A Gazeta destacou as palavras de Osmar Cunha sugerindo infiltração comunista na 

manifestação, assim como o Diário da Tarde, que mesmo endossando a validade do 

movimento, enfatizou o ―quebra-quebra‖ após o comício, que teria se dado por incitação dos 

comunistas, mas também ―por uma limusine com alto-falante‖, que teria transitado pela 

cidade culpando a administração municipal pelo aumento da carne. Para o periódico, essas 

ações contribuíram para um clima de agitação.
377

 

Esse cenário, estudado por Araújo, é fundamental para compreender o 

posicionamento de A Verdade na situação. De acordo com o autor, a limusine com alto-

falantes provavelmente pertencia a Manoel de Menezes, e não seria improvável que o 

jornalista tenha transitado pela cidade ou emprestado seu carro para espalhar o discurso de 

responsabilização do governo municipal pelo aumento do custo de vida.
378

 Ao analisar-se a 

narrativa de A Verdade sobre o protesto e, principalmente, pelo seu posicionamento ao longo 

de toda sua trajetória, parece claro que Araújo tem razão ao afirmar que o jornal conferia 

culpa à administração municipal pela insatisfação da população. Desde que Osmar Cunha 

assumira a prefeitura, as reportagens do periódico associavam o aumento da carne e das 

passagens de ônibus ao prefeito. Sua figura aparecia no semanário sempre acompanhada por 

severas críticas, diferentemente do que acontecia com outras personalidades políticas da 

capital, sobre as quais a opinião oscilava entre reprovação e defesa. 

Conforme analisado neste capítulo, os dois temas de maior índice de reclamações 

(preço da carne e das passagens) foram os principais motivadores das manifestações 

populares nas ruas de Florianópolis na década de 1950. Manoel de Menezes e seu jornal se 

colocavam constantemente a favor dos pobres, mas nunca questionando as estruturas de 

classe. As características principais de seu posicionamento eram julgar os desafetos políticos e 

angariar apoio da população para fortalecer sua carreira política. Nesse sentido, A Verdade 

apoiava os trabalhadores, em suas reclamações e protestos, mas enfatizava os próprios 

interesses do periódico, sem interferência nas causas diretas da precarização da vida dos 
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trabalhadores da cidade. Contudo, conforme apontado em outros momentos deste trabalho, 

essa situação não anula o protagonismo da classe trabalhadora nem deslegitima suas 

reivindicações. 

Apesar de esta análise sobre os protestos em Florianópolis na década de 1950 

priorizar a repercussão que tinham no jornal A Verdade, algumas questões sobre suas 

motivações podem ser pensadas. Como compreender os protestos populares que originaram 

um quebra-quebra? Certamente a insatisfação popular é um dos fatores, mas o 

descontentamento nem sempre se manifestou por atos violentos; as reclamações dos leitores 

são um exemplo disso. 

Pensar na causa desses movimentos com base na justificativa econômica é algo 

sedutor. Não há dúvida sobre a importância desse fator, mas ele não é o único. Thompson 

destacou que as situações sociais não podem ser reduzidas apenas à questão econômica, não 

―basta reunir um índice de desemprego e outro, de preços elevados dos alimentos‖ para 

entender as motivações ―da perturbação social‖.
379

 De fato, o cenário de precariedade é 

fundamental, mas elementos sociais e culturais não interfeririam ou modificariam a ação das 

pessoas? Sendo assim, o contexto político do país não pode ser perdido de vista nas análises 

sobre o tema. Protestos populares contra o custo de vida e o desabastecimento, e greves de 

trabalhadores estavam pipocando no território nacional. A ampliação do campo político, com 

os trabalhadores pautando o debate público, cada vez mais, na busca por seus direitos, eram 

aspectos presentes no cotidiano, passíveis de uma análise sob a ótica social e cultural 

igualmente, pela qual se torna perceptível a noção de injustiça como uma das motivações. O 

relato de alguns queixosos em A Verdade explicava que o problema não era necessariamente 

o aumento dos preços das passagens de ônibus, mas o fato de este aumento ultrapassar o preço 

―justo‖. Ou ainda, quando não havia contrapartida, com melhorias no serviço ou nos veículos. 

Além do fundo econômico, havia a sensação de se estar sendo lesado(a) moralmente nessa 

troca, que não se mostrava ―justa‖. 

O estímulo instintivo, ou seja, a fome, é uma causa real para o acontecimento de 

protestos, mas nem sempre é a necessidade primária que está em jogo. Um dos motivos para o 

―quebra-quebra‖ de 1958 em Florianópolis foi o custo da carne fresca. A ausência de carne 

não significava que as pessoas estivessem passando fome, mas indica o que a falta do produto 
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significava: escassez. Portanto, existe um peso simbólico nessa relação que era reconhecido 

pela comunidade, num consenso mais amplo que trazia legitimidade e apoio aos movimentos. 

Manifestações terminadas em ―quebra-quebra‖ geralmente são associadas a ações 

descontroladas, mas conforme apontado por Adriano Duarte, é possível perceber coerência 

mesmo na atuação violenta de uma manifestação. Estudando um quebra-quebra pelo aumento 

dos bilhetes dos bondes, ocorrido na cidade de São Paulo em agosto de 1947, o autor 

identificou uma lógica hierárquica nos alvos dos ataques: primeiro foram os bondes, em 

seguida os ônibus e depois os carros oficiais. Os únicos comércios que sofreram com as ações 

populares foram as bancas de frutas patrocinadas pelo governo do estado, e nem um veículo 

particular foi atacado. Os bondes foram os alvos centrais justamente por serem o principal 

transporte das regiões periféricas, por consequência, mais precários. Portanto, não se pode 

falar em ―violência generalizada‖, quando os ataques são seletivos.
380

 

Essa coerência também é percebida no ―quebra-quebra‖ de novembro de 1958 em 

Florianópolis. A passeata e o comício organizados pela União Catarinense de Estudantes e 

entidades sindicais foram motivados pelo aumento do preço da carne e da taxa de energia 

elétrica; assim, os prédios atacados pelos populares estavam relacionados às suas 

insatisfações, ou seja, prefeitura, ELFFA (energia elétrica) e SAPS (alimentação social). Isto 

também foi resultado de consecutivos aumentos e da pouca ação efetiva das administrações 

municipal e estadual, uma somatória de elementos que interferiram nas motivações e forma de 

agir. 

É possível perceber como as pessoas acionaram diferentes formas para acessar seus 

direitos. As reclamações populares realizadas em A Verdade, mesmo com seus limites, 

permite entender a lógica da cidade para além das políticas urbanas implementadas pelas 

classes políticas. O conjunto das demandas e manifestações analisado aqui insere 

Florianópolis num contexto nacional em que as pessoas tomavam as ruas para reivindicar 

melhores condições de vida, tanto no trabalho quanto em seus locais de moradia. A agitação 

social que ocorreu na capital catarinense durante os anos 1950 contrasta totalmente com a 

noção de uma cidade pacata, um local em que não há uma classe trabalhadora articulada, por 

causa da falta de atividades industriais desenvolvidas. Mas, o conflito de classe se dá de 

diferentes formas, não apenas no chão de fábrica. Quando as pessoas vão às ruas protestar 

contra o preço da carne ou da taxa de energia elétrica, há interesses de classe antagônicos em 
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disputa; da mesma forma, quando reivindicam espaços valorizados para a habitação popular, 

há projetos de cidade que entram em conflito, e esses projetos são fundamentados por 

interesses de classe. Nesse sentido, o debate público e cotidiano de Florianópolis era 

atravessado por conflitos de classe, que tomavam forma em pautas e demandas urbanas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vida do operário, a luta do operário, não é apenas por 

condição de trabalho e salário, é também por condições 

de vida urbana. 

(Ermínia Maricato, Cidade é luta de classes!). 

 

 

A respeito de uma capital como Florianópolis – sem desenvolvimento industrial, com 

setores de trabalho diversos e questões específicas a estes – criou-se a ideia de um lugar 

esvaziado de conflito de classes; ou, que esses conflitos se dariam de forma muito diferente 

que a de outros lugares. A epígrafe cima, de Ermínia Maricato, revela uma das questões que 

pretendi sublinhar com esta dissertação, mas expandindo a concepção de operário para a de 

trabalhadores. A noção de que a vida urbana faz parte da agenda de luta dos trabalhadores é 

necessária para se compreender o contexto aqui estudado, assim como a nossa atualidade. 

Serve para alertar àqueles que se dedicam à pesquisa sobre as reivindicações trabalhistas, e 

aos próprios trabalhadores, quanto a conexão e unidade entre o ambiente de trabalho e a 

moradia, embora, em grande parte, os dois grupos possuam entendimento disso. 

Quando o tema desta dissertação foi definido, um dos cuidados sobre o estudo das 

demandas dos trabalhadores urbanos de Florianópolis foi o de não transportar reivindicações 

de outros locais para a capital catarinense: será que os problemas enfrentados por esses 

moradores eram os mesmos que os de outras cidades? Ao iniciar a pesquisa, a hipótese era 

que as demandas seriam semelhantes, mas com intensidades e manifestações diversas. Sendo 

assim, busquei constantemente essas especificidades, mas ao final da dissertação, acredito que 

encontrei muitas semelhanças, tanto de conteúdo quanto de forma pelos quais a classe 

trabalhadora urbana se expressou e lidou com suas reivindicações. 

A análise constatou que as demandas urbanas da capital de Santa Catarina eram as 

mesmas que as das grandes cidades brasileiras nos anos de 1950. Nessa década, agitações 

motivadas pela carestia, a crise de abastecimento de gêneros alimentícios, os preços e a 

precariedade do transporte coletivo eclodiam no território nacional. Nas estreitas ruas de 

Florianópolis, ocorreram protestos pelos mesmos motivos, de passeatas a comícios, até 

―quebra-quebra‖ e ameaças de se lançarem ônibus ao mar. Chama a atenção o fato de que 

cidades brasileiras com características tão distintas umas das outras fossem acometidas por 

questões tão semelhantes. Não se trata de homogeneizar os contextos, mas de perceber 

questões estruturais ligadas à lógica do planejamento urbano, que coloca os interesses de 
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lucro acima das necessidades de seus moradores, gerando um cenário de precariedade, 

sobretudo nas periferias do mundo capitalista. Esse processo global não é engessado, tem 

maneiras distintas de se expressar e, em Florianópolis, passava ao largo da dinâmica 

industrial. 

Esta análise não se concentrou nas questões estruturais, mas optou por um recorte de 

local, período e nicho para constituir um quadro. Assim, os problemas urbanos foram 

percebidos em seus efeitos concretos nas condições de vida dos(as) moradores(as), a partir de 

questões que as próprias pessoas identificavam como problemáticas. Desta forma, as 

reclamações em A Verdade também foram analisadas como formas de conflito de classes. As 

reivindicações não se restringiam à precariedade de infraestrutura e à mobilidade no espaço da 

cidade, mas comunicavam um desejo de também poder decidir sobre esses espaços. Quando 

os(as) trabalhadores(as) reclamavam que a prefeitura estava espalhando calçamento pelo 

município antes de qualquer encaminhamento para a solução do custo de vida e dos 

problemas com o transporte coletivo, essas pessoas estavam sinalizando suas demandas sobre 

os caminhos que os projetos políticos deveriam seguir.
381

 Estavam reivindicando seus direitos, 

atuando na esfera política e pautando o projeto de cidade que desejavam. Geralmente, as 

pessoas se sentem mais confortáveis em opinar e apontar soluções sobre os assuntos do seu 

cotidiano do que sobre questões políticas mais amplas. 

É claro que este estudo possui limites, pois abarca apenas uma parcela da classe 

trabalhadora urbana, numa forma muito específica de se manifestação: as reclamações 

enviadas a um periódico. Sabe-se que o conflito de classes tem várias facetas e não se 

manifesta somente por contestações explícitas e revoltas, pode ocorrer por meio de debates e 

instituições públicas, sendo o terreno da negociação um espaço fértil. Em Florianópolis, o 

protagonismo dos trabalhadores geralmente esteve associado à política assistencialista, que 

atuava fortemente no local; mas ao agirem nessas negociações, as pessoas estavam abrindo 

brechas nesse mecanismo para garantirem seus direitos. As próprias queixas são ações 

limitadas e fragmentadas, mas também significam resistência, pois mesmo com os limites da 

participação popular nesse espaço, as reclamações no periódico foram formas de organização, 

individuais e coletivas, que podem ter impulsionado outros modelos. Portanto, não houve 

nada de passivo nesses comportamentos, foram maneiras de se lidar com a dura realidade que 

encontravam. 
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Na década de 1950, os locais com maior expansão demográfica em Florianópolis 

foram os bairros continentais e o Morro da Cruz. No entanto, as queixas de A Verdade 

provieram em maior número do Continente; foram poucas as publicações nas quais o Maciço 

teve algum protagonismo. Este é um vácuo nas queixas publicadas e na análise, que traz 

pouca informação sobre uma parcela significativa e constantemente marginalizada no espaço 

urbano, composto majoritariamente pela população negra.  

Com relação ao tema com maior índice de reclamações, o custo de gêneros 

alimentícios; ligado à economia doméstica e geralmente sob os cuidados das mulheres. Não 

eram elas, entretanto, que faziam as reclamações ao jornal. A problemática desta dissertação 

não se refere aos sujeitos das queixas, mas se esses sujeitos não estavam reclamando ao 

periódico, suas demandas não estão apontadas. Considerando que a espacialização da cidade e 

suas desigualdades se alimentam de relações sociais de diferença, em que muitos casos são 

população negra, mulheres e, principalmente, mulheres negras que carregam o maior peso da 

exploração capitalista da urbe, essas são questões relevantes para balizarem futuras pesquisas. 

Essas lacunas apontadas colocam limites, mas não deslegitimam a análise elaborada através 

das reclamações. 

A conjuntura de surgimento dessas queixas liga-se à expansão das pautas cotidianas 

que passaram a integrar as publicações da imprensa e o debate público em função da pressão 

popular. Na primeira reclamação publicada na coluna O Povo Reclama, Eurico de Souza, 

morador de Capoeiras, no Continente, se impacientava: ―a quem reclamar providências?‖. 

Este espaço para as queixas populares não era uma ação solidária de Manoel de Menezes, e só 

foi possível por causa do contexto que os próprios trabalhadores ajudaram a construir, 

alimentando a popularidade do jornalista e de seu periódico. O desfecho da trajetória política 

de Menezes demonstrou a forma de atuação dos grupos políticos e empresariais de Santa 

Catarina. Sua vida política foi interrompida mesmo que não chegasse a ser uma real ameaça 

para o status quo. Menezes também queria sua fatia da máquina pública, mas a carreira 

política promissora assustou os grupos políticos, que tinham seu poder em uma fortaleza 

havia muitos anos. 

Esses projetos disputados não priorizavam os interesses coletivos daqueles que 

construíam a cidade, e isso afetou diretamente os(as) moradores(as) da linha de expansão da 

urbe. As reclamações mostraram como as pessoas vivenciaram essa situação, em especial os 

habitantes dos bairros continentais da cidade, ocupados principalmente por trabalhadores(as) 
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assalariados(as). Essas pessoas, sem condições financeiras de residir na região central, 

almejavam construir suas casas, mas não nos morros da Ilha. 

Mesmo com os limites, este estudo buscou expor a lógica excludente do 

parcelamento do solo, estimulado pela especulação imobiliária e por políticas públicas. Foi 

possível identificar a distinção socioeconômica dos espaços da urbe e as condições de 

precariedade às quais os(as) trabalhadores(as) eram submetidos(as), mostrando que a classe 

trabalhadora compartilhou problemas parecidos no país todo, mesmo que com 

especificidades. Para algumas pessoas, o processo de expansão urbana desse ―pedacinho de 

terra perdido no mar‖ não foi tão lento quanto o que aparece nos documentos oficiais. Para 

uma parcela da população, foi algo tão abrupto, que significou a perda de hábitos e mudanças 

constantes de moradia, cada vez mais distantes da região central. Com o passar dos anos, a 

linha de expansão traçada na década de 1950 foi alargada e modificada. À medida que novas 

obras foram executadas, a classe trabalhadora continuou sendo expulsa, fazendo avançar os 

limites urbanos, tornando a distância até o centro da capital cada vez maior. Essas 

circunstâncias também levaram à formação de ocupações irregulares, como as favelas. 

A questão central desta dissertação – identificar o conjunto das demandas urbanas – 

pode parecer reduzida, dada a complexidade das relações sociais que interferem no cotidiano 

das pessoas; mas dado o contexto atual, fica evidente o quanto a pergunta tem relevância. 

Enquanto eu escrevia sobre as reclamações acerca do custo de vida em Florianópolis da 

década de 1950, nos periódicos atuais que lia diariamente, me deparava com a alta constante 

nos valores de artigos de primeira necessidade.
382

 A partir de outubro de 2019, passei a ver 

notícias e queixas sobre o preço da carne nos jornais atuais e pelas ruas – a carne bovina e o 

feijão foram os produtos com maior aumento em 2019.
383

 Essa condição foi agravada com a 

pandemia de COVID-19, e segundo o levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), houve aumento no preço dos principais produtos da cesta básica entre os meses de 

março e abril de 2020.
384

 As situações, tanto as atuais quanto as do período estudado, se 

constituíram por processos diferentes, mas a população que mais sente seus efeitos é a 

mesma: a mais pobre. A pandemia escancarou as desigualdades do Brasil. As condições do 

espaço urbano interferem diretamente na disseminação da doença, pois quem tem o direito 
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pleno à vida urbana tem muito mais chance de se proteger ou receber um tratamento mais 

digno, caso se contamine. Nesse momento, morar em uma habitação salubre pode significar 

muito: uma casa que comporte minimamente todos os moradores, com cômodos que 

possibilitem o isolamento caso alguém se infecte, fornecimento de água, permitindo que as 

pessoas façam a higiene necessária para prevenção. 

Quando há um vírus contra o qual a única prevenção eficaz é o isolamento social, 

fica claro que a periferia não cabe nesse mecanismo, já que as pessoas vivem em locais 

densamente habitados e precisam usar transporte coletivo, onde não se respeitam as 

recomendações de distanciamento e higiene, para chegarem ao trabalho – o home office ou o 

às garantias de sobrevivência asseguradas se tornaram privilégios neste país. Além disso, o 

sistema de saúde pública é insuficiente em regiões periféricas. A junção de tantas condições 

adversas repercute nas taxas de mortalidade – no município de São Paulo, o mais afetado pela 

pandemia, a letalidade por COVID-19 nas periferias é cinco vezes maior que a média 

brasileira. Mesmo nas regiões centrais, é possível verificar a gravidade da situação de acordo 

com a espacialização da urbe, pois quando mais precário o local, maior índice de letalidade. 

São vários os fatores nessa situação trágica, mas percebe-se que algumas demandas 

básicas reivindicadas nos anos 1950 ainda estão longe de serem alcançadas em 2020: 

saneamento básico, melhores condições de moradia, saúde pública, transporte coletivo e custo 

de vida compatível com os salários. A ausência desses direitos é sentida pela população 

brasileira cotidianamente, porém, em situações de crise extrema como a que enfrentamos 

agora, essas ausências podem ter um custo ainda mais alto, como a vida de milhares de 

brasileiros e brasileiras. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - MAPA DE SANTA CATARINA EM 1950 

 

Fonte: Arquivo digital de mapas catarinense. Disponível em https://goo.gl/kMLGbj. Acessado em 09 nov. 2018 
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ANEXO B - Ocupação do perímetro urbano de Florianópolis em 1938 e 1957 

 

Fonte: Prefeitura municipal de Florianópolis. Mapas de geoprocessamento. Mosaico 1938 e 1957. Disponível 

em: http://geo.pmf.sc.gov.br/. Acessado em: 06 nov. 2018. 
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ANEXO C - Construção da Vila Operária no Saco dos Limões, Florianópolis, 1941-2 

 

 
                              Data: 05/01/1941                                              Data: 04/02/1941 

 

 
                                   Data: 19/05/1942                                                                Data: 01/05/1042 

 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DE PORTO ALEGRE. Álbum de fotos. Instituto de Aposentadorias e Pensões 

dos Industriários. Vila operária do Saco dos Limões, Florianópolis, obra: 3-20. 
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ANEXO D - Propaganda eleitoral de Manoel de Menezes e Hermínio Meneses Filho em 

1954 

 
Fonte: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA. A Verdade. 09 set. 1954, p. 6. 

  

 

 

 

 
Fonte: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA. A Verdade. 19 jul. 1954, p. 6. 
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ANEXO E - Fotografia do mutirão da abertura Rua Servidão Sanford, Estreito 

 

Fonte: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA. A Verdade. 29 de março de 1954, s/p. 
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ANEXO F - Manifesto ao povo de Florianópolis 

 

Fonte: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA. Manifesto do povo de Florianópolis. A Verdade. 10 

de novembro de 1958, s/p. 
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