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Quando dandies e roceiros foram a guerra do Paraguai
Vanderlei Machado*
R e s u m o
0 artigo procura perceber como Oswaldo R. Cabral, em sua obra "Nossa Senhora do
Desterro", representou os homens que ocuparam cargos pilblicos em Desterro, na
segunda metade do seculo XIX. Dado o volume da obra, nos ateremos nas figuras dos
militares. A partir da perspectiva das relacOes de genero, tentaremos demonstrar outras
possibilidades de se abordar o papel dos homens na historia. Para tanto, partiremos do
principio de que as identidades de generos são construcOes histOricas.
Palavras-Chave: Gdnero, identidades masculinas, masculinidade hegemOnica.

Abstract
The article aims to perceive how Oswaldo R Cabral, in his work Nossa Senhora do
Desterro represented the men that occupied the public offices in Desterro in the second
half of the nineteen century. Due to the length of the, we'll concentrate in the military
figures. From the gender relations perspective, we'll try to demonstrate other possibilities
to approach the men's role on history. We'll also start from the principle that identity and
gender are historic constructions.
Key words: Gender, Masculinity identity, Hegemonic masculinity.

fl bistaria nao dew se interessar pelo bomem abstrato, eterno,
imOvel, no fundo perpetuamente identico a si mesmo, e sim voltarse para 'os homens sempre tornados no enquadramento da
sociedade de gue seio membros e inseridos numa epoca bem
determinada do seu desenvolvimento". 1
A proposta desse artigo é perceber quais as representacOes e os atributos masculinos
que tem sido valorizados pela historiografia de autoria de Oswaldo Rodrigues Cabral.
Em virtude das especificidades deste artigo, centrarei minhas analises na forma como
Cabral narrou a presenca dos militares na sociedade de Desterro, em seu livro "Nossa
Senhora do Desterro". Abordaremos esta obra pelo seu caster de histOria local, centrada
Bacharel e licenciado em HistOria pela Universidade Federal de Santa Catarina, 1994. Aluno do curso de NisGraduagdo/Mestrado em Histeiria da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadora Profa. Dra. Joana Maria
Pedro.
' Dias, Maria Odi la Leite da Silva . Teoria e metodo dos Estudos feministas: perspectiva histOrica e hermenEutica
do cotidiano. In: COSTA, Albertina de Oliveira & BRUSCHINI, Cristina (org.) Uma Questão de Genero. Rio de
Janeiro: Rosa dos Tempos. p. 46.
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em Desterro2 , e, principalmente, porque esses homens ocuparam cargos pUblicos,
objeto de estudo que estarei trabalhando em minha dissertacao de mestrado.
Para realizarmos este dialog() corn a obra de Oswaldo Cabral, partimos do pressuposto
de que ndo existe urn modelo masculino universal, vdlido para todos os tempos e lugares.
Participamos ainda da ideia, apresentada por trabalhos recentes, de que a masculinidade
difere segundo a epoca, mas tambem segundo a classe social, a rata e a idade do homem3.
Segundo Robert W. Connel, diferentes masculinidades sdo produzidas no mesmo
contexto social; as relacOes de genero incluem relacOes entre homens, relacbes de
dominacao, marginalizacao e cumplicidade. 0 autor lembra ainda que grupos de homens
lutam por dominio atralks da definicao social da masculinidade. A posicdo dominante,
na ordem do genero, propicia vantagens materiais, bem como, vantagens psicolOgicas.4
Nesse sentido, alem de fazer uma leitura critica da forma como Cabral construiu a
histOria de "Nossa Senhora do Desterro", buscaremos perceber como a experiencia da
guerra do Paraguai foi vivenciada de forma diferenciada pelos homens da epoca. Entre
eles, encontramos os que convencionamos chamar de "dandies", por serem estes homens
que viviam no espaco urbano, ligados ao comércio e ao funcionalismo pOblico, corn
alguma instrucao escolar e que buscavam se vestirem corn urn certo apuro. Em oposicao
a estes, denominamos de "roceiros" os homens que viviam nas freguesias que circundavam
a cidade de Desterro, em sua maioria analfabetos, que encontravam na pesca e na
agricultura o seu sustento e de suas familias.
Desse modo, procuraremos nos aproximar de uma tendencia, perceptive( nos Oltimos
anos, na qual alguns historiadores catarinenses, imbuidos de uma visdo da histOria
influenciada pela chamada "escola dos Analles" e da critica feminista, principalmente a
norte americana, tern buscado perceber na histOria personagens que foram relegados a
urn segundo plano, que ficaram nas franjas da histOria e da historiografia, como as
mulheres, os negros, os homossexuais, dentre outros. Corn essas novas perspectivas,
muitas das nocOes tradicionalmente empregadas por varios historiadores, assim como,
Oswaldo R. Cabral, tern sofrido urn processo de questionamento no sentido de apontar
as ausencias de muitos grupos sociais em suas obras, e do mesmo modo, fazer uma
critica a forma como alguns aspectos do social foram por eles retratados. Nesse sentido,
Patricia de Freitas nos alerta:

"Para o perigo de it diretamente a estes autores; o historiador
jamais deve abster-se da critica documental. Os textos de Cabral
ao serem utilizados, devem ser vistos como monumentos, e,
nestas condicOes, d preciso desmontar, demolir esta montagem,
desestruturar esta construcdo e analisar as condicOes de producdo
dos documentos-monumentos."3
Desterro era o nome do atual municipio de FlorianOpolis ate 1893.
' BADINTER, Elisabeth. XY: sobre a identidade masculina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 28.
Ver ainda: ALMEIDA, Miguel Vale de. Senhores de si: uma interpretacäo antropolOgica da masculinidade.
Lisboa: EdicOes Fim de Seculo, 1995.
CONNEL, Robert W. Politicas da masculinidade. In: Revista Educacäo e Realidade. jul./dez. 1995. p. 191.
FREITAS, Patricia de. Margem da palavra, silencio do nilmero: o negro na historiografia catarinense.
FlorianOpolis: UFSC,1997.(Di ssertacao de Mestrado em HistOria). p. 30.
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Os escritos desse autor estiveram, no contexto histOrico em que foram produzidos,
em consonancia corn as praticas politicas dos governos estadual e central, portanto,
estavam enredados num discurso oficial. Isto se deveu a proximidade que o autor teve
com o aparelho burocratico-administrativo catarinense, seja ocupando cargos pliblicos
ou seja pelo reconhecimento governamental atribuido a estes trabalhos, favorecendo
assim a sua publicacdo e disseminacdo pelas escolas e bibliotecas do estado. "Ao historiador

cabe a funceio de perceber, nestes compëndios de bisiOria oficial, o que foi encoberto, desqualificado
e que, de alguma forma, nao interessava a elite intelectual."6

Ern Nossa "Senhora do Desterro", Oswaldo Rodrigues Cabral se utilizou dos mais
variados estilos para narrar suas histOrias. Ele conversou corn o leitor, observou, comentou
os fatos relacionando-os corn a atualidade, indignou-se corn determinados acontecimentos
e sugeriu o que, a seu ver, deveria ter sido feito para que se evitasse este ou aquele fato,
bem como, criticou certos comportamentos masculinos que destoavam do modelo por
ele valorizado.'
Na apresentacâo de seu trabalho, Cabral nos explicita quais foram suas fontes: "andei
guardando, durante uns trinta anos, uma vintena de cadernos corn apontamentos colhidos
nos arquivos do Palacio e da Prefeitura, bem como na colecao dos jornais da segunda
metade do seculo passado que, embora desfalcada, constitui ainda o mais precioso
manancial de informacOes de todo o genero sobre a cidade do Desterro e sua vida."
Nota-se que o autor se utilizou tanto das fontes ditas "oficiais", devido principalmente
ao fato de terem sido produzidas sobre os auspicios do Estado, quanto dos jornais que,
ate recentemente, pouco credito tinham merecido por parte de alguns historiadores.
Cabral, durante sua vida, se ocupou de diversas atividades: da medicina, passando
pela catedra de Antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina, alem disso, foi
politico e, quando the sobravam "vagares", se dedicava a escrita da Histeria catarinense
de forma geral. Ern seu Ultimo trabalho, este, que ora analisamos, se deteve na Histbria
de Desterro. Percebe-se, no seu derradeiro trabalho de historiador, o aprofundamento
de temas ja presentes ern outras publicacOes, potem "Nossa Senhora do Desterro" difere
ern alguns pontos de outras obras publicadas por Cabral.
Em "Histaria de Santa Catarina", Cabral procurou eximir-se de comentarios
apresentando uma narrativa objetiva, que acabou enfatizando: "os individuos como
sujeitos principais da Histeria, Cabral f az panegirico a elite dirigente administrativa do
Estado de Santa Catarina. Assim, o seu tipo ideal de individuo-agente-da-HistOria é o
'tipo administrador', que pinta desde a epoca colonial ate a decada de 60."9

4 Ibidem. p. 66.
7 Ibidem. p. 97.
9 CABRAL. Oswaldo R. Nossa Senhora do Desterro. Mem6ria vol. I FlorianOpolis: Editora
da UFSC, 1972. p. 5.
DALLABRIDA. Norberto. A perspectiva histOrica de Cabral em "HistOria de Santa Catarina".
IN: Blumenau em cadernos. p. 243.
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Esta visa() da histOria que privilegia os individuos esta presente em "Nossa Senhora
do Desterro", apesar do autor se propor a fazer uma:
"HistOria de vida e nao de atitudes, na qual a gente importante
entra apenas para servir de contraste; filme de instantaneos reais
tornados ao natural, corn o pitoresco dos movimentos espontaneos,
sem ambiencias de retratista, sem poses impertigadas, sem
maquilagem. HistOria banal, corriqueira, sem importancia, que
nem devia ser contada... HistOria da arraia
Os sujeitos que foram colocados em "realce" pelo autor em "Histbria de Santa
Catarina", aparecem em "Nossa Senhora do Desterro" como elementos paradigmaticos.
Ao servirem de "contrastes" desqualificam a "arraia
Assim, o modelo masculino
valorizado por Cabral estava ligado a homens que ocuparam cargos de destaque na
administracdo pOblica, empreendedores, desbravadores, chefes militares e profissionais
liberals. Percebemos ainda que o autor hierarquiza seus personagens, destacando aqueles
que tiveram projecao na politica em nivel de governo central. Com relacao as liderancas
locais, observamos que Cabral simpatiza e da certa notoriedade a alguns chefes de familia,
que, na visdo dele, se destacaram no cendrio social e politico de Desterro. Podemos
perceber tambem que o autor toma "cuidado" ao se referir a certas familias que possuiam
descendentes, na decada de 50, deste seculo, periodo em que escreve "Nossa Senhora
do Desterro", principalmente aqueles que continuaram mantendo uma intimidade corn
os circulos de poder vigentes no Estado.
Ao tratar da presenca dos militares, na sociedade de Desterro, Cabral descreve como
des estiveram presentes desde o periodo colonial e a sua "importancia" na formacao da
elite local. Dentro de sua perspectiva dicotOmica, o autor critica a postura da "soldadesca"
e os distOrbios, "abusos" que esses causavam a cidade. Em relacao a grande presenca de
soldados, a epoca da Guerra do Paraguai, o autor fala das brigas, das rixas ocorridas
entre soldados de diferentes batalhOes.
Cabral lembra, falando sobre os oficiais, que muitos para ca vieram "como castigo
pelo relaxamento na aparencia e por indiscipline. Felizmente, nao foi regra geral, e tanto
o Exercito quanto a Marinha tiveram aqui nomes que, pela sua cultura e pela sua
inteligencia, alem da distincao corn que se apresentavam, dignificaram as CorporacOes a
que pertenciam". 1' Cabral opOe a cultura e a inteligencia dos oficiais ao comportamento
dos soldados "baderneiros", estes, no entender de Cabral, so eram dominados pela energia
e born exemplo dos primeiros.
Assim como a "soldadesca" foi preterida aos oficiais, Cabral tambern confronta os
diversos batalhOes presentes na Ilha, principalmente a epoca da Guerra do Paraguai. A
guarda national foi satirizada, talvez pela sua condicao de "galardao politico" ou ainda
por constituir-se ern "segunda linha", em que os altos postos eram ocupados por pessoas
corn influencia politica. "Pelo menos, ninguem ouvia dizer que este ou aquele cidadao
CABRAL, Oswald() R. Nossa Senhora do Desterro. Noticias vol. I. FlorianOpolis: Ed. Da UFSC, 1972. p. 7.
" CABRAL, Oswaldo. Nossa Senhora do Desterro. MernOria vol. II. FlorianOpolis: Ed. da UFSC, 1972. p. 22
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fosse soldado da Guarda - mas nao havia funciondrio, comerciante, poeta, mUsico,
jornalista ou qualquer coisa, a nao ser padre, que nao apresentasse, antes do prenome,
uma patente qualquer, de Alferes a Coronel, da briosa corpora4do."12
Cabral, ao discorrer sobre a Guarda Nacional, incorporou as criticas da dpoca a esta
guarnicao que foi criada em 1831, pelo regente Diogo Feijdo. Exemplo dessa critica d a
satira feita aos oficiais desta corporacao, por Hot-ado Nunes em seu romance "Dom
Joao de jaqueta", que circulou na forma de folhetim no jornal do Comercio, em 1887.
Falando sobre os soldados da Guarda Nacional, o autor diz inicialmente"Ndo sei bem
como e que se conseguiam soldados para esta segunda linha [...] para logo adiante
informar que "os recrutas para a Guarda Nacional, gente tirada da roca, que de briga nao
queria saber nem das de botequim, mat se viam livres das algemas corn que eram
'espontanea e voluntariamente' trazidos e apresentados, largavam-se pelo mato [...]"
Os termos "espontanea e voluntariamente" sac) cheios de satira e desabono. Pois,
aos "recrutas" da Guarda, sobressaem-se os "Voluntarios da ?atria". Sobre o segundo
grupo, Cabral "lembra" que nao eram militares mas "civis em armas - mais do que reservas
das Forcas Armadas, pois jamais haviam servido, eram reservas do espirito civico e do
pendor patriOtico de uma geracao." 14 A simpatia por tal guarnicao levou o autor a dedicarthe um capitulo e uma pesquisa onde procurou nomear os soldados que nela serviram.

Percebe-se na narrativa de Oswaldo Cabral que, para ele, os homens apresentam um
conjunto de comportamentos, modos de vida, condutas e iddias que atravessam a histOria
sem qualquer alteracdo. E como se um imico modelo masculino estivesse constantemente
sendo utilizado para comparar, julgar, valorizar ou desqualificar as personagens de suas
histOrias: um modelo de homem branco, empreendedor, bem sucedido na politica e
financeiramente. Aqueles que, a seu ver, comandaram os destinos da sociedade. Partindo
desses pressupostos e que o autor procurou, ao Longo de toda a sua escrita, estabelecer
determinados padrOes trans-histOricos que acabam por negar a prOpria elaboracdo
historiografica. Apesar de escrever sobre temas histOricos, d possivel dizer que em Cabral
esta ausente uma consciencia histOrica, ou seja, aquela que esta sempre aberta para
relativizar e perceber o quanto as epocas dif erem e o quanto sao milltiplas as
representacOes que cada sociedade produz sobre os individuos.
Em Cabral, a elite de Desterro (Id o "tom" o tempo inteiro. Todo o restante da sociedade
deve seguir o padrdo por ela estabelecido. As representacOes valorizadas de papdis
masculinos sac) aquelas que o autor encontra nos grupos dominantes da cidade. Sao os
oficiais de alta patente, os comerciantes ricos, os medicos, aqueles que tiveram
oportunidade de conquistar postos sociais elevados por meio de certas condutas julgadas
exemplares.
Buscando romper com um historiografia que representa o homem como eterno, imOvel
e que perpetua um modelo de masculinidade presumidamente constante em todas as
12 CABRAL, Oswaldo. Nossa Senhora do Desterro. MemOria vol. II. FlorianOpolis: Ed. da UFSC, 1972. p. 42
ldem p. 42
Ibidem. p.46.
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Eases da histOria, na qual, em nossa visdo, se alinhava Cabral, e apoiados em estudos
recentes que procuram desconstruir as "identidades e os papëis tidos como apropriados
aos generos" e que, segundo Elizabth Fox-Genovese, "normalmente apresentam essas
identidades e papeis como emanacbes naturais das diferencas sexuais", e preciso perceber
"as identidades de genero que as diferentes sociedades conferem a homens e mulheres
como fatos histOricos que exigem andlise histOrica"'.
Procurando olhar a sociedade de Desterro, da segunda metade do seculo XIX, a
partir dessa perspectiva, podemos observar que os homens que ocuparam cargos pUblicos
e, que encontravam na imprensa urn veiculo para a divulgacdo de suas ideias, formularam
uma serie de discursos que possibilitou a emergéncia de urn modelo ideal de
masculinidade pretensamente hegembnico para a elite masculina da epoca. A
masculinidade hegemOnica, conforme o antropOlogo Miguel Vale de Almeida, é urn
modelo cultural ideal que, ndo sendo atingivel por praticamente nenhum homem, exerce
sobre todos os homens urn efeito controlador, atralks da incorporacdo, da ritualizacao
das praticas da sociabilidade cotidiana e de uma discursividade que exclui todo urn
campo emotivo considerado feminina''
Almeida buscou em Gramsci o conceito de hegemonia e diz que este conceito, no
campo do estudo de ge- nero, "nos permite uma concepcao mais dindmica de
masculinidade, entendida assim como estrutura de relacOes sociais, em que varias
masculinidades rido -hegemOnicas subsistem, ainda que reprimidas e auto-reprimidas
por esse consenso e senso comum hegernOnico, sustentado pelos significados simbOlicos
incorporados." t7
E ainda, de acordo como o mesmo autor, "A masculinidade é urn processo construido,
fragil, vigiado, como forma de ascendencia social que pretende ser."18
0 exemplo da valorizacdo da carreira militar e, portanto, muito significativo. E possivel
que, para os filhos da elite, ser urn "Voluntario da Patria", corn a possibilidade de alcancar
muitas promocOes durante sua atuacao, era muito importante. Dai seu engajamento
"espontaneo" tao valorizado por Cabral.
A coragem e o carater guerreiro tern sido valorizados como urn atributo natural
masculino. Buscando romper essa imagem, em minha dissertacao, al6m de mostrar o
papel que tiveram as elites dirigentes, no sëculo XVIII e na primeira metade do XIX,
entre os quais, se destacaramos militares na construcao de um modelo pretensamente
hegemonico de masculinidade, buscarei demonstrar os investimentos simbOlicos e as
praticas que influiram na decisao de uns irem a guerra e as razbes de outros que buscaram
"escapar" ao recrutamento.

FOX-GENOVESE, Elizabth. Placing Women's history. In: New Left Review, 133. May/June —1982. p. 8.
ALMEIDA, Miguel Vale de. Senhores de si. Uma interpretac5o antropolOgica da masculinidade. Lisboa:
F m de Seculo Edicoes, p. 128.
' 7 Ibidem. p. 155.
' 8 Ibidem. p. 17
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Para as pessoas pobres, como os filhos de trabalhadores rurais, apresentarem-se ao
exercito era deixar de conseguir ocupacOes diversas que dariam alguma perspectiva de
sobrevivencia junto as suas familias, alem do temor que causava a ideia de it para o
campo de batalha. Portanto, tido e de se estranhar a resistencia, alêm do fato de que a
referencia da honra ndo estava vinculada ao servico da guerra. Isso podemos inferir a
partir das notas publicadas na imprensa da epoca, assim como, na literatura catarinense
e nacional, espacos em que estes assuntos aparecem problematizados.
Em seu relato de viagem pelo litoral fronteiro a Ilha de Santa Catarina, Duarte Paranhos
Schutel nos fala das dificuldades econOmicas sot ridas pela sua provincia natal, apesar
das riquezas naturais nela existentes, bem como, das experiencias que os agricultores
tiveram ao servirem a Guarda Nacional. Sentados ao redor de uma fogueira, estes narraram
ao escritor seus feitos na Guerra dos Farrapos para onde foram chamados a lutar:

"- E assim, disse um outro de longas barbas e rosto enegrecido
pelos sOis; a Ws, nos mandam servir a guarda nacional para
gastarmos algum vintm que ajuntemos, e tiram-nos de nossos
trabalhos; depois queixam-se da falta de mantimentos.""
Foi corn essa imagem de homens trabalhadores que tinham o "rosto enegrecido pelos
sOis" que Duarte P. Schutel apresentou seus conterräneos ao publicar sua obra, "A
Massambu", na Revista Popular do Rio de Janeiro, em 1860. Demonstrou o quanto a
guerra contribuia para a pobreza e sofrimento deles. Porem, sem esquecer de descrevelos ainda como homens cujo "coracao de brasileiros expandia-se ao orgulho de tanto
brio e valor."" Nota-se ainda a ausencia de critica a essa corporacao que se apresentard,
na literatura catarinense, na obra ja citada de Horacio Nunes Pires, em 1877.
A imprensa de Desterro noticiava e criticava freq0entemente a forma como era feito
o alistamento compulsOrio dos soldados que deveriam servir na Guerra do Paraguai.
Artigos dos jornais freqUentemente denunciavam os abusos cometidos pela policia,
principalmente, no ano de 1869. Urn dos artigos assim descrevia o recrutamento:

'Ainda o recrutamento - Foi recrutado na Freguesia do Ribeirao
urn individuo de nome Manoel Joaquim Constante que ha seis
para sete dias se achava retido preso no quartel da policia.
Informam-nos que este infeliz e chefe de numerosa familia
cornposta de mae, tia e quatro irmas solteiras, que todas scio por
ele sustentadas.
Haven justica no recrutamento deste individuo, e que new sent
por ai encontrado algum outro mais no caso do que esse?
Que nos diga o Sr. Dr. Chefe de Policia.'
t9 SCHUTEL, Duarte Paranhos. A massambu. FlorianOpolis: UFSC/Movimento/INL, 1988. p. 55.
'° Idem. p. 56.
Jomal "A Regeneracdo" 23 de julho de 1869, n 81.

Vanderlei Machado

08
Nota-se nesse e em outros artigos a valorizacao da imagem do homem enquanto
provedor, numa sociedade em que as mulheres eram representadas como elementos
frageis e que necessitavam da presenca masculina. 0 fato de ter mulheres sob sua
responsabilidade eximia o cidadao, na visa() do cronista, de participar da guerra.
Em seu romance laid Garcia", Machado de Assis narra a histeria de Jorge, um bacharel
em direito que, se vendo envolvido por uma moca de condicao social inferior a dele e
diante da objecdo de sua mae ao matrimOnio, parte para a Guerra do Paraguai. Alem de
impedir a uniao dos jovens apaixonados, servir na guerra apresentava-se como uma
oportunidade de seguir uma carreira militar. Nesse sentido, Valeria, a mae de Jorge, Pala
no romance:

"- Jorge esta formado, disse ela, mas nä° tem queda para a
profissao de advogado nem para a de juiz. Goza por enquanto a
vida; mas os dias passam, e a ociosidade faz-se natureza corn o
tempo. Eu queria dar-the um nome ilustre. Se for para a guerra,
podeici voltar coronet, tomar gosto as armas, segui-las e assim
honrar o nome de seu pai.'c2
A possibilidade de galgar postos na carreira militar foi dada pelo decreto que criou o
corpo de tropa dos voluntärios da patria, em 1865, que oferecia varias vantagens aos que
se alistassem nesse batalhao, entre as quais, o artigo 9 do documento rezava: "Os
Voluntarios terdo direito aos empregos pUblicos, de preferencia em igualdade de
habilitacOes, a quaisquer outros individuos."
Segundo Lucas Alexandre Boiteux, o decreto imperial foi fixado nos principais locais
de Desterro e interior da Ilha, aos poucos, apresentaram-se os interessados. 0 exposto
serve para pensarmos na possibilidade que se afigurou, para os jovens "dandies", filhos
de funcionarios pUblicos e comerciantes, alguns deles recem-formados na capital do
imperio, que encontravam no servico pUblico a chance de uma carreira profissional.
Chance esta que excluia os "roceiros" analfabetos que somente nas jornadas de trabalho
bracal encontrariam o seu sustento e de sua familia.
Nao neguemos os efeitos do clamor ao patriotismo presente nos chamamentos
guerra que circulavam nos jornais de Desterro. Nem tao pouco os resultados desses no
espirito dos homens que se dispuseram a partir para o teatro de guerra. Mas nao menos
importante, creio, foi a expectativa de ascensdo social que eta propiciou aos que
visualizavam uma carreira tanto no servico militar quanto no funcionalismo pUblico. Na
segunda metade do seculo XIX, percebe-se um incremento nas atividades comerciais
provocado pelo aumento das atividades portuarias. Porem, isto nao foi suficiente para
formar uma burguesia rica, dessa forma, restou aos homens procurarem no servico

ASSIS, Machado de. WA Garcia. Sao Paulo: Atica, 1996. p. 20.
BOITEUX, Lucas Alexandre. Provincia de Santa Catarina nas guerras do Uruguai e do Paraguai.
FlorianOpolis: UFSC, 1972. p. 35.
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e nos casamentos ditos vantajosos, urn fator de diferenciacao social, de aquisicao e
manutencdo de urn status privilegiado.
Vanderlei Machado

Retomando a obra de Cabral, "Nossa Senhora do Desterro", se faz necessario dizer
que esta deve ser entendida no contexto ern que foi produzida, a decada de 50, do
seculo XX. Naquele momento histOrico, as identidades de genero nao eram questionadas
pelos intelectuais catarinenses, estes, em sua grande maioria, eram homens que nao
contestavam o modelo de masculinidade de sua epoca. Nesse sentido, pensamos que
"Nossa Senhora do Desterro" apresenta-se como urn "documento" que nos informa mais
sobre o modelo de masculinidade vigente no contexto histOrico em que foi produzido
do que em relacao ao seculo XIX, period() que o autor se propOs a analisar.

