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 1. INTRODUÇÃO 

Para esta pesquisa foi proposto conhecer a forma de ocupação do espaço através de 

documentos cartográficos, com destaque aos mapas temáticos, elaborados no final do 

século XIX e no início do século XX, correlacionando-os com o processo de colonização do 

oeste de Santa Catarina e a ocupação atual da área de estudo. Escolheu-se como área de 

estudo as fazendas Campina do Gregório3, Chapecó, Rodeio Bonito e Rio Saudades cujas 

áreas pertenciam à Colonizadora Bertaso. 

Estas fazendas correspondem a parte do que era chamado “Velho Chapecó” 

território criado após a disputa pelo local, entre os Estados do Paraná e Santa Catarina. 

Processo que desencadeou no conflito do Contestado, com ganho de causa ao Estado de 

Santa Catarina. A partir dessa decisão o governo estadual inicia com uma forma de 

povoamento mais intensiva do espaço recém adquirido através da utilização de Companhias 

Colonizadoras particulares, como a Colonizadora Bertaso e Maia. 

Há poucos trabalhos sobre a atuação desta colonizadora na região, apesar de o 

nome da Colonizadora circular com facilidade no senso comum regional. Sobre as 

representações cartográficas criadas pela Colonizadora não existe nenhum trabalho sendo 

realizado, demonstrando uma grande lacuna nas pesquisas realizadas até então. 

 Neste sentido, tentou-se realizar uma abordagem interdisciplinar, principalmente 

entre geografia e história, procurando analisar as formas de organização desse espaço 

social advindas de planejamento de uma empresa comercial, e que, por conseqüência, 

construiu um gerenciamento objetivado do espaço. 

                                            
1 Universidade Comunitária Regional de Chapecó – kity@unochapeco.rct-sc.br 

2Pesquisa financiada pelo Balcão/FAPE Universidade Comunitária Regional de Chapecó 
3 Compreende parte do atual município de Chapecó, com 15 mil alqueires, ou seja, 509.234.874 m2 , 
adquirida por compra em 1918, dos herdeiros da Baronesa de Limeira.  As Fazendas Rodeio Bonito, 
com 288.202,080 m2   e a Fazenda Chapecó, com 538.186.742 m2  foram obtidas por concessão do 
Governo do Estado de Santa Catarina, conforme contrato de 26 de junho de 1920. BELLANI, Eli. 
Acervo Documental da Colonizadora Bertaso: justificativa e proposta de trabalho, Chapecó (no prelo).  
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 Na época da colonização do oeste de Santa Catarina não se dispunha de 

equipamentos sofisticados e laboratórios para elaborar tais mapas, sendo importante 

conhecer o procedimento, os critérios e os materiais utilizados neste processo. 

Muitos mapas que foram importantes para o desenvolvimento desta pesquisa, 

encontram-se no Centro de Organização da Memória Sócio-Cultural do Oeste de Santa 

Catarina - Ceom e na Empresa Bertaso, localizados no município de Chapecó. O Ceom 

realiza importante trabalho no conhecimento histórico e geográfico, principalmente do oeste 

de Santa Catarina e para isto, é preciso conhecer o espaço ocupado, a forma desta 

ocupação e de manipulação do espaço através das representações cartográficas, para 

evidenciar as transformações ocorridas no decorrer do tempo. 

A análise dos mapas antigos que retratam a área de estudo, possibilita conhecer 

vários aspectos, como a preocupação ambiental naquela época e a relação das mudanças 

nas atividades econômicas com a estruturação do espaço que se modifica.   

2. OBJETIVOS 

Para esta pesquisa foram definidos os seguintes objetivos: 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar como o espaço social foi representado cartograficamente no 

processo de colonização nas antigas fazendas Campina do Gregório, Chapecó, 

Rodeio Bonito e Rio Saudades, no oeste de Santa Catarina. 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar como os fenômenos geográficos foram registrados nos mapas antigos e 

a toponímia utilizada. 

-  Identificar os objetivos e o uso estratégico dos mapas. 

- Identificar a área pertencente a Colonizadora Bertaso e a forma como foi 

realizada sua colonização. 

- Correlacionar a área de estudo nos séculos XIX e XX com o XXI, mostrando a 

evolução da ocupação do espaço. 

3. IMPORTÂNCIA DOS MAPAS ANTIGOS E OS USOS ESTRATÉGICOS 

Desde o primórdio da humanidade houve a necessidade de representar o mundo 

real, o que poderia garantir a sobrevivência. 

Nesse sentido, Duarte (2002, p. 16) comenta: 
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Não resta a menor dúvida de que os homens se preocuparam, desde 

muito cedo, em fixar os limites de seu horizonte espacial, de seu 

território, ou mesmo de seu itinerário, seja ele terrestre, fluvial ou 

marítimo. Houve sempre a preocupação de representar seu meio 

ambiente de forma duradoura, seja em paredes de grutas, casca de 

árvore ou outros materiais disponíveis, com o intuito de informar o 

segredo das rotas de caça, das fontes de água, das áreas de 

segurança e das zonas de perigo. 

Com o passar dos tempos esses registros passaram a ser realizados em forma de 

mapas. 

Nessas representações aparecem noções cartográficas, que na época não estavam 

sistematizadas, mas que foram fundamentais para a Cartografia que se tem atualmente. 

Em relação ao que é representado, Joly (1976) comenta: 

Cartografia é a ciência da representação e do estudo da distribuição 

espacial dos fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas 

transformações ao longo do tempo, por meio de representações 

cartográficas que reproduzem este ou aquele aspecto da realidade 

de forma gráfica e generalizada. 

Desde as épocas mais remotas os mapas facilitam a visualização e compreensão da 

organização do espaço representado. Muitas vezes, os mapas são utilizados em várias 

ciências como um recurso ou uma ferramenta auxiliar para uma análise mais integrada do 

espaço. 

Para Duarte (2002, p. 20) os mapas sempre foram considerados estratégicos: 

Mapas com indicação de estradas, em nossos dias, são distribuídos 

grátis. Em tempos passados, no entanto, eram guardados em 

segredo e aqueles que ousassem revelá-los expunham-se a torturas 

ou à morte. Para um corsário a captura de uma carta geográfica era 

presa mais rica do que o ouro e prata. Por ela, no pequeno mundo 

conhecido antigamente, se podia indicar os caminhos da fortuna. 

Costa et al. (2002, p.18) ressalta que na época da colonização do Brasil, “[...] 

Portugal patrocinou a confecção do mapa que serviu de referência para as demarcações 

territoriais, ainda que contivesse imprecisões geográficas intencionais que serviam a seus 

propósitos expansionistas.” 
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Assim, da mesma forma que um mapa pode garantir riquezas, em outras situações, 

os mapas poderiam ser elaborados com posição geográfica equivocada para dificultar a 

localização ou até mesmo ampliar ou ressaltar uma informação para atingir certos objetivos 

dos cartógrafos ou daqueles que encomendaram essas representações cartográficas. 

Verifica-se que a Cartografia pode ser utilizada para obter conhecimentos que podem 

propiciar a aquisição do poder e do domínio. Muitas vezes, a visão ideológica fica 

evidenciada nos produtos cartográficos. (DUARTE, 2002, p. 21) 

Em relação à ideologia dos mapas, Joly (1990) ressalta que: 

Na Idade Média, mapas chamados ´T em O` mostrava uma Terra 

circular simbolicamente dividida em três, como a Trindade, com dois 

braços de mar em T com a Europa à esquerda, a África à direita e a 

Ásia acima, sede do Paraíso terrestre. Na época de esplendor da 

Europa, os mapas do mundo eram centralizados. 

Esses mapas mostram a ênfase dos cartógrafos europeus ao destacar nas 

representações, a posição geográfica da Europa perante os demais. Verifica-se que toda 

representação cartográfica tem um objetivo ou uma ideologia. 

Ressalta-se então, a importância do uso de mapas no gerenciamento político, 

econômico e ambiental de um determinado local, e o conhecimento da representação 

cartográfica foi abordado por Cortesão4 (apud DUARTE, 1994, p. 17): 

[...] a necessidade de estudar as condições políticas e econômicas 

da época em que as cartas foram traçadas e até o que se pode 

averiguar da biografia dos cartógrafos, deixa-nos aperceber o âmbito 

social que as condicionou. O homem nunca poderá fugir à paixão 

avassaladora e salutar de conhecer a sua própria história. Não 

conseguirá fazê-lo mais agradavelmente do que através de estudo, 

mesmo ligeiro, da seqüência de cartas antigas em que os 

antepassados registraram, com mais ou menos fantasia ou realidade, 

as suas concepções e conhecimentos geográficos. 

Como os mapas e as cartas representam importantes informações de uma 

determinada área, ressalta-se a análise dos mesmos no processo de produção de 

conhecimento científico. 

A representação cartográfica dos espaços traz em seu bojo, elementos 

tendenciosos, ou melhor, ideológicos. Sobre a ideologia dos mapas, é interessante uma 

                                            
4 CORTESÃO, Armando. Cartografia portuguesa antiga. Lisboa: Comissão Executiva das 

Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960. p.33-34. 
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passagem dos episódios em quadrinhos do cartunista argentino Quino (apud TELLES, 1984, 

p.10), onde em uma fala dos personagens Mafalda e Liberdad, discutem a questão do norte 

no mapa-múndi. Liberdad afirma que o norte está acima, pois é um truque psicológico para 

que aqueles que estão “abaixo” acreditem nisto. Sobre a Cartografia brasileira da ocupação 

portuguesa: “Através de eufemismos, dos verbos utilizados, certos fatos são mencionados, 

outros silenciados, há uma seleção centrada no local dos espaços ‘importantes’ da História 

[...]. Não se empregam palavras como invasão, exploração, conquista” (TELLES, 1984, 

p.45). 

Se considerar a história da confecção de mapas, verifica-se que a preocupação com 

a localização se dá desde a pré-história, quando o homem das cavernas, dentro das suas 

técnicas rústicas valorizava informações relativas a natureza, como locais de caça, rios, 

grutas, etc. Segundo Romero e Benavides (1987, p.11) “[...] el mapa[...] es muy anterior a la 

escritura” . 

Isso revela a importância dos mapas e as facilidades de compreender o que foi 

representado. Nesse sentido, ressalta-se que: 

Desde o Ga-Sur, encontrado na Mesopotâmia, gravado em argila 

rústica e datado por estimativa de ter sido feito entre 2400 a 2200 

a.C, o homem usa a representação do espaço para a sua vida. O 

princípio da Geografia, a clássica sociedade dos renomados 

geógrafos do Heródoto e Estrabão, revelou também Erastóstenes de 

Cirene (276-194), astrônomo e matemático, primeiro a medir um 

meridiano terrestre (ROMERO; BENEVIDES, 1987, p.13). 

Com o passar dos anos tem-se o desenvolvimento das técnicas de confecção dos 

mapas. E é no período das Grandes Navegações, no século XV que a Cartografia ganha 

contornos cada vez mais importantes. O saber cartográfico era trivial em importância para 

as grandes potências marítimas da época, sendo que Portugal, com sua Escola de Sagres, 

era uma das mais avançadas, enquanto tecnologia cartográfica e náutica. 

Os mapas ofereciam elementos que poderiam definir o sucesso de uma expedição, 

por exemplo. Para fugir dos perigos do mar e evitar naufrágios, era preciso conhecer e 

representar por exemplo, as correntes marítimas; neste período tornou-se importante saber 

as medidas da Terra, visando posição exata, e assim, o uso da bússola e do astrolábio são 

revolucionários. 

Alguns mapas passam a ser objeto de disputa. Constata-se isso, quando mapas da 

época da mineração no Brasil, traziam Vila Rica (atual Ouro Preto) em posição 

propositalmente errada: “Buscando dificultar o acesso até a região das minas e ao Distrito 
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Diamantino em Minas Gerais, os mapas muitas vezes tinham indicações de direções 

propositadamente omitidas ou mesmo falseadas” (COSTA et.al, 2002, p.56) 

 Ao analisar a história dos mapas, nem sempre a escala era consideradas e verifica-

se também, as contribuições de várias culturas, como as dos chineses, gregos, portugueses 

e franceses. Alguns conhecimentos aplicados na Cartografia moderna já eram conhecidos 

pelos chineses. Verifica-se que China Antiga os mapas eram usados com: 

[...] finalidades cadastrais, demarcatórias de fronteiras, como 

documentos burocráticos, planos para conservação das águas, 

meios para fixação de impostos, estratégia militar, reconstrução da 

geografia, testemunhos da continuidade cultural – quando eram 

gravados em pedra e fixados em lugares públicos [...]. (DUARTE, 

2002, p.28-29). 

Com o movimento para as grandes explorações/navegações além dos domínios do 

“mundo conhecido”, surgem os mapas portulanos que contêm referências como nomes de 

lugares, orientação (rosa-dos-ventos) e escala. 

No Brasil os primeiros mapas foram confeccionados a partir da cultura portuguesa e 

depois com o passar dos tempos, recebeu outras influências. 

Para isso, houve um investimento em recursos humanos no Brasil no início do século 

XIX, visando qualificar pessoas para a elaboração de documentos cartográficos, com 

destaque aos mapas e às plantas. 

Esse procedimento deve-se também pela necessidade de registrar os recursos 

naturais e os limites para melhor administração do país. Era preciso conhecer o ambiente 

para ter maior controle e domínio sobre o território. Também serviria para ocupação de 

áreas mais distantes ou de difícil acesso, para traçar estratégias visando a integração e o 

desenvolvimento econômico nacional. 

Muitas vezes, as características físicas do ambiente dificultava o acesso ao interior, 

como foi o caso do Estado de Santa Catarina. A ocupação da região oeste foi possível 

quando as serras deixaram de ser um obstáculo natural. 

A colonização do oeste catarinense teve grande contribuição da atuação das 

companhias colonizadoras. Para conhecer esse processo há estudos da história dessa 

região, como dos de: Bellani (1991) e Piazza (1983). Para esses estudos, os autores 

conseguiram depoimentos, consultaram outras fontes, como as cartas que Ernesto 

Francisco Bertaso enviava como propaganda sobre as terras a serem vendidas ou até 

mesmo para renegociar as dívidas (BELLANI, 1991, p.58). 
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Uma outra fonte para se conhecer o processo de ocupação/colonização é o registro 

do ambiente, dos recursos naturais, da área a ser vendida nos mapas e plantas daquela 

época. 

Para melhor análise geográfica a partir de mapas antigos é preciso considerar o 

contexto histórico (COSTA et al., 2002) em que foram elaborados. Isso possibilita conhecer 

os objetivos inseridos nos documentos cartográficos. 

Para a elaboração dos mapas, são necessários materiais e instrumentos. Nos 

séculos XIX e XX havia poucos recursos tecnológicos, sendo fundamental para quem fosse 

confeccionar os mapas, conhecimentos em matemática, com destaque à geometria. 

A observação e o raciocínio também foram importantes, principalmente durante o 

período de levantamento de dados no local. 

Em relação às técnicas disponíveis na época, Duarte (2002, p. 16) comenta: 

Desde épocas bastante remotas, o homem vem se utilizando da 

confecção de mapas como meio de armazenamento de 

conhecimentos sobre a superfície terrestre, tendo como finalidade 

principal não só conhecer mas, muito principalmente, administrar e 

racionalizar o uso do espaço geográfico envolvente. Tais 

documentos eram, no passado, muito rudimentares, confeccionados 

de acordo com as técnicas então disponíveis. 

O autor ainda ressalta com detalhes alguns procedimentos para levantamentos em 

campo, sendo fundamental conhecimento matemático, uso das mãos como referência para 

medidas de distância, ângulos e alturas. Ressalta-se que a partir de medidas conhecidas, 

como distância média dos passos, é possível determinar a distância entre dois lugares. 

Algumas alternativas como essa, poderiam ter sidos aplicados antigamente. 

4. OS MAPAS ANTIGOS E O CONTEXTO HISTÓRICO DO OESTE CATARINENSE 

Para melhor compreensão dos processos históricos de colonização da região de 

Chapecó é necessária uma análise geográfica dos fatos, que iniciaram ainda no século XIX. 

É interessante ressaltar que esta região fazia parte dos Campos de Palmas, área de 

conflitos pelas terras. 

Para a análise dos mapas é importante fazer um resgate histórico. Com os tratados 

de Madrid (1750) e Santo Ildefonso (1777), foram delimitadas as fronteiras das possessões 

portuguesas e espanholas na América do Sul (WACHOWICZ, 1985, p. 27). Segundo estes 

tratados, a fronteira internacional entre as concessões portuguesas e espanholas era os rios 

Peperi-Guaçu e Santo Antônio. 
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O autor também destaca que não havia interesse em definir as fronteiras desde as 

independências da Argentina (1810) e do Brasil (1822), somente em 1857, a "Argentina 

definiu claramente a interpretação do tratado de 1777". Para os argentinos, o rio Peperi-

Guaçu era o rio Chapecó, afluente do rio Uruguai, e que o rio Santo Antônio, seria o afluente 

do rio Iguaçu, denominado Chopim. Em 1888, os argentinos passaram a reivindicar a área 

que ia até o rio Jangada, afluente do rio Iguaçu. 

Deve-se considerar que o tipo de ocupação territorial dos Campos de Palmas no 

século XIX, possibilitava o avanço de argentinos dentro dos limites brasileiros. A escassa 

povoação voltada para a criação de gado bovino e as vias de comunicação caracterizadas 

como "picadas" quase intransitáveis, colaboraram com esta "indefinição territorial". 

Quando Groover Cleveland, presidente norte-americano, dá seu juízo de 

arbitramento favorável ao Brasil em 1895, o Brasil já estava no período que antecede a 

Proclamação da República (WACHOWICZ, 1985, p. 49). 

A instituição desta faz eclodir a Revolução Federalista (1893), cujos integrantes 

defendiam a autonomia do Rio Grande do Sul. Estes ocuparam Santa Catarina e o Paraná 

(WACHOWICZ, 1985, p. 120), aliando-se a algumas forças locais. Este movimento difundido 

em diversas etapas e por diferentes personagens (três monges com características 

semelhantes) foi muito mais que um levante monárquico. Foi também a disputa étnica, a 

disputa social por espaço - havia a lógica ideológica do capitalismo em que o caboclo 

oestino não se enquadrava, a do uso produtivo da terra. 

A construção de uma ferrovia de São Paulo ao Rio Grande do Sul, pela Brazil 

Railway Co. expropriou as populações posseiras da região que corresponde ao atual Vale 

do Rio do Peixe. Este levante popular tomou ares de revolução, que foi das mais sangrentas 

da história brasileira. O conflito do Contestado, como ficou conhecida, perdurou de 1912 a 

1915. Suas proporções acabaram se tornando em litígio político-territorial entre os estados 

de Santa Catarina e Paraná, pois em um primeiro momento chegou-se a instituir o Estado 

das Missões que possuía os seguintes limites: "ao norte os rios Iguaçu e Negro, à leste os 

contrafortes da Serra do Mar, à oeste os rios Peperi-Guaçu e Santo Antônio, ao sul o rio 

Uruguai" (WACHOWICZ, 1985, p. 133). O presidente Wenceslau Bráz foi o responsável pelo 

sufocamento das forças rebeldes e do Estado das Missões, delimitando em 1916, as 

divisões territoriais entre Paraná e Santa Catarina, nos moldes que são concebidas 

atualmente. 

Neste contexto se insere a região de Chapecó. Em 1641, um grupo de tropeiros 

passou pelo local e atestou a presença de população nativa, os caingangues. Em 1859, 

criou-se a Colônia Militar de Xanxerê, com o intuito de promover uma ocupação territorial 

efetiva (BELLANI, 1991, p.33). A falta de uma política de colonização adequada (nos moldes 

do pensamento republicano de organização do espaço) direcionou um desprendimento 
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conjunto de pessoas com a peculiar característica do "mandonismo" local com os governos 

estadual e federal. A característica empreendedora uniu três homens, Agilberto Maia, 

Manoel Passos Maia e Ernesto F. Bertaso, em torno da tarefa da colonização. A empresa 

Bertaso, Maia & Cia, foi dissolvida em 1925, ficando para Ernesto F. Bertaso os "encargos" 

de colonizador (PIAZZA, 1983, p. 539). 

Em 1917, foram criados os municípios de Cruzeiro (atual Joaçaba) e Chapecó, que 

só teve sua sede fixada em Passo dos Índios, onde é hoje Chapecó, no ano de 1931. Sua 

área inicial era de 14.071km2 . Isso facilitou a operacionalização da colonização, que poderia 

ser engendrada pela lógica de poder local. Somado a isso, tem-se a expansão agrícola no 

noroeste do Rio Grande do Sul por colonos descendentes de italianos (ROSSETTO, 1995, 

p.12). A Empresa Bertaso colonizou as seguintes fazendas: Campina do Gregório, Rodeio 

Bonito, Chapecó, Campina do Butiá e Saudades. 

Verificou-se que em alguns mapas representando essas fazendas, as iconografias 

utilizadas servem para definir vilas, cidades e povoados, além de limites (estaduais, 

municipais e internacionais), bem como estradas (estaduais, municipais, caminhos) e por 

último, elementos pictóricos para descrever correio, telégrafo ou telefone e capelas. 

Em 1950, além de Joaçaba, também Concórdia já era emancipado. O município de 

Chapecó ia do Rio Irany até o Rio Baía, em Varjão (atual Vargeão), pegando as terras do 

atual município de Abelardo Luz, mais ao norte, até o Peperi (fronteira com a Argentina). 

Vale lembrar que a partir de Ponte Serrada (nome atual) não era mais município de 

Chapecó. 

Quanto à aquisição de terras, Ernesto F. Bertaso conseguiu de diversos meios do 

Governo do Estado, em troca da construção da estrada de Passo dos Índios a Passo Goio-

En, as fazendas Chapecó e Rodeio Bonito; por compra, Ernesto F. Bertaso adquiriu a 

Fazenda Campina do Gregório, dos herdeiros da Baronesa da Limeira, e por contrato cedido 

pela Empresa Brazil Development & Colonization Co. a fazenda Rio Saudades. Segundo 

Piazza (1983, p. 541), o "patrimônio territorial de Ernesto F. Bertaso, no extremo-oeste 

catarinense, perfazia 2.249.259.441m2". 

A Fazenda Campina do Gregório compreendia uma área 509.234.879 m2 . 

Alguns fatores devem ser considerados no processo de colonização, como a 

confiança de Ernesto F. Bertaso inspirada aos gaúchos servindo com publicidade, os 

conflitos citados anteriormente e a Revolução de 1930 que teve desdobramentos em 

Chapecó. A utilização de efetivos gaúchos e a movimentação das tropas, que também 

passaram por Chapecó, estagnaram as vendas naquele momento. Em 1950, um 

linchamento ocorrido em Chapecó também retrocedeu o processo colonizador (HASS, 

1990). 
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Em 1943, um decreto federal criou o Território Federal do Iguaçu, sendo capital a 

cidade paranaense de Laranjeiras do Sul, que teve seu nome trocado por Iguaçu. Isto 

implica em uma configuração espacial diferente, com novos personagens, ascendendo ao 

poder, considerando a relação de Ernesto F. Bertaso com governadores como Hercílio Luz, 

Adolfo Konder e Nereu Ramos. 

A região em questão quando de sua colonização, teve em seus personagens, os 

colonizadores propriamente ditos, os direcionadores dos elementos do poder. E mapas são 

informação. Informação é poder. Santos (2004, p.3) comenta sobre as terras indígenas em 

Santa Catarina, que “não poucos agrimensores atestaram a inexistência de índios”. 

Elementos que não se enquadrassem em um perfil colonizador baseado na intensa 

exploração dos recursos naturais e de propriedade privada foram descartados no processo 

colonizador oestino. Além do indígena, “esquecido” nos mapas de divulgação de venda de 

terras no Rio Grande do Sul, o caboclo também é excluído do espaço. A produção de Renk 

(1997), demonstra que a “limpeza de área” se constitui um processo de marginalização 

étnica no espaço. Na linha Liberato, as propriedades de onde se expulsam os caboclos, 

obedecem uma ordem hierárquica, onde os melhores terrenos e que possuam mais 

recursos naturais (leia-se madeira) são os primeiros a serem “retirados” para a venda aos 

colonos ítalo-descendentes. 

A análise da colonização na área de abrangência da Colonizadora Bertaso, mostra 

que enquanto publicidade, os mapas aferiram papel importante, fazendo perpassar no 

colono gaúcho a possibilidade de melhores terras, ricas em recursos (em alguns mapas está 

explícito “áreas de pinhaes”). 

Mas para tratar da colonização do Oeste catarinense, é preciso compreender 

conceitos, como o de região, além de compreender todo o processo histórico-espacial da 

formação social desta mencionada região. 

Sobre região, Golin (1998, p.52).) entende não ser conceito acabado, mas 

imprescindível para pensar outros termos de geopolítica, como fronteira, sendo “...espaço 

social construído historicamente e sobre o qual impera idêntica polêmica, em que o 

consenso nem sempre é possível” Ou seja, não existe uma fórmula pronta para explicar 

região. 

A territorialidade também é um elemento indissociável da formulação de região, 

pela noção de pertencimento do indivíduo a referido espaço. Segundo Roncayolo (1986, 

p.282): “A territorialidade cria sem dúvida, experiências e valores sem os quais o Estado e a 

nação dificilmente conseguem passar: a fronteira concilia conservação e movimento, 

supremacia da técnica e contacto com a natureza”. 
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Isto significa dizer que a territorialidade avança a níveis maiores que o de região no 

sentido micro, avança para as delimitações de nação, enquanto espaço definido. 

Um oestino se situa no mundo a partir da construção sócio-espacial regional, que 

confere peculiaridades ao Oeste de Santa Catarina e que tem em sua formação, a base 

disto. 

E de onde partir? 

 Pode-se principiar do ponto geopolítico de região. A Argentina e o Brasil travaram 

no século XIX duros embates pela hegemonia na América do Sul. E esses embates, são 

marcados por avanços, recuos, ações de gabinete e de tropas. A tentativa argentina de 

avançar sua fronteira até o Rio Chapecó em Santa Catarina e Chopin, no Paraná, 

desafiando o Tratado de Santo Ildefonso provoca uma contra-reação brasileira. 

Se isso não bastasse, a fama de ser um local marcado por foragidos, desertores, 

caboclos e indígenas a margem do avanço capitalista, somados a Guerra do Contestado, 

faziam do Oeste catarinense em 1917, região estratégica para a expansão. A colonização 

era necessária, pois o preenchimento do espaço permitiria controle, já que a Colônia Militar 

de Xanxerê não era suficiente para uma região daquelas proporções e naquelas condições. 

Além disso, as colonizadoras tinham a lógica capitalista, de fazer dinheiro, e para 

isso dependiam do poder (leia-se governos em todas as esferas), fazendo pressão para 

investimentos, empréstimos para construção de estradas e juros baixos para compra de 

novas fazendas. 

Por outro lado, tem-se o excedente populacional da “colônia velha”, o Rio Grande 

do Sul, onde descendentes germânicos e principalmente italianos começavam a encontrar 

problemas, com a falta de espaço para expansão. Esta era a demanda que um senhor 

chamado Ernesto Francisco Bertaso vai encontrar. Este caixeiro-viajante conhecia várias 

cidades do Rio Grande do Sul e sabia do estado de crise de algumas destas, fruto da não-

renovação do capital, das sucessivas revoltas que assolavam o solo gaúcho (Farroupilha e 

Federalista, por exemplo) . 

A partir desses elementos surge a ação colonizadora. Segundo Bosi (1992, p.19): 

“A ação colonizadora reinstaura e dialetiza as três ordens: do cultivo, do culto e da cultura”. 

Primeiramente, ocupa-se a terra (domínio sobre a natureza); posteriormente 

escolhem-se os ídolos ou dirigentes (no Oeste catarinense, Ernesto Bertaso possuía muito 

carisma); e enfim impõem-se uma ideologia cultural dominante (ascensão do “colonato” 

como classe social do prisma produtivo). Assim, está pronto o arcabouço colonizador no 

Oeste catarinense. 
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E o uso da cartografia, além de orientação, serve também para o marketing, para a 

propaganda da venda de terras. Isto se escancara nessa gama de mapas do Centro de 

Organização da Memória do Oeste Catarinense - CEOM. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A recuperação histórica dos mapas antigos permite a interpretação de informações 

representadas cartograficamente de uma área em determinada época. Possibilitando a 

identificação das idéias e da forma de organização do espaço geográfico. 

A análise desses mapas propicia conhecer os objetivos inseridos nas 

representações, mas para decodificá-los foi fundamental correlacionar os mapas com o 

contexto histórico. Estudar os mapas é uma forma de entender a história e o local em que se 

vive. 

Verificou-se que a Cartografia contribui para representação do poder e do domínio. 

Com os registros de informações valiosas, seja para os setores econômico, político, social 

ou ambiental; é possível traçar estratégicas e administrar o conhecimento. 

Nesse sentido, a Cartografia permite resgatar o processo de formação e de 

consolidação de um território, como foi o caso do Brasil, mais especificamente o oeste de 

Santa Catarina. 

Observou-se que os cartógrafos e outros, representaram informações que serviram 

para o governo e às companhias colonizadoras, incentivando estratégias de ocupação e 

colonização, visando o domínio territorial e o desenvolvimento econômico com a construção 

de ferrovia e rodovias. 

Como o mapa pode ser considerado um veículo de comunicação, serve para facilitar 

a visualização das informações representadas. Assim, dependendo dos objetivos de quem 

faz os mapas, ressalta-se algumas informações visando atrair o usuário. 

Ao analisar os mapas antigos no Ceom e na Empresa Bertaso, verificou-se um 

número considerável de mapas. Muitos por serem do final do século XIX e início do XX, 

encontram-se em condições precárias que dificultam a visualização das informações, muitas 

vezes pela própria deterioração do papel. 

Muitos destes mapas foram confeccionados estrategicamente para a colonização do 

oeste de Santa Catarina, sendo de grande valia para a propaganda/venda de terras. 

Uma dificuldade durante a realização da pesquisa foi o acesso aos trabalhos 

bibliográficos sobre mapas antigos. E alguns trabalhos foram realizados por equipes e 

resultaram de longos períodos de pesquisa. 
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Os mapas analisados representam a Fazenda Campina do Gregório, que atualmente 

compreende parte de Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas e Marema. A Fazenda 

Chapecó corresponde a Quilombo, Irati e parte de Coronel Freitas. A Fazenda Rodeio 

Bonito é representada pelo município de Xaxim. 

A região oeste possuía um grande vazio demográfico no século XIX e início do 

século XX. A presença das serras catarinenses dificultava o acesso para o interior da 

Estado. 

Com os tropeiros, a construção de algumas vias de circulação e a atuação das 

empresas colonizadoras, a colonização se efetivou principalmente nas décadas posteriores 

ao conflito do Contestado. 

Alguns mapas analisados mostram que a forma como foram elaborados, poderiam 

influenciar na decisão de alguns compradores de lotes. 

A representação da rede de drenagem e tamanho dos lotes, com as informações 

divulgadas sobre as características dos solos e do clima da região, atraíam as pessoas que 

queriam um pedaço de terra para garantir seu sustento sem depender de outros. 

Verificou-se que ao elaborar os mapas, nomes de rios e de algumas localidades 

eram dadas para facilitar a localização e com o tempo o nomes foram trocados. 

Mesmo com recursos restritos, notou-se noções de escala e o cuidado em 

representar o espaço geográfico o mais exato possível. Percebe-se que era preciso ter 

domínio dos conhecimentos da matemática para suprir a carência de instrumentos mais 

avançados. 

Estudar os mapas antigos trouxe contribuições para conhecer um pouco mais a 

Geografia do oeste catarinense e as transformações no espaço durante as décadas. 

Na literatura sobre a história dessa região, poucos mapas são referenciados, o que 

evidencia que os mapas antigos precisam ser mais estudados. 

Ressalta-se que é preciso buscar alternativas que viabilizem a disponibilização dos 

mesmos para a população e a comunidade acadêmica para preencher uma lacuna. 
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