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Durante o período do Estado Novo, nosso país vivenciou o momento histórico de 

maior utilização de cantos cívico-patrióticos no ambiente educacional. Essa prática educativa 

foi efetivada paulatinamente durante os anos 30 e 40 devido à aplicação do projeto-

pedagógico musical de Canto Orfeônico capitaneado por Villa-Lobos. O maestro tinha como 

princípio propagar a música como elemento de cultura e civismo visando nacionalizar, 

disciplinar coletivamente e socializar a juventude através da transmissão de conhecimentos 

musicais via Canto Orfeônico. O repertório musical consistia em canções nacionalistas que 

exaltasse à terra brasileira, trabalho, heróis da pátria, cidadania hábitos de boa conduta, 

canções folclóricas de caráter cívico-patrióticas, Hino Nacional e Hino à Bandeira Brasileira. 

Esse repertório nacionalista praticado nas salas de aulas deveria ser apresentado em 

programações cívicas no ambiente escolar, nas praças públicas, teatros e desfiles de rua. 

Assim, segundo ele, “o Canto Orfeônico, seria capaz de atingir um número muito maior de 

crianças e adolescentes, e, conseqüentemente famílias, servindo como meio propagador de 

mensagens de motivação nacional-ufanista” (VILLA-LOBOS, 1973, p. 23.) O Governo 

Vargas, empenhado na construção de uma Nova Nação Brasileira, teve interesse em 

patrocinar esse projeto transformando-o num grande investimento em termos de educação 

musical e artística. O Canto Orfeônico tornou-se obrigatório em toda a rede escolar do país 

por meio de Decretos e Leis, como parte integrante da campanha de nacionalização desse 

regime autoritário. 

 Getúlio Vargas e a intelectualidade cooptada se uniram na aplicação de um projeto 

específico de nacionalização que atuava de forma coerciva visando à assimilação cultural a 

partir dos estabelecimentos de ensino primário. Os pilares do projeto de nacionalização 

estavam firmados em conteúdos nacionais, sendo eles, a imposição do uso da língua 

portuguesa, propagação da história mitificada dos grandes vultos (heróis nacionais), 

disseminação dos hinos pátrios via canto orfeônico e culto às autoridades. D’Araujo fala que 

“a cultura e as tradições nacionais deveriam ser assimiladas por meio da escola” (2000, p. 35). 

Esse motivo conduziu a padronização do ensino, com conteúdos nacionalistas para todos os 

cursos, foi determinada pelo sistema federal e estadual, a fim de garantir a desejada 

homogeneidade. A educação foi considerada instrumento de inserção dos princípios do 

Estado Novo. 



Embora todos estes elementos culturais estivessem presentes nessa bem orquestrada 

ação governamental, parece que o canto orfeônico foi o catalisador de todos eles, 

potencializando as ações de cada um, de forma interdisciplinar. Pois, “a música penetra no 

universo do sensível, como um evento sonoro, e estimula nossos sentidos”. (FERNANDES, 

2008, p. 86). 

Os dirigentes da educação catarinense em consonância com o pensamento nacional a 

esse respeito, também consideraram o ensino da música como importante fator de 

nacionalização. Em relatórios oficiais de inspetores, Superintendente da Educação e do 

Secretário de Estado do Interior, Justiça, Educação e Saúde, encontram-se vestígios escritos 

que registram a importância dada ao ensino da música nas escolas. Sebastião de Oliveira 

Rocha, superintendente Geral do Ensino desse Estado, no ano 1938, anunciou em seus 

relatórios oficiais a necessidade de trabalhar com a música nacionalista nas escolas 

catarinense. Ele comentou que “a música é a linguagem mais própria para exprimir os mais 

íntimos sentimentos e que o ensino da música seria o auxiliador poderoso da obra 

nacionalizadora” (Relatório do Departamento de Educação, 1938, p. 393 – 395).  

Em Santa Catarina, as ações nacionalistas revestiram-se de um caráter intenso e 

urgente em função da existência de grande número de imigrantes. Formar cidadãos com 

sentimentos pátrios brasileiros tornou-se o foco central do programa governamental de Nereu 

Ramos. Segundo D’Aquino (1942, p. 30-32), Secretário de Estado do referido período, os 

núcleos étnicos, especialmente as colônias germânicas, representavam alto risco para o 

programa nacionalista brasileiro. Eles formavam colônias e seguiam os costumes europeus. 

Continuavam falando sua língua de origem, cantando as músicas que preservavam seus 

valores culturais e mantinham escolas para seus filhos, que educavam nos princípios de seu 

país de origem. Essas práticas contrariavam o movimento nacionalista desencadeado no plano 

federal. 

Os dirigentes do Estado consideraram que a escola seria o local mais apropriado para 

preparar os novos brasileiros dentro do verdadeiro espírito de nacionalidade. Essa instituição 

educativa deveria ser uma oficina de caracteres adaptáveis ao regime político brasileiro. 

Assim, o Canto Orfeônico fixou-se no currículo escolar como parte do projeto nacionalizador. 

Para que esse plano fosse aplicado devidamente encarregaram o Inspetor Federal das Escolas 

Subvencionadas, João dos Santos Areão, para assumir a responsabilidade de orientar e 

fiscalizar essa modalidade de ensino em todo o território catarinense. Ele considerava o Canto 

Orfeônico um fator primordial nesse processo. Sua concepção era que “através do canto seria 



possível levar às longínquas escolas espalhadas pelos sertões colonizados por estrangeiros, a 

palavra vivificadora da alma nacional” (AREÃO. Relatório, 3º trim.,1939. p. 9).  Desde a 

primeira notificação do referido cargo, Areão já especificou claramente sua posição quanto à 

função do Canto Orfeônico na educação nacionalista, declarando que “o ensino do Canto 

Orfeônico nos grupos escolares, atuaria como fator de nacionalização, a fim de preencher uma 

falha existente no ensino, principalmente nos meios influenciados pelo espírito germânico”. 

(AREÃO. Relatório, 1º trim.,1939. p. 4) A exposição das opiniões de Areão sobre o Canto 

Orfeônico no contexto da formação de uma nova cultura, utilizando a escola como centro 

propagador, descritos nos relatórios oficiais, revela importância dada a música para consolidar 

do espírito nacionalista e patriótico das novas gerações.  

Estes discursos estão repletos de representações das crenças e intenções dos dirigentes 

da educação catarinense que atuaram nas décadas de 30 e 40. Mas, como nem sempre os 

documentos oficiais revelam o que as pessoas que estiveram inseridas naquele contexto 

histórico sentiram, vivenciaram, buscou-se recorrer ao procedimento metodológico da história 

oral. Este método permitiu dialogar com o passado, levando em consideração as 

representações construídas pela memória de informantes que participaram daquela 

experiência impar. Algumas professoras, hoje aposentadas, que ministraram aulas naquela 

época, bem como alunas do Curso Normal, contaram sobre aqueles episódios de euforia 

nacional. Cantarolaram as canções nacionalistas que faziam parte do cotidiano educativo e 

falaram dos grandes eventos cívicos ocorridos na cidade e em suas escolas semanalmente. 

Também foi significativo ouvir alguns protagonistas italianos e alemães, que eram alvo do 

processo nacionalizador. 

Isabel Lins, foi estudante do Curso Normal do Instituto de Educação de Florianópolis, 

na época da guerra e depois de formada foi atuar como professora na cidade de Rio do Sul, 

SC. Ela conta como os hinos, canções e marchas, enchiam de entusiasmo os corações 

daquelas futuras professoras, motivando-as a participarem dos ideais nacionalistas. A 

entrevistada disse que havia interesse dos dirigentes da Nação em despertar o entusiasmo da 

mocidade. Era necessário despertar os sentimentos de brasilidade, naqueles que seriam os 

responsáveis pelas práticas nacionalistas. No seu depoimento está claro que durante o Curso 

de formação de professores, havia um preparo através das disciplinas e atividades curriculares 

que os induzia a servirem a pátria na arte de ensinar, e fala:  

Muitos hinos, canções, marchas faziam parte do nosso entusiasmo de estudantes 
numa época de incertezas mil, a 2ª guerra mundial. Neste mesmo período 
estávamos nos preparando para, após a formatura, seguirmos para o interior do 



Estado para participarmos da campanha de nacionalização do Ensino primário, que 
duraram vários anos. Éramos orientados para atuar no cultivo da língua Nacional 
em prosa e verso, e, através dos cantos e hinos pátrios. (LINS, Isabel. 81 anos. 
Entrevista. 13/12/2005). 

E, no momento da entrevista, começou a cantar as músicas com muita espontaneidade, 

como que querendo viver novamente aqueles momentos. Entoa as músicas com muita 

afinação e entusiasmo as músicas “Estudante do Brasil e Mocidade Brasileira”. Isabel faz 

questão de mencionar que as músicas eram cantadas marchando, quase todas as tardes no 

pátio da escolas e nas cerimônias cívicas nos desfiles de rua. Outra coisa que chama a atenção 

é que entre as canções ela falou e repetiu que “as músicas possuem ritmo de marcha, e são 

músicas que dão energia”. Faz questão de mencionar que essas músicas eram próprias para se 

cantar marchando. Essas canções possuem rítmos e andamentos musicais que parecem 

obedecer a um padrão que induz à disciplina do corpo, associado ao andar e marchar, 

destinada a regular ou acompanhar os movimentos das pessoas, mantendo a cadência, 

principalmente em sentido militar. 

As letras dessas canções comportam os ideais pensados para o país. “Mocidade” se 

apresenta como certeza do futuro da Pátria, defensora da Nação. Cantada em época de guerra 

quase todas as tardes e acompanhada de marcha, utiliza linguagem explicitamente militar com 

frases como “cerremos fileiras” e “empunhemos o fuzil”. A letra ainda faz os cantores se 

apresentarem como paladinos da nação. “Estudante do Brasil” por sua vez apresenta o 

estudante como tendo a maior missão de lutar incessantemente para tornar bem maior o 

Brasil, com as passadas firmes dos alunos em marcha ecoando as palavras da canção 

“marchar, marchar para frente”. As crianças são representadas neste momento, pelas letras 

dos hinos e canções como soldados do Brasil. Por isto deveriam lutar e também estudar por 

ele. Não é de se estranhar que estas músicas durante o tempo da guerra, eram executadas 

quase todos os dias. Mas mesmo após o conflito terminado elas continuaram a manter sua 

força na conclamação figurada de vitória.  

A depoente Isabel Lins, para exemplificar que os alunos cantavam e marchavam num 

ato simultâneo durante o desfile de rua, mostrou dois álbuns fotográficos que guardam as 

imagens daquelas práticas escolar presente entre as décadas de 30 e 40. Essas relíquias 

pertenceram à professora Izolete Elisa Gouveiai, que mais tarde repassou essa herança a sua 

sobrinha Isabel Lins. Estes álbuns estão repletos de retratos escolares e postais colecionados 

por essa professora, referente aos tempos de Getúlio Vargas, durante a vigência do Estado 



Novo. Essas imagens são representações do mundo elaborado que objetivaram serem vistas e 

revelam o envolvimento do universo escolar com as práticas cívicas em determinados 

momentos da história, nos quais a música se fez presente como parte do rito de unificação 

daquele imaginário social. Cada detalhe observado está carregado de significações e 

representações da realidade no sentido utilizado por Roger Cahrtier (1990, p. 27). Esses 

eventos faziam parte de um movimento intencional orquestrado pela política do período 

vigente, na construção social que valorizava certa cultura cívica. 

Cacilda Moser também menciona como todos os espaços do cotidiano escolar eram 

usados para inculcar os princípios de brasilidade através dos sons nacionalistas. Ela conta que 

quando era professora em Rodeio, no ano de 1943, foi organizado um pic-nic com finalidade 

educativa e recreativa. Nesse dia, João dos Santos Areão, Inspetor Federal das Escolas 

Subvencionadas, estava presente e acompanhou o passeio. Ela fala com muita emoção e 

nostalgia, ao narrar que em meio ao pic-nic, o professor Areão reuniu o grupo para cantar uma 

música de sua própria autoria. A nova canção aprendida naquele passeio escolar intitulava-se 

“Patriotismo da Vovó”. A letra da primeira frase da música, já provoca sentimentos 

nostálgicos e saudosistas, pois assim começa: “quando estamos no campo em repouso, 

recordamos as lindas histórias que vovó contava do Brasil, seus heróis, suas glórias”. A 

professora Cacilda relatou que o côro dessa canção foi entoado a duas vozes. “Ninguém 

conhecia a música; aprendemos ali mesmo e uma parte nós fizemos a duas vozes, ficou muito 

bonito. O inspetor era simpático e ensinava bem”. (MOSER, Cacilda Miranda. Entrevista. 

15/11/2006.) 

Ao examinar a partitura desta canção, percebe-se que sua composição possui melodia 

e harmonia fáceis de serem assimiladas. Como quase todas as músicas nacionalistas, a 

extensão vocal era própria para as vozes infanto-juvenis. A estrutura musical também permite 

rápido aprendizado. Esta canção foi escrita em compasso quaternário. As estrofes estão na 

tonalidade de dó menor, evocando certa nostalgia, mas, quando entra na parte do coro, há 

modulação que transpõe a música para tonalidade de Dó Maior, tornando-a alegre e vibrante, 

animando as palavras da canção: “Pois vovó mesmo sendo velha, sentia o dulçor da canção 

prazenteira/Que há de sempre sentir a mulher que por sorte nasceu brasileira”ii. A letra do 

coro evoca o sentimento de pertença e orgulho para os nascidos no Brasil. A letra do coro 

evoca o sentimento de pertença e orgulho para os nascidos no Brasil. Este fato ocorreu no ano 

em que a professora Cacilda iniciou seu magistério. Ela havia concluído o curso normal em 

Florianópolis, e o professor Elpídio Barbosa, Diretor Geral do Departamento de Educação, a 



convidou para trabalhar no interior do Estado, na cidade de Rodeio, no Grupo Escolar 

Osvaldo Cruz.  

Esses sons de brasilidade buscavam produzido patriotismo no imaginário dos 

estudantes. Essas palavras repetidas à exaustão em cânticos entoados garbosamente, com o 

entusiasmo natural de vozes em tenra idade, mesmo em ambientes recreativos. O resultado 

esperado pelas autoridades era mais notório, tendo em vista que era conseguido sob as 

ameaças ou represálias, aos que não conseguissem pronunciar adequadamente o idioma da 

Terra que os viu nascer. 

Elizabeth Feldhaus Martinhago, descendente de alemães lembra que sofreu maus 

tratos psicológicos na escola. Numa ocasião de um dia sete de setembro, no período da guerra, 

ela, com apenas sete anos de idade, em determinado momento da programação cívica foi 

empurrada pela professora para à frente dos alunos, com a ordem: “Canta sua quinta coluna, 

canta”. (apud. FÁVERI, 2004, p. 125). Embora Elizabeth não soubesse cantar em português, 

procurou obedecer para evitar outros castigos. Imediatamente começou a pular e fingir que 

cantava. “A gente tinha que pular junto porque não sabia cantar em brasileiro, como eles 

estavam cantando” (Idem).  

Leonor Belz, outra depoente de origem alemã, que viveu sua infância e juventude na 

cidade de Blumenau, também se lembrou das canções associando-as aos sentimentos de dor e 

discriminação que viveu nessa época.  Ela conta que gostava muito de cantar, mas ficava triste 

porque não sabia pronunciar direito as palavras em brasileiro, e com tristeza revelou, “eu não 

cantava como devia, pronunciando correto, por isso alguns colegas me empurravam e riam 

de mim, me chamavam de quinta coluna e criticavam meus olhos azuis. Ai como eu tinha 

vontade de arrancar meus olhos, ou mudar de cor!” (BELZ, Leonor. 74 anos. Entrevista. Rio 

do Sul, 04/02/2006). Ela cobre os olhos com as duas mãos e quando tira as mãos do rosto, 

pode-se observar que seus olhos estão vermelhos, mareados de lágrimas. As más lembranças, 

não se referem à estrutura musical em si, mesmo porque, esta foi inspirada no estilo musical 

europeu da época. Não cantar os hinos pátrios do Brasil, ou pronunciar as palavras de forma 

incorreta, provocava represálias que produziam ressentimentos em muitos imigrantes. A 

professora brasileira Isabel também relata sobre a obrigação de cantar na escola:  

Lembro-me do aluno Hegon Hegel, descendente de alemães, alemãozinho de 
cabelinhos bem branquinhos, que apresentava uma certa irregularidade na 
pronúncia do português, o que era comum, pois em casa só falavam o alemão. 



Lembro-me quando ele cantava com a pronúncia arrastada o Hino Nacional e 
outros cânticos. (Ela o imita cantando com sotaque alemão). 
O aluno não precisava entender o que cantava; o que interessava era que cantasse. 
Os alunos sempre cantavam. Eles ficavam enfileirados e cantavam. Sabe é que as 
notas musicais ficam nos sentidos, e aos poucos eles iam criando amor a pátria 
deles. Porque a pátria deles era aqui no Brasil, terra que lhes deu abrigo. A gente 
precisava inculcar na mente deles os valores de amor a Pátria onde nasceram, ou 
que os recebeu. 
Eles dessa forma aos pouquinhos iam entendendo que aqui é a Pátria deles, que lhes 
dá comida e acolhida. Como era lindo ouvir as canções das crianças...! (LINS. 
Entrevista citada).  
 

Essa obrigatoriedade de cantar mesmo sem entender, era levada muito a sério pelo 

governo. O ato de cantar carregava o simbólico da representação da brasilidade. 

Conseqüentemente, quem não cantasse era visto como “inimigo” da Pátria e identificado pelo 

termo “quinta coluna”. Baczko (1985, p. 297) ao discutir questões relacionadas ao imaginário 

social, percebe que os símbolos e mitos que podem tornar-se elementos poderosos de projeção 

de interesses, aspirações e medos, podem até mesmo plasmar visões do mundo e modelar 

condutas.   

Ingo Lubitz, descendente de alemães, é outro que lembra com muita mágoa daqueles 

tempos, o auge do nacionalismo (1937-1945). A razão do ressentimento é que seu pai, o 

senhor Guilherme, embora tenha sido um bom professor, por causa da campanha de 

nacionalização não pode mais cumprir sua vocação. O professor Guilherme amava ensinar e 

ministrava aulas em duas escolas. Andava horas a pé para dar atender ambas as escolas. Seu 

Ingo conta que todos os alunos de seu pai aprenderam a cantar em português o Hino Nacional 

e as músicas do cancioneiro escolar, mesmo sem falar o idioma brasileiro. Ele justifica que os 

alunos não entendiam o português, portanto era necessário ministrar as aulas no idioma que as 

crianças pudessem entender para aprender. Assim sendo, de acordo com as políticas 

governamentais da época, suas escolas foram fechadasiii.  Ingo também foi aluno de seu pai e 

relata como cumpriam as exigências do patriotismo brasileiro: 

Eu estudei até a 4ª série do ensino primário com ele. O idioma usado nas aulas era a 
nossa língua o alemão, mas ele sabia um pouco do português, e realizava as 
cerimônias cívicas de exaltação ao Brasil semanalmente, conforme a solicitação 
governamental. Meu pai até nos ensinou a cantar o Hino Nacional brasileiro; 
também hasteávamos a bandeira e cantávamos o hino de saudação à bandeira. É 
claro que, sem dúvida, a nossa pátria era a Alemanha, mas não fazia diferença 
alguma cantar ou deixar de cantar o Hino Nacional brasileiro. Não 
entendíamos nada mesmo, era como papagaio, não significava nada, a gente 
sabia que precisava cantar aquelas músicas em português. Nós não sabíamos 
se falava palavra bonita ou feia. (risos).  A gente hasteava a bandeira brasileira 
toda semana, e cantava em português uma música para saudar a bandeira. [grifo 
meu] (LUBITZ, Ingo. 82 anos. Entrevista. 04/02/2006.) 



O depoente se recorda das cerimônias cívicas ocorridas semanalmente, visando 

homenagear exaltar a Pátria brasileira, mas com lágrimas nos olhos, ele fala que este 

“patriotismo” não foi suficiente para garantir a estabilidade da profissão de seu pai, porque ele 

era alemão. Ingo conta, por sugestão do o pastor da igreja, o professor Guilherme continuou 

ministrando aulas, fazendo de conta que eram aulas de bíblia, já que ensinamento religioso era 

permitido. Mas, mesmo nessas aulas clandestinas, ocorridas na igreja, os alunos cantavam o 

Hino Nacional, da bandeira e hasteavam a bandeira. Porém, alguém delatou que não seu pai 

não ensinava só bíblia, mas ministrava todas as disciplinas de uma escola regular. Portanto, e 

seu pai foi perseguido e até preso. Depois do incidente deve que trabalhar na roça para 

sustentar a família. 

Esta atitude de resistência velada, como a continuação de ensinar, mesmo que de 

forma mascarada em aulas de religião e a tentativa de sobrepujar as restrições impostas pelo 

poder dominante por parte do professor alemão Guilherme, nos reportam aos estudos de nos 

reportam aos estudos de Pierre Ansart, (2001. p.18) quanto fala dos ressentimentos. As 

canções, segundo o relato de Ingo, “não significavam nada”. Este não significar nada, possui 

significado, está carregado de ressentimento causado pela perseguição de seu povo, prisão de 

seu pai e anulação de seu idioma e o conseqüente desenraizamento de sua pátria, a Alemanha. 

Nesse sentido, a análise sobre a força dos sentimentos, fundamentada nos escritos da madame 

Stäel, discutida por Bresciani, (2002. p.32.) ganha importância, pois a autora opina que esse 

seria um espaço de liberdade, que não poderia ser penetrado pela violência, mas poderia 

tornar-se um espaço aberto à educação e aos argumentos da razão. Os sentimentos de amor do 

sr. Ingo, continuaram unidos à sua pátria de origem, a Alemanha, paixão essa, plasmada nas 

suas emoções por seus pais. O movimento estadonovista não o tornou brasileiro em seu 

imaginário. 

As palavras proferidas pelo sr. Ingo: “É claro, que sem dúvida, a nossa pátria era a 

Alemanha; não fazia diferença alguma cantar ou deixar de cantar o Hino Nacional 

brasileiro; não entendíamos nada mesmo, não significava nada”, indicam uma forma de 

recusa, resistência a uma rede de forças e de representações estabelecidas. Esse depoente fez 

questão de não entender aquelas palavras, embora tenha memorizado as canções, a ponto de 

ser capaz de cantá-las ainda hoje Essa resistência altera as regras do poder opressor. Cantou 

da boca para fora, porque era obrigado a cantar. “A gente só sabia que precisava cantar 



aquelas músicas em brasileiro. Não sabíamos se falava palavra bonita ou feia. A melodia da 

música era bonita”, lembra ele.   

 Wisnik considera difícil estabelecer relação entre política e música. A música, para 

este autor não exprime conteúdos diretamente, ela não tem assunto, até mesmo quando 

acompanhada de letra, como no caso da canção. O seu sentido está cifrado em modos muito 

sutis e quase sempre inconscientes de apropriação dos ritmos, timbres, intensidades, tramas 

melódicas e harmônicas dos sons. Diante desses elementos efêmeros que formam a música, o 

autor conclui que, em algum lugar e de algum modo, a música mantém com a política um 

vínculo operante e nem sempre visível: é que “ela atua por sua estrutura, na vida individual 

e coletiva, enlaçando representações sociais a forças psíquicas” (WISNIK, 1992, p. 114-

115). Este conjunto de características pertencentes à linguagem musical afetava os 

sentimentos favorecendo a aceitação destas canções ou provocando-lhes ressentimentos.  

Pierre Ansart (2001, p.31), ao analisar a memória dos ressentimentos, percebe que 

freqüentemente o indivíduo tem a tendência a evitar seus próprios ódios quando a história os 

torna caducos.  Por outro lado, percebe-se que, nas pessoas valorizadas, ou beneficiadas de 

alguma forma naquele momento, também aparecem lágrimas durante os relatos, mas estas 

evidenciam as boas recordações, prazerosamente relatadas. A memória seleciona o que 

lembra, tem cunho afetivo. “Fica o que significa”, elucida Ecléa Bosi (2003, p. 66). O que 

está armazenado na memória vem (re)significado de sentidos. Por isso, as recordações se 

diferenciam de acordo com a subjetividade própria de cada indivíduo. O que para um 

imigrante ou filho de imigrantes era considerado uma intromissão desmedida e truculenta, 

para um brasileiro nato era a opção legítima de um governo na busca do estabelecimento de 

regras e atitudes, tendentes a solidificar a Pátria e garantir o bem estar de seus cidadãos, bem 

como a integridade de seu território e a soberania da nação. 

 Pode-se dizer que independentemente do grupo a que pertenciam professoras 

nacionalistas ou imigrantes, seus depoimentos enriqueceram o presente estudo pela 

apropriação de suas experiências particulares contextualizadas pelos achados da pesquisa. 

Foram justamente essas entrevistas que apresentaram uma face ambígua do processo 

nacionalizador. De um lado estavam os habitantes nativos comprometidos com os interesses 

nacionais de proteção do território e defesa contra eventuais ataques à integridade nacional, 

remotos ou imediatos, reais ou imaginários. De outro estavam os colonos que à sua maneira 



queriam apenas construir sua vida em uma terra estranha com costumes a eles desconhecidos 

sem abrir mão de seus hábitos, costumes e cultura de origem. 

Cada depoente teve sua história, atuou como personagem do próprio enredo. Por mais 

que tenha encontrado pontos comuns em outras histórias, não deixou de ter o componente 

individual. Nesse sentido, é importante estar atento aos argumentos de Ecléa Bosi em relação 

à construção da memória do indivíduo. Pois “ele é o memorizador, e das camadas do passado 

a que tem acesso pode reter objetos que são, para ele, e só para ele, significativos dentro de 

um tesouro comum” (BOSI, 2003, p. 411). Foi essa capacidade individual de interpretar os 

fatos de sua própria história enriqueceu as informações recolhidas das entrevistas, 

subjetivando cada relato, pinçando aqui e acolá fragmentos que marcaram sua história 

individual. Um mesmo acontecimento histórico é visto de maneira diferente por duas pessoas 

que estiveram no mesmo local na mesma hora e nas mesmas circunstâncias. Lê Goff observa 

que “a memória, como propriedade de conservar certas informações estando relacionada a um 

conjunto de funções psíquicas, podendo ser atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas” (LE GOFF, 2005, p. 419).  Assim sendo, a memória é uma 

representação do passado. Jean-Pierre Rioux considera “a memória como uma matéria prima 

para quem trabalha com a História, mas lembra que o historiador não é memorialista, 

porque constrói e dá a ler a narrativa, a redescoberta recente, importante e duradoura de um 

representação do passado” (RIOUX , 1998, p.320). 

A história daqueles anos, lembrados com saudade por uns e tristeza por outros, deu o 

tom desse trabalho. Professoras que tiveram a “missão” de servir a esta Pátria, como 

construtoras da nação, permitiram-me conhecer suas relíquias bem guardadas. Abriram seus 

tesouros e de lá retiraram papéis, discursos, cadernos antigos, livros, e fotos. Álbuns 

fotográficos guardados por depoentes apresentam imagens que contam a história de 

determinada cultura escolar vivenciada entre os anos 30 e 40. Os depoimentos colhidos, 

filmados, fotografados e analisados indicam essa dualidade de reações às ações 

nacionalizadoras, dependendo da representação da realidade que cada grupo formava. Para as 

professoras entrevistadas, cantar aquelas melodias com saudosismo e emoção, representa 

reviver um tempo de desprendimento e realização, de lutas e glórias. Já alguns imigrantes 

relacionaram aqueles sons a outras amargas experiências, como a questão da proibição da 

língua e a discriminação sofrida.  



Foi intenção dos dirigentes desse período, atuar no imaginário tentando moldá-lo de 

tal forma que representassem um só pensamento na mesma direção da unificação do 

sentimento pátrio. A única pátria que deveria ser reconhecida por brasileiros ou estrangeiros 

deveria ser a brasileira.  Entretanto apesar da estratégia governamental, das proibições com 

força de lei, depoimentos como do Sr. Ingo apresenta elementos de resistência, pois em seu 

‘foro íntimo’iv a pátria continua a ser a de origem até hoje. Cantavam os hinos de exaltação ao 

Brasil, mas da boca para fora, fonetizados. Para eles não significava nada. Mesmo depois, 

quando já falavam o português, a resistência prevaleceu. Pelos relatos destes depoentes, pode-

se notar que os sentimentos dolorosos de perseguição, alienação, preconceitos, e 

discriminação não estavam relacionados à simbologia musical em si mesma, mas às 

recordações que elas evocavam. 

A música é um suporte de memória de caráter efêmero. Os sons se dispersam no ar e 

uns sucedem a outros, ocupando o tempo intelectual necessário para sua assimilação e atuação 

do imaginário. O conjunto de elementos que formam a linguagem musical é composto por 

ritmo, melodia, harmonia, tonalidade, altura, intensidade e textura; e a música cantada possui 

a letra como um ícone adicional. Percebe-se que a combinação destes componentes da 

música, marcou o imaginário dos protagonistas daquele tempo.  

Tanto tempo já passou, mas fatos relacionados tanto ao fervor cívico, quanto à 

repressão a ele intrinsecamente ligada, no período do Estado Novo, continuam vivos na 

memória daqueles que os vivenciaram. Cada pessoa que viveu aqueles momentos tem uma 

“leitura” própria do que aconteceu, dependendo do grupo a que pertencia. Essa acomodação 

das recordações é referida por Pierre Nora para quem a memória emerge de um grupo que ela 

une, havendo tantas memórias quantos grupos existem. (NORA, 1993, p.10) Ao mesmo 

tempo em que o relato das lembranças é uma construção na qual os saberes e as vivências 

passadas emergem do inconsciente para o consciente na fala presente, esta apropriação se 

articula também com o que está por vir e com o futuro. A memória, desta forma, não é só 

passado, mas também é o veículo que se move entre passado, presente e futuro. 

A representação de uma pátria florida, alegre e vivaz que apareceu em letras de 

canções cívico-patrióticas são lembradas por Isabel com muita nitidez. Ela destaca a música 

“Terra Brasileira” com sua melodia vivaz e em ritmo entusiástico, porque foi repetida 

reiteradas vezes nos anos 30 e 40, nos bancos escolares que ela frequentou. Também fala 

como foram disseminados nas salas de aulas para garantir a continuidade do mesmo ideário, 



consolidando aquela representação nacionalista da Pátria brasileira. Aqueles sons de 

brasiidade fixaram-se no imaginário de muitas profesoras nacionalisas, sendo repetidas 

aquelas melodias nacionalistas muito tempo após o periodo autoritário Varguista. Ela 

menciona que até na década de 70, quando diretora da Escola de Aplicação da UFSC, 

algumas músicas ainda era entoadas por uma nova geração de professoras em formação.  

As músicas cantadas naquele período adquiriram um significado ímpar, indo além das 

manifestações orfeônicas, canções e hinos pátrios nas escolas. Esta linguagem que buscava 

atuar nas emoções, portadora de muitos significados, ficou gravada na memória de escolares, 

professores, pais de estudantes e outros espectadores que ouviram constantemente aquelas 

melodias nacionalistas. Suas emoções foram marcaram com sons de brasilidade, ora com 

alegrias, ora com ressentimentos. E, aqueles cantos cívicos, estão presentes em conversas que 

constroem muitas histórias. 
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Notas 

                                                 
i Professora Izolete Elisa Gouveia Müller, conhecida como “tia Lili”, trabalhou muitos anos na região de 
Blumenau, Joinville e Urussanga. Em 1938, no dia de seu aniversário (03/10) essa professora foi presenteada 
com um álbum fotográfico por seu aluno Nelson Gaertner. Ela na época exercia a função de Diretora do Grupo 
Escolar Luiz Delfino. O aluno Nelson cursava o quarto ano masculino do curso primário, nessa instituição 
escolar. Este álbum contém fotografias das atividades escolares que ela participou ou promoveu. Também 
guardou postais, enviado semanalmente p que Getúlio Vargas enviava diretamente para ela, semanalmente. 
Essas informações foram retiradas da dedicatória escrita na contra capa desse álbum. 
ii A professora Cacilda cedeu à autora desta pesquisa, fotografias deste pic-nic, como também um caderno para 
tirar fotocópia, contendo várias poesias e letras de canções que usavam nas programações cívicas e aulas. Esta 
música está escrita neste caderno. Também foi cedido pela entrevistada Sueli de Souza, partituras musicais 
escritas por João dos Santos Areão, guardadas em um baú de seu falecido pai, professor Abelardo de Souza. 
Entre as partituras encontrava-se a canção Patriotismo da Vovó. 
iii O Doutor Nereu Ramos, Governador de Santa Catarina, considerando que as escolas mistas particulares da 
Serra de São João e Benedito Alto (São João), no município de Rodeio, ambas regidas pelo professor Guilherme 
Lubitz, vem funcionando em franco desrespeito às leis e a constituição da República, conforme verificou o 
inspetor escolar da 13ª circunscrição. DECRETA: Art. 1º: Ficam fechadas as escolas mistas particulares da Serra 
de São João e Benedito Alto (São João), no município de Rodeio, regidas pelo professor Guilherme Lubitz. Art. 
2º: Ficam criadas duas escolas mistas, nas localidades a que se refere o artigo anterior. Decreto n. 337.  
Publicado no Diário Oficial n. 1.108 de 31/08/1937. 
iv Foro íntimo’, termo usado por Germaine de Staël, no qual Bresciani analisa quando aborda os sentimentos de 
identidade nacional e a força do imaginário. O foro íntimo atuaria como uma espécie de tribunal interno e secreto 
no qual a consciência atuaria como juiz. Sendo por natureza subjetiva, essa consciência pode ser afetada pelas 
emoções, que por sua vez não estão sob os ditames da razão. (BRESCIANI, 2002.  p. 33 e 44) 


