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Prefácio

Os caminhos de Santa Catarina

Este importante livro que agora chega ao público apresenta o re-
sultado de um longo, inédito e detalhado trabalho de pesquisa 

de autoria do economista e professor universitário Alcides Goularti 
Filho. O autor afirma que começou a trabalhar neste tema a partir de 
2008, mas lendo o material logo concluímos que é o trabalho de uma 
vida inteira. A abordagem escolhida é multidisciplinar, versando so-
bre História, Geografia, Economia, sem perder de vista características 
ambientais, culturais e políticas do processo de crescimento e conso-
lidação da rede viária. Trata-se de uma obra única para que possamos 
entender a história catarinense em seu conjunto. 

Através dos caminhos e estradas vamos acompanhando o cres-
cente domínio da colonização portuguesa e depois a extensão geo-
gráfica dos poderes estatais do Império e da República. As estradas 
possuem o dom de sintetizar um conjunto muito peculiar de fatores: 
a presença do Estado, o crescimento da economia e a colonização 
do território. Através do crescimento das estradas compreendemos 
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a redução constante dos territórios indígenas, o crescente poder dos 
portos, das capitais, além do fluxo da colonização europeia, o avanço 
da pecuária, da agricultura e, mais recentemente, da mineração e da 
indústria. As estradas dão concretude física ao desenvolvimento do 
capitalismo, suas riquezas e suas mazelas.

Santa Catarina possui uma formação geográfica peculiar. O Es-
tado se divide entre uma planície litorânea ao leste e um planalto 
íngreme que desce suavemente à oeste. A Serra Geral, que divide estas 
regiões, é um divisor de águas que separa a bacia platina (para onde 
correm os rios do planalto, como Canoas, Pelotas, Iguaçu e outros) 
das bacias litorâneas, como os rios Itajaí, Itapocu, Araranguá e outros. 
Pela topografia e pouca profundidade dos rios, navegação fluvial teve 
empregos limitados. Sendo inviável uma integração fluvial, desde o 
início da colonização do território a abertura de caminhos terrestres 
foi uma alternativa no rumo da integração catarinense. 

Durante o período colonial Santa Catarina era apenas a peque-
na faixa litorânea onde postavam-se as vilas de Laguna, São José, Des-
terro, São Miguel (hoje Biguaçu) e São Francisco. A partir de 1820, 
com a incorporação do Município de Lages, separado da Província 
de São Paulo, Santa Catarina ganha um novo sertão, uma enorme 
área de expansão a oeste, com territórios ainda pouco definidos em 
sua demarcação, tanto em seus limites internacionais, que só foram 
resolvidos com a Argentina em 1895 (através da arbitragem do Pre-
sidente Cleveland), como em suas divisas estaduais, que só foram 
concluídas com o Paraná em 1916 (com o Acordo ao final da Guerra 
do Contestado). A construção dos caminhos e estradas do planalto 
era orientada, entre outros fatores, pela disputa territorial.

A barreira da Serra Geral era o principal obstáculo à integra-
ção viária da Província e, mesmo depois da República permaneceu 
sendo um sério desafio. Os custos de construção de estradas quando 
o comércio era inicialmente muito baixo entre as regiões estimulava 
o isolamento entre os municípios e a permanente precariedade dos 
caminhos. Digo caminhos, pois se tratava principalmente de picadas 
abertas nas matas que serviam de caminho para cargueiros de mu-
las que levavam mercadorias do litoral ao planalto e de gado vacum 
que descia do planalto para abastecer as vilas do litoral. Estes eram 
os casos das estradas Lages-Laguna, Lages-Estreito, Curitibanos-Blu-
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menau e São Bento-Joinville. Estas quatro estradas eram pontos no-
dais de integração e comércio entre planalto e litoral, sendo ao longo 
de todo o século XIX e primeiras décadas do séc. XX praticamente 
transitáveis unicamente para tropas de mulas e o gado. Apenas a Es-
trada Dona Francisca, em alguns momentos, permitia o trânsito de 
carroças, o que era raro. As distâncias não eram contadas em léguas 
ou quilômetros, mas em número de dias de viagem. Uma viagem de 
tropas de mulas de Florianópolis à Lages, em 1912, com o tempo 
bom, durava 12 dias. Com chuvas e quedas de barreiras no caminho 
este tempo poderia duplicar.

O autor reconstrói os contextos históricos vivenciados em San-
ta Catarina, desde o aproveitamento das antigas trilhas indígenas pe-
los colonizadores, como a Caminho de Peabirú que ligava o litoral 
de Santa Catarina ao Paraguai e aos Andes, como as diversas vias 
abertas a facão que ligavam as vilas catarinenses. Os caminhos catari-
nenses foram construídos por braços indígenas e africanos, ou mui-
tas vezes com os braços de soldados sujeitos ao recrutamento militar 
forçado ou de colonos europeus endividados, em busca de parcos 
 rendimentos.

Como o trânsito de mulas com suas bruacas lotadas de merca-
dorias era sazonal, frequentemente estes caminhos se fechavam com o 
crescimento natural da vegetação, o que ampliava seus custos de ma-
nutenção. Por muitas oportunidades projetos ferroviários foram pla-
nejados para superar estas dificuldades físicas. As Províncias do Para-
ná e de São Paulo venceram estas barreiras físicas ainda no século XIX 
com a construção de ferrovias, como a Santos-Jundiaí (inaugurada 
em 1865) e a Paranaguá-Curitiba (inaugurada em 1885). Mas Santa 
Catarina não possuía capitais para esta empreitada, nem projeção po-
lítica nacional que viabilizasse este investimento por parte do governo 
imperial. Então, a alternativa local foi perseverar na manutenção e 
ampliação dos caminhos existentes, ora recorrendo à empreiteiros, 
ora se empregando soldados das Colônias Militares. 

A pobreza e a escassez de recursos públicos acompanharam a 
história catarinense desde cedo. Como a arrecadação de impostos 
era baixa, os investimentos na ampliação e manutenção da malha 
viária eram modestos. Como a malha viária era acanhada e o comér-
cio demandava altos custos de transporte, a arrecadação de impostos 
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continuava resultando baixa, fechando-se um circuito de pobreza e 
baixo investimento. Por muito tempo Santa Catarina sofreu os efeitos 
deste fenômeno de autorreprodução da pobreza. Mesmo nas regiões 
coloniais mais prósperas, por muitos anos os imigrantes assentados 
tiveram dificuldades para a comercialização de seus excedentes, tais 
eram os resultados da descapitalização e da precariedade das estradas. 
No entanto, o autor nos adverte para a linguagem dos relatórios, do-
cumentos oficiais e reportagens de visitantes. As comparações que 
frequentemente eram realizadas entre Santa Catarina e outras regiões 
e países são, frequentemente, injustas, idealizadas e descontextualiza-
das. No mundo todo havia dificuldades sérias de transportes duran-
te o longo período cronológico abordado. Conhecer a abertura dos 
caminhos catarinenses é estudar suas forças e fraquezas, mas mesmo 
precários, estes caminhos serviram de polos de comunicação, comér-
cio, trânsito de soldados, artérias para mercadorias.

É impressionante a quantidade de fontes consultadas pelo au-
tor. Há um enorme acervo de Relatórios de Presidentes de Província, 
Mensagens de Governadores, crônicas de viajantes estrangeiros, ofí-
cios e telegramas de secretários de obras públicas e viação, correspon-
dência com Governo Federal e outros Estados, além de abundante 
literatura histórica. Há uma especial recuperação cartográfica, com a 
reprodução de mapas originais das estradas, o que dá uma informa-
ção substancial do progressivo aumento da legibilidade do território 
e da sociedade por parte do aparelho de estado.

Na segunda metade do século XX, com a ampliação da explo-
ração madeireira no planalto, o desenvolvimento da integração entre 
a pequena propriedade e a indústria, o crescimento da avicultura e 
suinocultura e a intensificação da mineração no sul do Estado, par-
ticularmente a partir do financiamento federal durante a Ditadura 
Militar iniciada em 1964, acontece um rápido impulso na constru-
ção e pavimentação de estradas. As escalas de investimento represen-
tam uma aceleração no ritmo de desenvolvimento capitalista e na 
integração viária de diferentes polos de desenvolvimento. Mas este 
investimento aconteceu sobre uma estrutura preexistente, construída 
ao longo de séculos. Este é um dos ensinamentos-chave desta obra, as 
estradas são o resultado de camadas geoeconômicas. São produto do 
conhecimento, trabalho e empenho de diferentes gerações. 
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O ineditismo da obra se deve ao fato de que nenhum autor ain-
da tenha encarado o conjunto deste desafio, reunindo estudos e do-
cumentações por mais de três séculos de história. A visão de conjunto 
que este trabalho proporciona é um verdadeiro privilégio aos leitores 
e um marco definitivo para a historiografia. Este livro, embora seja 
uma obra especializada na área de História Econômica, rica no acervo 
de informações e no resultado de longa pesquisa, é de leitura direta e 
agradável, perfeitamente acessível ao grande público, sem perder em 
profundidade de análise. Boa leitura!

Florianópolis, agosto de 2021.

Paulo Pinheiro Machado
Departamento de História — UFSC
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Introdução

Este livro é o resultado de uma pesquisa que iniciei em 2008, a 
qual se estendeu até 2021, sobre a história econômica dos trans-

portes terrestres (caminhos, estradas e rodovias) em Santa Catarina. 
Ele é um desdobramento ampliado de temas específicos presentes em 
meu livro Formação Econômica de Santa Catarina. 

Nos três primeiros anos, a pesquisa contou com o apoio finan-
ceiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de 
Santa Catarina (FAPESC) e da Universidade do Extremo Sul Cata-
rinense (UNESC). Inicialmente, o objetivo era estudar as unidades 
do complexo ervateiro no planalto norte-catarinense, que incluíam a 
Estrada Dona Francisca. Esse projeto contou então com o apoio da 
UNESC, por meio do programa de iniciação científica (2008), e do 
CNPq, via edital Universal (2009) e Bolsa de Produtividade (2010-
2012). 
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O segundo momento foi um estudo sobre a integração do lito-
ral sul com o planalto serrano, que incluía a Estrada de Laguna a La-
ges. O projeto foi financiado pelo CNPq — editais Universal (2010) 
e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (2010) —, pela FAPESC 
— edital Universal (2010) — e pela UNESC — edital Grupo de Pes-
quisa (2010-2012). O restante dos artigos escrevi entre 2012 e 2021 
com base nas fontes coletadas durante minhas saídas de campo e nas 
pesquisas realizadas em bibliotecas e arquivos. Portanto, este livro é o 
resultado de uma “era desenvolvimentista”.

Em uma perspectiva mais ampla, esta pesquisa se insere dentro 
de uma agenda de investigação que venho realizando sobre a história 
econômica dos transportes e das comunicações em Santa Catarina 
desde 2003. A primeira etapa resultou no livro Porto, ferrovias e nave-
gação em Santa Catarina (2013). Esta, sobre os transportes terrestres, 
compreende a segunda etapa da pesquisa. A terceira está em fase final 
de conclusão e versa sobre os meios de comunicação (correios, telé-
grafos e telefonia). A última etapa, que aborda sobre os transportes 
aéreos, ainda está em andamento. 

Após concluir os artigos sobre a Estrada Dona Francisca e a 
Estrada de Laguna a Lages, segui pesquisando e escrevendo sobre o 
tema por mais de 10 anos, sem vínculo com algum projeto de pesqui-
sa. O que manteve minha disciplina e persistência no tema foi meu 
interesse em melhor compreender a formação econômica e socioes-
pacial de Santa Catarina.

As fontes utilizadas para a escrita dos capítulos foram obtidas 
nas seguintes instituições: Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Arquivo Histórico do 
Exército, no Rio de Janeiro; bibliotecas do Senado Federal, da Câma-
ra dos Deputados e do Ministério dos Transportes, em Brasília; Ar-
quivo Público e Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba; Arquivo 
Público do Estado de Santa Catarina, Biblioteca Pública do Estado 
de Santa Catarina, Centro de Memória da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina e Coleção de Obras da Biblioteca da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Também rea-
lizei pesquisas nas bibliotecas e nos arquivos municipais em Joinville, 
Blumenau, Rio do Sul, Itajaí, Lages, Caçador, São Bento do Sul, Rio 
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Negrinho, Mafra, Canoinhas, Porto União e Orleans. Além de diver-
sas bibliotecas universitárias de Santa Catarina.

As principais fontes utilizadas foram: relatórios oficiais, corres-
pondências de engenheiros, mapas, jornais, legislações, almanaques, 
guias rodoviários, álbuns comemorativos e obras raras. Destaco dois 
importantes acervos digitais, a Hemeroteca da Biblioteca Nacional e 
a Hemeroteca Digital Catarinense.

Em paralelo com a execução da pesquisa, realizei quatro ex-
posições de cartografia histórica de Santa Catarina na UNESC e na 
UDESC, cujo tema central foi a integração territorial. Os mapas eu 
obtive na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional e no Arquivo 
Histórico do Exército. Também realizei saídas de campo para fazer 
reconhecimentos in loco de todas as estradas aqui apresentadas.

Em uma perspectiva crítico-social, meu objetivo é compreen-
der a trajetória dos transportes terrestres (caminhos, estradas e ro-
dovias) dentro da formação econômica e socioespacial de Santa 
Catarina, aproximando o diálogo da Economia com a História e a 
Geografia.

Como categorias de análise, entendo os transportes terrestres 
como um tipo específico de camada geoeconômica que integra os 
sistemas regionais de economia. Camada geoeconômica e sistema 
regional são formas de adensamento do Estado e do capital no 
território. As camadas geoeconômicas são compostas por disponibi-
lidades materiais que possibilitam a realização da circulação e dos flu-
xos (transportes, comunicações, energia, abastecimento). Os sistemas 
regionais de economia são formados por complexos regionais (agrá-
rio, extrativista e industrial), polos industriais e setores produtivos. 
No interior dos sistemas regionais, combinam-se as diversas camadas 
geoeconômicas que promovem a diversificação econômica. Dentro 
de um sistema regional de economia, uma estrada, enquanto inves-
timento público, constitui-se a camada geoeconômica que adensa o 
Estado no território. O Estado se faz presente no lugar por meio da 
institucionalização das esferas da existência e atuando na regulação e 
na intervenção direta na economia.

Podemos pensar em uma estrada como uma camada geoeco-
nômica no longo processo de transformação dos espaços naturais 
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em espaços de valorização do valor. Para consolidar uma ocupação 
territorial e transformá-la de um espaço natural para um espaço de 
valorização do valor, exige-se uma expansão demográfica que pode 
ocorrer por meio da colonização, imigração e migração. Para  garantir 
a permanência dessa população no território (por exemplo, nos nú-
cleos coloniais), são necessárias condições mínimas de reprodução da 
sua existência como a infraestrutura social básica (por exemplo, uma 
estrada), cujas obras, em larga medida, dependem de ações do Estado. 

Os investimentos públicos, porém, ocorrem quando há, mi-
nimamente, disponibilidade orçamentária para executá-los, uma vez 
que, em um primeiro momento, estão vinculados ao aumento da 
arrecadação tributária, a qual depende do movimento econômico, 
cujo aumento está vinculado, entre outras fontes, às melhorias na 
produção e na circulação dos bens e dos serviços. 

Mais e melhores estradas promovem a diversificação econô-
mica, contribuem para o aumento da arrecadação tributária, para a 
 consolidação da expansão demográfica e para a ocupação territorial. 
No entanto, todas as fases dessa formação econômica exigem uma 
ação direta do Estado, fazendo da intervenção estatal a “permanên-
cia” na longa duração dos estudos sobre os transportes terrestres em 
Santa Catarina.

Também podemos pensar em uma estrada como elemento de 
uma “rica totalidade”, que resulta de múltiplas determinações. Se a 
presença de uma estrada contribui para a ocupação territorial, para 
a expansão demográfica, para a manutenção da população no terri-
tório, para a diversificação econômica e para o aumento da arrecada-
ção, então ela também é uma “permanência”. O ponto de partida e 
o ponto de chegada para entendermos a transformação dos espaços 
naturais em espaços de valorização do valor. Estrada é um instrumen-
to que incorpora e transfere valor ao seu entorno. Portanto, vetor do 
crescimento e do possível desenvolvimento socioeconômico.

Estudando a trajetória do sistema viário catarinense desde o sé-
culo XVIII, podemos observar a constituição de uma rede de vilas e 
cidades que se entrelaçavam, criando disponibilidades materiais para 
a formação de um mercado interno. Do ponto de vista socioespacial, 
durante o século XIX, podemos olhar para Santa Catarina como um 
território de passagem se ressaltarmos apenas o movimento das tro-
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pas no Caminho de Viamão a Sorocaba; como uma economia de 
subsistência se destacarmos as atividades de reprodução simples no 
litoral colonizado por imigrantes açorianos ou como um mercado 
interno em formação se observamos os diversos fluxos que havia 
nos caminhos e nas estradas que integravam vilas e cidades do litoral 
(sul, leste e norte), do planalto (serrano e norte) e do oeste (meio-oes-
te e extremo oeste) catarinense. Talvez o mais correto seria afirmar 
que esses três movimentos se combinavam no tempo e no espaço 
com algumas predominâncias e colocavam-se à frente do processo 
de acumulação de algumas atividades específicas. Como foi a econo-
mia mercantil do tropeirismo e da pecuária no planalto, a economia 
de reprodução simples no litoral e a pequena produção mercantil 
nas áreas de colonização. Os caminhos e as estradas integravam essas 
unidades de “regimes de produção e circulação” e criavam condições 
para a formação dos sistemas regionais de economia.

Se aceitarmos a hipótese de que, ao longo dos séculos XIX e XX, 
os caminhos e as estradas integraram unidades e formaram sistemas, 
teremos que ir além do discurso da perpétua lentidão dos trans-
portes terrestres e observar a constante circulação que as estradas 
proporcionavam. A história econômica dos caminhos, das estradas e 
das rodovias em Santa Catarina é a trajetória do secular choque dos 
contrários entre a longevidade do intransitável com a permanente 
circulação.

A síntese gerada do choque dos contrários é a realidade da 
economia catarinense, ou seja, uma economia dinâmica pautada na 
especialização regional, na diversificação econômica e na integração 
produtiva. Uma economia dinâmica que convive lado a lado com as 
desigualdades sociais, a concentração de renda e o conservadorismo 
político e social. É parte constitutiva da modernização conservadora 
do Brasil, que nos últimos anos abandonou o projeto modernizador e 
assumiu com mais ênfase o caráter conservador. Resistir a esse avanço 
conservador e colaborar na construção de um projeto mais igualitário 
de sociedade é um compromisso que assumo contidamente nas mi-
nhas lutas e nas minhas atividades acadêmicas.


