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Catarina e que assumiu o compromisso de, junta, berrar e depois cantar e dançar, afirmando e valorizando 
o patrimônio histórico, cultural e natural da nossa linda Ilha de Santa Catarina.

Para que tudo acontecesse, a proposta surgiu no mês de março de 2019 com o lançamento do livro “Nar-
rativas absurdas: verdades contadas por um mentiroso”, de Gelci José Coelho, o Peninha, que aconteceu 
no próprio MESC. No livro, Peninha tanto fala do nome “embruxado” da capital quanto de um baile de 
bruxas em que todas as entidades sobrenaturais são convidadas (o seu famoso conto “Festa de Bruxas em 
Itaguaçu”). Conversando com a Bebel Orofino sobre a data exata dos 125 anos da Revolução Federalista 
e da mudança do nome da capital, decidimos criar um evento para debater o tema.  A ideia era fazer o de-
bate e depois, então, um desfile alegórico – afinal, a data agendada era outubro, o mês das bruxas. E, na-
quele momento, veio o nome: Baile Místico. Aceitamos o desafio, encabeçado pela bruxa-mor Bebel Oro-
fino, e começamos a chamar algumas pessoas que certamente tinham conexão com o tema e o debate.

A primeira reunião aconteceu em julho e contou com a participação de seis mulheres. Vieram Vera Colla-
ço, Sílvia Lenzi, Sandra Ramalho, Sandra Meyer, Bebel Orofino e eu. E, na reunião seguinte, vieram tam-
bém Roseli Pereira e Zena Becker. Um bando de mulheres inquietas e rápidas! E, entre nós, brincávamos 
como se fôssemos mesmo as Bruxas de Itaguaçu, narradas por Peninha. Juntaram-se a esse grupo inical 
os velhos bruxos Gelci José Coelho (Peninha), Laudelino José Sardá, Jackson Cardoso e Roberto Costa, 
que foram carinhosamente acolhedores e respeitosos com a majoritária liderança feminina.

A partir daí, foi desenhado um projeto de produção que previu a realização de apenas um dia de trabalho, 
mas os velhos bruxos foram logo engrossando o caldo e tocando lenha na fogueira e achou-se por bem 
criar o Outubro Místico – o mês da magia na Ilha. As bruxas acataram.

Como é possível ver nos dois cartazes aqui publicados, a programação do Outubro Místico começou no 
dia 4 (com o Grande Baile Místico, no centro); e, então, no dia 19 houve a peça “O aviador no planeta de 
Cascaes”, de Alessandra Gutierrez, no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), e se estendeu até o dia primeiro 
de novembro com o show “A vida é um festa”, do grande menestrel ilhéu Valdir Agostinho, com produção 
de Murilo Naspolini.  

Vou relatar brevemente o que foi para mim um exemplo de mobilização colaborativa, digna de ser regis-
trada, pois foram apenas três meses de produção.

aula-performance berro pelo desterro: fantasmas de anhatomirim

APRESENTAÇÃO

SANDRA MAKOWIECKY1

1 Professora doutora do Centro de Artes (CEART) e diretora do Museu da Escola Catarinense (MESC) da Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC).

DE BAILE A OUTUBRO MÍSTICO DA ILHA DA MAGIA 

No memorável dia 4 de outubro de 2019, o Museu da Escola Catarinense (MESC) da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), acolheu e sediou a primeira edição do Grande Baile Místico da 
Ilha de Santa Catarina, evento que alcançou uma adesão popular surpreendente. E é importante des-
tacar que o MESC, cuja criação foi em 16 novembro de 1992, tem, como objetivo principal para a sua 
consolidação, ser um espaço educativo não formal, responsável pela preservação do patrimônio cultural 
catarinense ligado à Educação. Assim, desde a primeira vez em que nos deparamos com a proposta de se-
diar o Grande Baile Místico da Ilha de Santa Catarina, percebemos que o MESC seria o lugar certo, pois 
o Baile, além da originalidade da proposta, traz um conceito oportuno e providencial porque oferece uma 
resposta a alguns estrangeirismos bruxólicos dos quais nós precisamos nos benzer para neutralizar a sua 
influência. E, acima de tudo, precisamos agir para que o nosso patrimônio cultural tenha sempre o seu 
lugar no novo e rico cenário multicultural contemporâneo. 

Naquele 4 de outubro, a movimentação no MESC começou cedo. Já a partir das 8 horas da manhã a equi-
pe de produção e o pessoal do museu já estavam lá. Também a imprensa curiosa e a Guarda Municipal, 
que desviava o trânsito para liberar o largo em frente ao prédio do MESC – patrimônio tombado e de im-
ponente arquitetura neoclássica, que tem localização estratégica no centro histórico da capital.

Era um vai e vem de gente montando coisas. Havia um misto de alegria e ansiedade ao mesmo tempo. O 
evento inédito tinha como proposta principal recuperar e ativar a memória coletiva sobre episódios histó-
ricos marcantes em nossa cidade e, em 2019, em especial, passavam-se os 125 anos da Revolução Fede-
ralista e suas consequências mais graves, a saber: o massacre de Anhatomirim (quando mais de 185 ho-
mens foram sumariamente fuzilados) e a mudança do nome da nossa cidade, que de Nossa Senhora do 
Desterro passou a se chamar Florianópolis.

E toda aquela movimentação teve um perído curto de produção. Em apenas três meses foi possível reunir e 
consolidar uma proposta de trabalho que contou com a participação de gente apaixonada pela Ilha de Santa 
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O que a iniciativa de 2019 mostrou é que o tema da mitologia local despertou um sentimento de perten-
ça, de coletividade. E isso, como tenho pesquisado há alguns anos, deve-se ao vasto repertório, tão bem 
registrado por grande parte de nossos artistas, em múltiplas linguagens. E, como o mês de outubro é co-
nhecido internacionalmente como o mês das bruxas, com grande difusão das festas de Halloween em mui-
tos países, inclusive no nosso, nada mais justo do que realizarmos o nosso próprio baile de bruxas, con-
tando as nossas lendas e causos raros.

A proposta do Grande Baile Místico é oferecer um contraponto às ideias importadas com o Halloween e 
realizar, todo ano, uma Festa da Magia na Ilha de Santa Catarina, com a valorização da rica mitologia local. 

E cabe destacar também que já tramita na Câmara Municipal de Florianópolis um projeto de lei para a 
instituição do “Outubro Místico” na composição do calendário cultural oficial da nossa capital, com uma 
programação voltada à mitologia da Ilha e do litoral.

E tudo aconteceu no Museu da Escola Catarinense, de uma Universidade do Estado (UDESC), situado 
em um belíssimo prédio no centro histórico, que foi a primeira Faculdade de Educação do Brasil e que, 
em seu Plano Museológico, aposta na economia criativa, na valorização do centro histórico e da cultu-
ra em geral. Não seria mesmo esse o melhor lugar do mundo para concretizar esse sonho da cidade e de 
seus cidadãos, coordenados por um grupo que simplesmente ama a nossa cidade? 

Chega um momento na vida em que a gente já não tem mais dúvidas sobre algumas questões. E essa é 
uma delas. Assim, fica aqui a minha invocação: que o Grande Baile e o Outubro Místicos nos ajudem a 
fazer história e a narrar muitas lendas que encantam o patrimônio imaterial da nossa Ilha de Santa Cata-
rina, lindo lugar de casos e ocasos raros do Sul do Brasil. 

bonecos do berbigão do boca com a fachada 
neoclássica do museu da escola catarinense (mesc)

feira gastronômica e baile

Nesse curto período de trabalho, o MESC acolheu reuniões semanais de uma equipe absolutamente mo-
tivada que crescia a cada novo encontro.  O resultado foi a realização de três ações culturais: (1) a aula-
-performance “Berro pelo Desterro: fantasmas de Anhatomirim”, com direção de Vera Collaço e Sandra 
Meyer, que contou com a participação de estudantes do Curso de Graduação em Teatro do CEART/
UDESC. Na sequência, houve um Ciclo de Debates sobre a Revolução Federalista, que contou com a 
participação de Vera Collaço,  Eliane Veras da Veiga, Rodrigo Rosa e Zeca Pires, e a projeção do filme 
“Desterro”, de Eduardo Paredes. Aconteceram também, sob a coordenação de Sílvia Lenzi, uma Feira de 
Artesanato, aos cuidados de Adriana Aparecida de Brito e oferecida pela Fundação Catarinense de Cultu-
ra, e uma Feira Gastronômica, organizada por Zena Becker e Márcia Regina Teschner da FloripAmanhã. 
O MESC acolheu a música animada e a dança solta, regadas à boa bebida e comida da Ilha.

E o povo foi chegando. Após as palestras, o pátio lateral do MESC e o largo frontal já estavam comple-
tamente tomados por artistas de todas as formas e linguagens: música, dança, artes visuais, teatro, carna-
val.  As imagens mostram bem a potência multicolorida do encontro. Estavam lá os bonecos do Berbigão 
do Boca, o Boitatá de Cascaes, o Bruxo Manéagostinho, o Lobisomem da Lagoa, Cruz e Sousa, o Boi de 
mamão do Itacorubi, as rendeiras e os pescadores da Ilha, a benzedeira, a ala das bruxas, o Bloco Cores 
de Aidê, as Bruxas da Bike, as galocletas de Meyer Filho, estandartes e fantoches. Tudo isso em cortejo, 
desfilando pelas ruas do centro histórico, animado pela banda Amor à Arte que entoava, como marchi-
nha de carnaval de antigamente, o nosso hino em homenagem à Santa Catarina de Alexandria, padroeira 
da Ilha da Magia.  

Foi uma agitação cultural e, acima de tudo, foi uma grande surpresa pela adesão popular e pela quanti-
dade de gente que chegou para cantar junto, em alto e bom som, o orgulho de ser e estar ilhéu e o amor 
pelas riquezas singulares da história e da mitologia do litoral catarinense. Se o objetivo era debater a his-
tória e recuperar as lendas, a impresão que tenho é a de que o Grande Baile Místico, ele mesmo, vai virar 
história e lenda.

feira de artes e artesanato 
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PREFÁCIO

GELCI JOSÉ COELHO (PENINHA)1

Homenageado do Ano – 2019

1 Gelci José Coelho (Peninha). Nascido em São Pedro de Alcântara, em 10 de agosto de 1949, Gelci José Coelho, o Peninha, é 

um dos guardiões da história, memória, cultura e arte de Santa Catarina. Ingressou na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) aos 21 anos de idade e trabalhou nessa instituição até a aposentadoria. Na UFSC, atuou junto ao Museu de Arqueologia 

e Etnologia Professor Oswaldo Rodrigues Cabral – MArquE, passando por todas as atividades de gestão e museologia até che-

gar ao cargo de Diretor do Museu, em 1996, no qual permaneceu até se desvincular da instituição, em 2008. É um incansável 

apoiador e consultor para toda atividade cultural ligada à herança dos açorianos, dos descendentes das nações africanas e dos 

indígenas que habitam o nosso litoral. É um grande contador de histórias. Trabalhou com o artista, folclorista e pesquisador 

Franklin Joaquim Cascaes por mais de uma década, quando foi seu assistente e aprendiz. Por todos esses motivos, Peninha 

foi o grande homenageado do 1º Grande Baile Místico, em 2019.

O GRANDE BAILE MÍSTICO

Acontece que o sabá já tinha terminado, e também o sarau, e a maioria da caterva já tinha ido embora. 
Mas algumas das bruxas ficaram por ali, na praia de Itaguaçu, jogando conversa fora, no lusco-fusco da 
manhã. E uma delas, muito serelepe, era frequentadora do Clube 12 de Agosto e contou para elas da fes-
ta que ela tinha ido no sábado passado, o lindo baile da alta sociedade ilhoa do qual ela participou, lá no 
Clube 12, fantástico. Uma soirée, como diziam. E que ela tinha ido com vestido longo, joias, luvas, pen-
teado, uma formosura. A orquestra, as danças, uma maravilha de festa. Só ela, tinha dançado com vários 
moços casadoiros da cidade. Uma felicidade!   

Ah, diante de tanto entusiasmo, as outras, que nunca tinham ido numa festa assim, ficaram maravilhadas 
com o relato que ela estava fazendo do baile de que tinha participado. E claro, cobiçaram. “Gostaria muito”, 
diz uma delas, “de ir a um baile desses, usando o meu vestido plissado, que foi usado só uma vez e que está 
guardado há tanto tempo. Desse jeito vai ser usado só para a minha mortalha.  Como eu gostaria de ir, com 
luvas, sapato alto, penteado e unhas bem pintadas, maquiada”. A outra também disse: “Ô, querida... E eu 
que tenho um vestido lindíssimo, de organdi com brocado, que foi usado só uma vez no casamento da mi-
nha irmã, está guardado, lindo!  Uma joia de roupa, e nem para a mortalha vai servir. Como eu gostaria de 
poder usá-lo numa festa elegante como essa que tu estás falando, querida. Ah, que pena! Eu também gos-
taria muito de ir a uma festa dessas, que permitisse que eu pudesse usar, outra vez, aquele lindo vestido e o 
meu sapato vermelho, com as unhas pintadas”.  

A bruxa socialite, que participava do Clube 12, teve uma ideia. “Já sei! Vamos fazer um baile elegante e chi-

que para nós. A gente convida toda a caterva, todos os elementais, os boitatás, curupiras, os caiporas, as 
iaras, as ondinas, os lobisomens, as mulas sem cabeça, os vampiros, enfim, todos serão convidados. Me-
nos ele, o tinhoso. Só ele é que não vai ser convidado, porque todo mundo sabe que, quando ele está pre-
sente, além de ele feder muito a enxofre, estraga a festa! Ele é muito deseducado, mal-educado, e toma 
conta da festa. Ele estraga a festa! Menos ele. Só ele não será convidado. Os outros todos serão muito 
bem-vindos. A gente vai convidar todos os sobrenaturais, menos o tinhoso!  Ah! – e disse ela ainda –, já 
vamos marcar a data do Grande Baile, que vai acontecer no dia em que mudaram o sagrado nome da ci-
dade, de Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis, quando colocaram esse nome embruxado, en-
feitiçado, que nos engana. E que é uma grande desonra, é uma grande bruxaria que engana toda a gen-
te, pois parece dizer “Cidade das Flores”. Ledo engano. Pois, na verdade, está querendo dizer Cidade de 
Floriano, homenageando Floriano Peixoto e humilhando a gente daqui. Um político oportunista, terrível, 
sanguinário, e isso não tem graça. É uma humilhação muito grande para nós”. 

E a bruxa socialite ainda falou: “E nós vamos convidar, especialmente, para esse grande dia, as almas da-
queles que foram fuzilados no massacre de Anhatomirim a mando de Floriano Peixoto, aquela tragédia. 
Esses sim, eles serão os verdadeiros homenageados”.  

Então, assim aconteceu o Grande Baile Místico, essa magnífica festa para revelar esse assunto. Muitos com-
pareceram, tantos e lindos participantes. E, nessa reunião de todas as pessoas que têm essa alma sensível, 
também apareceram os elementais, os fenômenos, os mistérios, sob a batuta do Berbigão do Boca, da Banda 
Amor à Arte e das meninas magníficas das Cores de Aidê, lá estavam: o fabuloso Boitatá de Jone César de 
Araújo. A Malévola, elegante e sensual. A benzedeirinha querida da Roseli Pereira. O lobisomem, espanto-
so. O Valdir Agostinho, de bruxo-benzedor mágico! Ah!... tantos que estavam lá presentes no Grande Baile 
Místico. Até eu!!! Estava lá de pierrot branco, representando as almas. De alma penada, escrevendo a história 
com lágrimas de sangue. 

A Vera Collaço, tão miúda e tão imensa, dirigindo a cena.  E as três Sandras, isso é uma trempe! E a trem-
pe é uma força poderosíssima. E todas aquelas mulheres vestidas de bruxas: estavam lindas! E ainda tinha 
a Bebel, olha só! A Sílvia Lenzi e Zena Becker organizando as confabulações degustativas no pátio late-
ral do MESC. Que luxo que foi aquilo. Eu fiquei embasbacado. Hipnotizado. Que coisa. Olha! O desfile 

“fantástico esse grande baile 
místico que foi realizado 125 anos 
depois do dia em foi feita a mudança 
do nome da cidade, em 1894, quando 
era nossa senhora do desterro e 
que hoje deveria ser mesmo ondina, 
e não florianópolis.”
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pela cidade foi uma ebulição, um fenômeno que aconteceu.  Foi estupendo! Óh saudade de todos aque-
les momentos, do desfile glorioso, de excitação e provocação e de tudo aquilo que aconteceu, com tanta 
gente maravilhosa que participou, numa grande apoteose, grande apoteose. Foi espantoso o que aconte-
ceu, todos fabulosos, de toda a gente que participou ali e que foi, na verdade, um grande ato de coragem, 
de energia e de felicidade.

Mas o mais importante foi trazer à tona essa memória da mudança do nome da cidade, porque, em 1894, 
o que parecia uma homenagem, foi uma humilhação para a nossa gente.  É importante que a gente se lem-
bre dessa data e que as pessoas saibam mais sobre essa história de todos os que foram assassinados em 
Anhatomirim, que é um capítulo que não foi contado. Foi uma passagem trágica que deixou consequên-
cias em quem somos até hoje, pois nos deixou tímidos, cabisbaixos, assustados. Por isso é importante que 
tenhamos essas oportunidades de trazer à tona esse momento histórico terrível que a gente carrega cada 
vez que pronuncia o nome da cidade. 

E muitos já cogitavam um nome poético, extraordinário, como Ondina, que deveria ter sido mesmo.  Mas 
acabou caindo nesse nome que nos remete à uma covardia: permitir, deixar que a gente carregue esse car-
ma na cidade que a gente tanto ama, a mais linda cidade do mundo que fica na maravilhosa Ilha de Santa 
Catarina, a última obra do divino arquiteto do universo, por isso deveríamos continuar lutando para mu-
dar o nome da cidade.  

E, ainda no dia do baile, depois da aula-performance “Berro pelo Desterro: fantasmas de Anhatomirim”, 
lindamente dirigida pelas maravilhosas Vera Collaço e Sandra Meyer, eu fui homenageado com um al-
guidar, repleto de guloseimas, com uma manta maravilhosa oferecida pela fascinante Lúcia Prazeres, do 
maior bom gosto. Eu então tentei falar para a plateia sobre o nome embruxado da capital e sobre como 
ela deveria se chamar Ondina, mas eu fui impactado e imediatamente hipnotizado por tudo. Eu me per-
gunto: eu vivi isso tudo? Parece um sonho e eu não quero acordar para não perder nada dessa essência, 
de tanta maravilha que foi esse Grande Baile Místico que a cidade jamais vai esquecer.  

Então, quando terminamos as palestras, e antes de entrarmos em metamorfose para o Baile, eu fiz, como 
reza a nossa tradição, uma benzedura que diz assim:

peninha, o grande homenageado do baile místico 2019

oração para as bruxas

Com o signo de Salomão

Eu te benzo com a vela benta 

Na Sexta-Feira da Paixão

Treze raios tem o Sol

Treze raios tem a Lua

Salta demonho pro inferno

Que essa alma não é tua

Tosca marosca

Rabo de rosca

Novelo na tua mão

Relho na tua bunda

Aguilhão nos teus pés

Por debaixo do silvado e

Por cima do telhado

Em nome de São Pedro

São Paulo e

São Fontista

Por dentro da casa São João Batista

Bruxa Tatarabruxa

Ser encantado e de grande sabedoria

Avoa por toda a Ilha

Numa linda canção

Para fazer tudo o que é bom

Trazer à tona a nossa história, a nossa memória

A nossa tradição

Bruxa tatarabruxa, venha dançar

Nesse Grande Baile Místico

Com todas as pessoas reunidas

Venha brincar, cantar, dançar e se divertir

Venham viver as maravilhas da nossa herança cultural

Voando com toda elegância

Para a linda festa que vai contar

Muito da história da nossa gente

Por todos os santos dos santos

Amém
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Pedimos a devida autorização às entidades sobrenaturais e invocamos os seres de sabedoria com alegria 
e respeito. Nos sentimos protegidos. Após a benzedura, seguimos para as Confabulações Degustativas e 
para a Hora da Metamorfose, com muitos abraços e risos e eis que sou novamente surpreendido pela pre-
sença da encantadora Professora Marilde Rodrigues, que, no auge de seus 93 anos, esbanja elegância e 
jovialidade. E ela, com a sua memória estupenda, ofereceu-me um poema que ela aprendeu na década de 
1940, ali mesmo, naquele prédio maravilhoso do MESC, que, na sua juventude, abrigou o Instituto Es-
tadual de Educação, onde ela havia estudado. E assim recitou o poema, a nossa querida e mística Profes-
sora Marilde, dizendo-se inspirada pela minha fala sobre propostas de nomes para a nossa cidade e ter-se 
lembrado desta canção. Pensem que presente. Ela gesticulava e cantava assim:

Sob o azul luminoso do céu

A mirar-se no espelho do mar

Nossa Ilha, feiticeira e sem véu

É Ondina formosa e sem par

Tuas praias de prata onde as vagas

Rumorosas do mar vem quebrar

São poemas de amor dessas plagas

Que os poetas cantam ao luar

Óh, Santa Catarina

Paraíso terreal

Linda terra sulina

Que não tem outra igual (BIS)

Poema de Amor 
à Ilha de Santa Catarina
Letra: Prof. Mâncio Costa
Música: Basilício Souza

peninha, bebel e cláudia aguiyrre, impressionados 
com o recital da professora marilde rodrigues

PARTE 1 
BERRO PELO DESTERRO: FANTASMAS DE ANHATOMIRIM 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA AULA-PERFORMANCE  

SANDRA MEYER E VERA COLLAÇO1

Um fato intolerável: Em primeiro de outubro de 1894, cerca de 185 moradores de Nossa Senhora do 
Desterro, dentre eles autoridades, foram fuzilados ou enforcados sem direito a julgamento na Ilha de 
Anhatomirim, após as forças militares de Floriano Peixoto, sob o comando do Coronel Moreira César, su-
focarem a Revolução Federalista, um movimento separatista que tomou a cidade do Desterro como sede.

Uma questão urgente: Como a arte, com seus meios de produção, poderia abordar um período de ta-
manha violência e injustiça? Como propor uma experiência estético-política acerca desse fato, tornando 
visível aquilo e aqueles que foram duramente silenciados? Enquanto artistas da dança e do teatro, o desa-
fio era “fazer a aparição”2 à altura do acontecimento.

Desde as primeiras conversas, pensávamos em realizar algo que expandisse a noção de aula ou palestra, 
e que tomasse a rua para o seu acontecimento. A ideia era não somente apresentar ao público uma cena, 
mas propor uma experiência para os participantes, nos locais em que as vítimas circularam e foram pre-
sas antes do massacre em Anhatomirim, em especial nos arredores da Praça XV de Novembro, centro da 
vila de Nossa Senhora do Desterro, no século XIX.

Estender o trabalho performático para a esfera pública implicou em tornar visível aquilo que, por muito 
tempo, permaneceu na invisibilidade, no sentido de que nem os mortos foram velados por suas famílias 
abertamente no momento de seu desaparecimento, em decorrência do medo instaurado na pacata cidade, 
nem esse episódio teve uma revisão crítica o suficiente que fizesse jus à sua relevância história. O trauma 
pessoal e político parece ter sido demasiado. 

Chamamos de aula-performance o que foi sendo construído por meio de conversas sobre arte e política 
e de pesquisa histórica sobre o massacre. O elenco da proposta foi, em grande parte, formado por alu-
nos do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, com o apoio dos 
artistas/docentes convidados Diego de Medeiros Pereira e Heloísa Marina.

1 Professoras doutoras do Centro de Artes, Universidade do Estado de Santa Catarina (CEART/UDESC).

2 Hannah Arendt definiu a esfera pública, ou a comunidade político-democrática, como “o espaço da aparição”, próximo ao que 

a fenomenologia chama de “tornar visível” (In: DEUTSCHE, Rosalyn. A arte de ser testemunha na esfera pública dos tempos de 

guerra. Tradução Jorge Menna Barreto. Concinnitas, ano 10, v. 2, n. 15, dezembro 2009, p. 175-183.
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No dia do evento Baile Místico, reunimos pela primeira vez o grupo quase 50 pessoas3, uma hora antes 
da performance. Após os participantes vestirem o figurino, composto por uma túnica bege manchada de 
tons de vermelho, criada por José Alfredo Beirão, Vera e eu repassamos as instruções da ação, a sequên-
cia dos eventos e o propósito da performance. Desde o início, optamos pelo procedimento de instrução 
ou tarefa em vez de um processo mais tradicional de ensaios com os artistas. As tarefas surgem com vi-
gor no contexto da dança pós-moderna americana, nos anos 1950; elas modificam a noção de coreogra-
fia, que passa a ser resultante de um processo colaborativo, e não de algo “criado” exclusivamente pelo 
coreógrafo ou dançarino4. Nesse sentido, o “como” a proposição seria performada ficaria por conta dos 
participantes. 

A pesquisa histórica realizada por Vera Collaço acerca do episódio dos fuzilamentos e enforcamentos em 
Anhatomirim deu suporte para a “aula”, ministrada pelos atores e professores Diego e Marina. Na medi-
da em que eles relatavam as ações políticas que levariam ao desfecho trágico, imagens de mapas dos locais 
e de vítimas do massacre eram projetadas em um telão. No final dos relatos, os atores falavam o nome dos 
mortos em Anhatomirim enquanto os performers apareciam ao público no alto do foyer do Museu da Esco-
la Catarinense (MESC). A cada vocalização dos nomes dos homens fuzilados e enforcados, correspondia 
uma voz que dizia “presente”. Ausências que se fizeram presença5. Os/as artistas desceram as escadas e 
se dirigiram à rua em frente ao Museu, seguidos/as pelos/pelas participantes da palestra. 

Todos e todas seguiram em direção à primeira estação, à rua Vitor Meirelles, quando parte dos artistas se 
colocaram, lado a lado, em frente à parede do prédio dos Correios. Um bumbo marcava o tempo com 
seu som grave6. Um dos atores simulava um fuzilamento ao iniciar a contagem – 3, 2, 1... Fogo. Os ato-
res caíam ao chão. Um minuto de silêncio. O timbre agudo de um violino criou um contraponto7. Os/as 
silenciados/das se levantaram e o percurso seguiu. 

3 Vide lista dos participantes na ficha técnica do Roteiro da aula-performance.

4 MEYER, Sandra. Performatividades em dança: atos que reposicionam corpos, que reinventam mundos. In: E por falar em Corpo 

performático. Fazeres e dizeres na dança. Joinville: VI Seminários de Dança, 2013. p. 42-50.

5 Ação esta que nos remete a outros desfechos trágicos de nosso tempo, a exemplo de “Marielle presente”.

6 Tocado pelo percussionista Jackson Cardoso.

7 A musicista Juliana Schmidt improvisou ao violino.

Esse mesmo procedimento repetiu-se em outros cinco locais, dando visibilidade aos enforcados e fuzila-
dos do massacre de Anhatomirim: na Casa de Câmara e Cadeia, uma construção colonial, hoje um mu-
seu; sob a centenária figueira e no Monumento em Honra aos Heróis Mortos na Guerra do Paraguai, 
ambos no centro da Praça XV de Novembro; no Palácio Cruz e Sousa em frente à Catedral Metropoli-
tana. Na última estação, os 50 performers permaneceram em pausa com seus corpos caídos nas escadarias 
da Catedral. 

A cada vez que era reencenada, a proposição ganhava potência. Os atores e atrizes apropriaram-se rapi-
damente da proposta, com muito rigor e sensibilidade. Transeuntes aproximavam-se com interesse. Havia 
uma atmosfera que instaurava o acontecimento. Mesmo que não totalmente entendida em suas motiva-
ções políticas específicas – o massacre de Anhatomirim –, a performance promovia empatia nos cida-
dãos. Afinal, atos de violência e de intransigência perpetuam-se até nossos dias. 

Berramos pelo Desterro depois de 125 anos do massacre na Ilha de Anhatomirim. Rompemos, minima-
mente, com o silêncio imposto na época e permitimos que os fuzilados tivessem o direito de aparecer na 
esfera pública numa proposição de arte. Como destaca Rosalyn Deutsche (2009, p. 176): “Ser público é 
estar exposto à alteridade. Consequentemente, artistas que querem aprofundar e estender a esfera pública 
têm uma tarefa dupla: criar trabalhos que, um, ajudam aqueles que foram tornados invisíveis a “fazer sua 
aparição” e, dois, desenvolvem a capacidade do espectador para a vida pública ao solicitar-lhe que res-
ponda a essa aparição, mais do que contra ela”. Não seria a arte a forma de conhecimento que dá a ver o 
que antes não estava sendo visto? Que cria a diferença em lugar de perpetuar a indiferença? Ver o huma-
no quando antes imperava a desumanidade?

Finalizada a ação, um texto do padre Vilson Groh foi lido em voz alta. “Benção à memória da dor de 
Anhatomirim – Berro pelo Desterro” é um chamado sensível à diversidade, à generosidade e à justiça. 
Que sejam visíveis as suas sábias palavras:
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ROTEIRO DA AULA-PERFORMANCE

BERRO PELO DESTERRO: FANTASMAS DE ANHATOMIRIM

Diálogo entre Diego de Medeiros Pereira e Heloísa Marina em sintonia com os slides. As falas devem 
ser ditas como diálogos, como conversação com a plateia, com os fantasmas e entre os dois “contadores 
de histórias”. Os contadores espantam-se e, surpreendem-se com a sua própria narrativa da história. Po-
dem fazer as falas como afirmativas, exclamativas, e questionamentos para os demais que os ouvem. Os 
dois atores performers vestidos de preto, constroem suas narrativas simultâneas com as imagens projeta-
das. Os dois andam entre o público e dialogam diretamente com eles, na parte térrea do hall do Museu da 
Escola Catarinense (MESC); as suas falas são lidas do roteiro que levavam consigo. Os demais performers, 
vestidos com uma túnica bege manchada de tons de vermelho, representam os mortos de Anhatomirim. 
Esses performers estão postados no corredor superior do hall do MESC e não visíveis para a plateia, en-
quanto os dois atores performers narram a história da transformação em Florianópolis.

benção à memória da dor de anhatomirim: berro pelo desterro

“Estamos no adro da Catedral,

Espaço Sagrado e Profano onde se cruzam as ideias, os sonhos e as utopias de 

tantos homens e mulheres que, com magia e cristandade, impulsionam a história 

de nossa cidade;

Hoje queremos rememorar uma parte desta história, que foi sepultada e 

encoberta. Silenciada. E é muito importante trazer à memória para que possamos 

pacificar a dor e liberar as almas que viveram um momento trágico em nossa, 

então, pacata Cidade de Nossa Senhora do Desterro.

Liberar as almas de 300 sonhadores que foram mortos em Anhatomirim de modo 

arbitrário, violento, sem julgamento.  

Que não tiveram direito sequer de ter funerais.  

Que neste momento, pela dor de seus parentes, possamos fazer o luto;

Ou a coberta da alma, na busca da luz da ressurreição.

Por isso queremos pedir a exorcização e a liberação desses corpos. 

Pedimos em nome dos mortos da chamada “tragédia de Anhatomirim”. 

Marca de sangue e violência nas páginas da história da nossa linda Ilha de Santa 

Catarina; que em sua tranquila e acolhedora paisagem, nesses dias de 1894, viveu 

momentos de muita dor.   

Pedimos a força das rezadeiras, que nas crenças orantes afastaram tanto mal 

deste mundo. 

Libere nesta ilha as energias aprisionadas desses sonhadores e idealistas. 

Pedimos em nome dos Orixás que as leve para os espaços da ancestralidade e 

lhes dê dignidade e axé;

Pedimos a Tupã pelo brilho do Sol e da Lua que os liberte dos grilhões e das 

correntes que os aprisionam;

Pedimos ao Deus da vida que em Jesus mostrou a face da justiça, da 

solidariedade e do partilhar do pão e da beleza do rompimento com a indiferença, 

e a busca de todos a olhar a causa comum, na luta por teto e trabalho.

Pedimos às energias cósmicas que as encaminhem a um mundo de luz.

AMÉM, AURÊ, ALELUIA, SHALOM, AXÉ, ASSIM SEJA.”

Padre Vilson Groh

diego – [Ao som do telégrafo antigo] Telegrama de Moreira César ao Presidente Floriano Peixoto:

“Romualdo, Caldeira, Freitas e outros 
foram fuzilados segundo vossas ordens.”

Antônio Moreira César,  
Desterro, 8 de maio de 1894

heloísa – Vamos retroceder um pouco e depois voltaremos a essa história.

DIRETORAS/AUTORAS: SANDRA MEYER E VERA COLLAÇO
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diego – A bela, pacata e quase esquecida capital de 
Santa Catarina — Desterro — era muito pequena 
e muito pobre em 1893/1894, mas tinha três pon-
tos relevantes: 

• um porto de bom calado;
• uma posição estratégica entre Rio de Janeiro e 

Buenos Aires;
• um governo muito próximo dos ideais dos fe-

deralistas.

heloísa – A capital de Santa Catarina tornou-se 
o epicentro do embate entre federalistas (RS, SC, 
PR) e revoltosos da Armada (RJ) contra o gover-
no de Floriano Peixoto. E... Na singela Desterro, 
instalou-se o Governo rebelde, em 14 de outubro 
de 1893.

diego – Em 14 de outubro de 1893, o Capitão de 
Mar e Guerra, Frederico Guilherme de Lorena, ao 
desembarcar em Desterro, assumiu a chefia do Go-
verno Provisório, declarando o local como a nova 
Capital Provisória da República dos Estados Uni-
dos do Brasil, formando com Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná um novo país, enquanto 
Floriano Peixoto estivesse à frente do Brasil.

heloísa – Não houve resistência?

Sim, em 25 de setembro de 1893, os navios Repú-
blica e Pallas chegaram à Ilha de Santa Catarina, em 
Canasvieiras, sob o comando de Frederico Gui-
lherme de Lorena, e esboçou-se uma resistência à 
invasão federalista. Mas...

diego – O governo estadual pendia claramente para 
os federalistas, bem como a Assembleia Legislativa e 
boa parte dos políticos locais, que estavam em guer-
ra com republicanos históricos, como Hercílio Luz 
e Lauro Müller. 

heloísa – O Comandante do 5º Distrito Militar 
manteve-se fiel a Floriano Peixoto. Sem o apoio da 
Marinha e do Governo do Estado, o Coronel Serra 
Martins deslocou-se para o Norte da Ilha com 200 
homens, duas metralhadoras e dois canhões para 
interceptar os invasores. 

diego – Enquanto isso, os dois navios contorna-
vam a Ilha e entravam no porto de Desterro. A po-
pulação começou a abandonar as casas e a fugir 
para o interior da Ilha, e o comércio fechou.

heloísa – Para evitar derramamento de sangue 
ante a um fato consumado, o Capitão Lorena pro-
pôs a capitulação da Guarnição Militar. A rendi-
ção foi encaminhada pelo veterano Marechal Ma-
noel de Almeida Lobo da Gama D’Eça, barão de 
Batovi. Aos oficiais vencidos foi dada a escolha de 
ficarem com os federalistas ou seguirem no Pallas 
para serem levados, com seus familiares, sem puni-
ção, para o Rio de Janeiro. Os rebeldes federalistas 
desembarcaram em Desterro no dia 2 de outubro 
de 1893.

heloísa – Assim, Desterro foi Capital da Repúbli-
ca dos Estados Unidos do Brasil por quase seis me-
ses, de 14 de outubro de 1893 a 16 de abril de 1894. 
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diego – Em 8 de dezembro de 1893, a alta cúpula 
revolucionária encontrou-se em Desterro. Gumer-
cindo Saraiva, líder dos Federalistas do Rio Grande 
do Sul, foi recebido entusiasticamente.

heloísa – O presidente do país, Guilherme de Lo-
rena, os recebeu no Palácio do Governo, o atual 
Cruz e Sousa.

diego – O Almirante Custódio José de Melo foi 
saudado no Palácio por uma comissão de senhoras 
como “Marinheiro destemido, por quem o brio da 
Pátria será redimido”. Custódio de Melo era o líder 
dos revoltosos da Armada do Rio de Janeiro.

heloísa – O Almirante Custódio de Melo chegou 
ao Desterro com a maior arma que possuía a Repú-
blica de Floriano Peixoto na época – o encouraça-
do Aquidaban. Na época, era o maior e mais bem-e-
quipado navio da Marinha do Brasil.

diego – Desterro estava protegida. Os líderes re-
volucionários a defendiam, e havia o maior navio 
de guerra do país protegendo suas maravilhosas 
águas, montanhas e gentil população. Floriano Pei-
xoto parecia aceitar o novo país e as lutas não che-
gavam ao Desterro.

heloísa – As águas não estavam calmas, e o tur-
bilhão fez-se perceber em março de 1894, quando 
os lideres revolucionários se desentenderam e Gui-
lherme Lorena entregou o governo para uma jun-
ta civil, formada por representantes de Santa Cata-
rina, Paraná e Rio Grande do Sul, este último nem 
chegou a encaminhar o seu representante. 
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diego – Em 16 de abril de 1894, na baía Norte, o 
encouraçado Aquidaban foi torpedeado por quatro 
embarcações do governo federal. Mesmo atingido, 
conseguiu flutuar e saiu de cena. Era o fim da cam-
panha federalista em Desterro e no Sul do país.

heloísa – No dia 22 de abril de 1894, o Coronel 
Antônio Moreira César assumiu o governo do Es-
tado de Santa Catarina, indicado como interventor 
do Governo Federal. Junto com ele estavam 500 
praças do 7º e do 23º Batalhões de Infantaria. Ins-
talava-se, naquele dia, o que o historiador Oswal-
do Rodrigues Cabral (1979, p. 570) denominou de 
“ajuste de contas”.

diego – O historiador Jali Meirinho (1982, p. 64), 
transcreve uma importante descrição dessa época 
feita por Duarte Schutel: “A capital catarinense vi-
veu dias de temor, com a população temendo sair 
às ruas”. 

heloísa – Dizia Schutel (apud MEIRINHO, 1982, 
p. 64): “O silêncio, o recolhimento, o andar soturno 
dos habitantes horrorizados faziam contraste lúgu-
bre com as algazarras e o desmando, com as petu-
lantes maneiras e sinistras ameaças dos selvagens 
soldados, que enchiam as ruas e praças”. 

diego – Dizia Schutel (apud MEIRINHO, 1982, p. 
64): “Encheu-se de presos tudo o que podia servir 
de prisão. Os calabouços e solitárias da cadeia co-
mum, as salas da Câmara, o Quartel da Polícia, o da 
Linha e até o Teatro, tudo foi pouco, e foi preciso 
remeter para os navios de guerra os presos à medi-
da em que se enchia uma prisão, para dar lugar aos 
que chegavam”.
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heloísa – Para a linda Ilha de Anhatomirim iam 
os embarcados nos navios. Não existe um registro 
das pessoas levadas para a Ilha. Sua contagem va-
ria de 185 a 300 embarcados, dos quais poucos re-
gressaram.

diego – Os que adentraram pelas muralhas da For-
taleza de Santa Cruz foram presos sem julgamen-
to e tiveram execução sumária, sem nenhuma pos-
sibilidade de defesa. Entre os presos estavam civis 
envolvidos ou não com o movimento federalista e 
inúmeros militares das diferentes forças nacionais. 
Os que iam para Anhatomirim sabiam que dificil-
mente retornariam. Muitas famílias perderam seus 
avós, pais, maridos e filhos. Desterro estava de luto 
e nem podia gritar a sua dor, pois isso podia signi-
ficar a morte de outro membro de sua grande fa-
mília. 

heloísa – Em Anhatomirim, os “rebeldes” foram 
submetidos a inúmeras humilhações e torturas. Os 
civis eram preferencialmente enforcados e os mili-
tares fuzilados. Como afirma Carlos Damião (2018) 
– “Todas as arbitrariedades (prisões e execuções) 
foram cometidas à revelia das leis e sem julgamen-
tos, baseadas em delações, convicções e suspeitas”. 

diego – Perderam a vida em Anhatomirim, sem 
qualquer julgamento os seguintes militares: [Os no-
mes das pessoas devem ser ditos como chamada, e o fantas-
ma se apresenta no hall superior, e a plateia deve respon-
der a chamada: Presente! E depois os contadores de história 
prosseguem]. Marechal Manoel de Almeida Gama 
d’Eça, o Barão de Batovi
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[Contar a história de sua prisão] “Certa noite, um Ofi-
cial, acompanhado de uma escolta de cadetes, bate 
às portas de uma casa senhoril. Uma velhinha de 
cabelos brancos, assustada, os recebe. O coman-
dante deseja falar ao chefe da casa. A senhora con-
vida-os a entrar, pede que esperem. Os minutos 
passam em silêncio, até que surge o vulto de um 
homem idoso, de amplas barbas brancas, e por-
te denunciando a profissão de militar. Todos le-
vantam-se e o Oficial informa a sua missão: vinha 
prendê-lo, à ordem do Governador Antônio Mo-

reira César. [...]. Pouco depois, era apresentado em Palácio – e, no dia seguinte, encaminhado à Anhato-
mirim. Seu crime: ter presidido a reunião de Oficiais que votaram pela capitulação, para poupar Desterro 
e sua população civil do bombardeio. Seu filho, Alfredo da Gama d’Eça, que conseguiu acompanhá-lo, 
não querendo separar-se do pai, no momento de enfrentar o pelotão, a ele abraçado – e com ele morreu 
fuzilado (CABRAL, 1979, p. 570-571).
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heloísa – Capitão de Mar e Guerra Frederico 
Guilherme de Lorena, chefe provisório da Nova 
República dos Estados Unidos do Brasil.

[Contar a história de sua prisão] Lorena, sem poder 
fugir, como muitos, ou desprezando alguma opor-
tunidade, escondeu-se no Pântano do Sul. Foi de-
nunciado e preso: “Manhã alta”, um grupo de 
pessoas entra pela rua João Pinto. O grupo é com-
posto por “soldados mal-encarados e mal unifor-
mizados, alguns sem uniforme, também malves-
tidos, alguns descalços – e um homem de barbas 

escuras que, amarrado com cordas, também sem sapatos, avança trôpego, pelo calçamento irregular da 
via pública. Vão rumo a qualquer lugar onde este será recolhido preso. Grupos de populares se formam 
pelas esquinas, alguns param para ver passar o bando e, outros reconhecendo o preso, afastam-se discre-
tamente, para não presenciarem a cena humilhante. O homem amarrado com cordas, era o Capitão de 
Mar e Guerra Frederico Guilherme de Lorena – que até bem poucos dias presidira o Governo Provisório 
da República”.  (CABRAL, 1979, p. 567-568).
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20, 21, 22, 23 

[Diego e Heloísa seguem a leitura dos nomes que aparecem no slide e os fantasmas e o público 
deve responder: presente!].  

diego e heloísa – As famílias cobrem-se de luto. A população parece sucumbir. Des-
terro chora em silêncio, desesperada por seus mortos. De 185 a 300 mortos em Anha-
tomirim – Presentes!!!!

[Silêncio – Projeção de um vídeo com o nome dos mortos em Anhatomirim].

diego Pereira e heloisa Marina – [Ao término da projeção, os performers convidam aos 
fantasmas e ao público em geral para seguir em procissão/cortejo por pontos-chave da cidade para re-
construir e serenar esse passado.] 

24
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BERRO PELO DESTERRO: FANTASMAS DE ANHATOMIRIM 
O cortejo pelas estações principais do acontecimento 

O surdo, com duas pancadas fortes, dá a partida para o cortejo. O violino 
abre o movimento de caminhada. Os dois instrumentistas abrem o corte-
jo, seguidos pelos fantasmas e demais pessoas. Tudo muito quieto.
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Do MESC dirigem-se para a rua Victor Meirelles. Na parede do Correio, o surdo dá duas 
fortes pancadas, uns 15 fantasmas colocam-se no paredão do correio para serem fuzila-
dos. [Soldado grita] quatro, três, dois, um ... fogo. 

O surdo faz som de tiros. O violino toca e o movimento do cortejo é retomado.
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Na frente da porta da Câmara ocorre o segundo fuzilamento, com a mesma estrutura do 
anterior – “Surdo/fuzilamento – violino/movimento”. Uns 10 fuzilados.

O cortejo desloca-se para a figueira da Praça XV. Sempre quieto. Aqui umas 15 pessoas 
posicionam-se embaixo da figueira. [Soldado diz] Pelotão, empurrar! Os fantasmas fazem 
gestos de enforcados. O surdo não toca. 

O violino toca e o movimento do cortejo é retomado.
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O cortejo se desloca para o Monumento 
aos mortos da Guerra do Paraguai. Umas 
10 pessoas posicionam-se na frente do mo-
numento para serem fuziladas. Mesmas fa-
las e sons dos movimentos anteriores.

O cortejo para na rua, em frente ao Palácio Cruz e Sousa, ao lado da Praça. Apenas dez 
pessoas atravessam a rua. Dois atores são arrastados da porta do palácio para a calçada 
em frente e são colocados em pé na porta. Mais fantasmas ficam juntos. Mesmas falas e 
sons dos movimentos anteriores. O violino toca e esse grupo atravessa a calçada e se jun-
ta aos demais. Em movimento silencioso, vão para a frente da Catedral.
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Na frente da Catedral, todos os fantasmas e as demais pessoas devem tomar lugar em diferen-
tes degraus da Catedral. Quando todos estiverem posicionados, o surdo bate duas vezes muito 
forte e logo começa a fazer sons de tiros. Todos devem cair em câmara lenta.
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A pessoa no violino conta o tempo de um minuto e, após esse tempo, começa a tocar para 
que todos se levantem. Os fantasmas juntam-se em um bloco compacto e sentam-se na 
escadaria da Catedral, com a cabeça abaixada. Diego e Heloisa leem a prece de Padre 
Vilson, com partes repetidas pela plateia. 

Ao término da prece, os fantasmas levantam-se e agradecem, com uma reverência do 
corpo, ao público. Retorno sem cortejo para o MESC para assistir ao filme “Desterro” e 
acompanhar as falas sobre Anhatomirim.

mortos em 1894 em anhatomirim

Marinha: álvaro da mota (Aspirante), artur augusto de carvalho (Aspirante), carlos au-

gusto de melo camisão (Primeiro Tenente da Armada), delfino de lorena (Tenente), frede-

rico guilherme lorena (Capitão de Mar e Guerra), josé amado coutinho barata (Primeiro 
Tenente Médico), pedro de lorena (Aspirante).

Polícia: josé bittencourt (Capitão), manoel constâncio (Tenente).

Exército: achiles constantino (Cadete), alfredo de paula freitas (Major Médico), antônio 

manoel da silva coelho júnior (Capitão), aquiles constantino (Cadete), brasiliano alves 

do nascimento (Tenente), bandeira (Tenente Coronel), domingos vieira de souza (Cadete), 
fernandes goulart (Coronel), elesbão pinto da luz (Major e Deputado Estadual), emídio 

teixeira teles de azevedo (Alferes), folião (Coronel), higino schutel (Cadete), israel de 

sá (Coronel), joão evangelista leal (Capitão Reformado), joão machado lemos (Alferes), 
josé becker (Cadete), josé gomes da silva fraga (Alferes), júlio césar da silva lima (Capi-
tão), luís gomes caldeira de andrada (Coronel), luiz inácio domingues (Capitão), manoel 

telles (Cadete), manoel de almeida gama lobo d’eça – barão de batovi (Marechal), olímpio 

saturnino alves (Alferes), paim (Coronel), raul josé de souza (Cadete), rodrigues (Major), 
romualdo de carvalho barros (Capitão), sérgio tertuliano castelo branco (Tenente Co-
ronel), telles leal (Alferes), tobias becker (Capitão).

Civis: alfredo da gama d’eça (Advogado), caetano nicolau de moura (Comerciante), fran-

cisco antônio vieira caldas (Desembargador), joaquim lopes de oliveira (Juiz), miguel cas-

caes (Fiscal da Câmara Municipal de Desterro), miguel cerval (Escrivão) e carlos guimarães 

passos.

Estrangeiros: charles müller (engenheiro Metalúrgico, francês), edmundo buette (fran-
cês), monsieur etienne (francês).

Vítimas com dados incompletos: antônio pires, braga, luiz ignácio coelho, conceição, 

dourado, félix gogoy, fernando goulart e seu filho; franklin, gomes júlio lima, lau-

rentino pinto, lavrador, lobo oscar, oscar, paranhos, paulo freitas, veiga júnior.

Inúmeras pessoas assassinadas em Anhatomirim, ao término da Revolução Federalista, não tive-
ram seus nomes revelados nem seus corpos entregues aos familiares.
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ficha técnica da aula-performance

direção e ProPosição da aula-PerforMance: Sandra Meyer e Vera Collaço

Produção: Maria Isabel Orofino (Bebel)

figurino: José Alfredo Beirão

coMunicação on-line: Flora Bazzo

ator/atriz performer: Diego de Medeiros Pereira e Heloísa Marina

elaboração do vídeo/Projeção Para a aula-PerforMance: Alexandre Corrêa (Coleira) e Fer-
nando Pereira Oliveira da 30 Por Segundo – Produtora de Vídeo.

Músicos: Jackson Cardoso (bumbo) e Juliana Schmidt (violino)

fotógrafa: Luiza Filippo

performers: Aaron Yuri Lopes Soares, Alessandra da Rosa Santos, Alice Fernandes Rover, Aman-
da Morais Padilha, Ana Carolina Ferreira Lima, Beatriz Elídia Gonçalves Aguiar, Beatriz Nasci-
mento, Carolina Hipólito de Hassis Bassi, Cristine Cabral, Eduarda Ribeiro Leite, Enedina Sar-
lete Ventura, Fabio de Araújo Silva, Flávia Borges Machado, Giorgio Zimann Gislon, Humberto 
Böck Fagundes, Jan Vieira Schott, Jerusa Mary Pereira, Lara Ramos Gradil dos Santos, Lenita 
Maria Cauduro Carneiro da Fontoura, Leonardo Armando Magalhães, Letícia Loch, Lilian Ha-
rumi Yamaguchi, Lorenzo Marques Peres, Luiz Henrique Casett Horn, Maria Alice Stuepp, Ma-
ria Cristina Fabi, Maria Eduarda Amador, Mariela Ramos, Paloma Alves Martins, Paola de Me-
deiros Mendes, Rafael de Figueiredo Costa Leiras, Rafaela Dariva Conte, Thaís Gonçalves Santo, 
Thaluana Passos, Nilce Pereira, Magda Cassol (infelizmente, alguns não ficaram registrados para 
documentar).
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IMAGENS PROJETADAS

1. GERLACH, Gilberto. Ilha de Santa Catarina. São José: Clube 

de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 2015, p. 25. Vista de 

Desterro. Obra de Albert Gustav Schwartz, 1894. Acervo Liana 

Lestrar, Buenos Aires.

2. CORRÊA, Carlos Humberto P. História de Florianópolis – 

Ilustrada. Florianópolis: Insular, 2004, p. 341. Prainha e Hospital 

de Caridade.

3. Antiga Rua do Príncipe, hoje Rua Conselheiro Mafra, no iní-

cio do século XX. Acervo: Instituto Histórico e Geográfico de 

Santa Catarina. Esta rua teve vários nomes: Rua Augusta, Rua 

do Príncipe, Rua do Comércio, rua Altino Corrêa, e, depois da 

derrota da Revolução Federalista de 1983, passou a se deno-

minar Rua Conselheiro Mafra. (Viegas, 2010, p. 444).

4. Imagem obtida no site: http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/

DC_desterro/slide2.html 

5. Idem.

6. Idem.

7. Idem.

8. BECK, Aldo. Antiga Florianópolis. 1878. Obra dos anos 1970. 

Óleo sobre tela. 50 x 70 cm. Reconstituição de “A praia do mer-

cado antigo”, de 1851. Acervo Artur Beck Neto.

9. Gumercindo Saraiva – imagem obtida em: https://pt.wikipe-

dia.org/wiki/Revolução_Federalista. Frederico Guilherme de 

Lorena – imagem obtida em: GERLACH, Gilberto. Ilha de Santa 

Catarina. São José: Clube de Cinema Nossa Senhora do Des-

terro, 2015, p. 50. José Custódio de Melo – imagem obtida em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Custódio_de_Melo 

10. Imagem obtida em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquidabã_

(encouraçado_de_esquadra) 

11. CORRÊA, Carlos Humberto P. História de Florianópolis – 

Ilustrada. Florianópolis: Insular, 2004, p. 207. Bordadeiras à 

Beira do Rio da Bulha - Obra de Pedro Weingartner (1893).

12. Baía Sul de Desterro. Acervo do Instituto Histórico e Geo-

gráfico de Santa Catarina.

13. CORRÊA, Carlos Humberto P. História de Florianópolis – 

Ilustrada. Florianópolis: Insular, 2004, p. 232. Palácio do Go-

verno antes da reforma de 1890, no governo de Hercílio Luz, 

concluída em 1898.  

14. Imagem do Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 

Santa Catarina. Teatro Álvaro de Carvalho e, ao fundo, sobre a 

colina, o prédio inicial do colégio Coração de Jesus.

15. Imagem obtida em: http://fortalezas.org/impressao_jpg.

php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1&id_midia=000564 

16. GERLACH, Gilberto. Ilha de Santa Catarina. São José: Clube 

de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 2015, p. 27. Fortaleza 

de Anhatomirim. Obra de Albert Gustav Schwartz, 1893. Acer-

vo M. Cristina. Scomazzon. 

17. Imagem obtida em: http://www.pousadadoschas.com.br/

blog/por-que-e-como-visitar-a-fortaleza-de-anhatomirim/ 

18. Barão de Batovi – imagem obtida em: http://tresjanelas.

blogspot.com/2009_11_12_archive.html Alfredo de Almeida 

Gama d’Eça – imagem obtida em: GERLACH, Gilberto. Ilha de 

Santa Catarina. São José: Clube de Cinema Nossa Senhora do 

Desterro, 2015, p. 50.

19. GERLACH, Gilberto. Ilha de Santa Catarina. São José: Clube 

de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 2015, p. 50-51.

20. GERLACH, Gilberto. Ilha de Santa Catarina. São José: Clube 

de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 2015, p. 50-51.

21. GERLACH, Gilberto. Ilha de Santa Catarina. São José: Clube 

de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 2015, p. 50-51.

22. GERLACH, Gilberto. Ilha de Santa Catarina. São José: Clube 

de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 2015, p. 50-51.

23. Mauricio de Lima Oliveira. Chacina em Anhatomirim. Ilust. 

de Clóvis Medeiros. Florianópolis: Ed. Terceiro Milênio, 1996, 

p. 34-35.
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CICLO DE PALESTRAS 

UM NOVO NOME IMPOSTO E INDESEJADO PARA UMA CIDADE 

1 Professora doutora do Centro de Artes, Universidade do Estado de Santa Catarina (CEART/UDESC).

VERA COLLAÇO1

A mim coube a fala de abertura, e desejo, antes de iniciar meu texto, cumprimentar essa maravilhosa mesa 
com quem divido esses trabalhos. 

E gostaria de começar pelo telegrama que foi apresentado na abertura da Aula-Performance das 13h30. 
O que dizia o telegrama enviado ao Presidente Floriano Peixoto: “Romualdo, Caldeira, Freitas e outros 
foram fuzilados segundo vossas ordens” (Antônio Moreira César. Desterro, 8 de maio de 1894. In: Perei-
ra, 1976, p. 103).

Esse telegrama foi lido no Senado Nacional, em 9 de junho de 1896, quando o senador Carlos Azevedo 
objetivou estabelecer a culpa de Floriano Peixoto nos trágicos acontecimentos em Desterro. As discus-
sões sobre a veracidade – ou não – desse telegrama foram arguidas fartamente pelos lados defensores de 
Floriano Peixoto, bem como pelos que o acusavam da violência ocorrida na antiga capital catarinense.

Verdade ou notícia falsa, o que importa na releitura desse documento é a ação que se impõe através dele. 
Qual seja? Quem foram os responsáveis pelo massacre e a brutalidade ocorridos em Desterro? O que de-
terminou as mortes sumárias e sem julgamento mínimo? Quem determinava os culpados e por que mo-
tivo eram eles assim denominados?

As narrativas tendem a jogar a responsabilidade nos ombros de Antônio Moreira César, o interventor 
nomeado pelo Presidente Floriano Peixoto para “resolver” a situação em Desterro e dar um desfecho de-
finitivo à questão federalista. Com fama de sanguinário, homem frio e sedento para mostrar serviços ao 
presidente, a ele coube na história o papel de “corta-cabeças”. 

Leio um trecho de uma situação que demonstra a frieza e o cinismo com que esse coronel tratava as ví-
timas de sua ação violenta. 

Entre os fuzilados na Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim estava o médico baiano Alfredo Paulo 
de Freitas, que servia como major-médico em Desterro. Foi o médico chamado de sua casa e, depois de 
apresentar-se, embarcaram-no na corveta Niterói. Dele, não obtendo notícias, sua esposa algumas vezes 

foi ao Palácio do Governo em busca de informações. Em uma dessas vezes ela se fez acompanhar da fi-
lha menor, constando ter sido recebida por Moreira César em pessoa. Ao tomar conhecimento de quem 
era a mulher, o comandante Moreira César teria se mostrado solícito e explicado que o marido dela, com 
efeito, fora preso e enviado ao Rio de Janeiro para ser julgado. E que ela, porém, não temesse, pois em 
breve o marido estaria de volta. Ao diálogo é apontado o ato que categoriza o coronel Moreira César 
como homem frio e calculista. Moreira César teria tomado a criança no colo e dito, apontando para o 
mar, entrevisto da janela: “Papai está bem longe, mas voltará logo”. O governador militar de Santa Ca-
tarina, no entanto, sabia que o doutor Alfredo não retornaria, pois ele mesmo mandara que o fuzilassem 
em Anhatomirim.

Outro fato dramático de sua ação violenta é narrado por Piazza (1983) e diz respeito à morte do Tenen-
te-Coronel Luís Gomes Caldeira de Andrada, assassinado em Anhatomirim em 1894. Posteriormente 
(lembrando que Antônio Moreira César ficou como governador interventor até a posse do governador 
Hercílio Pedro da Luz), a família recebeu uma carta do Governador do Estado (Moreira César) descul-
pando-se pelo ocorrido, alegando que o nome de Luís Gomes Caldeira de Andrada não deveria constar 
na lista dos que seriam fuzilados e que sua morte foi um engano. “Existe uma opinião na Ilha de Santa 
Catarina que o coronel Luiz Caldeira de Andrada seria o primeiro nome na lista do governo para assumir 
o posto de General e, o de Moreira, o segundo. Por esse motivo, Caldeira teria sido fuzilado em Anhato-
mirim, a mando de Moreira César”, comenta o autor. 

Além do coronel interventor Antônio Moreira César, a maioria das narrativas coloca a responsabilida-
de no Chefe de Polícia de Desterro, o Tenente Manoel Belorophante de Lima. Ou buscava-se justificar a 
violência cometida junto à população de Desterro como resposta à violência anterior realizada pelos fe-
deralistas quando passaram por Santa Catarina (MEIRINHO, 1982, p. 65). 

Com essas inculpações, poupavam-se dois importantes personagens que atuaram para os desfechos aqui 
ocorridos. A primeira e mais óbvia é a responsabilidade do então presidente Floriano Peixoto. Ninguém 
teria atuado com tanta violência sem ter o respaldo de um governo central, especialmente de um presi-
dente centralizador e autoritário como foi demonstrado no mandato de Floriano Peixoto. No desejo de 
preservar a imagem de consolidador da República brasileira, muitos historiadores e escritores protegeram 
sua imagem desse sangrento e bárbaro acontecimento. 

POR QUE DESTERRO PERDEU PARA FLORIANÓPOLIS?  

125 anos da Revolução Federalista e da mudança do nome da cidade 
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O segundo personagem que atuou nesta tragédia está muito bem colocado em texto denominado “A tra-
gédia de Desterro”, de Roberto Tonera (2004, p. 88) em que afirma: 

A culpa desse massacre não pode recair única e exclusivamente sobre Moreira César e 
seus principais auxiliares diretos, nem mesmo apenas sobre Floriano, mandatário maior 
do país. Ela deve ser compartilhada também com a classe política local e as demais ins-
tituições organizadas da época. Quando não compactuaram diretamente com os atos 
sanguinários de Moreira César, foram, na melhor hipótese, inertes e omissas aos seus 
desmandos arbitrários.

e desterro vai desaParecer

O nome Desterro não agradava a maioria de seus habitantes. E nomes e propostas surgiram. E nenhum 
nome conseguia unanimidade. Mas, tragédia pouca é bobagem, diz o ditado popular. O desembargador e 
deputado estadual republicano Genuíno Firmino Vidal Capistrano apresentou, em 17 de maio de 1894, 
ao interventor Moreira César, o projeto de lei para mudar o nome da capital de Nossa Senhora do Des-
terro para Florianópolis. 

O interventor julgou, com alguma lucidez, que o assunto era de competência do Congresso Legislativo. E 
o deputado levou o assunto para a Assembleia Legislativa, a qual levou de maio ao final de setembro para 
dar o aceite final à proposta. Tudo leva a crer que o novo nome deveria ser implantado com um novo go-
vernador, eleito em 2 de setembro de 1894, alinhado com as ideias republicanas vencedoras do conflito 
federalista. E, assim, coube ao governador Hercílio Pedro da Luz, e com sua evidente anuência e articula-
ção deste projeto, assinar a Lei n. 111, de 1 de outubro de 1894, que mudou a denominação da capital de 
“Desterro” para “Florianópolis”. Esperou-se de 17 de maio a 28 de setembro de 1894 para que Hercílio 
Pedro da Luz pudesse autorizar a mudança de nome da cidade. A ele cabia o agradecimento explícito ao 
Marechal Floriano Peixoto. A ele cabia vetar o projeto do Desembargador e Deputado Estadual Genuí-
no Firmino Vidal Capistrano. 

Na justificativa da mudança de nome, o Desembargador e Deputado Estadual Genuíno Vidal disse:

Desterro é uma palavra que não pode mais significar a capital do Estado de Santa Cata-
rina. Desterro é rebeldia; Desterro é regime decaído. Desterro é restauração monárquica 

[...]. É do nosso dever, pois, eliminarmos todas as denominações que contrariem direta 
ou indiretamente o sistema republicano. [...] Florianópolis, significa cidade de Floriano 
imortal cidadão, e ainda mais a República brasileira. (CHEREM, 2000, p. 104).

uMa cidade à esPera de ser rebatizada!

A cidade anseia por outro nome, vide o ocorrido no dia 30 de novembro de 1979, quando o então presi-
dente, General João Batista Figueiredo, tentou colocar uma placa em homenagem ao Marechal Floriano 
Peixoto, e a cidade explodiu em ira e revolta. E a tal placa não foi colocada.

Gosto demais de uma colocação de Rodrigo de Haro sobre essa questão, e com ela encerro minha fala:

Dificilmente eu acho que mudaria. Mas eu preferia que o nome mudasse para Nossa Se-
nhora do Desterro. Tem densidade, uma vocação materna. Florianópolis foi outorgado 
num momento de humilhação, covardia. Foi embaraçoso, uma manifestação de medo 
para aplacar a fúria de um ditador. Já Floripa não é nome. É leviano, saltitante. (HARO, 
2010). 
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O PODER DOS NOMES VERSUS NOMES PODEROSOS: disputas de poder em torno de 

nomes que levam Desterro e se chamar Florianópolis (1890-1894)

2 Rodrigo Rosa é Bacharel com Licenciatura em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com Pós-Graduação 

em História Social pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Atua como historiador na Fundação Catarinense de 

Cultura (FCC).

RODRIGO ROSA2

Esse artigo é o resumo da minha fala no debate: “Por que Desterro perdeu para Florianópolis? 125 anos 
da revolução federalista”, em que, como representante da Fundação Catarinense de Cultura, dividi a mesa 
com as professoras Vera Collaço e Eliane Veras da Veiga, e com o cineasta Zeca Pires. Como o tema do 
debate tratava de nomes, essencialmente o nome da cidade que foi trocado no ano de 1894, organizei mi-
nha pesquisa em torno do poder que os nomes podem ter e como mexer com nomes de ruas e espaços 
públicos também envolve jogos de poder. 

Nesse percurso, percebe-se a força da Igreja, cuja perda de poder é notada, mas não como os republicanos 
queriam, assim como houve nomes cuja importância lhes garantiam batizar uma das principais ruas da ci-
dade e, poucos meses depois, estes serem totalmente apagados. Por fim, nessa trama de poder em torno 
dos nomes, percebe-se que o povo, sempre ele, é o maior perdedor, pois, fora o nome da cidade, topôni-
mos bastante enraizados no cotidiano das pessoas – e alguns bastante respeitados – foram simplesmente 
apagados por decreto.

o noMe ainda é desterro

Nos anos 1890, a pacata e provinciana Desterro experimentou processos de transformação político-so-
ciais até então inimagináveis. No âmbito nacional, a monarquia era substituída pela república, repúbli-
ca essa, aliás, que chegou por último a Santa Catarina, como está registrado na bandeira do Estado – 17 
de novembro de 1889 – dois dias após ser proclamada e reconhecida pela maioria das então províncias.

A proclamação da república inquietou segmentos diversos da sociedade da época. Militares foram alça-
dos ao poder político, antigos caciques políticos civis trocavam de opinião e lado constantemente com 
fulcro em não perder poder, a Igreja Católica tem seu poder diminuído, o poder cartorário é instituído. 

Nota-se que o verbo poder passa a ser conjugado por setores que nunca estiveram tão perto dele: haveria 
tanto poder para tantos grupos?

Desterro, assim como qualquer cidade de origem colonial, manteve no Império algumas tradições, essas 
totalmente enraizadas naquela população havia gerações. Uma dessas tradições era de geralmente batizar 
ruas, praças, largos e espaços públicos com nomes estreitamente ligados a eles, salvo uma homenagem ou 
outra a santos católicos, datas memoráveis e figuras da família imperial.

Por isso, em Desterro, o viajante deparava-se com:  Rua do Comércio, Largo 13 de Maio, Rua do Vigá-
rio, Rua Princesa Izabel, Rua São Sebastião, Rua São José, Travessa do Morro, Mato Grosso, Teatro San-
ta Izabel, Rua da Trindade, Rua dos Ilhéus, entre outros topônimos que facilitavam, a qualquer citadino, 
sobre onde se localizaria a casa do Sr. João na Rua da Palma, por exemplo.

desterro é uM noMe que aParece no MaPa

Na efervescência política daquela década, Desterro viu-se como centro das atenções de dois movimentos 
políticos de âmbito nacional: a Revolta da Armada (1891-1895) e a Revolução Federalista (1892-1894). A 
primeira foi promovida por militares da marinha, a partir da capital federal Rio de Janeiro; eles entendiam 
que a jovem república caminhava para uma ditadura e se opuseram ao governo central e centralizador de 
Floriano Peixoto. Fora isso, os militares do exército ocupavam os cargos mais importantes da República 
– inclusive, os dois primeiros presidentes – em detrimento dos oficiais da marinha, sem contar a diferen-
ça entre os salários das duas forças. 

Já o segundo movimento surgiu no Rio Grande do Sul em decorrência de divergências políticas internas 
no estado vizinho, mas que repercutiam o cenário nacional, em que Floriano Peixoto havia alterado o xa-
drez político nos estados em busca do controle da federação.

E o Desterro nessa história? Bom, a Revolta da Armada foi marcada pelo confronto bélico entre os dois 
lados: Florianistas e revoltosos, inúmeros navios de guerra foram usados em combates navais, inicialmen-
te na Baía da Guanabara. Diante de sucessivas derrotas, os revoltosos deslocaram-se para a Ilha de Santa 
Catarina, com fulcro em aliar-se a outro movimento que já estava na ilha – a Revolução Federalista – e 
fortalecer-se contra o poder central.
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Ao seu turno, os federalistas, que tentavam avançar até a capital federal, elegeram como ponto-chave de 
suas ações a capital da província de Santa Catarina, Desterro. Juntados os dois movimentos, Desterro é 
declarada a Capital do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, em outubro de 
1893, um novo país, cuja existência seria temporária até a República desempenhar seu papel original.

O desenrolar desse cenário foi a derrota dos movimentos revoltosos e a deposição do governo provisório 
do novo país. Com a queda do governo provisório, outro governo provisório foi instituído, nesse caso pelo 
poder central vitorioso: Floriano Peixoto passa o governo do estado, em 1894, ao Coronel Antônio Morei-
ra César. O experiente e truculento militar concentrou esforços em solo catarinense para caçar e tratar de 
forma bruta os “derrotados”, especialmente os apoiadores locais da revolução e aqueles citadinos que al-
gum “inimigo” local denunciou. O famoso massacre de Anhatomirim foi tão selvagem que sequer é possí-
vel apontar, com precisão, o número de executados na ilha-quartel, mas seguramente foram dezenas, quiçá 
centenas de homens fuzilados em poucas semanas.

Dentre os massacrados, figuras heroicas, como o Marechal Gama d’Eça – Barão de Batovi –, herói mili-
tar da guerra do Paraguai, e o presidente provisório do novo país, Frederico Lorena.

alguns noMes

Em meio à turbulência política da década de 1890, um acontecimento local marcou severamente a polí-
tica catarinense: o cerco ao palácio do governo em 1893. O governo estava nas mãos de Eliseu Guilher-
me, tido por políticos do interior do Estado como apoiador do movimento federalista e, por conta disso, 
não era bem aceito. Dentre os insatisfeitos com os rumos da política na capital do Estado, outro líder, 
Hercílio Luz, então inspetor de terras em Blumenau, juntou tropas e armas e, em julho de 1983, cercou 
o palácio rosado. Houve um verdadeiro cenário de bang-bang, com mortes dentro do prédio público e 
nas ruas do entorno.

Hercílio Luz chega a tomar o poder “a bala” e ocupa o prédio do palácio por uns dias, mas pouco tem-
po depois é destituído por Floriano Peixoto. A violência do cerco ao Palácio fica evidente nas palavras de 
Eliseu Guilherme, em correspondência ao Congresso do Estado: “Logo as primeiras descargas cahio ao 
meu lado na sala contígua ao meu gabinete, o malogrado catharinense  Manoel Berlink da Silva, chefe de 

numerosa família, varado o craneo por duas balas” (SANTA CATHARINA, 1893, p. 6)

Mas, passados uns meses do evento da tomada do palácio, o hercilismo (como ficou conhecida a política 
de Hercílio Luz) triunfa, e Hercílio Luz é alçado ao poder. Eliseu Guilherme é afastado da política, vol-
tando a exercer sua atividade privada, a farmácia. Em fins do século XIX, Eliseu e Hercílio eram inimi-
gos declarados.

A narrativa oficial do cerco ao palácio em 1893, feita na comunicação do chefe do executivo à Assem-
bleia Legislativa, rica em detalhes e farta em adjetivos nada elogiosos a Hercílio, deixa claro que os dois 
políticos eram rivais, inimigos. 

Tão horrendo attentado não encontra paralello em parte alguma, e elle só por si define 
o caracter e as tendências do grupo de réprobos, que pretendia governar essa terra. Os 
assassinos nem sequer procuraram se approximar do palácio. (SANTA CATHARINA, 
1893, p. 6).

a rePública iMPriMe sua Marca 

Em meio à tamanha agitação, estava o povo ilhéu, não raro assustado com os fluxos de armamentos e mi-
litares que passaram a frequentar a Ilha de Santa Catarina. As cenas de perseguição a parentes, amigos e 
vizinhos, o desaparecimento repentino de pessoas do entorno, também assustavam o povo da ex-pacata 
ilha capital.

Mas a República ainda deparava-se com a vívida memória do Império em terras desterrenses, e tinha de 
lidar com a desconfiança gerada no habitante local em relação à República por conta dos acontecimentos 
– nada agradáveis – observados nos primeiros anos da nova forma de governo brasileira, especialmente 
pelo massacre de Anhatomirim, entre outras violências impostas pelo vingativo Moreira César.

De toda sorte, a República chegou para ficar, então cabia aos entusiastas do novo regime fortalecer sua 
imagem em detrimento do enfraquecimento da memória do Império, ainda tão vívida e presente nas ruas 
e nos espaços públicos da cidade.

Gustavo Richard, um carioca republicano, radicado em Desterro, em 1890 ocupava a intendência da capi-
tal, o mesmo cargo que de um prefeito atualmente. Era ainda segundo vice-governador de Lauro Müller. 
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Richard é um dos primeiros políticos a atuar diretamente contra a memória do Império em Santa Catari-
na, mas essa luta anti-império atinge diretamente as pessoas.

Como dito há pouco, era uma tradição batizar ruas, praças, largos e espaços públicos com nomes estrei-
tamente ligados ao povo, salvo uma homenagem ou outra a santos católicos, datas memoráveis e figuras 
da família imperial, e esses nomes, no entendimento de Richard, ajudavam a manter a memória do Impé-
rio viva. O que fazer então?

Mostrando habilidade política, o chefe político local não agiu apenas sobre as referências diretas ao Im-
pério, aproveitando-se de um processo que vinha tramitando há alguns meses – que visava a instalação de 
placas com os nomes das ruas do Desterro –, ele decretou a mudança dos nomes de praças e ruas, con-
forme solicitado por Raulino Horn meses antes. Conforme texto de Horn:

[...] tendo essa intendência, em sessão de 12 de maio último [1890], deliberado collocar 
nos muros das esquinas das ruas, largos e praças dessa capital, os nomes das mesmas, 
[grifo meu] proponho os seguintes nomes e datas, em substituição a algumas outras de-
nominações, isso com homenagem à memória de cidadãos que illustraram a página da 
história, de nossa pátria, e a factos que lembram datas gloriosas. (JORNAL DO COM-
MERCIO, 1890, p. 2)

novos noMes

Esse decreto sobrepôs-se à vontade de alguns políticos à tradição da população local. De um dia para ou-
tro, a Travessa de Santa Bárbara, que levava ao forte homônimo, passou a chamar-se Ratcliff ! Oras, qual 
ilhéu saberia apontar onde fica a travessa Ratcliff, aliás, quem era esse homenageado de quem a maioria 
absoluta da população sequer ouvira falar? Aliás, hoje é raro o florianopolitano que sabe dizer quem foi 
Ratcliff3.

Os tais cidadãos que “ilustraram nossa história”, descritos na justificativa de Horn, formavam um rol de 
nomes poderosos ligados à República, em detrimento dos topônimos tradicionais, especialmente aque-
les ligados ao Império. O problema é que, na falta de ilustres republicanos catarinenses, mas na sanha de 

3João Guilherme Ratcliff, poeta e revolucionário português, com a queda do Império, fugiu para Pernambuco onde, em 1824, 

apagar os nomes do Império, optou-se por nomes totalmente desvinculados da história catarinense ou 
ilhoa, como o caso da Travessa Ratcliff. 

A Rua do Ouvidor passou a chamar-se Rua (do generalíssimo) Deodoro. A Rua da Constituição foi reba-
tizada como Rua Tiradentes, e a Rua das Olarias passou a se chamar Rua Sebastião Braga que, segundo 
Cabral (2004, p. 1212) se deu em homenagem ao carioca Sebastião Antônio Rodrigues Braga, arquiteto, 
militar e político, que em terras catarinenses obteve a concessão da estrada de ferro que ligaria Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul, mas que nunca foi construída.

Os célebres republicanos catarinenses e figuras de vulto do nosso estado não foram esquecidos. Victor 
Meirelles passou a batizar a antiga Rua dos Artigos Bélicos, cujo prédio dos artigos bélicos ficava na es-
quina fronteiriça à Praça XV, a qual, até pouco tempo, dividia-se entre o Jardim Oliveira Belo e a Praça do 
Barão de Laguna. Já o herói da Guerra do Paraguai, o General Fernando Machado, empresta seu nome 
para rebatizar a antiga Rua do Vigário – que fica perto da Catedral e onde morava o vigário – e, posterior-
mente, ainda batiza uma praça limítrofe à Praça XV de Novembro.

neM noMes divinos escaPaM

A República separa o poder da igreja do Estado, cria o estado laico, então ruas, praças, largos e espaços 
públicos não deveriam representar o poder divino, a regra era homenagear pessoas. De toda sorte, não 
se tiraria o poder da Igreja Católica por decreto, afinal, a esmagadora maioria das pessoas era fiel à Igre-
ja Católica Romana, e o seu poder – tanto político como econômico – ainda  estava muito presente nos 
primeiros anos da República, sendo os próprios republicanos católicos.

Nesse contexto, certamente ocorreu um impasse e seu desenrolar mostra o quão influente ainda era a 
Igreja Católica. A Catedral Metropolitana de Desterro ocupa uma quadra inteira, sendo assim ladeada por 
duas das principais ruas da cidade: a rua que leva ao mar e passa pela frente do palácio do governador, a 
Rua da Santíssima Trindade, e a outra, cuja extensão é todo o lado da Catedral, a Rua do Espírito Santo.

Diferentemente das demais ruas do Desterro, não coube a ilustres republicanos ou vultos catarinenses 

aderiu à Confederação do Equador. Preso e condenado, foi enforcado no ano seguinte no Rio de Janeiro. (Bastide, 1997, p.23).
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ceder seus nomes para rebatizá-las, os nomes divinos caíram, mas, em seu lugar, rendeu-se homenagem a 
ilustres católicos. Santíssima Trindade passa a chamar-se Arcipreste Paiva. Arcipreste é uma função ecle-
siástica, e Paiva, de Joaquim Gomes de Oliveira e Paiva, padre desterrense cuja vida política foi tão ou 
mais ilustrada que a vida eclesiástica. Já a Rua do Espírito Santo rende homenagem ao Padre Miguelinho, 
um padre revolucionário pernambucano, atuante na Revolução Republicana de Pernambuco de 1817.

Outro fato curioso foi referente a uma rua chamada Rua de São Martinho que, no processo de mudança 
de nomes, não foi rebatizada, apenas suprimiu-se o São, passando a rua a ter o nome de Martinho. 

noMe de grande cidadão taMbéM se aPaga

Em 1890, um expoente militar catarinense, ainda vivo à época, cedeu seu nome para batizar uma das mais 
antigas ruas da cidade: a Rua dos Ilhéus, tradicional por ter recebido os primeiros colonos açorianos em 
1748 e por isso assim chamada. Esse catarinense era o Marechal Gama d’Eça. Herói da guerra do Para-
guai, um dos mais ilustres catarinenses, em idade avançada, foi merecedor de tamanha honraria. 

Porém, em função dos acontecimentos políticos dos anos seguintes e do posicionamento assumido por 
Gama d’Eça, entendido como antigoverno e pró-revolucionários, culminou em seu fuzilamento, junto ao 
seu filho, em abril de 1894, na ilha de Anhatomirim. 

Esse acontecimento fez seu nome perder poder e respeito entre os novos poderosos, e então a Rua Ma-
rechal Gama D’Eça deixou de homenagear o antigo herói – agora traidor fuzilado. No contexto de ur-
gência em apagar a homenagem, optou-se por apenas retirar o nome do marechal da rua, passando a va-
ler seu antigo nome: Rua dos Ilhéus. Ainda hoje, a Rua dos Ilhéus é a única no centro a manter seu nome 
tradicional/original.

Em artigo publicado no jornal República de Desterro, em julho de 1894, o mentor do pedido de troca do 
nome de Desterro para Florianópolis, Desembargador Genuíno Firmino Vidal Capistrano, expunha com 
ferocidade seus motivos para trocar nomes de ruas, praças, largos e até da cidade.

As denominações – Largo 1.º tenente Mourão –, Rua Marechal Gama D’Eça –, Thea-
tro Santo [sic] Izabel e outras, não existem mais. Essas palavras significando rebeldio, 
regimen deposto, restauração bragantina, não mais podiam ser proferidas sem pejo, 
ou com dignidade por lábios republicanos. (REPÚBLICA, 1894, p. 4, grifo meu).

falta alguM noMe?

O processo de apagamento das referências – nomes – ao Império na cidade do Desterro, iniciado em 
1890 pelo decreto de Gustavo Richard, trocando o nome de mais de 70 (setenta) ruas, largos e praças, 
tem seu ápice em 1894. 

Nos anos que sucederam a primeira ação de trocas de nomes, paulatinamente vão sendo alteradas outras 
referências. Em 1894, o nome do teatro cuja referência era a princesa Izabel, inaugurado oficialmente na 
data de aniversário da herdeira ao trono, foi substituído pelo de um herói catarinense e republicano; ren-
dia-se homenagem ao dramaturgo, e oficial na Guerra do Paraguai, Álvaro de Carvalho.

O último nome que restava era o da própria cidade. Cidade do Desterro nunca agradou muito os dester-
renses, os mais antigos preferiam o nome dos tempos da Vila: Nossa Senhora do Desterro, e, ao longo 
do século XIX, não faltaram propostas para rebatizar a cidade: Duas Baías, Ondina, entre outros, com 
frequência eram submetidos a apreciação.

Aproveitando-se da animosidade histórica contra o nome da cidade, e da chance de agradar um “grande 
republicano”, no segundo semestre de 1894 ganhou força novamente a intenção de troca do nome da ci-
dade, agora rendendo homenagem ao presidente Floriano Peixoto. 

Florianópolis – significa cidade de Floriano – immortal cidadão, e ainda mais – a Repú-
blica Brasileira. Só este nome pode substituir aquele, a fim de varrer da mente catha-
rinense a ideia de monarchia consubstanciada na palavra Desterro [grifo meu], 
desde que neste porto ancoraram os navios revoltosos – Pallas e República, e formou-
-se n´esta cidade a sede do “governo Provizorio dos Estados Unidos do Brazil”. (RE-
PÚBLICA, 1894, p. 4).

Genuíno Vidal é um dos mentores do novo nome da cidade. Para ele, seria, e foi, o ápice para se apagar 
qualquer lembrança, na forma de nome, ao antigo regime imperial. 

conclusão

A pergunta era: por que Desterro perdeu para Florianópolis? Vimos um processo de anos que entendia 
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estar nos nomes das ruas, praças, largos e prédios públicos o alimento para a memória do império, culmi-
nando esse processo com a troca do nome da cidade.

E quem perdeu? Perderam as pessoas, o cidadão. O poder se ajustou, os grupos se reorganizaram, a Igre-
ja cedeu – mas não muito –, cartórios surgiram, políticos migraram de lado por conveniências pessoais, 
mas, na essência, o poder não trocou, efetivamente, de mãos. O inimigo declarado de Hercílio Luz, Eliseu 
Guilherme, vítima na invasão do palácio em 1893, anos depois posava para fotos assumindo-se hercilista, 
ao lado do próprio Hercílio Luz.

Mas os nomes com os quais os cidadãos se identificavam, salvo a Rua dos Ilhéus, nunca mais voltaram. 
Era das poucas coisas para que as pessoas tinham poder: o de batizar ruas, e nem isso poderiam mais.
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DESTERRO PERDEU PARA FLORIANÓPOLIS? 

1 Arquiteta e urbanista. Mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

ELIANE VERAS DA VEIGA1

Em outubro de 2019, eu aceitei um desafio que me impôs alguma reflexão e, de certo modo, exigia uma 
tomada de posição: o convite para participar de um debate que fez parte da programação do primeiro 
Baile Místico da Ilha de Santa Catarina, evento que mobilizou vários segmentos culturais de uma cidade 
que se chama Florianópolis. Aceitei esse convite com certo acanhamento e, confesso, com alguma inse-
gurança. Mas, se aceitei com gratidão aquela honrosa oportunidade, foi porque senti que havia ali uma 
grande sinergia da cultura, como se a cidade estivesse sendo redescoberta. 

Um município aberto a tantas pessoas naturais de outros lugares, e que adotam essa cidade e adoram vi-
ver ali, precisa ampliar as possibilidades de ser conhecido, porque as pessoas só aprendem efetivamente 
aquilo que é do seu pertencimento. Então, se esse é mesmo um lugar de todos e para todos, pensei, esse 
debate pode contribuir para maior reflexão e encorajamento dirigidos a um conhecimento maior sobre 
fatos históricos relacionados a essa cidade, com suas diferentes interpretações. 

Debater “Por que Desterro Perdeu para Florianópolis? 125 anos da Revolução Federalista” junto a figu-
ras inteligentes e competentes como Vera Colaço, Rodrigo Rosa e Zeca Pires, e para uma plateia ilustre, 
cheia de opiniões, de sentimentos e de convicções, deixou-me encolhida, mais cheia de dúvidas do que 
certezas. Penso que o sentido do primeiro Baile Místico foi dar o start para a reflexão, a redescoberta de 
valores e a convergência de intenções, buscando, inclusive, recuperar dimensões mitológicas, que estão 
na raiz cultural dessa cidade. 

Essa foi, sem dúvida, uma oportunidade marcante, como também foram as ocasiões de novembro de 
1979, conhecida como Novembrada, e o 5 de outubro de 1985, quando o veredicto unânime dos sete 
jurados que compunham um tribunal simbólico, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), concluiu que o nome Florianópolis era inadequado para a cidade. Aquele julgamento simulado 
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a paisagem da cidade, a partir da igreja nossa senhora 
do rosário, na visão de victor meirelles (1847)

palácio do governo em 1894

foi o marco inicial do Movimento “Cem Anos de Humilhação”2, que defendia a troca do nome da cidade 
que, em 1894, deixou de se chamar Nossa Senhora do Desterro e passou a ser Florianópolis. 

Sabemos que esse topônimo, formado a partir da junção de “Floriano” com “pólis” (cidade, em grego), 
foi uma imposição política, para agradar ao segundo presidente da República do Brasil, o marechal Flo-
riano Peixoto (1891-1894)3. 

Confesso que eu não sou uma especialista em História Política; bem longe disso, aliás.  Mas é fácil perce-
ber que a construção de lideranças ditatoriais tem na sua base o culto à personalidade como uma estra-
tégia de propaganda política, baseada na exaltação das virtudes – reais e/ou supostas – do governante.

Enaltecer e cultuar personalidades, como foi no chamado florianismo4, aconteceu e ainda acontece no 

2 O movimento “Cem Anos de Humilhação” foi composto por cerca de 70 pessoas que se reuniam regularmente desde a sua 

criação, em 1984. O ex-presidente da OAB – SC, Antônio de Freitas Moura, presidiu o movimento e reconheceu a dificuldade 

na troca de nome da cidade. “Propomos o resgate histórico, porque o desconhecimento, a indiferença e o esquecimento diante 

de uma injúria não livram pessoa alguma da condição de injuriado”, afirmou. Segundo ele, Peixoto “foi um algoz” para os catari-

nenses. Peixoto lutou na Guerra do Paraguai. Segundo a história oficial, foi promovido por atos de bravura e tinha personalidade 

firme, que o tornou conhecido como “Marechal de Ferro”. 

3 A inauguração de uma placa em homenagem ao marechal – que se tentou instalar na cidade em novembro de 1979 – resultou 

em tumulto na presença do então presidente João Figueiredo. O episódio, apelidado “Novembrada”, já foi questão de Concurso 

Vestibular. Posteriormente, os acusados de agredir Figueiredo foram absolvidos na Justiça. 

4 Biografia: Floriano Vieira Peixoto (Maceió, 1839 – Barra Mansa, RJ, 1895), militar e político brasileiro, primeiro vice-presidente 

e segundo presidente do Brasil, no período da história brasileira conhecido como República da Espada. Em 1858, ingressou na 

Escola Militar do Rio de Janeiro. Comandou o Primeiro Batalhão de Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai, participando das 

batalhas de Tuiuti, Itororó, Lomas Valentinas e Angostura. Em 1870, concluiu o bacharelado em Ciências Físicas e Matemáticas. 

Assumiu o cargo de Presidente da Província de Mato Grosso, em 1884. Foi um participante ativo da Proclamação da República, 

recusando-se a comandar a resistência imperial ao Golpe de Estado republicano. Em 1890, tornou-se Ministro da Guerra. Eleito 

vice-presidente em fevereiro de 1891, tornou-se presidente do Brasil em novembro, devido à renúncia do presidente Deodoro da 

Fonseca, em meio a uma grave crise política. Seu governo foi marcado por um intenso clima de rebeliões. Em 1892, foi publicado 

mundo todo e devemos estar atentos. Essas atitudes e ações são frequentemente encontradas em ditadu-
ras, embora também existam em democracias. 

Destaque-se que o culto à personalidade de Floriano Peixoto, denominado florianismo, foi o primeiro fenô-
meno político de expressão focalizado em torno da figura de um personagem republicano no Brasil. Essa 
campanha em torno da liderança de Floriano resultou, inclusive, em marcos distribuídos por todo o Brasil, 
referências que estão presentes na consciência coletiva das pessoas até hoje!  São bustos, estátuas, nomes 
de avenidas, textos escolares, por conta do que se transmite sobre Floriano no contexto histórico regional 
ou do país. E o que resulta disso é que muitas pessoas de outras regiões do país vêm visitar ou morar em 
Florianópolis trazendo a associação ao florianismo tal qual a absorveram no seu lugar de origem.

Há, por exemplo, praças com seu nome no Amapá, no Rio de Janeiro e várias em São Paulo: Santo Ama-
ro, Jundiaí, Mogi Mirim, Campinas. Há avenidas: em Curitiba, no Rio de Janeiro, na Paraíba, em Minas 
Gerais, Santos e Manaus, entre outras em muitos estados do Brasil e, em diversas cidades brasileiras, há 
mais de uma dezena de ruas chamadas Floriano Peixoto, começando por Maceió, sua terra natal, e, inclu-
sive, em Santa Catarina, nas cidades de Blumenau, Joaçaba, São João Batista, Itajaí e Palhoça, só para citar 
algumas. Floriano Peixoto é nome de municípios no Piauí e no Rio Grande do Sul5. 

o Manifesto dos 13 Generais, que tinha por finalidade contestar a legitimidade do governo de Floriano. Constitucionalmente, ele 

deveria convocar novas eleições em vez de assumir a presidência até o término do mandato de Deodoro. A Segunda Revolta da 

Armada, resultado de diversos conflitos entre o Exército e a Marinha, e a Revolução Federalista, crise política de ideais federa-

listas que buscavam depor o governador gaúcho Júlio de Castilhos, eclodiram ambas em 1893. Floriano debelou esses conflitos 

violentamente, consolidando-se no poder, o que lhe auferiu a alcunha de “Marechal de Ferro”. Editado a partir de consulta em 

out./2019 -https://pt.wikipedia.org/wiki/Floriano_Peixoto

5 Eram terras indígenas depois colonizadas por europeus, por meio das políticas do governo: alemães, em 1824, seguidos pelos 

imigrantes italianos, em 1875, depois, em menor número, imigrantes poloneses, austríacos, letos, húngaros, franceses entre 

outros povoaram Floriano Peixoto. Foram os Rostirolla, Pauletti, Vanini, Webber, Butka, Malacarne, Coltro, Seminotti, Karpinski, 

Sandri e Scolari, entre outros. Há 23 anos esse município teve a sua emancipação político-administrativa.

recorte da planta da cidade (1876). engos: schlapal e do lago
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há 23 anos, o município floriano peixoto no 
rio grande do sul, teve a sua emancipação 
político-administrativa

em florianópolis não há estátuas ou 
bustos, a homenagem é silenciosa em 
nossa vida cotidiana.

Mas, em Florianópolis, não há estátuas, bustos, nomes de logradouros Floriano Peixoto. Para muitas pes-
soas que conhecem ou vivenciam essa cidade, o nome Florianópolis é, no mínimo, um tabu. Um título po-
lêmico, rejeitado, discriminado e mesmo não reconhecido. 

No entanto, apesar disso, Florianópolis consta em nossos documentos legais, nos contratos, carnês, bole-
tos, certidões, jornais, papéis institucionais, em toda as mídias, e está presente em nossa vida cotidiana, 
por mais que haja recusa em aceitá-lo. 

Cabe aqui um parêntese para exemplificar ao menos dois esportes praticados na capital dos catarinenses que 
levam os nomes Desterro e Floripa nas suas bandeiras e escudos. Assim são chamados os dois clubes de 
Hóquei de Florianópolis, ambos fundados em 2004, como requisito para a criação da Federação Catarinen 
Quando o projeto de captação de atletas estava iniciando, todos os homens jogavam no Desterro e todas 
as mulheres, no Florianópolis. Apenas em 2007 houve uma separação com ambos os clubes tendo os dois 
naipes. 

Importante é destacar que o hóquei feminino, baseado no município de Florianópolis – portanto com 
representantes dos dois clubes citados –, detém, até hoje, a maioria dos títulos nacionais, e o hóquei mas-
culino, com representantes também dos dois clubes de Florianópolis, detém pelo menos um terço dos 
títulos nacionais, desde 2007. 

O Hóquei Clube Desterro é destaque absoluto nas competições de base nacional, desde o primeiro cam-
peonato brasileiro, para equipes compostas por atletas menores de idade. Os atletas do Desterro compu-
seram a maioria absoluta dos convocados das seleções brasileiras masculina e feminina, até 2013. Com a 
criação de campos oficiais no Rio de Janeiro, em 2007, e a expansão do hóquei em alguns estados após 
esse fato, mais atletas de outras equipes começaram a se destacar nas seleções, mas praticamente todas 
as convocações continuaram tendo integrantes de uma ou de ambas as equipes da capital de Santa Cata-
rina, levando ao Brasil e ao mundo – tendo em vista as participações no exterior – os nomes Florianó-
polis, ou Floripa, e Desterro. Com a criação de seleções de base nacionais em 2018, a equipe do Hóquei 
Clube Desterro continuou sendo destaque nas convocações dos mais jovens. Esse é apenas um exemplo 
de como os jovens atletas não estão conectados com o sentido desses apelidos ou desconhecem e não se 
identificam com a origem desses nomes. Ao contrário, sentem orgulho genuíno de honrar a camisa com 

o nome dos seus clubes. 

Também o rugby é outro esporte praticado em Florianópolis e que leva o nome Desterro Rugby Clube. 
Fundado em 1995, com sede em Florianópolis, o clube é dos mais conhecidos e vitoriosos nacionalmente 
no esporte. Sua equipe da categoria adulto-feminina é bicampeã brasileira de Sevens, enquanto a catego-
ria adulto-masculina foi três vezes campeã brasileira de XV e duas vezes vice-campeã e campeã brasileira 
de Sevens, em 2014. O seu brasão é bem característico da Ilha de Santa Catarina: além do nome Desterro 
Rugby, traz a figura de uma inscrição rupestre. Ademais, as referências a vitórias publicadas nas manche-
tes esportivas dos jornais indicam, sem saber, quase um paradoxo: “Desterro, de Florianópolis”, a equipe 
catarinense, conquista o título nacional do Circuito de Rugby.

Além dos esportes, lembremos também os estrangeiros que visitam essa cidade. De modo geral, eles são 
indiferentes ao nome Florianópolis;  já chamam a cidade de Floripa e ignoram o significado histórico do 
nome, o trauma e a ofensa que isso pode representar para as gerações que estão conscientes de que fo-
ram vitimadas de alguma forma durante a Revolução Federalista, especialmente no massacre ocorrido 
em Desterro, em 1894, com os fuzilamentos e enforcamentos em Anhatomirim6. Esse episódio sangren-
to, verdadeira chacina, marcou a história catarinense e a vida de centenas de famílias que perderam entes 

6 Refiro-me ao Massacre de Anhatomirim, comandado por Moreira César, quando foram fuzilados pelo menos 185 opositores do 

homenagens a floriano peixoto em curitiba, rio de janeiro e alagoas

em santo amaro (sp) o antigo largo do rosário ou largo da cadeia, mudou o nome em 1894
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“desterro, de florianópolis”, as equipes catarinenses, tanto masculina,  
quanto feminina, conquistam títulos nacionais do circuito de rugby

queridos, condenados sem julgamento e mortos de maneira tão violenta.  A partir dos fuzilamentos, um 
clima de revolta tomou conta da antiga Desterro. 

Muitas pessoas hoje ignoram o fato e suas consequência  porque desconhecem a história que envolve no-
mes como Domingues7, Vieira Caldas,  Pinto da Luz, Evangelista Leal, Gomes Caldeira de Andrada, de 
Almeida Gama Lobo d’Eça, Castelo Branco, Becker, Veiga – meu sobrenome, que também consta entre 
os nomes das vítimas identificadas e que não tiveram processo legal nem direito à defesa. Segundo Os-
waldo Cabral, foram mortas 298 pessoas na ação que pretendeu sufocar a Revolução Federalista. E, cinco 
meses depois, o nome da Cidade do Desterro passou a ser Florianópolis. 

O que se observa é que esse fato histórico está mal explorado e as suas vítimas não estão devidamente 
evidenciadas na paisagem e nos produtos culturais ou educativos, tais como obras de arte, biografias, tex-
tos genealógicos, textos escolares, entre outras peças. E, na contramão, o culto à personalidade – no caso, 
o florianismo – deixou a sua marca disseminada por todo o país. E isso nos leva a pensar: desconhecer a 
história e a memória, empalidecer ou suprimir a interpretação de fatos ocorridos prejudica toda a popu-
lação, por gerações, de modo irreversível, afetando o entendimento do seu patrimônio cultural material e 

regime republicano imposto pelo marechal. Outros tantos foram enforcados, outros desapareceram.

7 O processo de ação ordinária movido por Virginia Maria Motta Domingues em 1918, em busca de solução para o desapareci-

mento do marido, encontra-se exposto no Museu do Judiciário Catarinense e serve para revelar esse estado de medo e silêncio 

na capital catarinense. A família do capitão Domingues viveu na penúria por muitos anos, pois seu soldo foi cancelado e nenhuma 

pensão foi paga. Em 1912, circulou pela capital a terrível notícia de que ossadas humanas tinham sido encontradas na fortaleza. 

Esse fato reuniu as famílias angustiadas, que tiveram parentes desaparecidos com o fim da revolução, em um abaixo-assinado 

que pediu ao presidente Hermes da Fonseca o translado daquelas ossadas para o cemitério da cidade. O pedido foi atendido, as 

ossadas foram transladadas e personalidades conhecidas da cidade tiveram seu fim revelado. Entre elas, estavam o capitão Luiz 

Inácio Domingues, o coronel Luiz Gomes Caldeira de Andrada, Manoel Joaquim Telles, Manuel de Almeida Lobo d’Eça, Romualdo 

de Carvalho Barros e Elesbão Pinto da Luz. A História pode ser vista por diversos ângulos e olhares e, por meio desse documento, 

temos acesso à visão de pessoas simples que vivenciaram anos conturbados do início de nossa República. Por meio da instaura-

ção do medo, Desterro foi silenciada para, aos poucos, Florianópolis ganhar voz. Esse processo encontra-se na exposição “Águas 

Revoltas: a Justiça catarinense e a Revolução Federalista”, e possibilita ao visitante uma imersão no cotidiano de Florianópolis nas 

primeiras décadas após a revolução.  Quem afirma é o autor João Felipe Alves de Morais,– curso de História/Udesc –, lotado no 

Museu do Judiciário.  24/04/2019 Disponível em: https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/-/exposicao-sobre-revolucao-fe-

deralista-no-tj-expoe-os-silencios-da-antiga-desterro

times de hóquei: equipes masculinas e femininas dos clubes desterro e floripa
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floripa: um novo modo de 
se referir à cidade

imaterial. É ação tão nefasta quanto degradar o meio ambiente, a paisagem natural, a construída ou a pai-
sagem cultural, aquele modus operandi que identifica o lugar e seus personagens geração após geração. Sem 
essas referências, perdem-se identidade, afetividade e orientação rumo ao futuro. 

Mas manter em dia os critérios de preservação das referências culturais também implica em reconhecer 
os anseios da sociedade, de maneira sensível e democrática. E por isso, a toponímia – que também é uma 
referência cultural – se conserva; ou ela muda. 

A questão é: não há como fazer a interdição histórica dos fatos ocorridos. Isso é impossível de ser apaga-
do, embora se mantenha evidente o reconhecimento do desconforto histórico do nome – Florianópolis 
–, que é rejeitado por muitos, aqui, nessa cidade. Ele é rejeitado como foram os nomes Leningrado, hoje, 
de novo, São Petersburgo. Stalingrado, atual Volgogrado, às margens do rio Volga, na União Soviética8. 

Se o nome Florianópolis é resultado de uma imposição política, após episódios tão trágicos e cruéis e, por-
tanto, um nome negado por gerações sucessivas, já há 125 anos, e se Floripa vem se destacando como uma 
espécie de apelido – para alguns simpático, para outros não –, esse apelido pode se afastar da associação 
ao líder agressor, ou não. Mas a agressão é um fato sem volta. 

Eu gosto de pensar em Floripa não como “cidade das flores”, como muitos recém-chegados à capital acre-
ditam ser, mas também não como um nome decorrente de Floriano. Me agrada a possibilidade de ressig-
nificar e de dar um novo sentido à palavra Floripa, aceitando-a como apelido já mundialmente conhecido. 
Apelido que vem lá da década de 1970. Penso nesse apelido não como uma derivação, uma corruptela de 
Florianópolis, mas como um anseio, semente que germinou, brotou, cresceu e floresceu madura, depois 
de gerações discutindo o fato e repudiando a origem do nome original da cidade9. 

8 Em 1914, o nome da cidade foi mudado para Petrogrado e, em 1924, para Leningrado. Em 1991, após o colapso da União 

Soviética, a cidade voltou ter seu nome original. São Petersburgo foi fundada pelo czar Pedro, o Grande, em 1703. A cidade de 

Volgogrado, no Sul da Rússia, se chamava, primeiramente, Tsaritsin e foi rebatizada como Stalingrado, em 1925. Em 1961, sob 

a ordem de Nikita Krushchov, como parte do plano de desestalinização, a cidade passou a se chamar Volgogrado, em referência 

ao rio Volga, que corta a cidade.

9 Ao pesquisar o que é sentido e o que é significado, vê-se que são termos essenciais para dois campos dos estudos linguísticos: 

a semântica e a pragmática. Sentido é aquilo que a palavra pode assumir dentro de contextos diferentes; portanto, podemos 

E eu acredito que esse evento, o primeiro Baile Místico da Ilha de Santa Catarina, pode nos tornar pro-
tagonistas dessa mudança. Não do nome, mas de valorização da cultura e da trajetória histórica da cida-
de, onde se conheça, se divulgue e se debata seus episódios casuais, épicos, gloriosos e, especialmente, 
os trágicos e injustos, como uma forma de nos educarmos, de evoluirmos. É importante que a história 
seja conhecida e debatida, mas eu não estou segura de que uma mudança de nome para Floripa, Ondina 
ou o poético, lindo (do meu ponto de vista) Nossa Senhora do Desterro10 traga o resultado esperado. O 
nome Florianópolis é uma cicatriz. E, como toda a cicatriz, é dolorosa de lembrar, mas permanece ali e 
não é possível de ser apagada. 

Então, eu acredito que esse “reconhecimento” passa, especialmente, pela ampliação de ações de cons-
cientização e incremento dos conteúdos escolares, dando mais oportunidade a todos, em especial às 
crianças e jovens, de compreenderem o contexto da mudança de nome da cidade. Isso também deve al-
cançar a qualidade da informação concedida aos turistas e passa pela valorização do fato histórico como 
um tema de interesse literário11, artístico e cultural, sob as mais diversas formas. O exemplo propiciado 
pelo primeiro Baile Místico, com debates, cinema e performance, indica possibilidades de promovermos 
esse exercício. Ademais, vale preservar o culto à memória dos nossos antepassados e estimular o conhe-
cimento de quem foram esses personagens. Dessa forma, corrigiremos uma imposição política que não 
é aceita, nunca foi e ainda, estimularemos a ressignificação do apelido Floripa.  Eis aí, portanto, uma re-
flexão e uma provocação para novos debates e ações. 

dar uma nova aplicação à palavra; dar-lhe um valor figurado. Sentido conotativo (contexto diferenciado).  Já significado é a re-

presentação mental relacionada a uma forma linguística, um sinal, um fato, um gesto, um personagem etc. Portanto, no caso, o 

significado é referente a Floriano – a coisa que a palavra representa –, tem um caráter denotativo; é o sentido literal da palavra 

– implica na figura, na pessoa chamada Floriano.

10 Observe-se que o estado da Paraíba tem uma cidade chamada Desterro, fundada em 22 de outubro de 1959.

11 Um exemplo literário é: CARUSO, Raimundo C. “Noturno, 1894” ou paixões e guerra em Desterro, e a primeira aventura de 

Sherlock Holmes no Brasil. Florianópolis: Edições da Cultura Catarinense, 1997.
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ondina vai chamar

as filhas e os filhos do nosso lugar

porque hoje tem música, dança e festa, iemanjá

n’um pedacinho de terra perdido no mar”, ondina (bis)

o velho bruxo falou

que nas águas do sul mundo

onde há o mar de um azul profundo

onde caboto aportou

e ali se apaixonou

pelo encanto e o perfume das suas matas

sentiu saudades da sua amada 

e à santa catarina implorou

santa catarina de alexandria

protegei o baile místico

a linda festa da ilha da magia (bis)

PARTE 2 
O CORTEJO GRANDE BAILE MÍSTICO
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pierrot alma penada escrevendo-a-história-com-lágrimas-de-sangue, o estandarte e o 
boneco do fotógrafo paulo dutra

ALEGORIA, MITO E MAGIA

1 Coordenadora de Produção do 1º Grande Baile Místico da Ilha de Santa Catarina. Professora na área de Comunicação Social. 

MARIA ISABEL OROFINO (BEBEL)1 

Quando lembro de todas aquelas pessoas, cantando e dançando, repletas de alegorias, mitos e magias, 
penso em algo muito marcante naquele encontro: o trabalho de cooperação que antecedeu ao Grande 
Baile Místico. Trabalho de apoio mútuo, colaborativo e sem competição. Sério? Sim. Um exemplo raro, 
mas que existe.  Será magia? Benção das almas? Bruxaria? Profecia? Sei lá! Só sei que, certamente, aquele 
foi um momento para ser guardado, por isso o esforço para reunirmos essas memórias aqui.

Abrimos o berro! Abafado no peito... “Berro pelo aterro e pelo Desterro” (o Peninha jura que o Caeta-
no Veloso compôs essa canção para nós).  Para muitos moradores da Cidade, a mudança do nome é uma 
humilhação até hoje. “Nossa Senhora do Desterro; um nome tão lindo que foi trocado pelo nome de 
um assassino!”, gritou Franklin Cascaes, antes de nós.  Ele, que perdeu três familiares na chacina, e nunca 
assinou Florianópolis em sua vasta obra.

Completavam-se 125 anos do Massacre de Anhatomirim.  E um grupo grande de pessoas, comprome-
tidas e apaixonadas pela Ilha de Santa Catarina e por seu patrimônio natural, histórico e cultural, enten-
deu que essa data não poderia passar em branco. E não passou. O primeiro cortejo “Berro pelo Desterro: 
Fantasmas de Anhatomirim” mais parecia a Procissão das Almas do imaginário local, como mostrou Cas-
caes.  E depois, o cortejo Baile Místico que, invocando as entidades – com todo respeito –, trouxe músi-
ca, dança e cor para as ruas do centro histórico da cidade. Nós tínhamos o desejo de mesclar o sagrado 
e o profano, e conseguimos! As imagens incríveis de Luiza Fillipo e Guilherme Schaefer falam mais do 
que cem mil palavras. Mas um trabalho colaborativo tão marcante merece ser relatado também em verso 
e prosa. Assim, se você quer conhecer a história desse evento, ela está aqui.  Eu tentei contar esse feito, 
narrando como se fosse lenda... Mas é tudo verdade!  Olha só:

o arauto, a bruxa-chefe, a tiMoneira e toda a caterva

A primeira conversa sobre o Grande Baile Místico aconteceu numa manhã de inverno em julho de 2018, 
na praça da encantada Enseada de Brito, onde mora o Peninha. O céu, luminoso, era de um azul esgazea-
do; azul infinito.  E tinha lá umas pinceladas etéreas, suaves, em branco fosco, que mostravam um e outro 
rabo-de-galo, indicando que era dia de vento sul.  O ar não mentia. Aquele sopro gelado de adormecer as 
pontas dos dedos quando a gente tenta, em vão, afugentar o frio esfregando as palmas das mãos, uma na 
outra. Que temporada providencial é o frio para a Ilha e o litoral.  É um resguardo!  Tempo de purifica-
ção quando as praias, desertas, são só das tainhas prateadas que chegam em cortejos ao litoral.   

Estávamos os três (uma trempe!) bem agasalhados: o Peninha, o Laudelino Sardá2 e eu, já em despedida 
depois de acalorada visita com café e muita conversa.  Foi quando ouvi o Laudelino Sardá lembrar-se, e 
comentar com o Peninha, o fato histórico. Disse ele: “Em 2019, completam-se 125 anos da Revolução 
Federalista de 1894 e seria muito importante que os ilhéus tomassem consciência do que se passou”.  Êh! 
Pra quê?!! O Peninha, engatou uma segunda (quem conhece o Peninha, sabe da velocidade da sua fala 
e pensamento, uma das suas características mais encantadoras) e saiu a contar casos e histórias sobre a 
Revolução Federalista e sobre a mudança de nome da nossa cidade. E que Franklin Cascaes jamais tinha 
assinado o nome atual, deixando sempre um eterno manifesto em cada peça de sua obra: sua assinatura, 
seguida do nome Nossa Senhora do Desterro e da data. E que o nome da cidade é mesmo embruxado 
porque remete às flores, o que é um engano. E a conversa deslanchou de novo, na saída.  

O Sardá falou ainda que Nossa Senhora do Desterro é um nome que sempre trouxe discussão e que Ondi-
na teria sido a primeira proposta de mudança.  Sim, e o Peninha já foi lá dentro buscar o “Dicionário Fol-
clórico da Ilha de Santa Catarina (e arredores)”, de Ilson Wilmar Rodrigues Filho, em que o autor cita Jali 
Meirinho (1994), que escreveu: “Em 1888, na Assembleia Provincial, o Deputado Francisco Medeiros, aca-

2 Lino da Cachoeira do Bom Jesus, escritor de Desterro.
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bruxaredo: sandra meyer, bebel orofino, adriana de brito, sandra ramalho, sandra makowiecky e vera collaço                   equipe da feira de artesanato (fcc) ala das bruxas 

tando a sugestão da imprensa, apresentou projeto para que Desterro passasse a se denominar Ondina, em 
alusão à ninfa das águas, segundo a mitologia escandinava”. Ao investigarmos a respeito dessa citação, veri-
ficamos que essa imprensa, da qual fala Meirinho, tratava-se das provocações dos poetas Cruz e Sousa em 
parceria com o amigo Virgílio Várzea, ambos ilhéus, escritores e abolicionistas.  Foram eles que instigaram 
o debate. Ondina surge pela voz da libertação. Que descoberta para nós saber das Ondinas! Quem são elas? 
Por que (como diz a pintora Tercília) estão tão escondidinhas?

Mas a agenda está sempre cheia e nós precisamos ir embora, correndo!  Só que ali pintou um alerta. On-
dinas!?!?! Humm.... elemento água. Boitatá do fogo. Bruxas do ar. Lobisomem da terra. Ficamos com a 
pulga atrás da orelha, pois ali “caiu a ficha” para esse desenho metodológico para o estudo da mitologia 
local a partir dos quatro elementos: água, terra, fogo e ar, como proposto por Paracelso.  E logo ficou 
evidente, também, que a obra de Vera Sabino esbanja Ondinas. Uma loucura, pois estão todas elas lá e há 
algum tempo!  Então, como nunca falamos delas? A partir daí, eu e o Peninha passamos a pesquisar, de-
liberadamente, a presença das Ondinas no universo mito-mágico local.

Na sequência desse encontro, o Peninha publicou o seu livro “Narrativas absurdas: verdades cotadas por 
um mentiroso”, com prefácio de Vera Collaço (sua parceira no teatro, na juventude) e lançamento no 
Museu da Escola Catarinense. Sandra Makowiecky, diretora do MESC, acolheu o evento, que foi um su-
cesso, com muita gente e a presença inesquecível do Frankolino de Andréa Rihl e do inebriante Boitatá 
de Cascaes, de Jone César de Araújo.

No mês de abril de 2019, período de pós-produção desse lançamento, o Laudelino Sardá fez um post no Fa-
cebook repetindo o que tinha dito a mim e ao Peninha lá na Praça da Enseada: “Que, em 2019, completam-se 
125 anos da passagem da Revolução Federalista (1894) e que seria muito importante que os ilhéus tomas-
sem consciência do que havia se passado.  Da chacina, do massacre e da mudança do nome da cidade”. O 
Laudelino Sardá, portanto, é o arauto dos cortejos do Grande Baile Místico, e nós fizemos dois no mesmo 
dia, que vou explicar aqui.  O arauto é quem anuncia, segue na frente avisando que o cortejo vai passar. É 
ele, o próprio! 

Enfim: algumas pessoas comentaram no post do Sardá, como:  Silvia Lenzi, Vera Collaço, Sandra Rama-
lho, Sandra Meyer, Roberto Costa, Roseli Pereira, Carlos Damião, Zena Becker, Eduardo Paredes, e a 

própria Sandra Makowiecky.  E ao ler todos os comentários ali no Facebook me pareceu que eram essas as 
pessoas que ouviram o chamado do arauto, pois elas estavam muita atentas ao episódio histórico da Revo-
lução Federalista e do Massacre de Anhatomirim.  Ali teve início o debate que culminou com os eventos 
do Outubro Místico.   E de fato, mais tarde essas pessoas formaram a primeira equipe que depois veio a 
ser o Conselho Curador do projeto. 

Daí, então, na pós-produção do lançamento do livro do Peninha, em conversa com a Sandra Makowiecky 
sobre o post do Sardá, e entoei a ladainha: o livro do Peninha, ele fala do nome embruxado da cidade, e 
que deveríamos chamar toda essa gente para realizar o debate sobre o qual o Sardá estava gritando lá. E 
que seria em outubro, mês das bruxas, e que poderíamos ter um desfile de fantasias, um baile da Ilha En-
cantada. Choramingando.

E ela me olhou bem séria (quem conhece a Mako sabe que o seu olhar é a pura expressão do poder: forte, 
maravilhosa) e ela disse: “Sim! Acho muito legal e oportuno! Um Baile Místico!!! – e sorriu. Sim, vamos 
fazer uma reunião aqui no MESC, vamos chamar esse pessoal todo. Pode chamar!”. E assim ela sugeriu 
o nome do evento, Baile Místico. Um nome ótimo!

E então ela me passou o novelo, como a bruxa-chefe faz com a mais nova, como conta Franklin Cascaes 
em sua incrível narrativa Eleição Bruxólica. E eu fiquei incumbida de fazer a produção e chamar a caterva 
(também palavra de Cascaes). E todas aquelas pessoas que haviam comentado no post do Sardá (ele, in-
clusive) vieram para a reunião. Assim começou o Grande Baile Místico.  E, a cada nova reunião, um cha-
mava mais um, e mais um, e o grupo foi crescendo. 

e, do noMe eMbruxado da cidade, nasceu o baile das bruxas 

O trabalho, desde o início, foi como um cordão contagiante: o Peninha esteve como o consultor. Silvia 
Lenzi pediu debate, cultura e arte. Vera Collaço (como diz o Peninha: “Tão miúda e tão imensa” – sim, 
esse é um poder que as bruxas têm, sim!) assumiu o compromisso com a pesquisa histórica e, junto com 
Sandra Meyer, desenhou a direção de cena, tanto para o que ela denominou de aula-performance quanto 
para o grande desfile Baile Místico.  

Vera Collaço foi na verdade uma catalisadora de todas as ações culturais pois ao se responsabilizar pela 
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a benzedeira roseli pereira e peninha com parte da equipe: bebel orofino, sandra meyer, vera collaço e sílvia lenzi a artista, contadora de histórias, andrea rihl, com frankolino, e o maestro do baile jackson cardoso 

o ator fernando maquel exibe com alegria o estandarte 
de santa catarina de alexandria,  
padroeira da ilha e do baile místico

pesquisa histórica em detalhes, nos deu segurança para levar o projeto adiante. Além disso, idealizou e ro-
teirizou a aula-performance compartilhando com Sandra Meyer a direção de uma das propostas de tea-
tro de rua mais marcantes dos últimos tempos na cidade (como mostra a Parte 1 deste livro). Foi dela 
também a palavra definitiva para a realização do Cortejo Baile Místico quando não encontrávamos uma 
pessoa para fazer a direção de cena. Ela foi categórica em afirmar: “A gente segura o desfile!”. Isto quer 
dizer que a Vera Collaço foi a timoneira; definindo o rumo, ela deu competência histórica e segurança 
estética para o Grande Baile Místico. 

Eu fico em dúvidas sobre quem é a bruxa-chefe desta caterva. Chego à conclusão de que o coletivo é 
mesmo o melhor conceito para a realização de um trabalho artístico com proposta como esta, qual seja, a 
de invadir a cidade, tomá-la sem aviso prévio. Proposta que envolve muita gente, desde que esteja disposta 
a assumir responsabilidades, sem pestanejar. E, entendendo o processo artístico como uma causa política.   

Sandra Ramalho propôs que se chamasse cortejo e que se mesclasse o sagrado e o profano, e cuidou da 
ala das bruxas. Roseli Pereira trouxe muitas das alegorias e cuidou do diálogo com a Guarda Municipal. 
Laudelino Sardá e Roberto Costa assumiram a comunicação e a mídia. Jackson Cardoso foi o grande 
maestro e se responsabilizou pela harmonização, arranjos e ensaios do hino junto à Banda Amor à Arte. 
E eu fiquei na coordenação de produção com um monte de malucos que não paravam de ter ideias. E eu 
só dizia: “depois dizem que a maluca sou eu”. Foi um turbilhão colaborativo-criativo.

A equipe foi crescendo e, além do primeiro grupo, na véspera do evento estavam nas reuniões semanais 
do MESC: Adriana Aparecida de Brito, Alessandra Gutierrez, Rodrigo Rosa, Flora Bazzo, Lúcia Praze-
res, Márcia Regina Teschner, Norma Bruno, Leonardo Garofallis (Nado), José Rodolfo Kowalski, Valde-
mir Klamt, Fernando Guedert e Luiza Fillipo. Cada um comprometido com algum aspecto da organiza-
ção geral.

Deu no que deu! Começamos no dia 4, às 12h30, com os atores chegando no MESC para uma aula-per-
formance que foi de tirar o fôlego! Choramos, sim! Todos nós em cortejo solene, saindo do MESC à Ca-
tedral. Ao término, no adro da Catedral, juntos e de mãos dadas, rezamos a oração deixada pelo Padre 
Vilson Groh (disponível na Parte 1 deste livro). Uma verdadeira benzedura. Pronto!  Estávamos confor-
tados na dor silenciada pela esteira do tempo. Fizemos o luto, nunca feito. E pedimos, na oração, para per-

dermos a intimidação, a opressão, o silenciamento e 
o medo deixados pela fúria cruel e brutal de Floria-
no Peixoto. Pedimos que as entidades – todas – nos 
ajudem a perder a timidez e a gritar, a berrar a voz 
do lugar. Na polifonia da identidade local, fizemos 
uma evocação.

Depois das palestras, o Peninha – homenageado do 
Grande Baile Místico 2019 – também rezou uma 
benzedura (disponível na Parte 1). E aí estávamos 
duplamente abençoados e protegidos para sair bai-
lando com as entidades sobrenaturais convidadas 
para o grande cortejo. Todas!!!  Até mesmo as al-
mas de Anhatomirim foram convidadas, mas, nes-
sa primeira edição, elas não vieram, porque, após a 
benzedura do Padre Vilson Groh, foram finalmente libertadas e saíram vagando pelo espaço, “num pia-
lo”! Mas prometeram comparecer nos próximos anos. As Ondinas foram chamadas, mas também não 
puderam comparecer. Da mesma forma, prometem vir ao próximo Baile.

Assim, estavam presentes no Cortejo Baile Místico, como na lenda Festa de Bruxas em Itaguaçu, criada por 
Peninha: as Bruxas da Ilha (as anfitriãs), as Bruxas da Bike e as Galocletas, de Meyer Filho, como comis-
são de frente; os bruxos, o pierrot, o boitatá (a vacatatá não pôde vir), o lobisomem, a bicharada do boi 
de mamão, Cruz e Sousa, a benzedeira, as rendeiras, os pescadores, os bonecos do Berbigão do Boca, 
a Banda Amor à Arte, as mulheres bailantes e batucantes das Cores de Aidê, estandartes, seguidores do 
cortejo e muita música e alegria.

Invocamos Santa Catarina de Alexandria, padroeira do lugar, para que também abençoasse o Baile 
Místico, a linda Festa da Ilha da Magia. Vou publicar aqui o hino completo, mesmo que tenhamos usado 
apenas as quatro primeiras estrofes, mas porque ele narra o espírito e o argumento para aquele momento.
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Ondina vai chamar

As filhas e os filhos do nosso lugar

Porque hoje tem música, dança e festa, Iemanjá

N’um pedacinho de terra perdido no mar”, Ondina

O velho bruxo falou

Que nas águas do sul mundo

Onde há o mar de um azul profundo

Onde Caboto aportou

E ali se apaixonou

Pelo encanto e o perfume das suas matas

Sentiu saudades da sua amada 

E à Santa Catarina implorou

Santa Catarina de Alexandria

Musa das artes e filosofia

Protegei o Baile Místico

A linda festa da Ilha da Magia (BIS)

Ondina veio dizer que 

“O bumbo dessa Ilha começou a bater”

Os seres daqui e de além-mar

Cantam para aquela que é a mais linda

Do Arquipélago de Ondina

A nossa Ilha de Santa Catarina

Ondina vai chamar

As entidades pra homenagear

Todos os espíritos da natureza:

das águas, da terra, do fogo e do ar

Ilha que com certeza

É o território da beleza

Todos alegres festejantes

Em um cordão contagiante

Na Baía de Los Perdidos, 

Fica o berro pelo aterro e pelo 

Desterro

Meu grito solto no ar

Em Jurerê-Mirim e toda Meiembipe

Com ondinas afrodites

Boitatás e bruxas formosas

Dançam todos à luz do luar 

Nossa Ilha tão linda e poderosa

Força feminina em rima e prosa

Que guarda tantos mistérios

Contos, causos e lendas

Do Sul do mundo tu és uma rosa

Hoje é o dia de grito de glória

Porque lembramos a tua história

E a tua cultura popular

Bruxas, Ondinas e Boitatás

Sejam bem-vindos

Venham nos abençoar

Vai chamar nos quatro cantos

O teu enredo místico e os teus 

encantos

Na Freguesia de Santo Antônio

Avisa na Lagoa à Conceição

Que venham de pé ou canoa

E o povo todo do Ribeirão

Não te esquece de avisar

Às benzedeiras com seus patuás

Que tragam as ervas, as rezas e todo o seu amor

Pois tem homenagem até 

Para o sábio Padre Doutor

Norte, Sul, Leste e Oeste

Com a rosa dos ventos

Tua mata floresce

Com todo o poder da tua boa energia

Cobre toda a extensão

Da nossa Ilha da Magia

a banda amor à arte e as cantoras 
raquel barreto e denise de castro

o lobisomem da lagoa do artista irga shas 
o boitatá de cascaes do artista jone césar de araújo

HINO DO BAILE MÍSTICO

LETRA E MÚSICA: BEBEL OROFINO
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a malévola compareceu e desfilou com a moderna bruxa da bike o bruxomanéagostinho do artista valdir agostinho o poeta cruz e sousa de jb costa abraçado 
com a rendeira da ilha

E o Grande Baile Místico aconteceu. Mas, no ano de 2020, a maré não está para peixe! O isolamento so-
cial e a quarentena impediram a sua produção. Mas, assim que a maré estiver calma de novo, as bruxas 
vão convidar todas as pessoas que amam a Ilha de Santa Catarina, filhos e filhas, naturais e adotivos, e 
que respeitam sua natureza e história, para o próximo Grande Baile Místico, com seus dois cortejos: a 
performance e o desfile alegórico. Reza a lenda que sim, vai se repetir e haverá outras doses dessa poção 
que contagia, mas só de encantamento, magia, alegria.  

ficha técnica do cortejo baile místico

direção e Produção: Vera Collaço, Sandra Meyer e Bebel Orofino

hino: Bebel Orofino

arguMento: Gelci José Coelho (Peninha)

logística: Sandra Makowiecky e Silvia Lenzi

Produção executiva: Zena Becker

coMunicação: Laudelino Sardá e Roberto Costa

Maestro: Jackson Cardoso

cantoras: Denise de Castro e Raquel Barreto

cartaz e estandarte do baile Místico: Arte de Galvão Bertazzi

estandarte de santa catarina de alexandria: Arte de Rodrigo de Haro

Produção dos estandartes do baile: Lúcia Prazeres

estandartes de cascaes: Paulo e Osmarina Villalva

coMissão de frente: Bruxas da Bike e Galocletas de Meyer Filho

bandas: Amor à Arte e Bloco Cores de Aidê

soM: Cotempo

Motorista: Mazinho

boitatá de cascaes: Jone Cesar de Araújo

bruxoManéagostinho: Valdir Agostinho 

lobisoMeM da lagoa: Irga Shas

benzedeira: Roseli Pereira

cruz e sousa: JB Costa

frankolino: Andréa Rihl

alegorias: Bonecos do Berbigão do Boca e Boi de Mamão do Itacorubi 

convidados de honra: Rendeiras e Pescadores da Ilha

ala das bruxas: Sandra Ramalho (organizadora)

relações Públicas (rP): Clarice Fernandes, Ana Luíza Bueno, Ana Cristina Romariz,  
Simone Borges, Lola Damerau e Simone Marçal Alves

fotografia: Luiza Filippo e Guilherme Schaefer

vídeo: Trinta Por Segundo: Alexandre de Assis Corrêa (Coleira),  
Vitória Drechsler e Lúcio Xavier
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MATRIZES NARRATIVAS DO BAILE MÍSTICO

aqui publicamos as duas narrativas que são as matrizes para a realização 
do cortejo baile místico. há muitas referências sobre festas bruxólicas 
na obra do mestre franklin cascaes. e seu discípulo e seguidor gelci 
josé coelho (peninha) tratou de contar o conto e aumentar um ponto. 
em cascaes, as bruxas fazem uma festa somente entre elas. é do peninha 
a ideia de chamar todas as entidades sobrenaturais para o baile. da 
narrativa de base para a sua releitura expandida, seguem as duas lendas:  

BAILE DE BRUXAS DENTRO DE UMA TARRAFA DE PESCARIA

FRANKLIN JOAQUIM CASCAES – 19524

“Jovina, minha fihia!  Hogi di madrugada, na cama, falê prô tô pai que daqui a pôco magi eu vô lá em casa 
da tua tia Modesta, pra móde cunvresá cum ela a respeito dus terreno e da casa de engenho de farinha 
que ela qué vindê!”; falou para a sua filha mais velha a Luiza do Mané Perpétuo.  

“Adispôs que tu arrumás a casa, lavã i istendê as rôpa, pega a armofada e trata de acaba o trihio de ren-
da pra móde entrega pra aquela muhié da cidade que fêgi incumenda na sumana, três ontonte. Quando 
o tô pai vortá da pescaria, serve o cumê pra ele que tá nas panela em riba do fugão.  Isquenta o insupado 
de camarão que tá na panela grande, bota no prato e dá pra ele. Dá tombém o café que tá na chicolate-
ra. Adispôs, isquenta a água na chilera, bota a farinha na farinheira e arruma tudo em riba da mesa, pra 
móde ele cumê. Quando os tôs ermão piqueno se alevantá, bota água na gamela pra eles lavá as cara, dá 
as rôpa limpa que tão pendurada nos prego da parede do quarto, pra eles vistí, dá café cum batata cuzi-
da pra eles cumê e manda eles ire pra iscola. Si a Virgilina do Antonho Pé de Chumbo vinhé apriguntá 
pra ti onde é que fui, arresponde que não sabes. Aquela véhia inzonêra só véve de ôhio groso grelado 
nas pessoa quiném eu que só cuida da sua vida e da sua famíhia.  Jovina, tu não sai daí de casa pra móde 
ires cunvresá cás fihia dela. Quando eu vortá e, se subé que tu tivesse lá na casa delas, eu te dô uma sur-
ra com uma vara de marmeleiro passada no fogo. Tu sabes munto bem que aquelas três muhieres fico o 
dia todo dando de mamá pras solêra das jinela da frente da casa só pra móde bispá tudo que se passa na 
rua, e adispôs, andá pindongando mixirico na vizinhança. Isto minha fihia, é um mali exempro pras ôtra 
moça do lugá. Óia, Jovina, toma cuidado cum elas que pra mim elas são é bruxa! Bruxa minha fihia, só 
faz parte daquilo que o demonho manda” — disse ela.

A Luiza morava no Cacupé e a irmã dela na Ponta do Sambaqui de Santo Antônio de Lisboa.  Depois de 
recomendar mil vezes para que a filha cumprisse à risca todas as suas ordens, botou um xale na cabeça, 
calçou as chinelas de couro, segurou as alças de uma cesta de taboa e partiu rumo à Ponta do Sambaqui. 

4 CASCAES, Franklin. O fantástico na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis: Editora da UFSC, 2015, pp. 67-77.
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Quando chegou em Santo Antônio de Lisboa, na Praia das Flores, sentiu-se meio cansada e procurou a 
casa de uma parenta para descansar um pouco e, também, para tomar um gole de café corrido, ou acom-
panhado, caso fosse-lhe oferecido.

Os parentes a receberam com muita amabilidade, trocaram muita conversa e fatos acontecidos entre os 
extremos dos tempos em que não se viam. Viveram saudades, profetizaram futuros e, quando já estavam 
com os aros das rodas dos carrinhos maxilares gastos pelo bate-boca, a Luiza levantou-se, pediu licen-
ça, despediu-se e ofereceu os pés para as areias e buracos do caminho de barro que precisava enfrentar.  

Quando menos esperava, bem na volta do caminho do Sambaqui, ela deparou com a velha Virgilina, des-
calça, usando um vestido de riscado de fazenda tecida em tear doméstico e com a cabeça envolta num 
xale franjado, também tecido em tear doméstico, mas seus trajes estavam muito encardidos.  Cumprimen-
taram-se, aparelharam-se, ligaram os aparelhos linguarudos da falação e o dos captadores “ultra-tu-sou-
beste?”.

Um pouco adiante, a Luíza entrou na casa da irmã e a velha continuou a viagem, pois a Ponta da Luz era 
o seu destino. 

— Selvero, Selvero!!! Corre aqui home de Deus e vem vê quem tá chegando aí!! Entra minha ermã, que 
sodade que ô tava de ti, minha fihia!!

— Deus teja cum vânces tudo! — desejou a Luíza aos parentes.

— Ai que bão, minha ermã, tu tê aparicido por aqui! — exclamou a Modesta do Selvero, meio angustiada. 

— Oh! Minha cunhada Luíza, como vás? — Indagou o Selvero.

— A gente, mô fihio, vai indo ansim como Deus Nosso Sinhori é servido!

— O teu marido e os tôs fihio tão bãos? — Reprisou o Selvero.

— Tão sim! Tão tudo di saúde, cá graça di Deus! — Brindou a Luíza. — E vancês pur aqui, comé que vão?

— Minha cunhada! Não vamo nada bão, não! Temo aí um casali de fihio duente.  Queremo vindê tudo 
que temo neste lugári pra móde i simbora pra bem longi daqui.

— Tá acontecendo arguma cosa munto grave cum vânces?

— Não... não tá não! Já aconteceu minha cunhada, e vô cuntá. Si tu acarditares, tá certo, mas si não acar-
ditares é a mesma cosa. Não faz diferença na nossa amizade. Há uns dôs mês passado o Selverinho e a 
Modestinha — eles são um casáli de gemos, como tu sabes — começaro a fica duente, cá péla du corpu 
crivada de murdida que inté sangrava, cás mão e os pé cruzado, os bago dos óhio munto arregalado e cho-
rando sempre sem pará, e ainda por riba com uma sortura munto grande por baxo. Esta tua ermã que tá 
aí que te diga! Fizemo tudo quanto foi rumédo que ensinaro, mági nada adientô. Um dia de minhê cedo 
que tava de nordeste, tomê a canoa, suspendi a vela pra riba e me toque pra cidade. Puxê a canoa pra riba 
da praia do mercado onde tão as banca de vindê pexe e fui a pricura de uma butica pra móde consurtá um 
buticáro dela. Lá numa rua que nem sê o nome, incontre uma. Entrê, tirê o chapéu da cabeça, sodê um 
home meio véhio que tava pelo lado de dentro do barcão e priguntê pra ele quem era o buticaro daquela 
butica. “Sô eu mêmo — arrespondeu — O sinhôri percisa de arguma côsa?”. Perciso sim, sinhôri, pre-
ciso! — eu fui dizendo pra ele — Eu tô com dôs fíhio munto duente, já fígi de tudo, mági eles não mio-
raro. Daí ele me preguntô os máli das doença e as idade das criança. Cuntê tudinho de vêgi pra ele. Adis-
pôs que ele osviu tudo, me priguntô se na cama das criança aparicio uns bicho chato quiném carrapato 
miúdo, que morde a gente e deixa uma marca vremêia na pela do corpo e que véve sempre escondido nas 
fresta da madêra da cama. Eu arrspondi pra ele que nunca tinha visto táli aparença em dia de minha vida.

— Como é o nome do táli bicho, Selvero? – perguntou a Luíza.

— Óhia Luíza, o nome do táli bicho chato que ele falô eu não m’alembro, mági a móde que ele se chama 
percebejo. Adispôs de consurtá ele sarretirô lá pra dentro da butica, demoro um pudê di tempo e quan-
do vortô, troxe um papéli cheio de letra de tinta que tá aí guardado e um montão de rumédio. “Moço!” 
— falou o boticaro pra mim — “Esse rumédio que tá nessa lata é pomada pra móde esfrega no corpo 
das criança, pra sará as ferida; nesta caixinha tem uma porção de cápila que é pra móde dá três por dia, 
pra mata a sortura. Neste vidro tem fortificante pra móde dá uma coierinha adispôs da cumida três vez 
por dia”. Quali é o resguardo na cumida delas, sô buticaro? – priguntê. E ele arrespondeo: “Na cumida 
não percisa resguardo não sinhôri. O sinhôri fagi o seguinte: mande a vossa muhié dá banho no corpo 
das criança com água morna duas vêgi por dia e trocá a rôpa suja, tombém. Não dê chucha pra móde as 
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criança chupá e bote na cama delas sempre lançóli, mante e fronha limpa.  Se é ansim como o sinhôri me 
falô, as vossa criança tão munto máli da saúde”. “Tão sô, buticaro, tão. Tão inté bem máli memo. Tão só 
na pela e no osso”. Adispôs pague os rumédo pra ele, embarque na canoa e me toque de vorta pra casa.  
Contê as estóra da limpeza que ele falô pra Modesta e tratemo de dá os rumédo prás criança. Resurtado 
não houve. Foi memo que chovê no moiado.  Foi só memo pra móde a gente gastá o dinheiro que se ga-
nha cavando a terra cás enxada, derramando o suóri o dia intero quiném um canguero dos outro.  Inté, 
minha cunhada, foi muito piori. A tua ermã fêgi um pudê de primessa pôs santo das igreja de Santo Antô-
nio, chegô até a primitê pra manda fazê dôs anjo de massa pra dá pro Divino Isprito Santo no dia da festa 
d’Ele, pra móde sê arrematada e entregá o dinheiro pra Ele. E ansim tudo ia pra diente sem cura nenhu-
ma pras duas criança que cada dia mági se tornavo em isquileto, quando, sem a gente isperá, varô por aqui 
a Rita Sinzina, que andava pricurando uns terreno com casa e engenho, pra móde comprá pro fihio dela 
que ia se casá por aqueles dia. Cunversa vai, cunversa vem e a Rita falô em compra tudo que nóis temo e 
eu antão consurtê a Modesta pra móde sabê se ela ainda concordava em vindê, como nóis tinha combi-
nado num dia desses passado. Adispôs de munta conversa, entremo num acordo pra móde dá a palavra 
de firmeza só adispôs de resultado da doença das nossa criança.  

Daí ofrecemo cumida pra Rita. Ente dela se assentá na mesa pediu licença pra móde dá uma espiade-
la nos dôs enfremado. A muhié quando viu os dôs enfremo, daquele jeito que eles tavo, ficô apavorada 
de medo e gritô: “Mô Deus do céu! Estes dôs inocente tão embruxado!!!”. Chamô a Modesta mági eu e 
aconsehiô pra nóis que ô fosse lá no Morro do Ratone busca a Sinhá Maria Gamboa pra móde trata das 
criança, “que ela é uma muhié benzedera munto famosa”, falou a Rita Sinzina. Nóis aceitemo o consehio 
da Rita e no dia seguinte quando os galo começaro a miudá, botê o cavalo na carroça e fui à pricura dela. 
A muhié aceito o mô pidido e lá pelas três hora da tarde nóis tava chegando aqui em casa. Ela troxe um 
pudê de material pra usá na binzidura, numa cesta de taboa. Luíza! Quando a binzidera botô o pé na por-
ta pra dentro desta casa, os dôs inocente garraro num berreiro tão arto que dava memo dó de se osví. Eu 
fico até arrepiado dos cabelo do corpo quando falo nisso. A binzidera entrô no quarto, abriu as rôpa dos 
inocente, arreparô bem nas peteleca que tavo por riba das pela do corpo deles, tiro um Sinhô Crucificado 
da cesta, bejô ele, tiro as tamanca dos pé e botô elas pra debaxo dos berço dos duente. Adispôs mandô 
abri as porta e as jinela da casa e benzeu eles.  Luíza!! A muhié quando cumeçô a binzidura, entrô num 

desassossego tão grande que eu inté fique intimidado. A muhié chegava na jinela do quarto, ohiava pro 
mári, ia nos canto da casa, ispiava pro chão, ohiava pra riba do tehiado da casa, dava vorta pelo terrero e 
entrava na casa, remungando sozinha sempre, dizendo um pudê de palavra quiném essas que os pessoáli 
lá das otras banda falo. Adispôs se assento em riba da caxa de guarda rôpa e garrô, pra móde fumá cigar-
ro de pahia de mihio. A gente ficô tudo assustado caquela situação dela. Num repente, ela salevantô de 
riba da caxa, chamô eu e a Modesta lá dentro do quarto e falô: “As vossas criança tão atacada pelo terrí-
vel máli do bruxedo e acho memo elas tão munto chuchada. Por poco memo é que vânces já não perdero 
elas.  Mági agora não vai tê mági prigo, proquê eu já cortê o sortilejo dessas farsante mula sem cabeça que 
tão aí assentada no canto do quarto da vossa casa incuhidinha quiném cachorro mohiado. Eu sê munto 
bem que vânces não tão vendo elas, mági elas tão ali de ôhio bem escancarado, ohiando pra mim e pra 
vânces, mortas de medo. Essa caterva de muhieres discaradas, sem um pingo de vergonha na porca da 
cara, essas candongueira que véve a vida toda que passo aqui em riba deste mundo só fazendo máli prôs 
sôs semihantes. D’agora pra diente, as vossa criança vão drumi assossegada proquê essas bruxa zabaneira 
que tão aí, atirada pelo chão, quiném bicho peçonhento, nunca mági vão botá as mão suja de veneno por 
riba do corpo daqueles dôs inocente, pra móde trazê os mali dos inferno pra eles.  A virtude puderosa da 
oração da minha binzidura cortô o podê da petulança do fado delas de arto a baxo. Muhié bruxa cumigo, 
sô Selvero, não tem assunto pra móde cunversá. Pra mim, no mô fraco pensa, o curpado das muhieres 
fica bruxa, são os marido e os pai delas, que dexo elas andá o dia todo pindongando nas casa dos vizinho 
e dos parente, fazendo fofoca. D’agora pra frente eu garanto pra vossa micê, sô Selvero, que a bonança 
vai mora nesta casa por munto tempo. Essa noite eu vô passa com vancês e di minhé antão eu quero ire 
mimbora pra casa, proquê eu tenho uma roça de mihio e de feijão pra móde capiná. O tempo anda agora 
bão de sóli e é munto bão pro mato capinado murrê”.

Tudo medido e combinado e a Modesta tomou a esteira de taboa, estendeu-a no assoalho da sala e com 
ela preparou uma cama para a Sinhá Maria Gamboa dormir. O Selvero ficou muito feliz com a melho-
ra que as crianças ganharam com a benzedura da curandeira e, para agradá-la e agradecê-la, resolveu dar 
uma tarrafadas no mar raso para apanhar um pouco de peixe e oferecê-los a ela.  Antes de sair, ele tomou 
um pouco de café, vestiu as roupas próprias para a pescaria e depois voltou em casa para apanhar a tar-
rafa de tucum, própria para a pesca da tainha, que estava pendurada na ramada de uma figueira perto da 
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BAILE DE BRUXAS EM ITAGUAÇU

GELCI JOSÉ COELHO (PENINHA) – 20105

Bruxas e outros seres sobrenaturais, adoram a natureza. Integrados a ela, só gostam de lugares formosos 
e bem conservados. Dizer que bruxa é medonha é apenas para enganar, pois que são formosíssimas, ge-
ralmente as morenas com olhos verdes são suspeitas. Não podem jamais se apresentar, pois senão per-
dem o fado. O drama é que estão fadadas à vontade do tinhoso. Mas elas só incomodam quem merece. 
Os fofoqueiros, beberrões e mandriões de preferência. Toda essa gente drogada na verdade está embru-
xada. Lugares onde desmatam, aterram, modificando e destruindo o meio ambiente, também estão fada-
dos a maldições perigosas. Mas as bruxas beneficiam todas as pessoas que têm luz, que tem brilho. São 
as mais belas mulheres, mas não se pode revelar porque elas perdem o fado. Por isso se mantém secretas 
e, para que ninguém as incomodem, elas fazem algumas brincadeiras, às vezes até de mau gosto. Gostam 
de dar nó nas roupas do varal, gostam de enlear a rede de pescador, gostam de fazer algumas brincadeiras 
esquisitas. Mas são as mais belas mulheres e que ficam em segredo absoluto.   

As bruxas fazem quatro grandes reuniões por ano. Uma espécie de congresso em que toda a caterva com-
parece para prestar contas ao diabo das ações realizadas e das planejadas para serem executadas. Precisam 
beijar o rabo do diabo, que fede a enxofre. As reuniões, congressos também chamados de sabá acontecem 
sempre na passagem das estações. Escolhem, como ponto para os tais congressos, os lugares mais for-
mosos e exuberantes de natureza. Certa vez, escolheram aqui onde havia, em outros tempos, uma enor-
me pedra que os índios chamavam de Itaguaçu, que quer dizer pedra grande. 

Naquele dia, o congresso já havia terminado e muitas já haviam ido embora enquanto outras ficaram por 
ali aproveitando o lusco-fusco em conversas amenas de amizade quando uma delas, que fazia parte da 
alta sociedade local, mencionou o baile a que ela havia comparecido no Clube Doze, uma soirée, um baile 
de debutantes, e descreveu a vestimenta de cetim, luvas longas, sapatos altos, penteado e as joias fulgu-
rantes; a orquestra maravilhosa e os primorosos comes e bebes. Fascinante o luxo e o esplendor daquela 
bela noite de festa.

5 COELHO, Gelci José. Narrativas absurdas: verdades contadas por um mentiroso / Gelci José Coelho (Peninha). Florianópolis: 

Santa Editora, 2019, pp. 161-164.

casa e que tinha sido colocada ali para secar. Quando ele estava, aproximadamente, a uns trinta metros da 
figueira, notou que sobre ela caiu um clarão como os que acontecem aos trovões e, com espanto, ele viu, 
dentro de sua tarrafa, uma caterva de mulheres nuas, dançando fandango bruxólico, acompanhadas por 
uma orquestra de sons tão estridentes que ele foi obrigado a levar os dedos fura-bolos nos ouvidos e ta-
pá-los.  O coitado ficou atordoado, correu para casa, chamou a Modesta, pediu que ela não acendesse a 
luz, mas que chamasse a benzedeira, a quem em seguida narrou a aparição do quadro dantesco que havia 
presenciado dentro de sua tarrafa de pescaria.

A benzedeira pôs a mão na cabeça e exclamou:

— Ah! Mõ Deus, me isquici de quemá páhia de áhio dentro do quarto dos inocente, pra móde cortá de 
vêgi o podê do fado delas.

A Modesta lembrou-se, na ocasião, que tinha umas réstias de alho na cozinha.  Correu até lá, rapidamen-
te, colocou-as dentro de um prato de barro e entregou-o para a benzedeira. A benzedeira logo tocou fogo 
nas palhas do alho, tomou o crucificado na mão direita e, juntamente com o casal, dirigiu-se ao local em 
que estava a tarrafa de pescaria do Selvero, transformada em salão de clube de dança, arrasta-pé bruxólico.

Quando os três chegaram perto da tarrafa e puderam observar melhor, o que viram foi até de espantar: 
um frade de barro, daqueles tradicionais, malcriados, confeccionados nas olarias de cerâmica da Ponta de 
Baixo do Município de São José.

Nuas como Eva antes de comer a fruta proibida, achavam-se ali a Virgilina do Antônio Pé de Chumbo 
mais as três filhas e assim ficou confirmado, pela benzedeira, que o casal e aquelas quatro atrevidas mu-
lheres-bruxas eram quem estavam tomando o sangue das suas inocentes criancinhas.

Razão tinha a Luíza quando saiu de casa e recomendou para a filha que não tomasse conta com elas, pois 
a desconfiança de que elas eram bruxas não lhe saía da cabeça hora nenhuma.

É, minha Ilha de Santa Catarina, até os instrumentos de pesca usados no mar que te banha vivem visões 
de mundos fantásticos que se firmam em pedras preciosas sobrenaturais, incrustadas na coroa da cultura 
da tua história popular.



90 91

DEPOIMENTOS

Uma delas, ouvindo o relato da bruxa socialite, cobiçou muito e disse que ela gostaria imenso de ir a uma 
festa assim, elegante e com lindas danças e belas roupas. Outras que ouviram também mencionam a von-
tade, pois devia ser lindo e chique. 

A bruxa socialite teve uma ideia e falou: 

— Já sei. Vamos fazer uma festa dessas para nós. Mandamos vir a orquestra selenita, que está na lua cheia, 
convidamos nossas amigas todas e os outros seres sobrenaturais, como os caiporas, curupiras, boitatás, 
vacatatás, ondinas, vampiros, mulas sem cabeça, sacis, lobisomens, entre outros, e vamos fazer uma linda 
festa bem chique. 

— Mas o diabo não vai gostar e ele é sempre muito mal-educado, ainda por cima fede a enxofre, não será 
nada agradável uma festa com a presença do presunçoso e fedorento.

— Já sei — diz a bruxa socialite. Não convidamos o diabo, a festa será só entre nós, sem a participação 
do tinhoso.

Todas concordaram e organizaram a bela festa com baile e comes e bebes. A orquestra selenita estava 
afinada e a festa desenrolou-se magnífica e feliz até que uma delas – a pior de todas, carregada de inveja, 
o pior sentimento –, vendo o sucesso da esplêndida festança, resolveu sair de fininho sem que ninguém 
percebesse e foi direto ao diabo e disse: 

— Sabias que elas estão fazendo uma festa e não te convidaram porque fedes a enxofre?

O diabo, recebendo a fofoca como uma bofetada, de repente, num pialo, surge no meio da festança, ur-
rando feito um condenado enfurecido, causando extremo pavor nos participantes do festerê, que corre-
ram, fugindo, escondendo-se como puderam. Mas o endiabrado castigou aquelas que ainda estavam no 
esplêndido salão e as transformou em pedras que, ainda hoje, flutuam naquele belo mar que continuou a 
ser chamado de Itaguaçu. 

Foi assim que aconteceu a petrificação das bruxas que estavam fazendo um baile naquele esplêndido lu-
gar, mas sem a presença do temeroso tinhoso e maledicente diabo. 

O tiro até saiu pela culatra, pois o cenário, de belo que era, ficou ainda mais formoso e repleto de mistério.

BAILE MÍSTICO: UM ESTADO D’ALMA

SANDRA RAMALHO E OLIVEIRA6

A ideia veio de uma conversa entre Bebel Orofino e Sandra Ma-
kowiecky. Foi logo batizada de Baile Místico, com um conceito de 
baile diferente do que estamos acostumados: não se realiza em um 
salão e não necessariamente se dança. Aproxima-se mais do en-
trudo, costume trazido para o Brasil pelos portugueses, ancestral 
do nosso Carnaval, onde pessoas de todas as idades ocupavam as 
ruas, misturando-se senhores e escravos. Todavia, no Baile Místi-
co não se joga groselha, água de cheiro ou farinha uns nos outros; 
e pretende-se celebrar os costumes locais e não os colonizadores. 

O grupo inicial era pequeno – apenas seis pessoas – e, no primeiro encontro, já se instituiu, espontanea-
mente,  a cumplicidade: embora praticantes de atividades diversas, a identidade local amalgamava algu-
ma coisa muito forte entre nós, o sentimento, de certo modo saudosista – e saudosismo é algo negativo, 
como se propala? – ou seja, o sentimento de ser local e a satisfação de nele estar, reavivando sua memó-
ria, que é a nossa.

Começamos a delinear o cortejo, pretendido como mistura de sacro e profano, e logo fomos nos lem-
brando e decidindo convidar para se juntarem a nós pessoas conhecidas que sabidamente amam a cidade, 
nela atuam e que, de um modo ou de outro, trabalham por sua cultura, sem desprezar nem os avanços 
nem seu passado. Nas reuniões periódicas, realizadas no Museu da Escola Catarinense da UDESC, ele 
mesmo um marco histórico da cidade, cada novo membro acrescentado ao grupo dispensava apresenta-
ções, pois todos podem ser considerados como “a cara da cidade”.

A cada encontro, somavam-se pessoas, ideias e se construía coletivamente o roteiro do Baile Místico, uma mes-
cla de escola de samba e procissão, embora a dimensão religiosa não tenha sido tão representada quanto gos-

6 Professora Doutora do Centro de Artes da UDESC.
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ninha, lembrando os carnavais de outrora, entre tantos. Um caldo cultural, um mosaico, uma mescla de 
história, costumes, lendas, folguedos, personagens, ritmos e melodias que encheram nossa praça principal 
e as ruas centrais ao mesmo tempo de alegria e de reverência, sempre protegidos pela Guarda Municipal.

Aquele mesmo estado de espírito que nos uniu desde o primeiro encontro esteve presente durante todo o 
préstito, isto é, um sentimento de pertencimento e de orgulho de uma terra e de sua história, de uma ilha 
que ultrapassa o mar que a separa do continente e o abraça por suas margens, invadindo-o com esse esta-
do d’alma do ilhéu que contamina os que vivem próximo, os que chegaram depois e os que nos visitam.

Para sublinhar que também temos nossas próprias bruxas e, mais que elas, muitas lendas de magia tendo-
-as como protagonistas, pretende-se que o Baile Místico aconteça anualmente, sempre na época do Hallo-
ween, em mais uma postura de resistência à dominação cultural e visando à preservação da nossa identidade.

A MAGIA ESTÁ NO AR

ROBERTO COSTA7

O Grande Baile Místico foi um evento criado por maravilhosas 
bruxas da Ilha da Magia. Foi um belo desfile com personagens do 
imaginário ilhéu e com grupos de música e dança. Houve também 
performance sobre a temática dos mortos na chacina federalista 
de Anhatomirim, que estava completando 125 anos. Além do des-
file do Baile Místico, comemoramos também o “Outubro Místi-
co”, com eventos paralelos no mês das bruxas. Franklin Cascaes 
deve ter ficado satisfeito por esse resgate em que Gelci Coelho, o 
Peninha, seu pupilo, muito contribuiu.  Viva o Baile e o Outubro 
místicos, que vieram pra ficar.

7 Publicitário e presidente do Conselho Consultivo da Propague Doc.Sync.

taríamos, talvez fruto da incompreensão da proposta tão eclética. O empenho com que cada um foi buscando 
nos seus baús pessoais memórias e vivências contagiava a todos e jamais ocorreu alguma discordância que não 
chegasse rapidamente a um consenso; e, embora a maioria consista em notáveis da cidade, a fogueira das vai-
dades jamais foi acesa.

Dado relevante a ser rememorado foi a Revolução Federalista, fato histórico eclipsado pela narrativa dos 
vencedores, guerra civil surgida após a Proclamação da República, eclodida no Rio Grande do Sul, a qual 
feriu de morte membros de várias famílias da então Desterro, fuzilados em Anhatomirim por serem par-
tidários de um governo menos centralizado, parlamentarista, mais democrático, tentando obter maior li-
berdade para os estados, bem como escapar das mãos de ferro de Floriano Peixoto. Derrotado o movi-
mento, além das perdas humanas, morais e políticas, a cidade ainda foi castigada com a mudança de seu 
nome para Florianópolis, em homenagem ao seu algoz, o Presidente da República Floriano Peixoto.

Para ativar a lembrança desse passado sangrento ou para dar conhecimento aos mais jovens, aos novos 
habitantes da cidade ou aos que, devido ao apagamento de fatos desagradáveis pelo poder hegemônico, 
nunca tiveram acesso àquela heroica página da nossa história, foi decidido realizar a encenação do fuzi-
lamento, que foi incrustrada no Baile, em sucessivas apresentações em locais emblemáticos da cidade, 
como a tradicional figueira da Praça XV, o Palácio Cruz e Sousa e as escadarias da Catedral. A concepção 
e a direção de Vera Collaço e Sandra Meyer, os figurinos de José Alfredo Beirão e os atores, na maioria 
estudantes dos cursos de arte da UDESC, causaram impacto que foi atestado pelo silêncio dos especta-
dores, no que foram transformados os transeuntes do centro de cidade, esquecendo-se da pressa habitual. 
Panfletos foram distribuídos em respeito aos que ignoravam o fato, e os participantes do Baile davam es-
clarecimentos complementares.

Os fuzilados ensanguentados misturaram-se, então, às rendeiras, às bruxas e boitatás, ao Boi de Mamão, 
às Cores de Aidê e seus tambores, ao Berbigão do Boca, com sua banda e as figuras emblemáticas da 
cidade que já se foram e que são revividas por meio de bonecos gigantes, anualmente, graças a eles, às 
galocletas, bicicletas vestidas de galos, em homenagem ao artista Meyer Filho, aos estandartes com re-
produções de obras de Rodrigo de Haro, com imagens de Santa Catarina padroeira, criados por Lúcia 
Prazeres, à benzedeira Roseli Pereira, a Cruz e Souza, sempre encarnado por JB, ao romântico Pierrô Pe-
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Um mundo que povoou a minha imaginação de criança, quando, nas noites frias lá da serra, ao redor do 
fogo de chão da cozinha da fazenda, volta e meia surgia um “causo de assombração”. Eram histórias mui-
to amedrontadoras, mas, aqui nesta ilha, onde se respira magia em muitos cantos, esse mundo sobrenatu-
ral me parece bem mais amigável e acolhedor. 

Participar da organização desse evento me deu oportunidade de honrar esse universo e me colocou em 
contato com pessoas fantásticas desse lugar, portadoras de uma bagagem imensa de vivência dessa “cul-
tura ilhoa”. Nesse ambiente, pleno de história, patrimônio, natureza, mitologia e o jeito de ser de sua gen-
te, manifesta-se, com mais intensidade, o que chamamos de Espírito do Lugar, tão bem traduzido pela 
jornalista Elisa Corrêa9 no texto a seguir:

Pode ser que se perceba ao dobrar a esquina e avistar ao longe uma cortina escapando pela jane-
la, ou ouvir o tocar de um sino que preenche a rua vazia. Pode ser que se perceba ao caminhar 
por uma calçada estreita feita de pedras irregulares, ao escutar a mistura de conversas entre bar-
racas de uma feira, ao ser hipnotizado pelos perfumes que saem da porta entreaberta de uma 
cozinha alheia.

Momentos em que se reconhece a presença forte da memória coletiva, a soma dos anos que pas-
saram e das histórias que ficaram, o acúmulo de saberes e experiências. Algo que não tem forma 
nem pode ser capturado por uma fotografia: a alma, o talento, a vocação de cada território. O 
genius loci, essa expressão latina que quer dizer “Espírito do Lugar”.

A realização do Baile Místico reavivou o Espírito desse Lugar que se expressa em pequenos, mas signifi-
cativos, detalhes da vida cotidiana, ressaltando o valor de memória coletiva, carregada de cheiros, sabo-
res e encantamentos. Significou também um grande ato de amor por essa cidade, por essa ilha tão rara. A 
gratidão pelo privilégio de aqui ter nascido ou ter vindo morar. E trouxe consigo também um convite tão 
bem representado pela frase musical do nosso querido Chico Buarque: “A minha gente sofrida despediu-
-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor”.

Que as energias dos quatro elementos assegurem a realização dos próximos Bailes Místicos! Oxalá, Axé, 
Amém! 

9 CORRÊA, Elisa. O espírito do lugar. In: https://www.slowfoodbrasil.com/textos/41-genius-loci/218-o-espirito-do-lugar

A HORA DA METAMORFOSE PARA O MUNDO DO SENSÍVEL

SILVIA RIBEIRO LENZI8

E depois de mais de três meses de discussões, ajustes, reuniões para agregar novos parceiros, lá estáva-
mos: desfilando pelas ruas de cidade ao som da Banda Amor à Arte e das batidas dos tambores das Cores 
de Aidê. Acontecia o Baile Místico, uma ideia que foi criando forma enriquecida pelas contribuições de 
tantos outros que se juntaram a este bando de visionárias com objetivo de resgatar a memória histórica 
da cidade e celebrar a mitologia desta ilha.

Neste ano do aniversário de 125 anos do nome de Florianópolis, honramos os mortos na Ilha de Anha-
tomirim, intercedendo por suas almas na escadaria da Catedral. Ouvimos relatos sobre esse fato tão trau-
matizante e encoberto da nossa história catarinense, e ensaiamos um debate sobre possibilidades de ou-
tros nomes para essa cidade tão querida.

No intervalo para as “Confabulações Bruxólicas”, disponibilizamos o que a ilha tem de especial em rapa-
duras, bijus e cachaça. Momento que também ocorreu uma Metamorfose quando, por meio de adereços, 
chapéus pontudos e maquiagem, muitos dos presentes foram se transformando em seres sobrenaturais. 
E esses seres, os bonecos do Berbigão do Boca, as rendeiras, a benzedeira, iam se misturando às demais 
pessoas, aguardando o início do cortejo. 

E a festa aconteceu. No final da tarde de uma sexta-feira de outubro, lá estávamos nós: cansadas, mas fe-
lizes, brincando e confraternizando num grande encontro com amigos, amigos de amigos e outros ami-
gos. Celebrando os encantos da Ilha da Magia e de suas figuras mitológicas.

As risadas das bruxas e a dança dos boitatás e do lobisomem contrastavam com a sisudez das fachadas do 
casario histórico, que aos poucos iam cerrando suas portas e janelas para o descanso do fim de semana. 
Na frente do cortejo, seguia o estandarte de Santa Catarina de Alexandria, abençoando a multidão. Pes-
soas, curiosas e intrigadas, paravam. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, atendiam ao chamado 
do ritmo dos tambores. E lá seguíamos nós, nesse incrível bando, instigando a cidade a aderir ao resgate 
de suas riquezas culturais associadas a esse mundo invisível. 

8 Arquiteta e urbanista.
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O BAILE QUE SACODE

LAUDELINO SARDÁ 10

O Baile Místico não se limita à encenação teatro-livre ou a uma manifestação folclórico-carnavalesca. É 
o início de um movimento que quer resgatar a vida cultural de Floripa, mostrando que a Ilha não é sa-
zonal, ou seja, não vivemos só as datas de carnaval, procissão do Senhor dos Passos, verão de praias. As 
datas comemorativas nem fazem mais efeitos, justamente porque a cidade perdeu seu glamour.

A resposta está na insensibilidade da sociedade – e, principalmente, do poder público – de sentir o valor 
histórico e a cultura de uma Ilha recheada de episódios, que formam os capítulos de um passado que en-
riqueceu dezenas de publicações. Só que a sociedade florianopolitana não aprendeu a respirar e a vibrar 
com a dramaturgia que estabelece a simbiose entre o presente de alegria com um passado de emoção.

Quando o Baile Místico, vestido de bruxas, boitatás e tantas outras figuras folclóricas de Desterro, saiu às 
ruas, surpreendendo trabalhadores, estudantes, turistas e tantos outros que sentiam o calor do final de tar-
de, produziu perplexidade pelo impacto, mas logo mereceu aplausos, justamente porque as pessoas não 
conjugaram, naquele momento, o laço de um presente urbano ritual com a revoada cultural que procura-
va despertá-las para o valor folclórico, que sacudia a alegria mesmo com o cansaço de final de trabalho. E 
até dava ritmo aos sapateados estimulados pelas cantorias que encantavam até as crianças.

Na aparência, o cortejo, ao descer a rua Saldanha Marinho para tomar o centro da cidade, parecia reves-
tido de foliões. Mas logo se percebeu, pela fisionomia e certa timidez, que havia algo diferente, a vonta-
de de professores, empresários, arquitetos, jornalistas, enfim, nomes que estavam há anos esperando pelo 
momento de dar o grito da ressurreição de uma cultura adormecida.

Dois dias depois, dona Lola, de Canasvieiras, disse que soube do evento: “Pois tanto, por que não me avi-
saram?”. A força do desejo foi acionada. Basta, agora, que órgãos e poderes públicos se despertem para 
a importância de a nossa cultura estar nas ruas, teatros, cinema, nas artes plásticas, enfim, na casa de cada 
habitante. Floripa precisa sentir a sua saúde cultural.

10 Jornalista , professor e escritor de Desterro. 

GALERIA DE IMAGENS

O CORTEJO GRANDE BAILE MÍSTICO

ILHA DE SANTA CATARINA, PRIMAVERA DE 2019

 o cortejo grande baile místico na praça xv de novembro, no centro da cidade

os artistas osmarina e paulo villalva com os seus estandartes. 
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a hora da metamorfose: (1) a escritora norma bruno coroando a festa. (2) a rp lola damerau abraçada com malévola. (3) a artista 
dandara manoela com integrantes do bloco cores de aidê. (4) a benzedeira roseli pereira. (5) a rp lola damerau em pânico. (6) a cantora 
denise de castro e bebel orofino, apavoradas. (7) a escritora norma bruno cochichando. (8) cruz e sousa, de jb costa.

confabulações degustativas: (9) os bonecos do berbigão do boca: beto stodieck, nega tide, franklin cascaes, meyer filho e hassis. (10) bloco 
cores de aidê. (11) o grupo de relações públicas (rp): clarice fernades, lola damerau, titina romariz, bebel orofino, ana luíza bueno e simone 
borges. (12 e 13) as bruxas super elegantes, juliana francisco medeiros e adriana medeiros pinho. (14 e 15) a chegada da banda amor à arte. 
(16) feitiço: a diretoria do bloco berbigão do boca, dionísio damiani, nado garofallis e rodolfo kowalski, em genial foto de sérgio vignes. 
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a benzedeira abençoa os caminhos para o boitatá passar. 

lobisomem da lagoa e boitatá de cascaes. 

(1 e 2) a coreógrafa ale gutierrez em companhia de suas amigas artistas. (3) fernando guedert e lúcia prazeres aproveitando a festa. (4) 
nathália bernardinetti, márcia teschner, clarissa flôr e silvana müller. (5) márcia teschner e clarissa flôr, da floripamanhã. (6) peninha, 
de alma penada, sendo abraçado pelos bonecos de beto stodieck e meyer filho do bloco berbigão do boca. (7) as cantoras do hino do baile 
místico: raquel barreto e denise de castro. (8) zena becker, da floripamanhã, que trouxe a deliciosa feira gastronômica. 
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a saída do cortejo: (1) o boitatá de cascaes. (2) os bonecos do berbigão do boca. (3) uma bruxa com cruz e sousa: sandra ramalho e jb 
costa. (4) os bonecos de hassis, cascaes e aldírio simões do bloco berbigão do boca. (5) o pierrot alma penada, de peninha. (6) a ala das 
rendeiras.
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bruxomanéagostinho abre o caminho para os bonecos do berbigão do boca.

o boitatá de cascaes abraça uma bruxa da bike.

irga shas, o lobisomem da lagoa. 
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a invasão mágica: bruxas da bike como comissão de frente; o lobisomem da lagoa; o boitatá de cascaes e os bonecos do berbigão do boca. o 
cortejo grande baile místico toma conta das ruas do centro histórico da cidade.
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ondina, vai chamar, as filhas e os filhos do nosso lugar: (1) bruxas da bike. (2) galocletas de meyer filho. (3) estandartes, boitatá e lobi-
somem. (4) bruxas da bike. (5 e 6) boitatá e lobisomem. (7) a invasão mágica. (8) um galo na galocleta de meyer filho com uma bruxa da bike. 

euforia contagiante: os três destaques do grande baile místico. (9) o boitatá de cascaes de jone césar de araújo. (10) o lobisomem da lagoa 
de irga shas. (11, 12 e 13) bruxomanéagostinho de valdir agostinho.
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10a magia em forma de folia: santa catarina de alexandria, protegei o baile místico, a linda festa da ilha da magia. (2 e 3) sandra meyer, uma 
das diretoras da cena, dança com o bruxomanéagostinho. (4) bebel orofino, da equipe de produção, em estado de glória com o bruxo. (5) 
fernando guedert, sem medo do fogo do boitatá. (9 e 10) “porque hoje tem música, dança e festa, iemanjá; n’um pedacinho de terra perdido 
no mar” (trecho do hino do baile místico).
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lúcia prazeres desfila feliz com o estandarte do grande baile místico.

a maricota do boi-de-mamão do itacorubi domina a cena.

1

2 3

4

5 6

detalhes da festa: (1) boitatá de cascaes. (2) um galo na galocleta 
de meyer filho. (3) lobisomem da lagoa. (4) andréa rihl com franko-
lino. (5) bruxas da bike. (6) boitatá abraçado com dinho rendeiro. 
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as mulheres do bloco e banda cores de aidê encantam a cena do 
grande baile místico, pelas ruas do centro histórico da cidade, com 
seus tambores e danças livres, leves e soltas.
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um cordão contagiante de tirar o fôlego e de parar a cidade: o grande baile místico animado pelas bandas cores de aidê e amor à arte.
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a ilha da magia recebe a merecida homenagem em que o sagrado e o profano se encontram em um grande cortejo. na página anterior, o 
bloco cores de aidê. nesta página: a ala das bruxas diante da recém restaurada igreja de são francisco e abaixo, parte da equipe de pro-
dução: sílvia lenzi, bebel orofino e lúcia prazeres com benjamin (seu neto) abraçados ao bruxomanéagostinho.
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alegorias da ilha: na página anterior, os bonecos do berbigão do boca dançam animados junto à maricota do boi-de-mamão do itacorubi. 
nesta página, a volta do cortejo para o mesc, na subida da rua saldanha marinho, no lado leste da praça xv, centro histórico da cidade.
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a noite é das bruxas, bruxos e seres encantados. a alma penada, bruxo, maricota, benzedeira, batuque, tudo junto em misturado de volta 
ao largo frontal e pátio lateral do mesc.
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após o cortejo pelas ruas do centro histórico, a festa continuou no pátio lateral do mesc: (1) as cantoras, denise de castro e raquel 
barreto. (2) o casal cultural carin e ricardinho machado. (3) os apaixonados pela ilha, lúcia prazeres e fernando marquel, levam os 
estandartes do baile místico na companhia do poeta cruz e sousa, de jb costa. (4) sandra ramalho comanda a incrível ala das bruxas com 
juliana medeiros e adriana pinho. (5) zena becker abençoada pela benzedeira roseli pereira. (6) uma trupe de artistas: andrea rihl com 
frankolino, peninha, alan cardoso e valdir agostinho. (7 e 8) a dança solta ao som dos tambores da banda cores de aidê.
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gelci josé coelho, o querido peninha, fantasiado de alma penada escrevendo-a-história-com-lágrimas-de-sangue, posa ao lado do estan-
darte do grande baile místico da ilha de santa catarina. é ele o autor da lenda festa de bruxas em itaguaçu que é o argumento para o 
outubro místico. ao peninha o nosso eterno agradecimento que neste dia foi oferecido em forma de homenagem 2019.
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A FORÇA DA UNIÃO 

SENAC, pela maquiagem para a Hora da 
Metamorfose.

Aos historiadores ElianE VEras da VEiga e 
rodrigo rosa por nos dar pistas para compreender 
a ira de Floriano Peixoto, o que alimenta o desejo 
de mudar o nome da nossa cidade.

Ao nosso maestro Jackson cardoso e às 
intérpretes do nosso hino: dEnisE dE castro, 
rachEl BarrEto E cláudia Zininha BarBosa 
(que virá ao próximo).

rodolfo kowalsky, nado garofallis e os 
lindos bonecos do Berbigão do Boca. 

Às mulheres poderosas da Banda corEs dE aidê.

Aos músicos maravilhosos da Banda amor à 
artE.

flora BaZZo, do MArqE – UFSC, pelo apoio 
com a aula-performance.

Ao ator diEgo dE mEdEiros, pela firmeza solene 
na aula-performance.

À atriz hEloísa marina, pela delicadeza no relato 
da dor.

Aos 50 atores e atrizes, estudantes do CEART, 
que realizaram a aula-perfomance “Berro pelo 
Desterro: fantasmas de Anhatomirim”, pela 
emoção.

PadrE Vilson groh, pela benção aos mortos de 
Anhatomirim.

José alfrEdo BEirão, pelo figurino da aula-
performance.

Juliana schmidt, pela música ao violino, que nos 
fez chorar.

Júnior da Cotempo, pelo carro de som, que foi 
fundamental.

maZinho, que conduziu o carro de som com 
cuidado.

JonE césar dE araúJo, pelo Boitatá de Cascaes.

Valdir agostinho, pela presença do 
Bruxomanéagostinho.

irga shas, pelo Lobisomem da Lagoa. 

adriana aParEcida dE Brito, da FCC, com a 
Feira de Artesanato.

lúcia PraZErEs, porque estar com ela é sempre 
um enorme prazer, e pelos lindos estandartes para 
o cortejo, pelo amor e pela alegria para a festa.

marcElo colaço Paulo, por disponibilizar para 
a confecção do nosso estandarte, a imagem de 
Santa Catarina de Alexandria do artista Rodrigo de 
Haro, a qual integra a sua coleção particular.

gElci “PEninha” coElho, por contar histórias 
de bailes em que todos os seres sobrenaturais se 
encontram.

sandra makowiEcky, porque disse SIM e criou o 
título Grande Baile Místico, e à equipe do Museu 
da Escola Catarinense.

VEra collaço, sandra ramalho E sandra 
mEyEr; bruxas selenitas charmosíssimas e 
competentíssimas do CEART- UDESC.

sílVia lEnZi, exímia arquiteta de sonhos místicos.

rosEli PErEira E fErnando guEdErt, da 
Fundação Franklin Cascaes, pela agilidade, 
competência, alto astral e energia contagiante, 
sempre!

guarda municiPal, que nos ajudou a abrir os 
caminhos para o cortejo, e à Prefeitura Municipal 
de Florianópolis.

ana lúcia coutinho e à fundação catarinEnsE 
dE cultura.

laudElino José sardá, velho bruxo da nossa 
mídia.

roBErto costa, da Propague Doc.Sync, também 
pelo trabalho de mídia e porque foi certeiro na 
escolha de Galvão Bertazzi para criar a linda arte 
do nosso cartaz.

ZEna BEckEr E márcia taschnEr, do 
FloripAmanhã, pelo cuidado com a gastronomia, 
sabores e temperos do nosso lugar.

WKoerich, em especial à márcia koErich, ondina 
da Ilha que sempre nos apoia.

Lojas Koerich, em especial ao Sr. toninho 
koErich, esse “quiridu” e estimado da nossa Ilha.

galVão BErtaZZi, pela arte bruxólica dos 
cartazes.

rodrigo dE haro, pela autorização para uso da 
sua Santa Catarina de Alexandria.

fErnando PErEira oliVEira, alExandrE 
corrEia e equipe da 30 por Segundo Produtora 
de Vídeo, que registrou tudo o que aconteceu 
naquele dia bruxólico.

SESC, pelo apoio à música e à arte.

O 1º Grande Baile Místico só foi possível com a colaboração de muita gente apaixonada pela Ilha de San-
ta Catarina; filhos naturais e adotivos a quem Ondina foi chamar. Ficam registrados aqui os agradecimen-
tos a todos que colaboraram nessa sua primeira edição, no ano de 2019:
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Biah schmidt, pela paciência no design gráfico 
com logomarcas de novos apoios que chegavam 
todo dia.

Paulo E osmarina VillalVa, pelos lindos 
estandartes e pelo vulto de Cascaes.

JB costa, que trouxe o Cruz e Sousa com toda a 
sua elegância.

andréa rihl que trouxe o Frankolino para o 
nosso encanto;

Eduardo ParEdEs, pelo filme “Desterro”.

norma Bruno, pelo apoio de todas as horas, 
sempre!

luíZa filiPPo, pela sensibilidade com que 
registrou nosso evento.

lEonardo lEnZi BarBosa, filho da Sílvia, 
que trouxe energia positiva e pegou pesado, 
colocando cadeiras nos lugares, forrando painéis e 
preparando a festa.

guilhErmE schaEfEr, que também veio 
fotografar, com muito carinho.

claricE fErnandEs, lola damErau, titina 
romariZ, ana luiZa BuEno E simonE BorgEs E 
simonE marçal alVEs, as manezinhas que vieram 
ajudar a colocar o cortejo na rua.

Aos queridos Vanin e graZi, proprietários do 
Café do Museu – Bistrô Antonieta, pela doce 
acolhida em seu ambiente, que se tornou uma sala 
de reuniões para nós, sempre regadas a ótimos 
cafés com bolos e muito mais!

A todos os artistas que, de uma forma ou de ou-
tra, colaboraram para a realização do nosso primei-
ro Grande Baile Místico da Ilha de Santa Catarina 
e que amam a beleza das suas paisagens e a riqueza 
da sua cultura.

E a todos os demais participantes, muitos dos quais 
atenderam ao convite vindo caracterizados.  

Valorizar a natureza, a história e a cultura da Ilha de 
Santa Catarina.  

Essa é a nossa causa! 

A magia está no ar...



“santa catarina de alexandria 
musa das artes e filosofia 
protegei o baile místico 
a linda festa da ilha da magia”


