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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta como proposta a contribuição que as composições musicais 
de Amauri Castro têm na formação da memória coletiva da cidade de Imbituba. Há 
várias décadas, o compositor compõe músicas retratando fatos, lugares, eventos e 
pessoas que fazem parte da cidade. Em cada canção, é observado o seu ponto de 
vista acerca do cotidiano dessa comunidade. Tal conhecimento sobre suas raízes 
levou um grupo de amigos a elaborar um projeto de gravação de um Compact Disc 
(CD), no qual estão impressas dezoito músicas, dentre as quais sete, que 
compreendem as décadas de 60, 70 e 80, estão elencadas neste trabalho para 
serem analisadas. Também foi realizado um levantamento de dados biográficos 
sobre o compositor e um pequeno, mas significativo, levantamento histórico sobre a 
cidade que é a sua musa inspiradora. Para que os resultados da pesquisa possam 
ser observados, foram realizadas entrevistas, pesquisas bibliográficas e uma análise 
detalhada de cada verso das músicas escolhidas, apontando sua referência histórica 
e importância para a memória coletiva da cidade. 
 
Palavras-chave: Imbituba. Amauri Castro. Canção. Memória coletiva. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper presents the contribution to the musical compositions of Amauri Castro 
have in shaping the collective memory of the city of Imbituba. For several decades 
portraying the composer composes music (facts, places, events and people) that are 
part of the city. In each song is noted your point of view about the everyday life of this 
community. Such knowledge about their roots took a group of friends to draft a 
recording of a Compact Disc (CD), which are printed in eighteen songs, among which 
seven listed here to be analyzed in this work and who understand the 60s, 70s and 
80s. Also a survey of biographical information about the composer and a small but 
significant history about the city that is his muse. For that search results can be 
observed, interviews were conducted, literature searches and a detailed analysis of 
each verse of the songs chosen, pointing its historical reference and importance to 
the city's collective memory. 
 
Keywords: Imbituba. Amauri Castro. Song. Collective memory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 “O tempo foi passando  
E o progresso chegando” 

(CASTRO, 2002) 

 

A ideia de refletir sobre a contribuição das composições de Amauri Castro 

para a constituição da memória coletiva da cidade de Imbituba surgiu em virtude do 

conhecimento dessas músicas a partir da gravação de um Compact Disc (CD) 

idealizado por músicos e pessoas da cidade que conheciam o compositor. No 

encarte que acompanha o CD, assim está escrito: ―a realização deste CD foi para 

divulgar e perpetuar as composições de Amauri Castro, cuja característica é retratar 

a Imbituba do passado, vivenciando na sua maioria episódios acontecidos, de forma 

bem divertida‖. (CASTRO, 2002). 

O título dado ao trabalho surgiu após as leituras realizadas no texto de 

Halbwachs (2006), contido no livro ―A Memória Coletiva‖, sua variação, formação e 

implicações. Ao escutar as músicas do compositor, observa-se que ele escreve 

sobre o seu ponto de vista, seu olhar particular sobre os fatos acontecidos, lidos, 

escutados, sendo, portanto, um observador. 

Seria difícil morar numa cidade durante quase três décadas e não conhecer, 

viver ou participar daquilo que ele descreve em várias de suas composições. Suas 

músicas despertam um saudosismo, já que ocorreram diversas mudanças no 

espaço geográfico da cidade, e muito do que nelas é citado, como estabelecimentos 

comerciais, construções, bosque, riacho, bairro da praia, entre outros, já não mais 

existem nesse espaço. 

Há várias décadas ele vem compondo músicas que retratam fatos históricos, 

lugares, eventos e pessoas que fazem parte da cidade de Imbituba: o relato sobre 

um evento natural que abalou a cidade, uma chuva de granizo, impresso na música 

―Chuva de Pedra‖; a música ―Homenagem ao The Claytons‖, que faz relembrar os 

bailes abrilhantados por esse conjunto musical, a música ―Imbituba e o Passado‖ em 

que conta sobre uma paisagem natural que existia e que foi alterada pela ação do 

homem, bem como as pessoas que lá moravam, entre muitos outros que irão sendo 

apresentados. São recordações que marcaram a vida das pessoas que moram ou 

moraram na cidade. Castro é, portanto, um observador do cotidiano da cidade, e 

suas composições são um material importante enquanto objeto de estudo. 
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Suas memórias estão impressas em suas músicas para constituir uma 

memória coletiva, e o estudo dessas composições, que são instrumentos de 

informações, pode contribuir para uma análise mais detalhada e propiciar a 

elaboração de um material para futuras pesquisas. Pergunta-se então: Quem é 

Amauri Castro? O que o inspirou a compor as músicas aqui selecionadas para 

análise? Como foi idealizado o projeto de gravação do seu CD? Quais critérios 

usados para selecionar as músicas que fazem parte do CD e quem foram os 

participantes? Esses questionamentos prévios propiciaram o levantamento de 

subsídios para a questão central: Qual a importância da música de Amauri Castro 

para a memória coletiva da cidade de Imbituba?  

O objetivo geral deste trabalho é refletir sobre a contribuição que as 

composições musicais do artista têm na formação da memória coletiva da cidade de 

Imbituba, e os objetivos específicos são: (i) levantar dados pessoais sobre o autor; 

(ii) destacar o porquê da composição de cada música selecionada para a análise; 

(iii) coletar informações sobre o projeto de idealização do CD, bem como de seus 

organizadores; e (iv) registrar as contribuições das músicas do compositor para a 

memória coletiva da cidade. 

Para alcançar esses objetivos, foram usados os seguintes procedimentos 

técnicos para coleta de dados: pesquisa bibliográfica, que deve estar presente em 

todas as pesquisas para garantir a base teórica e científica, sendo utilizados para 

isso artigos de jornais, livros, revista eletrônica, fotos, blogs e sites, e o estudo de 

caso, que ―se caracteriza pela pesquisa de um único sujeito, de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento.‖ (SILVEIRA, 2011, p. 38). O objeto 

deste estudo de caso foram sete músicas do compositor, escolhidas entre as dezoito 

que fazem parte de um CD gravado com as suas músicas mais conhecidas. São 

elas: Homenagem aos The Claytons (maio de 1967), Cidade Independente (janeiro 

de 1968), Se eu fosse o Prefeito da Imbituba (janeiro de 1968), Samba do Chalé 

Quatro (agosto de 1975), Chuva de Pedra (julho de 1987), Imbituba e o Passado 

(março de 1988) e Rua de Baixo (julho de 1989). As músicas selecionadas, portanto, 

foram compostas nas décadas de 60, 70 e 80.  

A abordagem da pesquisa é qualitativa, método que consiste na análise de 

dados coletados subjetivamente (SILVEIRA, 2011, p. 36-37). É também descritiva, 

contemplando a descrição detalhada do objeto da pesquisa, citações diretas e/ou 

indiretas de pessoas sobre suas experiências, entrevistas, transcrições, documentos 
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e registros. A análise possui maior riqueza de detalhes, profundidade e é 

interpretativa. 

A entrevista individual busca informações, percepções e experiências das 

pessoas para serem analisadas qualitativamente. É um recurso metodológico que 

―[...] busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, 

recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte relacionada por 

deter informações que deseja conhecer‖ (DUARTE, 2005, p. 1).  

Sendo assim, os questionamentos permitem a exploração de determinado 

assunto, seu aprofundamento, e nos levam a compreender, analisar e discutir o 

passado. Nas entrevistas, observam-se também detalhes, juízos de valores e 

interpretações que caracterizam e explicam determinados temas, além de 

possibilitarem a análise de diferentes pontos de vista acerca de um fenômeno. 

Para o levantamento de dados deste trabalho foram utilizadas nas entrevistas 

questões semiestruturadas, sendo estabelecido um roteiro de questões-guia que 

eram de interesse da pesquisa. Para cada entrevistado, foram elaboradas questões 

diferenciadas que abrangessem a amplitude do tema da melhor forma possível. 

Apenas uma questão foi comum a todos os entrevistados: Que contribuição as 

músicas têm para a memória coletiva da cidade? Outra questão feita para os 

entrevistados, menos para o compositor Amauri, foi: Quem é o Amauri para você? 

A abordagem das entrevistas foi em profundidade e com respostas 

indeterminadas, sendo a seleção dos entrevistados feita intencionalmente, levando-

se em consideração a capacidade de os entrevistados ajudarem a responder sobre 

o problema proposto na pesquisa, a garantia de confiabilidade nas respostas e, 

principalmente, o envolvimento com o assunto que está sendo pesquisado. Assim, 

as entrevistas foram realizadas com as pessoas envolvidas na idealização e 

realização do projeto do CD, com o próprio compositor e com pessoas que 

participaram na gravação do CD. 

Por indicação do compositor, as entrevistas foram realizadas na residência do 

senhor João Batista Rodrigues, em Vila Nova/Imbituba, o qual realizou todo o 

trabalho de mediação com o artista e com outros entrevistados, no dia 24 de março 

de 2012, no período matutino. Na ocasião, além do compositor, também foram 

entrevistados o próprio João Batista Rodrigues e Sueli da Rosa Rodrigues. As 

entrevistas realizadas nesse dia foram gravadas em um gravador digital de voz e, 

posteriormente, foram realizadas as transcrições, as quais estão disponíveis nos 
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apêndices deste trabalho. Houve também entrevistas cujas respostas foram 

recebidas por e-mail. 

A análise das respostas às questões das entrevistas levará em conta as 

partes às quais elas pertençam, por exemplo, as entrevistas foram realizadas para 

subsidiar os capítulos 3, 4 e 5, portanto, as respostas serão organizadas e 

analisadas de acordo com a necessidade de cada capítulo. 

Para compor o referencial teórico, foram utilizados textos contidos no livro ―A 

Memória Coletiva‖ (HALBWACHS, 2006) e em ―Memória e Sociedade‖ (BOSI, 1994), 

o artigo ―A Canção das mídias: Memória e Nomadismo‖ (VALENTE, 2002), o artigo 

―Sobre a memória das cidades‖ (ABREU, 1998), o livro ―A palavra cantada: ensaios 

sobre poesia, música e voz‖ (VALVERDE, 2006) e o livro ―A letra e a voz‖ 

(ZUMTHOR, 1993). Esse material foi utilizado para fundamentar teoricamente a 

temática proposta no presente trabalho de pesquisa. Foram utilizados também 

textos de autores imbitubenses (elencados nas referências) para complementar e 

contextualizar historicamente a análise das músicas do compositor Amauri Castro. 

Para construir a estrutura deste trabalho, foram várias as etapas a serem 

vencidas. Iniciou-se pela elaboração do projeto de pesquisa, o qual foi realizado no 

semestre anterior e aprovado pelo orientador. Em seguida, foram feitas leituras e 

fichamentos dos textos para um maior aprofundamento da temática a ser abordada 

e busca por mais materiais para subsidiarem a análise das músicas e de fotos para 

a ilustração.  

Outros passos importantes foram a seleção daqueles que seriam 

entrevistados e os primeiros contatos (por e-mail e telefone) com a pessoa que seria 

a mediadora de todo esse processo. Além disso, preparou-se as questões para as 

entrevistas, a forma como seriam realizadas e quando seriam feitas.  

Ao findar essa etapa, iniciou-se a organização da ordem em que seriam 

montados os capítulos, os títulos que receberiam e a sequência dos assuntos 

abordados. Daí em diante, partiu-se para a escritura do trabalho, levando-se em 

conta as leituras realizadas previamente e as respostas colhidas nas entrevistas. 

Os capítulos foram escritos sequencialmente para constituir uma corrente 

cujos elos dessem sentido ao trabalho. Assim, a estrutura deste Trabalho de 

Conclusão de Curso obedece à seguinte ordem. 
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O Capítulo 1 contempla a fundamentação teórica que dá suporte aos 

objetivos propostos e comenta o ponto de vista dos autores acerca do assunto 

abordado (memória), bem como a música enquanto produção de significados. 

O Capítulo 2 apresenta um breve histórico sobre a cidade que serviu e ainda 

serve de inspiração para o compositor, discorrendo sobre sua fundação, atividades 

econômicas, seu desenvolvimento social, personagens ilustres, lazer e turismo. 

O Capítulo 3 constitui-se de uma pequena biografia sobre o compositor 

Amauri Celso Castro, bem como o depoimento de pessoas entrevistadas que, de 

alguma forma, estão ligadas a ele.  

O Capítulo 4 discorre sobre o processo de idealização e realização do projeto 

de gravação do CD, apresentando a trajetória desse projeto e os envolvidos nessa 

importante tarefa. 

O Capítulo 5 contempla a análise de sete músicas escolhidas que fazem parte 

do CD do compositor. Essa análise ajudará na obtenção de uma visão clara das 

memórias que estão impressas nessas músicas, que serão vistas a partir do 

referencial teórico proposto nesta pesquisa. O resultado dessa análise, mais os 

dados levantados nas entrevistas, deverão responder à questão principal que é: 

Qual a importância da música de Amauri Castro para a memória coletiva da cidade 

de Imbituba?  

 Por fim, será apresentada a conclusão com os resultados das análises, as 

referências bibliográficas, os apêndices e os anexos deste trabalho. 

O compositor Amauri Castro construiu e perpetuou com essas composições 

as suas memórias de Imbituba. E é isso o que se verá a seguir. Trata-se de chamar 

a atenção para a importância que pode ter para o conhecimento e preservação da 

memória coletiva de uma comunidade um trabalho criativo como o de Amauri Castro. 
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CAPÍTULO I - MEMÓRIA E CIDADE 

 

 “Se você não lembra. 
Dá licença eu vou lhe dizer”  

(CASTRO, 2002) 

 

1.1    A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA PARA A CIDADE 

 

Na mitologia grega existem muitos deuses e deusas e, para representar a 

memória, a eleita foi Mnemosyne, uma das titânides, filhas de Urano e Gaia (Geia). 

Segundo Smolka (2000, p. 169), trata-se de uma deusa que personifica a memória e 

a preserva do esquecimento. De sua união com Zeus, gerou nove musas — as 

Palavras Cantadas —, as quais colocam na mão do poeta o bastão de seu ofício e 

dão a ele sua inspiração; inspirado pela musa, o aedo cria, repete, recita, compõe 

palavras em ritmos, torna-se o suporte e mestre da verdade resgatando o acontecido 

do esquecimento e trazendo para o presente o passado. 

 De acordo com Ecléa Bosi (1994, p. 89) o poder de Mnemosyne está em 

conduzir o coro das musas e presidir a função poética, que exige intervenção 

sobrenatural; forma de possessão e delírio divino, o poeta é tomado pelo entusiasmo, 

que, para os gregos, configuraria um estado semelhante ao de quem tem um deus 

dentro de si. Bosi segue dizendo que Mnemosyne dispensa aos seus eleitos não a 

lembrança de seu passado individual, mas do passado geral, aquele do tempo 

antigo. 

Para a civilização grega, a memória era a vidência e o êxtase, mas 

atualmente a função da memória se apresenta como o conhecimento do passado, 

que está organizado num espaço e tempo cronológico. A sobrevivência do passado 

está nas lembranças de cada ser humano, as quais, quando são invocadas, 

apresentam-se em forma de imagens-lembranças.  

A memória não é apenas um simples reconhecimento de conteúdos passados, 

mas um reviver, um fazer ―aparecer‖ as coisas depois que elas desaparecem. Ela 

liga o presente ao passado, aponta diferenças e repetições. No entanto, não se pode 

lembrar tudo, apenas o que é significativo é lembrado. 
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[...] É preciso reconhecer que muitas de nossas lembranças, ou mesmo de 
nossas idéias, não são originais: foram inspiradas nas conversas com os 
outros. Com o correr do tempo elas passam a ter uma história dentro da 
gente, acompanham nossa vida e são enriquecidas por experiências e 
embates. Parecem tão nossas que ficaríamos surpresos se nos dissessem 
o seu ponto exato de entrada em nossa vida (BOSI, 1994, p. 407). 

 

Para Maurice Halbawachs (2006, p. 30), cada memória individual é um ponto 

de vista sobre a memória coletiva, e os deslocamentos alteram esse ponto de vista, 

porque os novos grupos em que se transita irão evocar lembranças significativas 

que se juntarão a outras lembranças já existentes. Portanto, as lembranças 

permanecem coletivas porque são lembradas por outros também, já que não se está 

só dentro de um espaço ou grupo. 

A expressão ―no meu tempo‖ costuma ser usada pelas pessoas ao se 

referirem às suas recordações, mas qual tempo? O tempo tem significados 

diferentes para os membros de um grupo. Segundo Bosi (1994, p. 418), ―o tempo 

social absorve o tempo individual que se aproxima dele. Cada grupo vive 

diferentemente o tempo da família, da escola, do trabalho [...]‖.  

 Esse autor diz ainda que o tempo dependerá da ação passada e presente, 

que se diferencia em cada pessoa. As lembranças importantes da vida podem 

acontecer na infância, na adolescência e na vida adulta, e são essas recordações 

que se manifestam e se tornam o conteúdo, a substância da memória. (BOSI, 1994). 

 Esse tempo vivido pelos grupos ocupa um espaço — aqui caracterizado pela 

cidade, com seus bairros, ruas, casas etc. — que irá constituir um cotidiano de 

convivência entre os grupos e gerar lembranças que construirão a sua memória 

coletiva. 

Assim, a história de uma cidade é muito importante, pois é através dela que 

se constitui a identidade das pessoas que a habitam em determinado espaço e 

tempo. Os grupos que dela fizeram parte deixam de existir, mas suas memórias, 

suas lembranças de vida, permanecem. De acordo com Bosi (1994, p. 418), ―Cada 

geração tem, de sua cidade, a memória de acontecimentos que permanecem como 

pontos de demarcação em sua história‖. Então, os eventos que se constituem 

enquanto memória são elementos essenciais para a identidade de um lugar, seriam 

a sua alma. 

A cidade se constitui de diferentes grupos (família, moradores de um bairro, 

escola, trabalho, entre outros) cujos membros convivem dentro de um determinado 
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espaço geográfico e, ao longo se sua existência, acumulam lembranças. Quando 

essas lembranças são compartilhadas, os fatos do passado assumem maior 

importância ao serem revividos, havendo um acréscimo daquilo que se via antes.  

Para Halbwachs (2006, p. 51), no primeiro plano de memória de um grupo 

irão se destacar as lembranças dos eventos, as experiências que dizem respeito aos 

seus membros e que resultaram de suas próprias experiências ou das relações com 

grupos mais próximos que mantiveram contato com ele mais frequentemente. 

Lembrar fatos passados faz com que o passado sobreviva. É o indivíduo que lembra, 

memoriza.  

 A evocação de lembranças da infância e/ou adolescência vai constituindo a 

nossa memória individual, mas muitas vezes precisa-se recorrer a outras pessoas, 

que irão pontuar outras referências, permitindo o resgate de acontecimentos 

importantes esquecidos ou de formas espaciais que já não existem mais. 

Atualmente há uma valorização das histórias orais, principalmente as 

contadas pelas pessoas mais velhas. Trata-se de uma forma de resgate para que os 

acontecimentos não se percam no tempo, pois quando as pessoas de um 

determinado grupo vão desaparecendo, as suas memórias também desaparecem, a 

não ser que fiquem registradas de alguma forma.  

O compositor Amauri Castro coloca em suas composições a sua memória 

individual, o seu ponto de vista daquilo que testemunhou, ouviu de outras pessoas 

ou vivenciou e que contribuirá para constituir a memória coletiva da cidade. De 

acordo com Halbwachs (2006, p. 101), a memória coletiva é um conjunto de 

lembranças construídas socialmente; é uma corrente de pensamento contínuo que 

vive ou viverá na consciência de um grupo e está sempre se transformando, se 

redefinindo, não porque houve esquecimento, mas porque o grupo não é mais o 

mesmo.  

Então, quando as lembranças não possuem mais sustentação nos grupos, 

elas tendem a ser registradas e acabam virando história. 

 
[...] Quando a memória de uma sequência de acontecimentos não tem mais 
por suporte um grupo, o próprio evento que nele esteve envolvido ou que 
dele teve conseqüências, que a ele assistiu ou dele recebeu uma descrição 
ao vivo de atores e espectadores de primeira mão – quando ela se dispersa 
por alguns espíritos individuais, perdidos em novas sociedades que não se 
interessam mais por esses fatos que lhe são decididamente exteriores, 
então o único meio de preservar essas lembranças é fixá-los por escrito em 
uma narrativa, pois os escritos permanecem, enquanto as palavras e o 
pensamento morrem (HALBWACHS, 2006. p. 101). 
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 As memórias coletivas se preservam muito mais nos registros escritos e de 

imagem, ou seja, em cartas, livros, documentos oficiais, poesia, filmes, fotos, 

pinturas, músicas, entre outros, do que em formas materiais observadas na 

paisagem construída, como prédios e casas que podem abrigar temporariamente 

estabelecimentos comerciais, cinemas, clubes, empresas etc., que, em determinado 

momento, não servindo mais ao propósito com que foram criados, são demolidos, 

substituídos ou modernizados, o que faz com que tal espaço se transforme, 

perdendo-se no tempo. (ABREU, 1998, p. 85).  

Os documentos guardam a memória da cidade e ajudam a contextualizar com 

os testemunhos das pessoas sobre os eventos do passado e de como era o espaço 

naquela época em que tais eventos se desenrolavam. O resgate da memória de 

uma cidade não poderia, então, estar limitado apenas às formas materiais, é 

importante também recuperar o que não deixou marcas na paisagem, como as 

histórias contadas pelas pessoas que viveram em determinado momento. 

 

[...] É através da recuperação das memórias coletivas que sobraram do 
passado (estejam elas materializadas no espaço ou em documentos), e da 
preocupação constante em registrar as memórias coletivas que ainda estão 
vivas no cotidiano atual da cidade (muitas das quais fadadas ao 
desaparecimento) que poderemos resgatar, eternizar o presente e garantir 
às futuras gerações um lastro de memória importante para a sua identidade 
(ABREU, 1998, p. 87). 

 

As músicas do compositor Amauri Castro que serão analisadas neste trabalho 

possuem importância singular, porque auxiliam na criação de sensações, 

sentimentos, emoções e imagens de uma realidade observada por ele e também 

contada a ele por outros, em um determinado lugar e espaço de tempo. Com suas 

músicas, o compositor consegue recriar simbolicamente esses espaços físicos e os 

eventos que ali aconteceram. Assim, ao cantarem suas músicas, as futuras 

gerações da cidade evocarão um passado que teve grande importância na 

constituição de suas identidades.  

 

[...] Não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial [...] 
o espaço que ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que sempre 
temos acesso e que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso 
pensamento a cada instante é capaz de reconstruir (HALBWACHS, 2006, p. 
170). 
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 A valorização do passado demanda uma constante busca pela memória das 

cidades, a qual está sendo produzida a cada dia, por isso a importância de se 

registrarem as memórias coletivas que ainda estão vivas no presente, para impedir 

que elas desapareçam. 

 

[...] A cidade é uma enciclopédia de memórias que guardam conflitos, 
intranqüilidades, medos individuais e coletivos. Através de um acervo 
simbólico o homem documenta o seu desejo de vencer o destino. A 
arquitetura antes de se prestar a um determinado fim, o de abrigo de 
atividades realizadas pelo homem, é depósito de fantasias e imaginações. 
Às vezes são construções que contradizem a opinião pública, a 
racionalidade e a necessidade de uma época, mas com o decorrer do 
tempo passam a incorporar o acervo simbólico da cidade. Subordinada a 
renovação urbana, a cenografia do tempo passado desaparece para 
atender necessidades do presente. É preciso preservar dentro das 
condições da vida presente (ANDRADE, 2008a, p. 122-123). 

 

Enquanto cidadão e observador do cotidiano, o compositor Amauri Castro 

está fazendo a sua parte para a formação da memória coletiva, através do registro, 

em suas músicas, das impressões de fatos que considerou relevantes, e essas 

músicas passaram a ser cantadas e conhecidas pelas pessoas da cidade. Castro fez 

o resgate de eventos que foram significativos no passado, e que têm reflexos na 

atualidade. 

Ao longo do tempo, o espaço da cidade foi se modificando socialmente e 

geograficamente, mas, nas palavras que dão sentido às músicas do compositor, 

conservam-se impressos os referenciais de memória que ele acumulou durante 

determinados períodos para não serem esquecidos. A palavra funciona em suas 

composições, portanto, como um elemento essencial para constituir sentido. 

 

1.2    A MÚSICA E A PALAVRA – PRODUZINDO SIGNIFICADOS 

 

O vocábulo ‗música‘ vem de musikê techne, que na língua grega significa a 

arte das musas, as quais eram nove: Clio (história), Tália (comédia), Érato (poesia 

erótica, romântica), Euterpe (poesia lírica), Polímnia (música sacra), Calíope 

(eloquência), Terpsícore (dança), Urânia (astronomia) e Melpômene (tragédia).  

―Para os gregos a música era a cultura da arte, a educação da alma. Estava ligada à 

vida social do povo e suas manifestações culturais‖ (ANDRADE, 2008b). 
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Segundo Monclar Valverde (2008, p. 272), ―A presença do canto nas diversas 

culturas do planeta sugere a universalização desta relação entre música e palavra‖. 

Esse autor afirma ainda que a fala é uma espécie de canto tímido, mas, quando 

transformada em linguagem escrita, formaliza-se e se traduz em conceitos 

universais. A canção também é capaz de acolher a narração de inúmeros 

acontecimentos, cuja mediação é proporcionada pela performance do cantor: 

―Quando um poeta ou seu intérprete canta ou recita, sua voz, por si só, lhe confere 

autoridade‖. (ZUMTHOR, 1993, p. 19). 

De acordo com Heloísa Valente (2002, p. 2), sendo a música uma das 

manifestações mais frequentes na maioria das culturas e uma das linguagens que 

mais sofreram processos de mediatização técnica, parece-nos razoável admitir que 

os signos musicais guardem fragmentos de memória. Assim, a canção é dotada de 

certas propriedades que lhe permitem constituir-se como memória. 

A canção pode operar signicamente na condição de elemento de memória e 

texto cultural. A cultura é um conjunto de linguagens que a sociedade acumula, 

conserva e transmite segundo uma organização histórica. Sendo assim, a cultura é 

memória, pois tudo que a coletividade vive fica registrado na memória (VALENTE, 

2002, p. 3).  

O uso que se faz dessa memória determina qual o tipo de cultura que vigora. 

Isso pressupõe um processo de seleção, que opera através do mecanismo do 

esquecimento. ―Nossas culturas se lembram esquecendo, mantêm-se rejeitando 

uma parte do que elas acumularam de experiência no dia-a-dia‖ (ZUMTHOR, 1997b 

apud VALENTE, 2002, p. 4). Com a ação do esquecimento, os elementos da 

memória coletiva são selecionados para permanecerem como cultura.  

A memória se fixa no espaço e no tempo de várias maneiras, e, de acordo 

com Valente (2002, p. 4), a história e as memórias estão vinculadas, pois sendo a 

história um campo de produção de conhecimento e a memória reconstrução da 

experiência do homem ao longo do tempo, tudo que é vivido dentro de um 

determinado espaço geográfico pode se constituir como um lugar de memória. A 

música, portanto, pode ser considerada um lugar de memória. 

Ainda segundo Valente (2002, p. 5), os signos musicais, em particular a 

canção, podem ser considerados cápsulas de memória individual ou coletiva; apesar 

de, no universo das mídias, uma canção poder ter vida curta, o poder de agregação 

de memória no plano individual pode durar uma vida inteira. 
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Esse autor afirma ainda que a canção é dotada de poder evocativo, o qual 

aumenta à medida que há um distanciamento entre o evento ocorrido e o tempo 

presente, podendo ser um evento de experiência pessoal ou cotidiana que tenha 

perdurado durante uma fase da vida. A música guarda em sua estrutura elementos 

de memória. Quando a canção se materializa sob a forma de CD, ela se torna imune 

à deterioração que o tempo impõe. A voz fixada no CD se materializa e se torna 

prova documental da performance1.  

 
[...] Na medida em que o intérprete empenha assim a totalidade de sua 
presença com a mensagem poética, sua voz traz o testemunho indubitável 
da unidade comum. Sua memória descansa sobre uma espécie de 
‗memória popular‘ que não se refere a uma coleção de lembranças 
folclóricas, mas que, sem cessar, ajusta, transforma e recria. O discurso 
poético se integra por aí ao discurso coletivo (ZUMTHOR, 1993, p. 142). 

 

Sendo assim, a canção, através de sua poesia, constitui-se como um veículo, 

para que aconteça o relato das vozes cotidianas sobre os acontecimentos ao longo 

do tempo. A voz poética é, portanto, memória. Sem a memória o passado seria um 

vazio inacessível. 

O capítulo seguinte dará início a um percurso relevante para que se 

construam os subsídios necessários à análise das contribuições da obra do 

compositor Amauri Castro para a memória coletiva da cidade de Imbituba.  

 

                                            
1
 O termo pode ser entendido como a forma segundo a qual uma mensagem poética é transmitida e recebida no 

momento em que ocorre (ZUMTHOR, 1997 apud VALENTE, 2002). 
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CAPÍTULO II - CIDADE E HISTÓRIA 

 
 “Cada dia que vai se passando 

Mais bonita a Imbituba vai ficando 
Isto aqui parece até Paris”. 

(CASTRO, 2002) 

 

2.1    UM BREVE OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DE IMBITUBA 
 

A cidade de Imbituba, com sua história e suas belezas naturais, é o lugar 

onde nasceu e onde vive o compositor Amauri Castro, o qual, com suas músicas, 

retrata o passado dessa cidade. O músico escreve sobre lugares, eventos, 

edificações e pessoas, amigos que foram importantes, para não serem esquecidos. 

A seguir, será feito um breve histórico sobre essa cidade, que foi e ainda é a musa 

inspiradora do compositor. 

O município de Imbituba, distante aproximadamente 90 km da capital do 

estado de Santa Catarina, Florianópolis, é uma cidade litorânea com belas 

paisagens naturais e de colonização açoriana. ―O topônimo2 ‗Imbituba‘ provém do 

indígena ‗Embetuba‘, que significa região com imensa quantidade de imbé, uma 

espécie de cipó muito resistente usado para confecção de corda [...] ‗tuba‘ significa 

abundância‖ (MARTINS, 1978, p. 7).  

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(2010, p. 5), a cidade possui atualmente uma população aproximada de 40.200 

habitantes, e sua atividade econômica é diversificada, contemplando a indústria, o 

comércio, a agricultura e o turismo.  

A região era habitada inicialmente por índios carijós.  

 
[...] A descoberta das terras de Imbituba ocorreu no ano de 1622, quando 
aqui chegaram os missionários pertencentes ao Colégio do Rio de Janeiro 
Padre Antônio Araújo e Padre Pedro da Mota. Sua missão era catequizar os 
índios Carijós que habitavam o litoral catarinense. Esses padres 
permaneceram em Vila Nova até 1624, quando seguiram para a região de 
Santo Antônio dos Anjos da Laguna, por ordem de seus superiores 
(MARTINS, 1978, p. 8). 

 

Depois, em 1715, vieram algumas famílias que faziam parte de uma 

expedição vicentista, mas não prosperaram. Em 1720 chegaram os imigrantes 

açorianos na região e se espalharam entre dois povoados: a Freguesia de Sant‘Ana 

                                            
2
 Topônimo – Nome próprio de lugar. (LUFT, 2000, p.642). 
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de Vila Nova e a Freguesia de Sant‘Ana de Mirim, que foram se desenvolvendo 

paralelamente através da agricultura e da pesca. 

Imbituba se inseriu na economia do país através da pesca da baleia (Figura 1) 

a partir de 1796 após a instalação da Armação de Imbituba: 

 
[...] as instalações da armação de Imbituba, menos importante que a de 
Garopaba, possuíam suas edificações localizadas à beira-mar, com 
dependências baixas. A mão-de-obra escrava fazia a preparação do azeite, 
enquanto a pesca era feita por homens livres, pagos à base de animais 
pescados, ou mesmo de escravos. A instalação da Armação de Imbituba 
ocorreu distante 3 km da Vila Nova, na Praia do Porto, com condições 
propícias para a atracação das embarcações e a pesca da baleia (NEU, 
2003, p. 29). 

 

 Essa atividade de exploração perdurou por mais de um século na Praia do 

Porto, mesmo que tenham surgido outras atividades paralelas. Segundo Márcia Neu 

(2003, p. 34), ―A família Pitigliani, de origem italiana, foi uma das últimas a realizar 

essa atividade, num dos barracões que existiam à beira da praia‖. A pesca continuou 

até 1960, em pequena escala, devido à redução do animal em questão e à 

diminuição do consumo de produtos originários dessa atividade. 

 

 
 
Figura 1 - Pesca da Baleia Franca 
Fonte: Texeira (2009).  

 

No mesmo local em que havia a armação baleeira, foi instalado o porto de 

Imbituba. Essas duas atividades conviveram por aproximadamente quarenta anos, 

uma em fase de decadência e a outra em fase de ascensão. Para NEU (2003, p. 35), 

―a estrada de ferro marcou muito bem esta separação, delimitando os espaços e os 

tempos de cada um‖.  
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 Em 1982 foi criado o Projeto Baleia Franca, com vistas à preservação da 

espécie. Através do Decreto nº 171, de 6 de Junho de 1995, o Governador do 

estado de Santa Catarina declara a Baleia Franca (Eubaleena Australis) como 

Monumento Natural do Estado, visando à proteção do cetáceo. Atualmente faz parte 

do calendário turístico do município de Imbituba a observação da Baleia Franca, que 

acontece durante o período de junho a novembro.  

 Com a chegada de Henrique Lage a Imbituba, em 2 de novembro de 1912, 

iniciou-se uma fase de prosperidade econômica para a cidade. Henrique era Filho de 

Cecília Lage e Antônio Martins Lage, fundador da Companhia Nacional de 

Navegação Costeira (CNNC), e casado com a cantora lírica Gabriela Bensanzoni 

Lage (Figura 2).  

 

 
 
Figura 2 - Casamento Gabriela Bensanzoni e Henrique Lage 
Fonte: BLOG1000TÃO (2012). 

 

De acordo com Manoel Martins (1978), quando Henrique Lage veio do Rio de 

Janeiro, trouxe consigo outras pessoas que o ajudariam nos negócios, mas foi o 

engenheiro Álvaro Monteiro de Barros Catão (Figura 3) que teve a missão específica 

de assumir a gerência da Organização Henrique Lage e a Estrada de Ferro Dona 

Tereza Cristina (EFDTC), que havia sido arrendada por Henrique Lage.  
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  Figura 3 - Álvaro Catão 
  Fonte: Martins (1978). 

 

 Começa uma etapa de realizações na cidade com (i) a construção da 

―Cerâmica Henrique Lage‖, que seria destinada à fabricação de louças e sanitários 

para serem utilizados nos navios da CNNC; (ii) a construção do porto visando ao 

embarque do carvão; a instalação de armazéns e prédios para escritórios e 

administração; (iii) a construção de uma usina termoelétrica; (iv) a implantação de 

rede de distribuição de água para a vila; (v) a instalação da granja para exploração 

avícola e leiteira que abastecia a população e os navios (Figura 4); (vi) a construção 

de prédios residenciais para funcionários e operários (Figura 5); e (vii) a construção 

de um hotel, cujo nome atual é Imbituba Hotel (Figura 6). 

 
[...] Até então, era mínimo o número de edificações em Imbituba. Quando 
Henrique Lage chegou, poucas casas existiam nas imediações do porto. 
Havia um pequeno hotel, construído de madeira de propriedade de Ugero 
Pitigliani. Seguiam-se as casas de Henrique de Bona, Hamilcar Pitigliani, 
onde funcionava o armazém, Atílio Pitigliani, tendo um salão para bailes, 
Teófilo Nascimento, alto funcionário da Estrada de Ferro, Manuel Januário, 
João Saruga, José Tereza e Avelino Nascimento. Eram estas as primeiras 
famílias residentes na rua hoje denominada, Getúlio Vargas; era ali a zona 
‗chic‘ da vila (MARTINS, 1978, p. 14). 
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Figura 4 - Portão da Entrada Principal da Granja Henrique Lage 
Fonte: Dazimba (2012a). 

 

 

 
 
Figura 5 - Vila operária 
Fonte: GBCRAMER (2011). 

 

 
 
Figura 6 - Foto do Imbituba Hotel 
Fonte: Pena Digital (2012). 
 

 Em 1922, o porto (Figura 7) transformou a razão social de Organização 

Henrique Lage para Companhia Docas de Imbituba, tendo como diretor o 

Engenheiro Álvaro Monteiro de Barros Catão e como gerente Dr. Sávio da Cruz 
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Secco. Todas as obras, equipamentos e terrenos necessários ao desenvolvimento 

portuário foram incorporados à empresa. 

 

 

Figura 7 - Porto de Imbituba 
Fonte: Dazimba (2012b). 

 

Outro importante colaborador de Henrique Lage foi João Rimsa, imigrante da 

Lituânia, engenheiro agrônomo que organizou a Granja Henrique Lage e executou o 

plantio de eucaliptos em toda a granja, também organizou outras fábricas de 

interesse da empresa, e, devido a sua capacidade organizacional, Henrique Lage o 

nomeou diretor da Cerâmica. 

Segundo Neu (2003, p. 45), ―O desenvolvimento foi tão intenso que a primeira 

emancipação política de Imbituba aconteceu em 1923.‖ É criada, então, a cidade de 

Henrique Lage. Quem assinou a lei foi o Governador Hercílio Luz, e tomou posse 

como prefeito Álvaro Monteiro de Barros Catão, homem de confiança de Henrique 

Lage. Devido a divergências políticas, a emancipação da cidade foi revogada em 

1930, sendo que sua segunda emancipação político-administrativa ocorreria 

somente em 1958.  

A morte de Henrique Lage, em 1941, deixa como única herdeira sua esposa, 

que, por não ser naturalizada brasileira, foi convidada a sair do país. 

 
[...] O governo Getúlio Vargas encampou todas as empresas, bem como 
‗concedeu‘ outras a empresários ‗amigos‘ de Henrique Lage. Dessa forma o 
Senador na época, Álvaro Catão, com prestígio junto ao governo, herdou 
todos os investimentos feitos no Sul de Santa Catarina, com exceção da 
Indústria Cerâmica de Imbituba, que mais tarde, segundo consta, foi 
comprada pelo administrador João Rimsa (NEU, 2003, p. 45). 

  

 Logo após a morte de Henrique Lage, morre também Álvaro Catão, em um 

acidente de avião. Seus herdeiros, ainda muito jovens, não administraram 
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diretamente a empresa, sendo gerenciada por alguns diretores, os quais tinham a 

responsabilidade de administrar um patrimônio de alcance nacional. A administração 

do porto foi sendo substituída diversas vezes até os dias de hoje. A Indústria 

Cerâmica Imbituba S/A (ICISA), sob a administração de João Rimsa, tornou-se uma 

grande empresa na produção de azulejos (Figuras 8 e 9), fonte de emprego para os 

munícipes e com envolvimento no campo político e social da cidade. 

 

 

Figura 8 - Indústria Cerâmica Imbituba, ontem 
Fonte: VFNVAL (2012). 

 

 

Figura 9 - Indústria Cerâmica Imbituba, hoje 
Fonte: Popular Catarinense (2010b). 

 

 No final da década de 1970 foi instalada a Indústria Carboquímica 

Catarinense (ICC)3, que iria aproveitar o rejeito de carvão (pirita), para produzir 

fertilizantes.  

                                            
3
 A sua construção foi iniciada em 1978. A ICC é sucessora da Siderúrgica Catarinense (SIDESC). O Governo 

Federal, a partir de pesquisas realizadas, decidiu transformar a SIDESC em uma empresa que deveria produzir 

fertilizantes. Nascia, assim, a ICC. As ações majoritárias da empresa foram vendidas para Petróleo Brasileiro 

S/A (PETROBRÁS) e incorporadas ao grupo Petrobrás Fertilizantes (PETROFÉRTIL) (NEU, 2003, p. 100-

101). 
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[...] Essa indústria, além de ter sido responsável por uma série de infra-
estruturas que modificaram a paisagem urbana, criou também um novo 
bairro, a Vila Nova Alvorada, com as famílias que foram desapropriadas dos 
terrenos próximos ao Porto (NEU, 2003, p. 85). 

 

No entanto, depois de duas décadas de funcionamento, ocorreu a liquidação 

da empresa em 1994. A ICC (Figuras 10 e 11) trouxe inúmeros benefícios para o 

município, tais como: o asfaltamento dos acessos de entrada na cidade, 

fornecimento de água da Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN) 

e de luz das Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), e instalação de bancos, 

como Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF). Todavia, trouxe 

também enormes prejuízos ambientais, afetando a população das áreas próximas e 

o turismo.  

 

 

Figura 10 - Portal de Acesso da ICC  
Fonte: Pena Digital (2011). 

 

 

Figura 11 - Prédio Administrativo - ICC  
Fonte: Pena Digital (2011). 

 

Seu fechamento provocou prejuízos à economia do município, que, de acordo 

com Neu (2003, p. 102), ―era sustentada sobre um tripé: ICC, Cerâmica e Porto.‖ 

Conforme apresentado no Brasão (Figura 12) que representa o município de 
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Imbituba, a Companhia Docas e a Cerâmica, fortes fontes econômicas, seguiram em 

frente. Na gestão do prefeito Osny Souza Filho, foi criada a Lei nº 2.198/2001, de 14 

de novembro de 2001, que alterou a Lei nº 229/70, de 8 de abril de 1970 (CMI, 

2001), que criou o Brasão do município. Esta lei alterou a alínea ―d‖ que passou a ter 

a seguinte redação:  

 

[...] Na parte inferior cortada, um único quartel representando o porto com 
um cargueiro atracado para receber os produtos (carvão, fécula, farinha de 
mandioca, etc...), exportáveis pelo município; e uma figura de baleia 
centralizada logo abaixo do cargueiro, que simboliza o Município de 
Imbituba como berçário da Baleia Franca (CMI, 2001). 

 

 

 

Figura 12 - Brasão representativo do município 
Fonte: Imbituba (2012). 

 

Na área de lazer e entretenimento, a cidade contava com a Casa Mariana, 

que pertencia à Igreja Católica. Nela eram realizadas festas, peças teatrais e 

transmissão de programas pela rádio local. Na cidade havia também os clubes: 

Imbituba Atlético Clube, Vila Nova Atlético Clube, Sociedade Recreativa Álvaro 

Catão, entre outros, que foram surgindo ao longo dos anos. 

A música também sempre esteve presente na cidade e fez nascer, de acordo 

com Santana (2011d, p. 11), conjuntos vocais e musicais, bandas e orquestras que 

faziam sucesso na cidade e em outras regiões. Entre eles, citam-se: A Banda 

Gualberto Pereira, Conjunto Vocal Eclipse, Jazz Imbituba, Samuara Orquestra, e J 

Trio, que, a partir de 17 de abril de 1967, ganhou um novo integrante e passou a se 

chamar The Claytons. Todos abrilhantavam festas, bailes sociais e carnavalescos e 
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levaram o nome do município a outros lugares. O Conjunto The Claytons ainda 

continua atuando e, neste ano, completa 45 anos de existência. 

Existem outros talentos na cidade que devem ser lembrados, como o escritor, 

compositor e poeta Almir Martins, grande divulgador da cultura açoriana, que 

compôs a letra da Canção à Imbituba; o maratonista Gabriel Garcia, compositor do 

Hino de Imbituba; o ex-jogador de futebol Antônio Nunes (Lico), que atuou em times 

catarinenses e encerrou sua carreira no Flamengo jogando como ponta-esquerda,  

atualmente é professor voluntário de futebol para garotos de 9 a 14 anos; o radialista 

e escritor Manoel Martins, que escreveu um dos primeiros livros relatando a história 

do município, o qual está sendo usado neste trabalho como referencial teórico, 

também foi um dos apresentadores mais expressivos dos programas promovidos 

pela rádio, sendo muito requisitado para ser apresentador em diversos eventos que 

acontecem na cidade; o professor Adalby Abrahão Massih, que escreveu sobre os 

municípios de Santa Catarina e sobre fatos e vultos históricos de Imbituba; o 

compositor Amauri Castro, que, com suas músicas, faz um retrato da cidade ontem 

e hoje; o músico Igor do Canto Perfeito, que, com seu violão e voz, abrilhanta 

eventos, festas, happy hours; e o cantor e compositor Jorge Coelho. Há também 

muitos outros cidadãos talentosos, que, ao longo dos anos, foram emergindo dentro 

da sociedade imbitubense e divulgando o nome da cidade. 

Atualmente o município de Imbituba, além das indústrias, investe na 

agricultura, também fortaleceu o comércio e o turismo com a exploração de suas 

belezas naturais, pois possui belas praias, ilhas, lagoas, área de preservação da 

Mata Atlântica, como é o caso do Morro do Mirim (ponto mais elevado do município); 

explora também o turismo de observação da Baleia Franca, por ser uma área em 

que elas aparecem para ter e amamentar seus filhotes; a Festa do Camarão é outro 

evento turístico e gastronômico da cidade; há também os campeonatos de surf, o 

Carnaval, as competições esportivas, as festas religiosas nas comunidades, entre 

outros. 

Deve-se agora conhecer um pouco sobre o compositor e cidadão imbitubense 

Amauri Castro, citado anteriormente, que, ao longo dos anos, se dedicou e ainda se 

dedica a preservar a memória de sua cidade.  
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CAPÍTULO III - O IMBITUBENSE AMAURI CASTRO 

 
 “No meu quarto dorme comigo o violão 

Que sempre soube me agradar”. 
 (CASTRO, 1970) 

 

3.1    CONHECENDO O COMPOSITOR  

 

O compositor Amauri Celso Castro (Figura 13), conhecido apenas por Amauri 

Castro, nasceu no município de Imbituba/SC em 8 de abril de 1945. É filho de Celso 

Castro e dona Maria Castro; possui três irmãos; é casado e tem duas filhas. 

Atualmente reside no bairro Cancha, localizado no centro da cidade. Estudou até o 

primeiro grau, trabalhou em navios como foguista 4  e no Porto de Imbituba. 

Atualmente está aposentado e participa na comunidade onde mora fazendo música. 

 

 

Figura 13 - Compositor Amauri Castro  
Fonte: Figueiredo (2012). 

 

O compositor disse que aprendeu a tocar violão quando ainda era guri. Assim 

ele conta: ―existia a churrascaria do Tobia e tinha uns marinheiros que ia tocar ali, eu 

morava na Rua Otacílio de Carvalho, eu tinha uns treze anos mais ou menos e eu ia 

lá pra ver; já tinha aquela vontade de aprender; acho que já tá no sangue da gente‖ 

(CASTRO, 2012). Ressalta-se aqui que o pai dele tocava no conjunto do Augusto 

Nogueira, chamado Jazz Band da Operária. 

                                            
4
 Foguista – Indivíduo encarregado da fornalha nas máquinas a vapor (LUFT, 2000, p. 334). 
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Por várias vezes Castro foi à churrascaria assistir aos marinheiros tocarem, 

apesar das broncas de sua mãe. Quando tinha dezesseis para dezessete anos, 

começou a viajar de navio, e entre a tripulação havia um marinheiro que ele via tocar 

na churrascaria, e que já o conhecia. Então, comprou um violão e o método de 

Dilermando Reis 5 , porque a pessoa que o ensinou (o marinheiro) usava esse 

método para facilitar o aprendizado de tocar violão. 

Conforme conta o compositor, aos dezoito anos já tocava bem. Como não 

tinha televisão na época, só tinha a Rádio Difusora, quando o navio atracava, ia com 

seu violão para o City Bar, e aparecia muita gente para vê-lo tocar. Um determinado 

dia, estava ele tocando, e Matias Juvêncio cantando, quando chegou Nivaldo Lentz, 

que era locutor da rádio, e o convidou para se apresentar num programa chamado 

Salão Grená. Esse foi o primeiro programa em que Castro se apresentou.  

 

[...] Eu fui ao programa do Nivaldo e o pessoal em casa gostou, e não sei 
como avisaram na rádio, porque naquela época não tinha telefone. Depois o 
Maneca (Manoel Martins) me convidou, aí o pessoal da redondeza dizia: 
‗você é o Amauri‘; depois eu toquei na Casa Mariana, os The Claytons 
tocavam lá também, tinha os shows de calouros; o Lozo e o Nelson, 
Cândido e Adão; era feito na Casa Mariana e transmitido pela rádio 
(CASTRO, 2012). 

 

Quando perguntado sobre o que o motivou a compor e se as suas músicas 

são inspiradas em fatos reais ou em ficção, ele disse que a inspiração não se sabe 

explicar, que a maioria de suas músicas é baseada em fatos reais e apenas algumas, 

em ficção. De acordo com Castro, ―a música também não tem hora para se escrever, 

sempre usei um pedacinho de lápis no bolso e um papel; o gravador é a cabeça e o 

papel‖. A inspiração surge até mesmo em uma conversa. Assim ele diz: ―a gente 

está conversando com alguém, já imaginava fazer uma música sobre o que a gente 

estava conversando, era fácil‖.  

O compositor também comenta que tanto no passado como no presente 

acontecem fatos interessantes e inspiradores para compor uma música, que nada 

mudou, tudo continua como era antes, o que mudou foram as construções, onde 

havia uma casinha, agora há um prédio; as pessoas são as mesmas, o mesmo jeito 

de pensar. 

 

                                            
5
 Dilermando Reis é compositor, intérprete, violonista e professor de violão. Editou um método simples de 

acordes, dedicados aos alunos interessados em aprender acompanhamento no violão (MEDEIROS, 2007, p. 11). 
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[...] O engraçado é que a música... outro dia eu me sentei tocando com um 
cara, eu no violão, ele no cavaquinho, e ele tinha 14 anos, bem novinho 
tocando junto comigo. Então é assim, vai-se um e lá vem outro. Essa 
música como se eu fosse o prefeito da Imbituba é cada lance assim, que 
não dá pra acreditar. Há poucos dias eu fui na Divineia, na casa do rapaz 
que conserta violão, o Ademar, e quando eu vim naquela rua que sai do 
Caíque tinha lá uns cara cantando, e eu vi que era uns cara novo, e o cara 
do violão tocava bem e ele estava cantando ‗Se eu fosse o prefeito da 
Imbituba‘. Eles não me viram. Toda a rapaziada então canta as minhas 
músicas. Um dia eu trabalhava no porto e eu vim pela praia pra comprar 
cigarro e passei no Jangadeiro e tinha uns cara cantando aquela música da 
‗Garota do Imaruí‘, os cara nem me conheciam, eu entrei comprei o cigarro 
e saí; agora eu queria saber como é que aqueles caras aprenderam aquela 
música, porque eles não eram da Imbituba. E cantaram direitinho a música 
(CASTRO, 2012). 

 

 As gerações vão se renovando, mas o compositor considera que suas 

músicas continuam sendo perpetuadas. Outro meio de divulgação de suas músicas 

ocorre quando ele próprio as toca em algum lugar (festas da igreja, programas de 

rádio, escolas, entre outros) e a rádio da cidade também as divulga. O CD que foi 

gravado com as suas músicas, cujo projeto de gravação será o assunto abordado no 

próximo capítulo, foi e ainda continua sendo de expressiva contribuição para divulgá-

las.  

O estilo adotado pelo compositor é o samba-canção, mas ele também utiliza 

outros ritmos. Castro comenta: ―as que eu faço são na maioria em ritmo de samba, 

samba-canção, mas também canto qualquer outro tipo de música, porque a música 

é assim, depois da letra estar pronta, eu vou ver o que é que eu faço, faço um bolero, 

faço um samba‖. 

 Segundo o compositor, as pessoas pensam que a sua primeira música foi ―Se 

eu fosse o prefeito de Imbituba‖, criada em janeiro de 1968, mas na verdade a 

primeira composição dele foi ―Andorinha‖, composta em fevereiro de 1966, que se 

refere ao nome dado ao ônibus circular pelas pessoas da cidade. 

Podem-se citar outras composições dele que não fizeram parte do CD 

gravado. São elas: Empregada da Cerâmica (março, 1967), Caminhão da Lavadeira 

(abril, 1968), Romeu Pires (março, 1969), De fato ela mudou (julho, 1970), Morando 

sozinho (agosto, 1970), Aqui é que é lugar (janeiro, 1973), Lourinha da Cerâmica 

(abril, 1980), Rádio Difusora (agosto, 1992) — nesta primeira versão, ele conta 

sobre o aniversário da rádio e de como ela presta serviço de utilidade pública à 

cidade —, Samba do Atlético (agosto, 1995), Rádio Difusora (maio, 2001) — nesta 

segunda versão, ele descreve todos os programas e seus respectivos locutores. 
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Figura 14 - Amauri sendo apresentado pelo radialista Manoel Martins 
Fonte: VFNVAL (2012). 

 

 Quando questionado sobre que contribuições suas músicas têm oferecido 

para a memória coletiva da cidade, ele diz o seguinte:  

 
[...] minhas músicas têm contribuído muito nos colégios de Imbituba, 
inclusive já fui muitas vezes cantar para os alunos. Já fui aqui ao Basileu, já 
fui no do Mirim, no da Divinéia, no Arroio; já rodei por vários e eles me 
levam. E, quando eu chego lá pra cantar, eles já estão sabendo as músicas, 
e o CD também ajudou, e quem não tem o CD faz uma cópia (CASTRO, 
2012).  
 

Pela fala do compositor, observa-se que os professores utilizam suas músicas 

como material pedagógico de apoio em suas aulas. Ele também comenta que as 

pessoas ainda procuram pelo seu CD original porque querem a capinha que tem ali 

dentro com as letras das músicas. Ele espera que seja possível fazer uma reedição 

do CD, assunto esse que está em fase de negociação entre o autor e a empresa de 

Geraldo Laudelino de Senna Filho. 

Foram entrevistadas algumas pessoas (amigos e participantes da gravação 

do CD), que deram seus depoimentos sobre o compositor. A questão lançada foi: 

Quem é Amauri Castro para você? 

Em seu depoimento, João Batista Rodrigues, músico, aposentado do Serviço 

Público Federal e morador de Imbituba há 65 anos, considera que: 
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[...] O Amauri Castro primeiro é um amigo que eu tenho desde a minha 
adolescência; a gente também tinha intenções de aprender a tocar violão, 
então se espelhava nele. Onde ele andava, andava com aquele violão nas 
costas e a gente ia atrás. Então, considero o Amauri assim, uma pessoa 
inteligente, criativo, tu vê que as músicas que ele compõe precisa de uma 
criatividade e de uma malandragem até. O Amauri, além de ser um amigo, 
eu considero ele uma pessoa inteligente, espontânea, um cara que diverte a 
gente, é um prazer estar sempre com ele, conversando; ele faz a gente rir, 
não tem tempo ruim ele, é uma pessoa assim folclórica, conta muita história 
antiga, de episódios de pessoas antigas da cidade e é tudo coisa pra rir, ele 
é muito engraçado (RODRIGUES, 2012a). 

  

Já a entrevistada Sueli da Rosa Rodrigues, do lar, residente na cidade há 57 

anos, e ex-vocalista do conjunto The Claytons, diz: 

 
[...] Pra mim o Amauri é um artista que não tem igual; a simplicidade dele e 
a criatividade são fora do normal. Não sei como ele consegue criar aquelas 
letras, eu comento com o João Batista: como é que pode ele criar assim e 
ficar tão bom, e ele é simples demais. Pra ele tudo vira música, ele vive com 
a música no coração, e é isso que eu acho legal nele e a simplicidade, 
porque, apesar de ser essa pessoa que ele é, porque ele é famoso em 
Imbituba, talvez os mais novos não, mas os que são da nossa idade [...] 
todo mundo conhece o Amauri. E ele não se acha, tanto que ele anda de 
bicicleta, fala com todo mundo, não tem essa de dizer ‗Ah! Eu sou o Amauri‘. 
Acho legal isso nele, a simplicidade dele (ROSA RODRIGUES, 2012). 

 

 O empresário Geraldo Laudelino de Senna Filho, farmacêutico bioquímico e 

residente na cidade há 53 anos, considera que ―Amauri é um artista, um talento 

ímpar, um imbitubense que sabe, valoriza e conhece suas raízes‖ (SENNA FILHO, 

2012). 

 O arquiteto e urbanista Otávio Possenti Junior, residente em Imbituba há 53 

anos, descreve dessa forma o compositor: 

 

[...] Amauri Castro sempre foi uma pessoa articulada, daquelas bem 
antenadas, que tem sempre uma resposta ou um comentário exato para 
cada situação. Seu estímulo e interesse pela música, provavelmente já veio 
de berço, pois, cresceu assistindo seu pai tocar banjo em uma Jazz Band 
aqui em Imbituba. Coisa rara naqueles tempos, pois a grande maioria dos 
pais estimulava seus filhos para engenharia ou medicina, que eram as 
profissões top da época. Até me coloco numa situação parecida, pois meu 
pai achava que música nunca seria trabalho e era coisa de vagabundo. Já 
minha mãe, vinda de uma família de músicos, me estimulou neste sentido, e 
sempre me presenteou com instrumentos. O estímulo correto na infância 
gera uma paixão para o resto da vida, e foi isso que aconteceu com o 
Amauri. Aliado a tudo isso Amauri sempre foi muito observador e curioso 
(POSSENTI JUNIOR, 2012). 

 

 E continua contando em sua entrevista que Castro teve a marinha mercante 

como profissão. Ele viajava muito e sempre levava consigo dois itens que eram 

imprescindíveis: o violão e a sua bicicleta. Certa vez, dois marinheiros aqui da 
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cidade que trabalhavam em outro navio estavam num daqueles barzinhos próximos 

à zona portuária, em um porto na Costa Leste dos Estados Unidos, quando se 

assustaram ao ver o Amauri Castro passando na avenida com sua bicicleta em alta 

velocidade. Ele é muito curioso e está sempre em busca de novos conhecimentos. 

―[...] O Amauri era diferente dos outros. Juntando seu conhecimento e facilidade em 

articular as palavras mais a música, começou a compor canções que contavam 

histórias de Imbituba. Amauri é um grande amigo e um bom papo‖ (POSSENTI 

JUNIOR, 2012). 

 Pelos depoimentos dos entrevistados, conclui-se que o compositor Amauri é 

uma pessoa simples e que possui uma grande criatividade e facilidade de articular 

as palavras em suas composições de maneira divertida.  

O compositor gosta também de contar histórias, as quais geralmente são 

muito engraçadas. Durante a entrevista realizada com ele, houve ocasiões em que 

contou algumas histórias, como a de quando se vestiu de padre para encenar uma 

peça na Casa Mariana, e a de quando compôs uma música para conseguir um 

emprego, entre outras. Através de suas conversas, fica-se conhecendo muito de 

como era a cidade e as pessoas.  

O professor Massih (2000, p. 133), faz uma homenagem ao compositor 

escrevendo que Amauri Castro é um verdadeiro cancioneiro popular, porque em 

seus versos conta a história de Imbituba. Também publica no mesmo texto as letras 

de três músicas do compositor: ―Samba do Chalé Quatro‖, ―Chuva de Pedra‖ e ―Rua 

de Baixo‖. 

Em reportagem realizada por Carvalho (2012, p. 4-5), intitulada ―Amauri 

Castro – Cantor e compositor imbitubense que registrou a memória da cidade em 

suas canções‖, ele fala sobre algumas de suas músicas. Na ocasião também foi 

publicada a foto da placa que Amauri recebeu como homenagem da Associação dos 

Filhos de Imbituba (AFIM), em seu 5º encontro, no dia 28 de maio de 1999, na qual 

está impressa a letra da música ―Se eu fosse o prefeito de Imbituba‖. 

A mesma música, bem como o seu compositor, também constava de uma 

Moção de Reconhecimento aprovada pela Câmara de Vereadores em 16 de junho 

de 2008, quando Imbituba completava 50 anos de emancipação político-

administrativa. 
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Observa-se, portanto, que Amauri Castro é uma pessoa muito conhecida e 

querida pelos imbitubenses e, na sua simplicidade, continua escrevendo e deixando 

registrados os acontecimentos cotidianos para futuras gerações. 

A seguir, será apresentado como foi idealizado e realizado o projeto de 

gravação do CD que contém as músicas mais conhecidas e cantadas desse 

compositor ora estudado e que foi o ponto de partida para a elaboração deste 

trabalho. 
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CAPÍTULO IV - MÍDIA E CANÇÃO REGISTRO DE MEMÓRIA 

 

“Escute, você também vai gostar 
Escute, você também vai gostar”  

 (CASTRO, 2001) 

 
4.1    O PROJETO DE GRAVAÇÃO DO CD 

 

 O CD intitulado Amauri Castro – Imbituba e o passado, o qual contempla 

as músicas mais conhecidas do compositor, foi o ponto de partida para a realização 

deste trabalho. É imprescindível, então, que se escreva acerca do projeto que deu 

origem a esse CD. 

Através das entrevistas realizadas com os dois principais idealizadores e 

realizadores do projeto: João Batista Rodrigues (Figura 15) e Otávio Possenti Junior 

(Figura 16), doravante aqui referidos como JBR e OPJ respectivamente, foram 

levantados dados pertinentes e relevantes para a elaboração deste capítulo. 

 

 

Figura 15 - João Batista Rodrigues 
Fonte: Rodrigues (2012b). 
 

 

Figura 16 - Otávio Possenti Júnior  
Fonte: Possenti Júnior (2012). 
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Quando questionado sobre como surgiu a ideia de gravar um CD com 

músicas do Amauri Castro, JBR (2012) explica que certa vez estava ele 

conversando com o OPJ e que ele gostava muito de ouvir as músicas do Amauri, 

pois as considerava muito engraçadas e divertidas, então OPJ questionou sobre a 

necessidade de fazer alguma coisa para deixar essas composições gravadas, 

porque, com o tempo, se não ficassem devidamente registradas, acabariam sendo 

esquecidas.  

Tanto JBR (grupo de vozes de baixo) como OPJ (grupo de vozes tenor) 

fazem parte da Associação Coral de Imbituba e se encontravam semanalmente nos 

ensaios. Num ambiente em que a música era o tema principal, o nome de Amauri 

era sempre citado dentro do grupo. Nas confraternizações de final de ano, tocava-se 

violão e cantavam-se as suas músicas. Em função disso, surgiu a ideia de pegar as 

músicas mais conhecidas dele, com o único intuito de deixar registrada uma parte se 

seu legado.  

Segundo JBR, ―a finalidade mesmo foi para perpetuar o trabalho dele, se 

grava, fica, e, se não fizesse nada, daqui a pouco o Amauri ‗vai embora‘, e a obra vai 

junto‖. Já OPJ diz que, nas músicas do compositor, tem ―sabedoria e simplicidade, o 

passado e o presente do cotidiano da cidade‖. 

  

 

  Figura 17 - Parte interna da capa do CD 
  Fonte: Castro (2002). 
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Foi assim que essas duas pessoas, apaixonadas por música e pela sua 

cidade, e que, por afinidade, cultivam uma grande amizade com o compositor, 

abraçaram a realização desse projeto. 

 
[...] Eu e o JBR iniciamos a formatação do projeto, onde todas as ideias 
começaram a sair do campo mental para o papel. Antes disso, porém, 
fomos conversar com o Amauri, que entusiasmado aceitou e prontamente 
nos forneceu cópia das letras de aproximadamente 30 músicas e também já 
abraçou o violão e cantarolou algumas (POSSENTI JUNIOR, 2012). 

 

 Castro comentou em sua entrevista que ficou maravilhado e achou muito 

bacana a iniciativa dos seus amigos de gravarem as suas músicas. Ressaltou 

também que participou no projeto fornecendo as músicas, cantando algumas das 

escolhidas e indicando amigos, pessoas que ele gostaria que cantassem as suas 

canções.  

JBR disse que a boa nova foi dada a ele em uma reunião, e perguntaram 

também o que ele achava. Ele ficou muito contente. Comentou ainda que foi bom 

trabalhar com o Amauri, porque em momento algum ele se opôs às sugestões que 

eram lançadas. Como disse Castro: ―quando vi o CD já estava pronto‖. Depois desse 

primeiro passo, iniciou-se a montagem de uma pasta com as letras das músicas e 

anotação de ideias que foram surgindo com respeito ao projeto.  

O passo seguinte foi o convite aos músicos para participarem da gravação. 

De acordo com JBR, inicialmente a proposta era convidar os músicos da cidade, por 

exemplo, para determinada música, convidar-se-ia tal músico ou outro instrumentista, 

mas houve dificuldades de se fazer dessa forma, porque alguns podiam participar do 

projeto e outros não. Então surgiu a ideia de fazer a gravação com música 

programada, ou seja, como não tinha o recurso do computador ainda, a 

programação era feita nos teclados. 

 Para fazer a programação nos teclados, convidaram José Roberto de Souza 

(Chapolim) (Figura 18), que tocava no conjunto musical The Claytons e seria 

remunerado para fazer essa parte, e Ângelo Possenti, proprietário do estúdio e 

irmão de OPJ, ficaria responsável pela parte técnica da gravação.  
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Figura 18 - José Roberto de Souza (Chapolim) 
Fonte: Rodrigues (2012b). 

 

Conforme JBR, assim foram distribuídas as atribuições: ―o Ângelo com a 

gravação, o Chapolim para a programação dos teclados e arranjos, eu e o Tavinho 

na condução do projeto dizendo como nós queríamos que fosse feito, e o Amauri 

como o dono da obra‖. 

Retomando a escolha dos músicos, surgiu a ideia de convidar alguns músicos 

amigos de Amauri para interpretar as suas canções, e, como diz OPJ, ―adicionar 

uma diversidade de vozes ao CD‖. O compositor concordou prontamente com a 

sugestão e os ajudou a fazer uma lista de amigos intérpretes, indicando, inclusive, a 

música que cada um poderia cantar. Sendo assim, os convidados a participarem 

cantando no CD foram: Igor do Canto Perfeito, Quibilo (Valdir Davi), Gê (Geraldo 

Laudelino de Senna Filho), Ferreira (Manoel Duarte Ferreira), João Batista 

Rodrigues, Sueli da Rosa Rodrigues, João Batista da Rosa, Otávio Possenti Junior, 

Ayres Antônio de Souza Junior, Cação (Dalvânio) e também o próprio Amauri, que 

cantou seis músicas. 

De acordo com OPJ, ―foi nessa atmosfera, tipo ao ritmo da natureza, sem 

pressa, mas sempre em frente, que o projeto foi se desenvolvendo e tomando corpo‖.  

Resolvida a questão dos músicos, o próximo passo seria a escolha das 

músicas, que obedeceram a dois critérios. Segundo JBR, o primeiro deles foi a 

seleção das músicas que eram mais conhecidas pelo público, e o segundo, as que 

eram mais engraçadas, as letras mais folclóricas, as mais pitorescas e que 

chamavam bem a atenção.  

Das mais de 30 músicas fornecidas pelo compositor, foram selecionadas 

inicialmente 21, mas, como o tempo de duração delas ultrapassava a capacidade do 

CD, foram reduzidas para 18. As 21 músicas selecionadas para compor o CD foram: 
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Se eu fosse o prefeito da Imbituba, Meu aniversário, Garota do Imaruí, Samba do 

Chalé Quatro, Garota do Paes Leme, Chuva de pedra, Casinha da Praia da Vila, 

Homenagem ao The Claytons, Cheia de arranhão, O Pitiriba queria ir na ilha, Maria 

Luca, Rua de Baixo, Cidade independente, Caminhão da lavadeira, Apoiando o Zóca, 

A Quartanista, Professora suburbana, Empregada da Cerâmica, Imbituba e o 

passado, Boteco do Dinda e Rádio Difusora. As músicas retiradas da seleção foram: 

Caminhão da lavadeira, Empregada da Cerâmica e Rádio Difusora. Depois da 

devida apreciação pelo compositor, foi iniciado o processo de fazer os arranjos. 

Conforme descrito na cópia do projeto constante no Anexo A deste trabalho, 

para cada música, aconteceu um minucioso detalhamento. Por exemplo, o tipo do 

ritmo, o tom da música, quais instrumentos seriam usados, solos, paradas, backing 

vocal, outras vozes, tempo, repetições e assim por diante. Segundo OPJ, eles 

pretendiam ―[...] diversificar bem as músicas, como também seus intérpretes, 

conferindo a cada uma delas característica única, a fim de que o CD não se tornasse 

monótono com músicas muito iguais‖. Mas não foi fácil, porque, devido aos afazeres 

dos envolvidos no processo, nem sempre eram possíveis os encontros, às vezes 

passavam semanas sem que nada fosse feito. Mesmo assim, uma a uma as 

músicas foram sendo trabalhadas e, ao final, já se conseguia imaginar como ficaria o 

CD. 

Terminada essa primeira fase do projeto, que foi a escolha das músicas e das 

pessoas que participariam cantando e tocando, inicia-se a segunda fase, que 

envolveria a questão financeira, a qual ainda não havia sido discutida pelas partes 

envolvidas. 

Nessa segunda fase, então, caberia providenciar o dinheiro para pagar o uso 

do estúdio, a parte gráfica do CD, a capa, o trabalho do programador, os custos da 

publicidade, o posterior envio da cópia máster para Manaus e o custo de impressão 

dos discos. OPJ informou que ele e o João haviam ―[...] decidido que esse seria um 

trabalho sem fins lucrativos, e a única pessoa que receberia grande parte dos CDs a 

custo zero seria o próprio Amauri, a quem caberia 60% cópias, para dar o destino 

que melhor lhe conviesse‖. 

Sendo assim, foi realizado o levantamento do custo de produção de 1.000 

cópias do CD a fim de verificar quanto seria o custo unitário de cada cópia. De posse 

dessa informação, OPJ (2012) disse que JBR ficou responsável pelo trabalho de 

levantar os fundos necessários para tornar o projeto viável e que ele ―foi incansável 
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e rodou muito pela cidade em busca disso‖. Então, dos 1.000 CDs produzidos, que 

já possuíam destino certo, 600 cópias foram para serem vendidas, e a renda seria 

revertida para o Amauri, o qual, por sua vez, presenteou cada músico convidado 

com uma caixa de CDs, e as outras 400 cópias seriam entregues a quem comprou, 

pagou e arcou antecipadamente, que foram os patrocinadores e envolvidos no 

projeto.  

De acordo com JBR, foram muitos os patrocinadores, amigos que tinham 

condições de ajudar, comerciantes e particulares. Todos demonstraram interesse 

em deixar registrada para futuras gerações uma parte do acervo musical do Amauri 

Castro. Os pontos de venda dos CDs foram a rádio e a Cigarraria do Maneca.  

Outra preocupação de JBR e OPJ nesta segunda fase foi com relação à parte 

legal que envolvia o projeto. Por exemplo, foi necessário elaborar um documento, 

para que os músicos convidados assinassem atestando que estavam fazendo um 

trabalho voluntário para um projeto que não tinha fins lucrativos. As pessoas que 

eram citadas nas músicas também teriam que assinar um termo de consentimento, 

porque, se houvesse restrição por parte de alguém, a música teria que ser retirada 

do projeto. 

Após terem resolvido a questão do patrocínio e a parte legal, iniciou-se o 

processo das gravações. Seguindo o roteiro que havia sido previamente 

estabelecido por JBR e OPJ, ou seja, trabalhar primeiro a parte instrumental para 

posteriormente inserir as vozes, em alguns meses já estava tudo pronto para ser 

transformado em CD, que seria o produto físico final do projeto. As gravações foram  

realizadas no “The Wave Studio”, que pertencia a Ângelo Possenti, irmão de OPJ, e 

localizava-se na residência do pai deles, o senhor Otávio Possenti. 

Em relação à capa do CD (Figura 19), OPJ explica que ela foi inspirada na 

música mais conhecida e tocada do compositor: ―Se eu fosse o prefeito da Imbituba‖, 

mais precisamente num determinado trecho da música no qual ele fala: ―Esticasse 

um arame com bondinho, do Morro do Farol ao Morro do Mirim‖, e foi feito 

exatamente isso. Em cima de uma foto panorâmica de Imbituba, tirada do alto do 

Morro do Mirim, e onde aparece o Morro do Farol também, foi esticado um arame 

com o bondinho. Na contracapa do CD (Figura 20), sobre um fundo de fotos antigas 

da cidade, constam os títulos das músicas contidas no CD.  
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Figura 19 - Capa do CD 
Fonte: Castro (2002). 
 
 

 

Figura 20 - Contracapa do CD 
Fonte: Castro (2002). 
 
 

Para OPJ, o projeto vai muito mais além do que deixar registrado uma parte 

do acervo musical de Amauri Castro, ele vai ajudar a preservar a memória coletiva 

da cidade também, sendo que o próprio título do CD já diz tudo: ―Imbituba e o 

Passado‖. 

Foram realizadas, ainda, entrevistas com mais dois participantes da gravação 

do CD: Sueli da Rosa Rodrigues, que na época era vocal do conjunto The Claytons, 

e foi convidada para fazer a voz feminina em uma resposta que seria dada na 

música ―Maria Luca‖, também teve participação na música ―Homenagem aos The 

Claytons‖, por já ser integrante do conjunto; outro participante foi Geraldo Laudelino 
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de Senna Filho, o qual conta que há alguns anos um grupo de amigos surgiu com a 

ideia de produzir um CD do compositor para preservar seu trabalho e para as futuras 

gerações usufruírem desse acervo cultural. Castro, então, convidou os amigos que 

sempre admiraram seu trabalho para fazerem parte do disco, daí prontamente o 

convite foi aceito, e o restante foi acontecendo.  

De acordo com JBR ―o projeto todo levou quase três anos para ser 

concretizado, sendo que o período de gravação propriamente dito foi de março a 

setembro de 2002‖.  

JBR foi questionado sobre a possibilidade de haver uma segunda edição do 

projeto ou de fazer novas cópias da primeira edição. Ele respondeu que há essa 

possibilidade, desde que o compositor concorde, e que será necessário buscar 

novos patrocínios. Disse ainda que isso poderia ser feito de duas formas: pegar o 

projeto original e mandar imprimi-lo de novo ou fazer outro com alteração nos 

arranjos, para dar mais qualidade, já que a tecnologia agora está mais avançada, 

com mais recursos. 

 Na entrevista realizada com o compositor Castro, ele disse que existe a 

possibilidade de fazer uma segunda edição do CD, e que também o Gê (Geraldo 

Laudelino de Senna Filho) conversou com ele sobre isso, de fazer mais uns 1.000 

CDs. Segundo ele, as pessoas o procuram para comprar o CD, porque querem o 

encarte que vem nele com as letras das músicas, o que as cópias (piratas) não têm. 

Então, já foi iniciada a fase das conversas sobre a segunda edição do CD. 
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Figura 21 - Contracapa com as letras das músicas 
Fonte: Castro (2002).  
 

 

 

Figura 22 - Contracapa com as letras das músicas 
Fonte: Castro (2002). 
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 O sucesso da obra foi tão grande que os CDs produzidos logo se esgotaram 

e ainda continuam sendo procurados, mas atualmente só existe a produção de 

cópias piratas a partir dos discos originais.  

 
[...] O próprio Amauri comenta que é abordado diariamente por pessoas que 
querem adquirir mais CDs. Numa conversa com ele sugeri uma parceria 
comercial entre o autor e nossa empresa para a produção de mais 1000 
CDs, onde o público poderá adquirir discos originais; o autor ganha direitos 
autorais e nossa empresa comercializa. Ainda estamos em fase das 
conversas (SENNA FILHO, 2012). 

 
 

 A repercussão do lançamento do CD impressionou os envolvidos no projeto. 

Eles se surpreenderam, porque foi além das expectativas. 

 
[...] as professoras usam o CD para fazer os alunos conhecerem as coisas 
antigas da cidade. E a cidade adotou o CD; na época mesmo em que foi 
lançado, a gente encontrava carro com capô aberto e tocando as músicas 
do Amauri e era uma loucura pra comprar. O João Batista tinha pra vender, 
o Amauri tinha pra vender e aqui em casa era muito telefonema pedindo o 
CD. E depois que acabou muita gente queria e não tinha mais; aí um 
gravava do outro (ROSA RODRIGUES, 2012).  

 
Convém ressaltar que antes de iniciar a gravação foram vencidas diversas 

dificuldades; entre elas, a financeira, o tempo para se reunirem e o contato com as 

pessoas citadas nas músicas, um trabalho que exigiu engajamento, paciência e 

persistência das pessoas que conduziram passo a passo os encaminhamentos 

necessários à realização do projeto. 

O resultado final foi uma grandiosa e significativa prova de amizade dessas 

pessoas ao compositor Amauri Castro, as quais reconhecem o seu talento e o amor 

pela sua terra natal.  

A seguir será apresentada a análise das sete músicas selecionadas, na qual 

serão mostradas as contribuições do compositor para a memória coletiva de sua 

cidade, o seu olhar, o seu ponto de vista, o qual será perpetuado para as futuras 

gerações de imbitubenses. 
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CAPÍTULO V - A CIDADE CANTADA (IMBITUBA) 

 
“A Imbituba é uma cidade independente 

Que vive do progresso que tem”  
(CASTRO, 2002) 

 

5.1     ANÁLISE DAS CANÇÕES 
 

 

Das dezoito músicas que compõem o Compact Disc (CD) Amauri Castro - 

Imbituba e o Passado, foram escolhidas sete para serem aqui analisadas. São elas 

em ordem cronológica: Homenagem aos The Claytons (maio de 1967), Cidade 

Independente (janeiro de 1968), Se eu fosse o Prefeito da Imbituba (janeiro de 1968), 

Samba do Chalé Quatro (agosto de 1975), Chuva de Pedra (julho de 1987), Imbituba 

e o Passado (março de 1988) e Rua de Baixo (julho de 1989).  

A música Homenagem aos The Claytons (maio de 1967):  

 

Saí de casa sem saber que no Sete 

Clube que a turma se diverte 

Tinha um baile de abafar 

Cheguei na porta vi The Claytons tocando 

Sueli e João cantando 

Comecei logo a me embalançar 

Eu não sabia que na dança moderna 

Quem não for bom de perna 

É obrigado a se sentar 

Mas lá no canto tinha uma coroa rebolando 

Diz ela: The Claytons tocando 

A gente é obrigada a se rebolar 

Uma bateria, três guitarras formam um conjunto 

Quatro rapazes tocando juntos 

Faz qualquer um se assanhar 

Na Imbituba todo dia chega gente 

Que vem exclusivamente 

Ver The Claytons tocar. 
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Foi feita em homenagem ao conjunto, que na época estava iniciando, porque 

seus integrantes eram e ainda são amigos do compositor, e ele estava sempre junto 

com ―aquela rapaziada‖ (Castro 2012). 

Para contar a história do conjunto que recebeu uma atenção especial desse 

compositor, foi realizada uma entrevista com um dos integrantes e fundadores da 

banda: João Batista Rodrigues.  

 O conjunto The Claytons nasceu há aproximadamente 45 anos, no dia 17 de 

abril de 1967. A banda fez muito sucesso por onde passou e continua até hoje 

animando festas sociais na cidade de Imbituba e nas cidades vizinhas. 

 Na década de 1960 aconteceu uma revolução musical, inspirada pelos grupos 

ingleses e americanos The Beatles, The Rolling Stones que influenciaram o resto do 

mundo, sendo imitados em vários aspectos, como roupas, cabelos, música, etc., e 

em Imbituba não foi diferente.  

 
[...] Nesta época existia aqui a Orquestra Samuara que era comandada pelo 
Maestro Ju. Faziam parte desta orquestra além de outros músicos os jovens 
Levi (baterista), João Rosa (guitarrista), João Rodrigues (guitarrista), que 
nas horas em que a orquestra não ensaiava convidava o amigo Jair Freitas 
para juntos tocarem alguma coisa usando os instrumentos da referida 
orquestra. E, assim, foram tomando gosto pela coisa e foram montando um 
repertório com músicas da jovem guarda, cujas músicas a orquestra não 
executava, e, quando durante os intervalos dos bailes em que a Orquestra 
Samuara tocava, eles se reuniam e apresentavam aquele repertório 
diferente, mais jovem, mais alegre e mais animado (RODRIGUES, 2012a). 
 

 Ainda de acordo com Rodrigues (2012a), o Maestro Ju, a partir desses 

episódios, começou a não concordar com esse tipo de atitude e não deixou mais os 

rapazes fazerem essa apresentação durante o intervalo do baile. Foi então que eles 

se reuniram e decidiram adquirir uma aparelhagem própria e montar uma banda. 

Anterior a isso, João Rosa, João Rodrigues e Jair Freitas já se apresentavam em 

programas de rádio e festinhas particulares com o nome de ―J Trio‖. Levi Ramos, 

que era baterista da Orquestra Samuara, juntou-se ao grupo, e começaram os 

ensaios para montagem do repertório que iriam tocar nos bailes.  

 O conjunto The Claytons (Figura 23) foi um dos primeiros a trazer para 

Imbituba o rock moderno, que na época era tocado pelos Rolling Stones, Beatles, 

Bee Gees, entre outros, e pelas músicas dos ídolos da Jovem Guarda brasileira. 

Castro fez referência a isso em seus versos: ―Eu não sabia que na dança moderna/ 

Quem não for bom de perna/ É obrigado a sentar/ Mas lá no canto tinha uma coroa 

rebolando/ Diz ela: The Claytons tocando/ A gente é obrigada a se rebolar‖. Nessa 
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época, ocorreu no Brasil uma mudança de estilo musical e na forma de dançar, 

período esse chamados ―anos dourados‖, que acabam com o golpe militar de 1964. 

 Os versos ―uma bateria, três guitarras formam um conjunto/ quatro rapazes 

tocando junto‖ e ―Sueli e João Cantando‖, contidos na música de Castro, referem-se 

à formação inicial do conjunto, que era composto por João Rosa (guitarra e vocal), 

João Batista Rodrigues (Guitarra e vocal), Levi Ramos (bateria), Jair Freitas 

(contrabaixo), Sueli Rosa Rodrigues (vocal). 

 

 

Figura 23 - Conjunto The Claytons – 1967 
Fonte: Santana (2011). 
 
 

 Ao longo dos anos, outros músicos tiveram passagem pelo conjunto musical 

The Claytons. São eles: Gel (bateria e percussão), Valmir (contrabaixo), Coy 

(bateria), Paulinho Espíndola (teclado), Sérgio Raspa (teclado), Alceu (bateria e 

percussão), Roberto Lagartixa (guitarra e vocal), Vardinho (teclado e vocal), 

Gordinho (teclado), Pavão (vocal), Chapolin (teclado e vocal), Lourenço Junior 

(teclado), Kôro (teclado), Fabrício (bateria e percussão), Sarava (teclado), Rita 

(vocal), Sabrina (vocal). Mas a formação que tocou junto mais tempo durou 12 anos 

e era composta por João Rosa, João Batista Rodrigues, Sueli Rodrigues, Gel 

(Rogério Gonçalves), Alceu Pittigliani, Valmir Rosa e Sérgio Raspa (Figura 24). 
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Figura 24 - The Claytons (formação de maior longevidade) 
Fonte: Santana (2011d). 

 
 Atualmente o conjunto não toca mais em bailes, mas se apresenta em festas 

de casamento, da igreja e em barzinhos. O João Batista Rodrigues e Sueli Rosa 

Rodrigues não fazem mais parte do conjunto, sendo que sua atual formação é João 

Rosa, Valmir Rosa, Daniel e Gláucia. 

 Curiosa foi a escolha do nome do conjunto. Ela foi realizada numa tarde de 

ensaios durante uma parada para descansar e fazer um lanche.  

 

[...] Naquela época todos que fundavam uma banda colocavam o nome em 
inglês, porque era a influência que havia em virtude da banda The Beatles, 
The Rolling Stones, The Clevers, The Jordans, The Fevers, etc. Note que 
todos são antecedidos pelo ―THE‖ e foi por isso que utilizamos o nome 
Claytons, extraído de uma lata de margarina Saúde em cuja lata estava 
registrado ―um produto Anderson Clayton‖, aí foi só acrescentar o THE e o 
nome foi aprovado perdurando até os dias de hoje sem nunca sofrer 
alteração (RODRIGUES, 2012a). 
 

 

 

Figura 25 - Comercial da margarina Saúde  
Fonte: Arquivo1000 (2012). 
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Nos versos ―Saí de casa sem saber que no Sete/ Clube que a turma se 

diverte/ tinha um baile de abafar/ cheguei na porta vi The Claytons tocando‖ e 

―comecei logo a me embalançar‖, o compositor cita o nome de um clube da cidade 

muito frequentado na época que se chamava Clube do Sete e se localizava atrás do 

Ginásio de Esportes na esquina da rua General Osório. Conta Castro (2012) que era 

uma casa de madeira rústica e na parte de trás do clube havia um puxadinho 

também de madeira, que era o boteco da cachaçada, o qual possuía duas janelas e 

uma porta. Depois foi feito o salão de material (tijolos), mas atrás ainda ficou esse 

puxadinho. 

Nesses longos anos de existência, foram inúmeros os lugares em que o 

conjunto se apresentou: bailes nos clubes, reuniões dançantes em salões de igreja, 

festas beneficentes, shows na rádio, shows no antigo cinema, entre outros. Eles 

contribuíram muito com a cidade quando aconteciam os eventos beneficentes para 

arrecadar fundos para a igreja, colégios, estudantes, Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) e o asilo (foram feitas várias promoções para arrecadar 

fundos para a sua construção); eles tocavam com preços reduzidos ou até mesmo 

sem cobrar nada para, contribuir. Assim, o conjunto realizou para a sua cidade essa 

parte de colaboração, de filantropia. 

Os versos ―Na Imbituba todo dia chega gente/ Que vem exclusivamente/ Ver 

The Claytons tocar‖ referem-se ao fato de que muitas pessoas frequentavam a 

cidade devido ao sucesso do conjunto, que na época corria de boca em boca. Era 

muito comum a soirée, que acontecia à tarde, e os bailes, aos quais se deslocavam 

pessoas de outras localidades para curtirem um pouco de lazer. Os comentários se 

espalhavam e os convites para tocar em outras cidades também. E foram várias: de 

Sombrio até Camboriú, em todas as cidades do litoral, e no interior, na região de 

Tubarão, Gravatal, Braço do Norte, Orleans, Lauro Müller, Urussanga, Guatá, Grão-

Pará, Pindotiba, Meleiro, e no Norte, em Bom Retiro, Anitápolis, Palhoça, São José, 

Florianópolis. Na cidade de Tubarão foram feitos shows no ginásio e no cinema, 

além de bailes. 

Fora do Estado o conjunto tocou uma vez em Porto Alegre (RS), na extinta TV 

Piratini, da Rede Tupi de Televisão. De acordo com Rodrigues (2012), havia um 

programa que era comandado por um apresentador de Tubarão, Oderi Ramos; o 

programa dele se chamava ―Municípios em revista‖, o qual focalizava um município 

todos os domingos, falando tudo sobre esse município, e levava uma atração 
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musical da cidade para se apresentar. Na época, o prefeito Moacir Orige patrocinou 

a ida dos The Claytons (Figura 26) a esse programa. Foi o primeiro conjunto de 

Imbituba a se apresentar em uma emissora de TV. 

 

 

Figura 26 - The Claytons na TV Piratini – Porto Alegre 
Fonte: Pedroso (2009). 
 

A música Cidade Independente (janeiro de 1968): 

 

A Imbituba é uma cidade independente 

Que vive do progresso que tem 

Se alguém fala em mulher bonita 

Na Imbituba isso tem também 

O imbitubense é um povo modesto 

Porém de muita coragem 

Porque já traz do berço 

O pensamento de Henrique Lage 

Que com ajuda de Álvaro Catão 

Ele fez da Imbituba 

A pioneira do carvão. 
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Recebeu esse nome, segundo Castro, ―para dar aquele elogio pra Imbituba, 

falar do progresso da cidade‖, mas na verdade ele compôs essa música para 

arranjar um emprego no porto, como será visto a seguir. 

Conta também o compositor que na época ele trabalhava na Companhia 

Siderúrgica e, devido aos navios estarem muito velhos, a companhia os ―encostou‖ e 

ele acabou ficando sem emprego. Então diz: ―um cara me disse: Amauri tu sabe 

fazer música, faz uma música pra essa gente aí‖. E foi o que fez. Essa música foi 

composta na barraca do Tibúrcio, local onde ele costumava ir para beber e almoçar. 

Assim, diz o compositor: ―a gente se inspirava na cachaçada, na época‖. Essa 

música fez com que o compositor conseguisse um emprego na Companhia Docas 

de Imbituba (Figura 27).  

 

 

      Figura 27 - Vista aérea do porto de Imbituba 
      Fonte: Pena Digital (2010a). 

 

Depois de pronta, segundo Castro (2012), a letra da música foi mostrada para 

a esposa de Moacir Orige, que mostrou para o Álvaro Catão, que, por sua vez, já a 

havia escutado no rádio, então pediu a ela que o levasse lá no Chalé Quatro, para 

poder conhecê-lo pessoalmente. Ressalta ainda que, naquele tempo, antes de se 

fazer qualquer coisa, era preciso ter a aprovação do Doutor Otávio e de Álvaro 

Catão (filho) e, por isso, precisou da intervenção de outras pessoas para interceder 

por ele, mas acabou dando tudo certo e conseguiu o seu emprego.  

Nos versos da primeira estrofe da música, o compositor faz uma homenagem 

à independência política e econômica da cidade: ―A Imbituba é uma cidade 

independente‖, referindo-se ao seu sucesso econômico na época: ―Que vive do 
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progresso que tem‖; e às mulheres que nela residiam: ―Se alguém fala em mulher 

bonita/ Na Imbituba isso tem também‖. 

Na segunda estrofe, o compositor faz alusão ao povo da cidade por sua 

simplicidade e coragem: ―O imbitubense é um povo modesto/ Porém de muita 

coragem‖, e termina a estrofe se referindo a Henrique Lage, que, conforme vimos no 

Capítulo II, trouxe o progresso para a cidade com o seu empreendedorismo e deixou 

sua marca registrada na história de Imbituba. Assim escreve o músico: ―Porque já 

traz do berço/ O pensamento do Henrique Lage‖, mostrando também a influência, 

tanto social quanto política e ideológica, deixada por ele na comunidade.  

Na terceira e última estrofe: ―Que com a ajuda do Álvaro Catão/ Ele fez da 

Imbituba/ A pioneira do carvão‖, ele escreve a respeito da importância de Álvaro 

Catão, que foi o braço direito e parceiro de Henrique Lage, assumindo a gerência 

das Organizações Lage e da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. De acordo com 

Martins (1978, p.14), o engenheiro Álvaro Monteiro de Barros Catão teve carta 

branca de Henrique Lage, por isso passou a desenvolver intensa atividade no setor 

portuário e ferroviário; modernizou o embarque mecanizado de carvão; melhorou os 

equipamentos e as condições de operação da ferrovia; executou obras como a 

construção de prédios para escritórios e administração e realizou diversas outras 

obras que beneficiaram a empresa, funcionários, operários e geraram mais 

empregos na cidade. ―Aí vê que na música dei uma puxada no Catão, que era o 

dono do porto‖ (CASTRO, 2012). E foi assim que ele garantiu o seu emprego 

naquela época. 

A música Se eu fosse o Prefeito da Imbituba (janeiro de 1968): 

 

Se eu fosse o prefeito da Imbituba 

Era na Cancha que a prefeitura ia ficar 

O meu projeto era fazer no Canta Galo 

Um jardim e um balneário 

Pra moçada passear 

No Paes Leme de hora em hora tinha um ônibus 

Pro pessoal que mora na Lomba 

E pra mostrar que a Imbituba era grã-fina 

Eu faria uma piscina 

Na lagoa da bomba 
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E no domingo depois que termina a missa 

Elas vão pra frente do cinema passear 

E como eu era um prefeito bonzinho 

Colocava um banquinho 

Pra elas descansar 

A Imbituba ia ficar mais pitoresca 

Depois que eu fizesse assim 

Esticasse um arame com um bondinho 

Do Morro do Farol ao Morro do Mirim. 

 

É uma das mais famosas e conhecidas do compositor e já lhe rendeu várias 

homenagens. De acordo com Castro (2012), essa música foi feita para o carnaval de 

1969, a pedido do senhor Moacir Orige, que na época era prefeito de Imbituba. Ele o 

tinha escutado tocar e cantar outras músicas lá no bar do Zóca, como ―A Garota do 

Paes Leme‖ e ―Andorinha‖, e gostou. O compositor foi chamado para comparecer na 

Prefeitura, e quem o levou lá foi o vereador Nicolau.  

Ele ainda conta que fez as canções ―Se eu fosse o Prefeito da Imbituba‖ e ―O 

Pitiriba queria ir na ilha‖. De acordo com Castro, em entrevista concedida a Carvalho 

(2012, p. 4), ―o Pitiriba era um rapaz que tomava umas cervejas comigo‖. No dia da 

apresentação no palanque, ambas as canções foram cantadas por um bloco, mas 

uma música mais velha, ―Cidade Independente‖, foi cantada somente por outra 

pessoa, o Matias. 

Nessa música, Castro descreve o que faria pela cidade se fosse prefeito. Em 

entrevista concedida a Carvalho (2012, p. 4), ele afirma: ―foi uma canção marcante, 

eu envolvi coisas que mexem com a cidade, a memória das coisas boas‖.  

 Essas memórias estão em toda a canção. Nos versos ―Se eu fosse o prefeito 

da Imbituba/ Era na Cancha que a prefeitura ia ficar‖, ele faz alusão ao bairro onde 

mora, a Cancha, que se localiza no centro da cidade.  

Nos versos ―O meu projeto era fazer no Canta Galo/ Um jardim e um 

balneário/ Pra moçada passear‖, segundo o compositor, ―o Cantagalo fica atrás da 

Cerâmica, quem vai pro Araçá, indo pela rua atrás do Posto de Saúde (Rua Rute da 

Cruz Secco) atravessa o trilho, vira a direita e seguia por um caminho cheio de mato 

até onde despontava o Cantagalo‖.  
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De acordo com a publicação no Pena Digital (2009a), no antigo bairro do 

Cantagalo está localizada a Lagoa dos Cágados (Figura 28), distante 100 metros da 

Praia da Vila e que, durante anos, vem sofrendo com a poluição, sendo sufocada 

pelo lixo nela despejado pelas pessoas, transformando-se em um matagal. Escreve 

também que há projetos de paisagismo para serem realizados no município que 

incluiriam a Lagoa dos Cágados, mas no momento só está sendo realizada a 

limpeza do entorno do local. Inclusive nessa publicação são usados, no início do 

texto, os mesmos versos da música citados acima. Isso para lembrar que, desde 

aquela época, já havia a preocupação de preservação desse ambiente natural. 

 

 

Figura 28 - Lagoa dos Cágados (Cantagalo) 
Fonte: Pena Digital (2009a). 

 

 O transporte coletivo da cidade na época (realizado pelos ônibus do Pióca, 

que popularmente se chamava Andorinha) não atendia a determinados locais da 

cidade. Segundo Martins (1978, p. 100),  

 

A Empresa Circular Andorinha, com reduzido número de carros, apresenta 
deficiência, principalmente, quanto ao transporte de estudantes e 
trabalhadores do porto, da cerâmica e ICC. Os veículos são bastante 
usados, trafegando com excesso de lotação.  

 

Assim, nos versos: ―No Paes Leme de hora em hora tinha um ônibus/ Pro 

pessoal que mora na Lomba‖, o compositor faz alusão ao oferecimento desse 

serviço aos moradores da Lomba, que é o local mais elevado do bairro Paes Leme e 

que as pessoas tinham antes que subir a pé. 
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 Ainda relacionado ao bairro Paes Leme, ele escreve: ―E pra mostrar que a 

Imbituba era grã-fina/ Eu faria uma piscina/ Na lagoa da bomba‖. A Lagoa da Bomba, 

localizada no bairro Paes Leme, era usada para a captação de água pela CASAN 

(Figura 29), que lá possuía dois reservatórios (MARTINS, 1978, p. 95). No entanto, 

posteriormente passou-se a fazer essa captação no Rio D‘una, pois a água da 

Lagoa da Bomba naquele tempo já estava ficando poluída.  

 

 

       Figura 29 - Captação de água (Lagoa da Bomba) 
       Fonte: Martins (1978, p. 95). 

 
 De acordo com Pena digital (2010c), há algumas décadas a água da Lagoa 

da Bomba era cristalina, havia peixes em abundância, pequenos mamíferos, aves e 

a vegetação do mangue era farta. No verão, servia ao lazer, para as crianças 

brincarem com as boias de câmaras de ar e pescaria com caniço nos fins de 

semana. Mas, com o passar dos anos, a poluição passou a ser visível, sendo vários 

os agentes que contribuíram para que isso acontecesse: a Rede Ferroviária, a 

Cerâmica, as construções em geral que foram realizadas e o próprio homem. Aos 

poucos a lagoa foi morrendo e ficando coberta por aguapés (Figura 30). 

 

 

     Figura 30 - Lagoa da Bomba poluída 
     Fonte: Pena Digital (2010c). 
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 Houve, no entanto, uma súbita conscientização e um pouco de pressão, o 

que levou à elaboração do projeto de um sistema de tratamento de efluentes e 

construção de um enorme tanque para tratar o esgoto das casas do bairro (PENA 

DIGITAL, 2010c). Assim, aos poucos a lagoa revive feito uma Fênix (Figura 31). 

 

 
 
Figura 31 - Lagoa da Bomba atualmente 
Fonte: Pena Digital (2010c) 

 

 Nos versos do compositor, há também memórias a respeito do cinema e dos 

costumes das pessoas da cidade: ―E no domingo depois que termina a missa/ Elas 

vão pra frente do cinema passear/ E como eu era um prefeito bonzinho/ Colocava 

um banquinho/ Pra elas descansar‖, no qual o compositor relata uma época em que 

fazia parte dos costumes das moças dar voltinhas na frente do cinema para 

paquerar os rapazes que ficavam por lá.  

 A história do cinema em Imbituba vem de longa data, desde a época de 

Henrique Lage. Inicialmente recebeu o nome de Cine Ideal e, mais tarde, de Cine 

Marabá. 

 

[...] primeiro filme exibido no cinema de Imbituba, funcionando num dos 
armazéns do porto: Prisioneiro de Shangai. Estávamos ainda na era do 
cinema mudo. O cinema, na época pertencia ao Sr. José Cardoso Geremias. 
Mais tarde passou por outros proprietários: Manoel da Costa Moure, Ugero 
Pitigliani, Antônio Santana e outros. As entradas eram descontadas em 
folha de pagamento na Companhia Docas. Na parte superior do cinema 
ficava a elite, na parte de baixo a classe média. Somente anos mais tarde o 
cine passou a operar em prédio próprio, à Rua Ernani Cotrin (MARTINS, 
1978, p. 59). 
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 De acordo com Maria Aparecida Santana (2011b, p. 11), os armazéns do 

porto serviam para diversas ocupações, desde o beneficiamento de mandioca e de 

arroz e até como local de lazer para a comunidade. O primeiro cinema, ―Cine ideal‖, 

de propriedade de um espanhol gerente do Imbituba Hotel, Manoel da Costa Moure, 

era um cineteatro; possuía poltronas ao longo do recinto e balcões (torrinhas), 

chamados poleiros, para os quais os ingressos eram mais baratos. 

 Esse autor prossegue dizendo que não eram só filmes os entretenimentos 

oferecidos, também eram apresentados os musicais e as peças teatrais, encenadas 

por elencos dos Parques – Teatro de Diversão, que passavam pela cidade, e pelo 

grupo de teatro local, dirigido pelo Sr. Melquíades Soares, que também tocava 

bandolim nos musicais apresentados. 

 Com o fechamento do Cine Ideal, o empresário Presalino Santana comprou a 

aparelhagem cinematográfica e as poltronas, abrindo, num barracão de madeira 

localizado à Rua Ernani Cotrin, o Cine Marabá. 

 Antes do início das sessões, os rapazes se posicionavam ao longo da rua, 

enquanto as moças iam de um ponto a outro, flertando com seu pretendente ao som 

de músicas tocadas pelo serviço de alto-falante do Sr. Eduardo Elias. 

Santana (2011b) ressalta ainda que, em fevereiro de 1965, foi inaugurado o 

novo local do Cine Marabá, à Rua Nereu Ramos, de propriedade dos Srs. 

Boaventura Duarte e Abady Rufino de Souza, e que o cinema da cidade foi palco 

para outros eventos culturais como: festival de música, formaturas, entrega de 

premiações de concursos, apresentação de shows com cantores, entre outros. 

Com o advento da TV, que apresentava as telenovelas e filmes, e com o 

surgimento do videocassete e das locadoras de filmes, as pessoas deixaram de 

frequentar o cinema, o qual veio a encerrar suas atividades por falta de público. 

Nos versos ―A Imbituba ia ficar mais pitoresca/ Depois que eu fizesse assim/ 

Esticasse um arame com um bondinho/ Do Morro do Farol ao Morro do Mirim‖, os 

quais serviram de parâmetro para elaborar a capa do CD, o compositor cita dois 

pontos elevados do município. Primeiramente o Morro do Farol (Figura 32), 

localizado próximo ao porto e que tem esse nome porque possui um farol que serve 

de orientação para os navios que se aproximam da costa. De acordo com Barcelos 

(2008), pode-se chegar ao farol por uma trilha que começa no canto da Praia da Vila, 

chegando ao pico, avistando o mar, as ilhas Santana de Dentro e Santana de Fora e 

toda a extensão da praia (Figura 33).  
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Figura 32 - Farol 
Fonte: Barcelos (2008). 

 

 

Figura 33 - Ao fundo o Morro do Farol 
Fonte: Climber (2007). 
 
 

Num segundo olhar pode-se ver o Morro do Mirim (Figura 34), o ponto mais 

elevado do município e onde estão instaladas as torres de retransmissão de TV, 

sendo um lado do morro voltado para o Bairro Vila Nova e o outro, para a 

comunidade de Morro do Mirim (BARCELOS, 2008). O acesso à trilha pode ser feito 

de carro ou a pé. O visual do pico do morro é muito bonito; de um lado, avistam-se o 

conjunto de lagoas, as ilhas e os morros que se estendem da lagoa do Mirim até 

Imaruí; do outro, avista-se todo o litoral de Imbituba, mostrando a imensidão do mar. 

Esse morro ainda possui vegetação característica da Mata Atlântica. 
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Figura 34 - Vista do Morro do Mirim (comunidade de Morro do Mirim) 
Fonte: Barcelos (2008). 

 

 

 

Figura 35 - Vista do pico do Morro do Mirim (lado de Vila Nova) 
Fonte: Barcelos (2008). 

 
 

 Já em relação ao bondinho, o compositor contou para Carvalho (2012, p. 4) 

que andou num no Rio de Janeiro e pensou ―[...] o quanto seria bom ter em 

Imbituba‖. A canção não suscita apenas memórias, mas traz também um alerta 

sobre questões ambientais. É pena que as ideias do compositor, transmitidas 

através da música, nunca foram colocadas em prática. 

 O Samba do Chalé Quatro (agosto de 1975): 

 

Que eu disse, disse 

Não é boato 

Eu não troco o meu Barraco da Cancha 

Pelo Chalé Quatro 

Um dia desses 
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Botei o meu terninho cinza 

E fui lá na Cerâmica 

Conversar com o Rimsa 

Quando cheguei 

Ele disse: pode sentar 

Mandou vir dois cafezinhos 

E nós começamos a conversar 

Eu disse a ele: 

Namoro uma moça muito feia 

Ela trabalha aqui na Cerâmica 

Na seção da correia 

Meio encabulado 

Ele começou a sorrir 

E disse: a moça que você fala 

Não trabalha aqui 

Não é por que 

A Cerâmica seja minha 

Mas aqui só trabalha 

Moça bonitinha. 

 

[...] tem um pouco de gozação e de verdade; de eu ir na Cerâmica é 
verdade que fui um dia com o Manoel Martins, mas de o Rimsa servir 
cafezinho é invenção minha; o terninho cinza eu não botei, eu usei isso pra 
rimar com o nome do Rimsa; o Chalé quatro era e é famoso até hoje, como 
eu morava na Cancha e de gozação eu botei que não trocava o meu 
barraco por ele (CASTRO, 2012). 
 

 

 Nessa canção o compositor cita construções importantes da cidade, como é o 

caso do Chalé Quatro, da Cerâmica e uma pessoa de expressão na cidade, que foi 

o comendador Dr. João Rimsa.  

 Sobre os versos ―Eu não troco o meu Barraco da Cancha/ Pelo Chalé Quatro‖, 

cabe referir que este Chalé Quatro até os dias de hoje é famoso na cidade. Segundo 

Martins (1978, p. 39), era a ―residência da família Catão, o Chalé Quatro foi 

construído por Álvaro Catão no tempo de Henrique Lage, em 1922; cedeu duas de 

suas salas para funcionamento da Escola Reunida de Imbituba‖. Mais tarde, 
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Henrique Lage construiu um prédio próprio para a escola, que foi inaugurada em 

1935. 

 

[...] Ali era como se fosse a casa de campo pra passar férias da família, 
porque eles eram todos residentes no Rio de Janeiro; eles construíram essa 
casa aqui e quando chegava o verão vinham todos pra cá, os filhos, netos 
ou então pra recepcionar pessoas que vinham fazer negócios aqui. Ali 
também se faziam bailes, banquetes, etc. e hoje ele tem sido a residência 
dos homens mais fortes da Companhia Docas, atualmente é o gerente que 
mora lá (RODRIGUES, 2012a). 

 

 Na entrevista, o compositor conta que Chico Catão, dono do Chalé Quatro, foi  

à Rádio Difusora, então colocaram esse samba para tocar e ele gostou. Na ocasião 

estava com ele Gilberto Barreto, que, de acordo com Castro (2012), já o conhecia, 

―[...] porque eu trabalhava na Companhia Docas. Então, fui convidado para ir tocar lá 

no Chalé. Foi feito um jantar e tinha muitas outras pessoas, eu era o mais simples 

que tinha lá. Toquei músicas minhas e do Nelson Gonçalves‖. 

 Os versos ―E fui lá na Cerâmica/ Conversar com o Rimsa‖, mostram que 

Cerâmica e Rimsa são dois nomes indissociáveis. Segundo Martins (1978, p.136), 

―A empresa inicialmente chamada de Cerâmica Henrique Lage, fundada em 1919, 

com a finalidade de fabricar louças para os navios da Organização Lage, com o 

passar dos anos passou a produzir azulejos‖.  

  Ainda de acordo com Martins (1978, p.136-142), após a morte de Henrique 

Lage em 1941, a Cerâmica encontrou-se em difícil situação financeira, então o 

Superintendente das Organizações Lage convidou o engenheiro agrônomo João 

Rimsa (Figura 36), que já administrava os projetos agrícolas das terras de Henrique 

Lage, a assumir como diretor-gerente da empresa, sendo que mais tarde ele a 

adquiriu para si. Com o passar dos anos, a empresa prosperou, trocou sua razão 

social para Indústria Cerâmica Imbituba S/A, foi equipada e aparelhada com 

máquinas modernas e passou a se expandir tornando-se uma potência econômica 

no Sul do estado de Santa Catarina. 
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Figura 36 - Comendador Doutor João Rimsa 
Fonte: Martins (1978, p. 138). 

 

João Rimsa recebeu muitas homenagens e títulos dentro e fora de Imbituba. 

Destacou-se em diferentes âmbitos, por exemplo, criando uma equipe de futebol 

(Cerâmica Esporte Clube), para disputar o Campeonato da Liga Tubaronense (CLT) 

e o Campeonato Catarinense (CC), em 1952; no mesmo ano, construiu o Estádio 

João Rimsa; em 1962, fundou o Jardim de Infância Dr. João Rimsa, 

 
[...] Atendendo pedido do então vigário da Paróquia, Cônego Dr. Itamar Luiz 
da Costa. Adquiriu a casa para instalação do jardim, forneceu todo o 
mobiliário necessário, parque infantil bem montado, fornece uniformes 
anualmente para as crianças, materiais didáticos, brinquedos no Natal, além 
de arcar com as despesas gerais do estabelecimento e pagamento às 
professoras (MARTINS, 1978, p. 142). 
 

 

Ressalta-se ainda a contribuição de João Rimsa na doação de todo o azulejo 

necessário para as instalações do Hospital São Camilo (HSC), contribuição 

financeira para a construção do salão paroquial (Casa Mariana), doação de terreno 

para a construção do Grupo Escolar João Guimarães Cabral (Vila Nova) a pedido do 

Governador Irineu Bornhausen, entre outras. 

 A Indústria Cerâmica Imbituba S/A possuía uma Fanfarra (Figura 37), que 

desfilava nos eventos cívicos juntamente com pelotões formados por empregados 

da empresa; também possuía uma Cooperativa de gêneros alimentícios em geral e 

tecidos e oferecia atendimento médico e odontológico exclusivo para os empregados. 

A cada início de ano letivo, João Rimsa doava material escolar para os 

estudantes filhos dos empregados, além de bolsas de estudo e passagens de ônibus 

para os que estudavam em outro município e também para estabelecimentos de 
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ensino da rede pública; sempre era requisitado para ser paraninfo de turmas de 

formandos e a participar de eventos de caridade. 

 

 

Figura 37 - Fanfarra da Indústria Cerâmica Imbituba S/A. 
Fonte: Martins (1978, p. 135). 

 

 Observa-se que tanto a Cerâmica quanto o senhor João Rimsa estão 

gravados na memória de Imbituba pelos seus benefícios econômicos, sociais e, 

pode-se dizer também, pela influência política que exerciam na sociedade 

imbitubense. 

 Em relação a estes outros versos da música: ―Ela trabalha aqui na Cerâmica/ 

Na seção da correia/ Meio encabulado/ Ele começou a sorrir/ E disse: a moça que 

você fala/ Não trabalha aqui/ Não é porque/ A Cerâmica seja minha/ Mas aqui só 

trabalha/ Moça bonitinha‖, o compositor faz menção a uma das seções da empresa, 

assim como a mulheres que nela trabalhavam como operárias, e diz que, para o 

Rimsa, todas as mulheres eram bonitas, principalmente as que trabalhavam na 

empresa dele. 

 

Figura 38 - Operárias na seção de escolha  
Fonte: Martins (1978, p. 137). 
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Figura 39 - Seção de classificação de azulejos 
Fonte: Martins (1978, p. 137). 

 

Na música Chuva de Pedra (Julho de 1987):  

 

Deus mostrou para o povo da Imbituba 

Que quando quer ele derruba 

Tudo aquilo que alguém tem 

A nossa sorte é que o gelo desceu picado 

Se fosse em barra não era só o telhado 

A nossa cabeça quebrava também 

Eu tinha as pernas e as minhas costas cansadas 

De tanto subir escada 

De tanta telha eu carregar 

É telha no café, telha no almoço e telha no jantar 

Eu já andava apavorado 

Pois só em telha eu via falar 

Era 13 de julho, uma segunda-feira 

O sol era quente, era uma torreira 

Era um dia bem abafado 

5 horas da tarde o céu ficou numa escuridão 

Começou caindo pedrinhas no chão 

Depois foi aquele resultado. 

Deus me perdoe 

Mas eu acho que a culpa foi 
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A nossa falta de oração 

Na Imbituba quem é bom, é bom de verdade 

Quem não é só pensa na vaidade 

Orgulho, inveja e ambição 

Eu já vejo a felicidade de perto 

O meu barraco já tá coberto 

A chuva não pode mais me molhar 

Só peço a Deus que aquilo não mais ocorra 

Se acontecer, que ele me socorra 

Porque da Imbituba eu não vou me mudar. 

 

O compositor retrata uma catástrofe que se abateu sobre a cidade de 

Imbituba, uma chuva de granizo, fato ocorrido no dia 13 de julho de 1987, por isso 

ele a compôs.  

Nos versos ―Deus mostrou para o povo da Imbituba/ Que quando quer ele 

derruba/ Tudo aquilo que alguém tem/ A nossa sorte é que o gelo desceu picado/ Se 

fosse em barra não era só o telhado/ A nossa cabeça quebrava também‖ o 

compositor descreve que a chuva de granizo atingiu as construções da cidade entre 

outras coisas e machucou muitas pessoas. 

 
[...] Foi uma tragédia que aconteceu na Imbituba, que quebrou tudo aqui. 
Assim como a música diz, é um dia bem quente e eu estava aqui na Vila 
Nova; depois eu fui para Imbituba, mais ou menos às quatro e meia da tarde 
eu entrei no mercado Althof, o antigo, não esse agora, aí me encontrei com 
um cidadão chamado Antônio Camparra e começamos a conversar, aí ele 
disse: ‒ Amauri tu já visse como é que tá pra lá? porque a cor não era preta 
era verde. ‒ Amauri será que vai dar um torozão? ‒ Ah! Vai! Aí falei com o 
Antônio para ir arrumar uma porta pra mim, lá em casa, e ele disse que ia lá. 
Daí a pouco eu fui embora, quando eu ia chegando perto do campo onde 
era o antigo campo de futebol do Atlético, que tem a Exatoria Federal, ali 
começou a cair uns pingo e quando eu cheguei em casa já estava caindo 
pedrinha, pedrinha, pedrinha... (CASTRO, 2012). 

 

E continua a descrição minuciosa da data (dia e mês), da hora e de como 

estava o tempo naquele dia, nos versos: ―Era 13 de julho, uma segunda-feira/ O sol 

era quente, era uma torreira/ Era um dia bem abafado/ 5 (cinco) horas da tarde o 

céu ficou numa escuridão/ Começou caindo pedrinhas no chão/ Depois foi aquele 

resultado. 
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Figura 40 - A escuridão do céu no dia da chuva de granizo 
Fonte: Pena Digital (2010b). 

 

 A chuva de granizo começou com pedrinhas pequenas e foi aumentando de 

tamanho e intensidade; 95% dos telhados e forros das casas foram destruídos 

(Figura 41); para-brisas dos carros quebrados e lataria amassada; as redes de 

energia elétrica, água e telefone entraram em pane; muitas foram as pessoas 

feridas; os pacientes do hospital foram transferidos para Laguna; quem não tinha 

forro nas casas teve seus eletrodomésticos e móveis quebrados; as pessoas 

procuraram abrigo debaixo de lajes, mesas e camas; no dia seguinte, parecia que a 

cidade tinha sido bombardeada (SERAFIM, 2006 apud PENA DIGITAL, 2010b). 

 Sendo assim, foi intensa a procura por telhas para cobrir as casas, o que está 

retratado nos versos: ―Eu tinha as pernas e as minhas costas cansadas/ De tanto 

subir escada/ De tanta telha eu carregar/ É telha no café, telha no almoço e telha no 

jantar/ Eu já andava apavorado/ Pois só em telha eu ouvia falar‖. 

 

 

Figura 41 - Casas destelhadas na Rua Otacílio de Carvalho 
Fonte: Pena Digital (2010b). 
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 Nos versos seguintes, o compositor expõe a aflição das pessoas que o 

procuravam por um motivo para aquilo tudo que estava acontecendo, ―Deus me 

perdoe/ Mas eu acho que a culpa foi/ A nossa falta de oração/ Na Imbituba quem é 

bom, é bom de verdade/ Quem não é só pensa na vaidade/ Orgulho, inveja e 

ambição‖. 

 

 

Figura 42 - Telhado de um dos galpões da Indústria Cerâmica Imbituba 
Fonte: Pena Digital (2010b). 

 
Mas, com o passar dos dias, as coisas foram se normalizando: ―Eu já vejo a 

felicidade de perto/ O meu barraco já tá coberto/ A chuva não pode mais me molhar/ 

Só peço a Deus que aquilo não mais ocorra/ Se acontecer, que ele me socorra/ 

Porque da Imbituba eu não vou me mudar‖, e os pedidos fervorosos feitos pelas 

pessoas, em seu credo religioso, para que não ocorresse o fato novamente, porque, 

apesar de tudo, essa é a cidade delas, é o seu lugar. 

A canção Imbituba e o Passado (março de 1988):  

 

Se você não lembra 

Dá licença eu vou lhe dizer 

O riacho dos encantos 

Era um bairro que ficava, onde construíram a ICC 

Eu ia pela Cancha 

E no bosque eu então passava 

E antes de chegar no bairro da praia 

Era ali que o riacho ficava 

O tempo foi passando 

E o progresso chegando 
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Toda aquela beleza acabou 

A Imbituba era mais bonita 

Naquele tempo que passou 

E foi lá minha gente 

Que o nosso amigo Charles nasceu 

Moço humilde e inteligente 

Em Alto Astral o Charles cresceu 

Mais nem tudo acabou-se 

Muita coisa boa ficou 

Vê que a Difusora de Imbituba 

No Charles acreditou 

Hoje só saudade é o que resta 

Naquela gente modesta 

Que na Divinéia foi morar 

A Cancha não é mais o bairro afamado 

O bosque foi aterrado 

E o riacho deixou de encantar 

Lembro onde ficava tudo isso 

A barbearia do Piliço 

O açougue do Censo e o bar da Loló 

Onde a família do Pé Novo e Pé Velho morava 

Seu Alécio do Pudica negociava 

Isso eu lembro de cor 

Domingo de manhã treinava o Náutico Praiano 

Perto da casa do Aritiano 

Pai do Zequinha vereador 

Eu ficava no Armazém do Salvelino 

Escutando as estórias do Braulino 

É pena que tudo acabou. 

 

Essa canção foi uma homenagem que o compositor fez para algumas 

pessoas. 
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[...] Porque, quando eu era guri, eu vivia ali no Riacho dos Encantos, era um 
bairrozinho que tinha ali no trevo onde fica hoje a ICC e eu tinha muita 
amizade, morava ali o Quibilo, o João Roque, enfim uma rapaziada e eu 
não saía dali, o Pé Velho (pai da Rosa, avô do Edinho, do Saravá) e o Pé 
Novo (pai do Quibilo), a ferraria do falecido Manoel Izabel; o Quibilo no CD 
canta a música do Boteco do Dinda (CASTRO, 2012). 

 

 Ele inicia a música com os versos que contam sobre o Riacho dos Encantos: 

―Se você não lembra/ Dá licença eu vou lhe dizer/ O riacho dos encantos/ Era um 

bairro que ficava,/ onde construíram a ICC/ Eu ia pela Cancha/ E no bosque eu 

então passava/ E antes de chegar no bairro da praia/ Era ali que o riacho ficava‖, e 

em sua entrevista diz: 

 
[...] Esse era uma maravilha; ele ficava ali onde construíram a ICC; existia 
ali um bosque e depois que passava o bosque tinha um caminho chamado 
Otília, que passava perto da casa da Otília, depois que passava o bosque a 
gente pegava um caminho que tinha uns combros e tal, aquele lugarzinho 
que ficava uma fileira de casas e um riacho no meio, ali era o Riacho dos 
Encantos; a água brotava ali no Riacho dos Encantos, a nascente era ali, 
ela passava por baixo de uma pontezinha chamada pinguelinha lá onde 
morava o Quido e ali saía na praia; ali morava uma porção de gente, 
morava a família dos Teixeirinha, Otacílio Manoel Inácio, falecido Manoel 
Izabel tinha uma ferraria, o Pé Novo, o seu Ataliba, pai do Rosenvaldo, o 
falecido Apolônio tinha bastante gente conhecida (CASTRO, 2012). 

 

 Os versos seguintes: ―O tempo foi passando/ E o progresso chegando/ Toda 

aquela beleza acabou/ A Imbituba era mais bonita/ Naquele tempo que passou‖, 

contam sobre as mudanças que aconteceram em função da construção da ICC 

(Figura 43, 44, 45).  

 

 

Figura 43 - Departamento de manutenção da ICC atualmente 
Fonte: Pena Digital (2011). 

 

 De acordo com Martins (1978, p. 129-130), as famílias foram desapropriadas 

na zona urbana da cidade e transferidas para um novo loteamento no morro de 
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Nova Alvorada (popularmente conhecido como Divineia). Os antigos moradores do 

bairro da praia eram trabalhadores da Cerâmica Imbituba, do porto, pescadores, 

professores, comerciantes e funcionários. 

 

 

Figura 44 - Ao fundo, local de armazenamento de rocha fosfática 
Fonte: Pena Digital (2011). 

 

 Segundo Neu (2003, p. 98), foram vários os fatores que levaram a ser 

escolhido esse local para a construção do complexo da ICC: a proximidade com a 

BR-101, a ligação direta com a linha férrea, a proximidade com o porto para 

movimentação das cargas e a proximidade também com o reservatório de rocha 

fosfática. 

[...] A aquisição destas novas áreas, bem como o próprio Complexo 
Carboquímico, foi instalado em áreas onde já havia assentamento urbano. A 
desapropriação foi feita para quase 2 (dois) mil famílias. Um bairro novo foi 
construído, a Vila Nova Alvorada, distante da praia, de onde os antigos 
moradores estavam acostumados a retirar o seu sustento, pois a maioria 
deles eram pescadores artesanais (neste local ainda existia o ‗barracão da 
baleia‘, utilizado até 1960 para a extração do óleo e demais subprodutos) 
(NEU, 2003, p. 99).  
 

 

 

Figura 45 - Tanques da ICC atualmente 
Fonte: Pena Digital (2011). 
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Apesar de a indústria inicialmente trazer para a cidade inúmeros benefícios 

como: acesso asfáltico, água da CASAN, luz da CELESC6 (Figura 46) e bancos (BB 

e CEF), também provocaram, ao longo do tempo, prejuízos ao meio ambiente, e a 

economia local sofreu com o seu fechamento. 

 

 

Figura 46 - Antiga usina geradora de energia 
Fonte: Santana (2011a). 

 

 Nesses versos, o compositor expressa o saudosismo por um local que deixou 

de existir; o Bosque dos Encantos, mas que foi importante em determinado 

momento de sua vida e para a história da cidade: ―Hoje só saudade é o que resta/ 

Daquela gente modesta/ Que na Divinéia foi morar/ A Cancha não é mais o bairro 

afamado/ O bosque foi aterrado/ E o riacho deixou de encantar‖. De acordo com 

Castro (2012), foram deslocadas para a Vila Nova Alvorada (Divineia) as pessoas 

que moravam no Bosque dos Encantos, na praia e numa parte do bairro da Cancha; 

os que moravam na Vila Alvorada (Guada) não foram atingidos. 

 Já nos versos ―E foi lá minha gente/ Que o nosso amigo Charles nasceu/ 

Moço humilde e inteligente/ Em Alto Astral o Charles cresceu/ Mais nem tudo 

acabou-se/ Muita coisa boa ficou/ Vê que a Difusora de Imbituba/ No Charles 

acreditou‖, o compositor conta sobre seu amigo Charles. Segundo Castro (2012), 

―Charles é esse rapaz que é locutor da Rádio Bandeirante e faz propaganda na rua 

também‖. A expressão ―Alto Astral‖, usada no verso acima, refere-se ao nome do 

programa que ele tinha na antiga Rádio Difusora, que também é citada em um dos 

versos. Atualmente Charles David (Figura 47) comanda o programa Coração 

                                            
6
 Antes de 1974, a energia elétrica era fornecida por uma usina de propriedade da CDI, com um gerador 

importado por Henrique Lage e instalado próximo à Indústria Cerâmica Imbituba (NEU, 2003, p. 101). 
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Sertanejo, na Rádio Bandeirante AM 1010, um programa de entretenimento, 

propaganda de vendas, esporte e música sertaneja. 

 

 

Figura 47 - Locutor Charles David 
Fonte: Rádio Bandeirantes (2012a). 

 

 

 A Rádio Difusora de Imbituba por duas vezes foi a musa inspiradora do 

compositor Amauri, merecendo uma canção em 1992 e outra em 2001. De acordo 

com Martins (1978, p. 99), a inauguração oficial da Rádio Difusora ocorreu em 1º de 

outubro de 1957. A rádio possuía uma programação diversificada, que veiculava 

notícia, esporte, comercial e música; tinha um cast de rádio-teatro e promovia 

programas de auditório, onde se revelaram muitos talentos da cidade. Seu slogan 

era: ―Uma voz a serviço do progresso sul catarinense‖. 

As recordações do compositor seguem nos versos: ―Lembro onde ficava tudo 

isso/ A barbearia do Piliço/ O açougue do Censo e o bar da Loló/ Onde a família do 

Pé Novo e Pé Velho morava/ Seu Alécio do Pudica negociava/ Isso eu lembro de 

cor‖, nos quais ele cita os estabelecimentos comerciais e o local em que as pessoas 

mais conhecidas moravam, e relaciona esses locais com os eventos que aconteciam 

e o parentesco entre essas pessoas, como observa-se nestes versos: ―Domingo de 

manhã treinava o Náutico Praiano/ Perto da casa do Aritiano/ Pai do Zequinha 

vereador/ Eu ficava no Armazém do Salvelino/ Escutando as estórias do Braulino‖. 

Castro (2012) diz: ―onde o Náutico treinava, não era bem um campo, mas um pasto 

que tinha na beira da praia e eles colocavam duas traves e virava um campo para 

treinar‖. 
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Outra observação em relação aos versos acima é que os estabelecimentos 

comerciais citados são associados aos nomes dos donos. De acordo com o 

compositor, o Alécio do Pudica tinha um armazém e vendia muito peixe escalado; já 

o armazém do Salvelino não vendia tecido nem roupa, só vendia alimento e cachaça. 

―É pena que tudo acabou‖. 

A música Rua de Baixo (julho de 1989): 

 

Cada dia que vai se passando 

Mais bonita a Imbituba vai ficando 

Isto aqui parece até Paris 

Este samba sinceramente eu acho 

Que devo homenagear a Rua de Baixo 

Lugar de gente humilde e ao mesmo tempo feliz 

A Rua de Baixo tem seu passado e sua história 

Era lá que ficava a famosa Casa Glória 

Que vendia fiado pra se pagar no fim do mês 

Se você não sabe, pois então fique sabendo 

Que a Imbituba de vez em quando está recebendo 

Um cidadão imbitubense, mas com sotaque de francês 

No livro da Imbituba você lê o seguinte 

Que no início da década de vinte 

Henrique Lage na Imbituba chegou 

Logo construiu um escritório pra despacho 

Cujo escritório fica na Rua de Baixo 

E foi assim que o progresso começou 

Gente, vocês perguntem para a Dona Liduína 

Ela conhece a Imbituba desde menina 

Ela traz tim-tim por tim-tim na lembrança 

Dona Liduína tem 100 anos de existência e felicidade 

Basta se dizer que ela tem a mesma idade 

Que a Torre Eiffel lá da França 

A garapeira do Hermínio Rosa, esquecer não consigo 

Naquele tempo a rua de baixo era o abrigo 

De quem chegava e não tinha onde morar 
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E é por isso que a família Pittigliani era bem amada 

Pra muita gente eles cansaram de dar pousada 

Eles também foram um dos primeiros aqui chegar 

É pena que não exista mais a Pensão do Piero, 

A farmácia do Luiz Silveira, o curandeiro 

E o armazém que o Mané Gerente comprava e vendia 

O Teatro que o Melquíades Soares apresentava 

O Conjunto que o Augusto Nogueira tocava 

A Rua de Baixo foi o coração, da Imbituba um dia. 

 

  Essa canção foi composta ―por causa de a rua ser famosa e também pelas 

pessoas que conheci do tempo em que eu era guri‖ (CASTRO, 2012). A 

popularmente conhecida Rua de Baixo chama-se hoje Avenida Getúlio Vargas, que 

recebeu esse nome para homenagear um dos presidentes da República do Brasil, 

Getúlio Dornelles Vargas. 

Nos versos iniciais da música o compositor deixa claros os motivos que o 

levaram a escrevê-la: ―Cada dia que vai se passando/ Mais bonita a Imbituba vai 

ficando/ Isto aqui parece até Paris‖. Já aconteciam na cidade, naquela época, várias 

mudanças que se desencadearam com a implantação da ICC, e essas mudanças se 

refletiram no espaço geográfico, social, político, cultural, educacional e nos 

costumes locais. O compositor continua a sua homenagem à rua e às pessoas 

conhecidas por ele: ―Este samba sinceramente eu acho/ Que devo homenagear a 

Rua de Baixo/ Lugar de gente humilde e ao mesmo tempo feliz‖. 

 No verso ―A Rua de Baixo tem seu passado e sua história‖, de acordo com 

Martins (1978, p. 65), a Rua Getúlio Vargas é a mais antiga via pública de Imbituba. 

Nela estavam localizadas as primeiras casas, salão de baile, cinema, armazéns da 

companhia, primeiro hospital (nos moldes de uma enfermaria), a primeira capela, 

estabelecimentos comerciais; era ali a zona ―chic‖ da cidade.  

Observa-se pela foto (Figura 48) que, paralela à Rua de Baixo, passava a 

linha férrea, que levava o trem até o porto. 
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Figura 48 - Rua de Baixo 
Fonte: Santana (2011c). 

 

 

Figura 49 - Rua de Baixo 
Fonte: Santana (2011c). 
  
 

Nessa rua localizava-se um conhecido estabelecimento comercial, conforme 

os versos: ―Era lá que ficava a famosa Casa Glória/ Que vendia fiado pra se pagar 

no fim do mês‖. Segundo o compositor, ele não conheceu a Casa Glória, mas disse 

que sua mãe contava que lá se vendiam arroz, feijão, roupa, vendia de tudo; sua 

mãe também dizia que as pessoas não viam o dinheiro, seu pai não via dinheiro, era 

tudo comprado na Casa Glória e descontado pela Companhia nos salários. 

Conta também Rodrigues (2012a) que a Casa Glória tinha um convênio com 

a Companhia Docas, então todo mundo que era empregado da Companhia 

comprava lá e descontava no salário; as pessoas procuravam os outros armazéns 

para comprar fiado apenas quando acabava o crédito na Casa Glória.  
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Também Santana (2011c) escreve que a Casa Glória (Figura 50) era uma 

verdadeira loja de departamentos, com tecidos, sapatos, chapéus, joias, louças, 

peças decorativas, ferramentas, alimentos, entre outros. A casa era gerenciada, a 

princípio, por Antonio Cirelly, e pertencia a Manoel Florentino Machado.  

 

 

Figura 50 - Casa Glória 
Fonte: Martins (1978 p. 55). 

 
 

Nos versos ―Se você não sabe, pois então fique sabendo/ Que a Imbituba de 

vez em quando está recebendo/ Um cidadão imbitubense mais com sotaque de 

francês‖, o compositor faz uma alusão ao engenheiro Francisco Bocayuva Catão, 

filho de Álvaro Catão, que foi diretor-presidente da Companhia Docas de Imbituba. 

Diz ele: ―o Chico Catão é imbitubense, ele nasceu na Imbituba; viveu muito lá na 

França, então tinha aquele sotaque de francês‖. 

Os versos seguintes estão relacionados à leitura que o compositor fez do livro 

Imbituba História e Desenvolvimento, do escritor e radialista Manoel de Oliveira 

Martins: ―No livro da Imbituba você lê o seguinte/ Que no início da década de vinte/ 

Henrique Lage na Imbituba chegou/ Logo construiu um escritório pra despacho/ Cujo 

escritório fica na rua de baixo/ E foi assim que o progresso começou‖. Toda a 

história sobre a chegada de Henrique Lage e seus feitos realizados no município de 

Imbituba está impressa na parte inicial de seu livro. Um pouco dessa história sobre 

Henrique Lage já foi relatada no Capítulo II deste trabalho. 

 Os próximos versos da canção relatam fatos que estão relacionados à 

conversa que o compositor teve com Dona Liduína: ―Gente, vocês perguntem para a 

Dona Liduína/ Ela conhece a Imbituba desde menina/ Ela traz tim-tim por tim-tim na 

lembrança/ Dona Liduína tem 100 anos de existência e felicidade/ Basta se dizer 

que ela tem a mesma idade/ Que a Torre Eiffel lá da França‖. Diz o compositor: ―eu 
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cheguei a conversar com Dona Liduína. Ela conhecia o meu pai; chegou a ver meu 

pai tocando violão, por isso na letra diz tim-tim por tim-tim, ela sabe tudo‖. 

 Mas quem foi Dona Liduína? Segundo Santana (2010), Liduína Pittigliani 

Pires (Figura 51) era descendente de italianos e casou-se com Antônio Pires (Figura 

52), que era imigrante português. Inicialmente Antônio trabalhou na firma Lage & 

Irmãos, no Rio de janeiro, depois Henrique Lage o transferiu para Imbituba, em 1919, 

para trabalhar como conferente no porto. Moraram em Imbituba por um tempo e 

depois em Criciúma (Próspera). O senhor Antônio Pires morreu cedo, com 40 anos 

apenas, deixando Dona Liduína viúva e com seis filhos. 

 Depois da morte do esposo ela voltou para Imbituba e foi morar com seu 

irmão Ugero Pittigliani, que lhe prestou assistência. Dona Liduína era costureira e 

passou a fazer camisas sociais para as famílias Catão, Secco e outras. Seus filhos 

Ulisses e Renê trabalharam na Casa Glória, Arduíno trabalhava no Cine Ideal. Ela 

faleceu aos 101 anos. 

 

 
 
Figura 51 - Dona Liduína Pittigliani Pires 
Fonte: Martins (1978, p. 13). 

 
 
Figura 52 - Antônio Pires 
Fonte: Martins (1978, p. 12). 

 

 O compositor então segue relatando, através dos próximos versos, o que 

havia na Rua de Baixo e que hoje só faz parte da história. Os versos ―Naquele 

tempo a Rua de Baixo era o abrigo/ De quem chegava e não tinha onde morar/ E é 
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por isso que a família Pittigliani era bem amada/ Pra muita gente eles cansaram de 

dar pousada/ Eles também foram um dos primeiros aqui chegar‖ contam sobre a 

família Pittigliani (irmãos e primos), imigrantes italianos que se estabeleceram em 

Imbituba antes da chegada de Henrique Lage. ―O Sr. Arduíno Pittigliani possuía uma 

casa e ao lado seu pequeno hotel‖ (SANTANA, 2011a).  

De acordo com Santana (2011a), a pensão era de propriedade de Piero 

Pittigliani, e a família era muito conhecida e respeitada, pois ajudava as pessoas que 

chegavam à cidade e não tinham onde ficar. Ressalta-se aqui que naquela época 

havia poucas edificações.  

 Quanto aos estabelecimentos comerciais citados nos versos ―A garapera do 

Hermínio Rosa, esquecer não consigo/ A farmácia do Luiz Silveira, o curandeiro/ E o 

armazém que o Mané Gerente comprava e vendia‖, observa-se que seus nomes são 

relacionados aos nomes dos proprietários. 

  

[...] porque antigamente o comércio e as indústrias em cidades pequenas 
não obedeciam muito à legislação, porque não existia legislação pra nós 
como hoje: tem contrato social, Junta Comercial do Estado, CNPJ. Então, 
naquele tempo o sujeito abria uma porta, lá colocava um saco de farinha, 
um saco de feijão, era uma venda, então se chamava a venda do fulano de 
tal, não existia uma razão social ou um nome fantasia, era o nome do 
estabelecimento em nome do proprietário, e a cidade era pequena, três ou 
quatro ruas, então todos já sabiam, e tinha poucos; o mais famoso era a 
Casa Glória, e era a maior, seria comparada a um supermercado e vendia 
fiado pra todo mundo descontar no pagamento da Companhia e tal; e 
depois, em volta da Casa Glória, aí tinha as menores, uma ―vendinha‖, que 
se chamava. Então, era a venda do fulano de tal, o bar do fulano de tal etc. 
(RODRIGUES, 2012a). 

 

O verso ―O Teatro que o Melquíades Soares apresentava‖ fala sobre o senhor 

Melquíades, que dirigia o grupo de teatro local, conforme relatado anteriormente. 

Segundo Santana (2011b), ―Melquíades Soares era um grande músico, coreógrafo e 

carnavalesco‖. Recorda o compositor: ―eu lembro quando era pequeno, na Casa 

Mariana, eu cheguei a ver o teatro do Melquíades, ele também fazia aquela 

brincadeira de boi; a casa dele na rua de baixo tinha um quintal bem grande‖.  

Segundo o compositor, no local onde ficava a Casa Mariana atualmente há o 

Banco HSBC. A casa era de madeira, pertencia à igreja e era usada para fazer os 

eventos de lazer da comunidade. Ele conta também que, após Melquíades falecer, 

as apresentações do teatro passaram a ser organizadas pelo Sr. Leandro. 
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[...] Na ocasião falou comigo, pra ver se eu não queria fazer uma peça e 
fazer o papel de um frei, aí o padre Itamar, um homem grandão, tinha uma 
batina e era época de calor, verão, e ele conversou comigo na barraca do 
Tibúrcio, eu estava tocando violão junto com outros, aí eu disse vamos 
embora, aí, quando cheguei no teatro, casa cheia, quando cheguei me 
deram a batina do Padre Itamar; o calor era demais, na época eu fumava e 
acabou o cigarro, então fui de batina no bar do Zoca comprar, a turma 
estava sentada na esquina do Ismael do Sozi Hotel; o Colera, quando me 
viram de batina e foi aquela gozação (CASTRO, 2012). 

 

Em relação ao verso ―O Conjunto que o Augusto Nogueira tocava‖, de acordo 

com Santana (2011b), cabe lembrar que o senhor Augusto Nogueira, ―além de ótimo 

sapateiro, era também um exímio músico da orquestra Jazz Band Imbituba e de 

outras bandas que surgiram‖. 

De acordo com Castro (2012), seu pai (Celso Castro) tocava com Augusto 

Nogueira no conjunto Jazz Band da Operária (Figura 53), e, ele possui uma foto, em 

que seu pai estava tocando banjo. 

 

 

Figura 53 – Conjunto Jazz Band da Operária 
Fonte: Rádio Bandeirantes (2012b). 

 

O compositor ainda relata que sua mãe contava que seu pai trabalhava na 

Companhia Costeira e levava a documentação para despachar o navio. Ele fazia 

amizade com os oficiais e eles traziam discos de 78 rotações, e uma pessoa que 

tinha um toca-discos tocava as músicas de Noel Rosa, Orlando Silva, e eles 

cantavam aquelas músicas, que eram os ―sucessos‖ da época.  

Então, por tudo que foi relatado sobre a Rua de Baixo, o último verso da 

canção resume toda a sua importância para a cidade: ―A Rua de Baixo foi o coração, 

da Imbituba um dia‖. 
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 Após o estudo de cada música e o levantamento dos fatos, costumes e 

―personagens‖ presentes em seus versos, chega o momento de evidenciar e resumir 

as contribuições que o compositor deixa em sua obra para as futuras gerações 

imbitubenses.  
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CONCLUSÃO   

      

 
Grande é a importância da música de Amauri para a memória coletiva da 

cidade de Imbituba. Vê-se em cada verso o nome de lugares, pessoas, eventos, 

edificações, entre outros. 

Na canção ―Homenagem aos The Claytons‖ (1967), o compositor faz uma 

homenagem a um conjunto que teve e ainda tem importante participação nos 

momentos de lazer da comunidade e, ao mesmo tempo, cita na música o nome de 

um clube (o Clube do Sete) que foi esquecido, e atualmente só resta o terreno em 

que estava localizado (Figura 54) e na memória dos que viveram naquela época. ―A 

memória de uma cidade é também a memória de seus habitantes‖ (ANDRADE, 

2008a, p. 124). 

 

 

Figura 54 - Terreno onde estava localizado o Clube do Sete 
Fonte: Flor (2012a). 

 

Já a canção ―Cidade Independente‖ (1968) cita os nomes de Henrique Lage e 

Álvaro Catão, trazendo à lembrança o nome de dois personagens que foram 

fundamentais para o desenvolvimento da cidade nas primeiras décadas do século 

XX. 

Na canção feita a pedido para um Carnaval; ―Se eu fosse o prefeito de 

Imbituba‖ (1968), o compositor faz alusão a lugares que fazem parte da paisagem 

natural da cidade, como o Cantagalo, onde está localizada a Lagoa dos Cágados, 

que atualmente encontra-se poluída; a Lagoa da Bomba, que, após décadas 
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recebendo agentes poluentes, está sofrendo um processo de despoluição, devido à 

pressão popular e à intervenção do poder público; e o Morro do Farol e o Morro do 

Mirim, que precisam de constante fiscalização do órgão público ambiental para que 

seu desmatamento seja evitado, sendo que ainda possuem vegetação característica 

da Mata Atlântica. 

 

[...] Se o passado é preservado é porque ele tem sempre algo a dizer para 
situar e referendar o presente. Uma cidade não é feita somente do desenho 
de ruas e arquiteturas, ela é feita também de sonhos, segredos, 
interpretações objetivas e subjetivas que vão se armazenando no seu 
desenho. Bairros, praças, ruas, edificações, monumentos e até mesmo seus 
respectivos nomes, documentam a ficção vivida de uma cidade (ANDRADE, 
2008a, p. 123-124). 

 

Observa-se, assim, uma preocupação do compositor em relação a esses 

lugares. Ele oferece ideias para a preservação e diz que também devem ser 

aproveitados para uso da comunidade; no entanto, até hoje suas observações não 

foram levadas em consideração. O compositor também faz alusão ao cinema, uma 

edificação em que atualmente funciona um estabelecimento comercial (loja de 

móveis e eletro), e sua fachada original está descaracterizada (Figura 55). Sendo 

assim, ―subordinada à renovação urbana, a cenografia do tempo passado 

desaparece para atender necessidades do presente‖. (ANDRADE, 2008a, p. 123). 

 

 

Figura 55 - Fachada do Cine Marabá (atualmente) 
Fonte: Flor (2012b). 

 

No ―Samba do Chalé Quatro‖, Amauri cita em sua letra duas importantes 

edificações da cidade: o Chalé Quatro (Figura 56) e a Cerâmica. O Chalé Quatro foi 

residência oficial da família Catão na cidade. Ele existe até os dias atuais e está bem 
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conservado em sua forma original de construção, sendo que nesse local reside 

ainda, por tradição, a pessoa que está no comando administrativo da Companhia 

Docas de Imbituba.  

 

 

Figura 56 - Chalé Quatro (atualmente) 
Fonte: Flor (2012c). 

 
 

A Cerâmica é um complexo com várias edificações. Importante empresa para 

a economia do município durante décadas, ainda encontra-se em funcionamento, 

mas, devido à conjuntura econômica atual, está passando por dificuldades. 

Amauri também cita o Sr. Rimsa, pessoa que teve grande importância para a 

cidade, e que foi trazido por Henrique Lage para auxiliá-lo em alguns de seus 

empreendimentos. 

Na canção ―Chuva de pedra‖ (1987), o compositor conta sobre o evento que 

abalou o município. Ele estava presente e deixou registrado em sua música detalhes 

como o dia, hora, como estava o ambiente e os momentos de aflição vividos pelas 

pessoas da cidade durante e após o evento climático. 

Já a canção ―Imbituba e o Passado‖ (1988) retrata a memória pessoal, as 

impressões do compositor em relação aos fatos vividos e as pessoas que fizeram 

parte da cidade; descreve lugares que não existem mais, como é o caso do Riacho 

dos Encantos, situado em um bosque de mesmo nome, local onde construíram a 

ICC; um ambiente natural e que desapareceu em nome de um progresso econômico, 

que, segundo consta, não durou três décadas. Atualmente prédios vazios ocupam a 

área e há somente indecisão a respeito do que se deve fazer com o local. 
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Para Halbwachs (2006, p. 51), no primeiro plano de memória de um grupo irá 

se destacar as lembranças dos eventos, as experiências que dizem respeito aos 

seus membros e que resultaram de suas próprias experiências ou das relações com 

grupos mais próximos que mantiveram contato com ele mais frequentemente. 

Lembrar fatos passados faz com que o passado sobreviva. É o indivíduo que lembra, 

memoriza.  

O compositor também cita os estabelecimentos comerciais da época que não 

mais existem como: a barbearia do Piliço, açougue do Censo, bar da Loló, armazém 

do Salvelino. Observa-se, porém, que os estabelecimentos eram conhecidos pelo 

nome dos seus donos sem terem uma razão social, um nome fantasia como 

acontece nos dias atuais. 

A Rádio Difusora de Imbituba, palco de grandes realizações na cidade como: 

shows, teatro, entretenimento musical, serviços de utilidade pública, entre outras. 

Atualmente denominada Rádio Bandeirantes, continua a sua prestação de serviços 

à comunidade. 

 

 

Figura 57 – Prédio onde funcionava a Rádio Difusora 
Fonte: Flor (2012d). 

 
 

Na canção ―Rua de Baixo‖ (1989), o compositor conta fatos que leu no livro do 

escritor Manoel Martins (1978) e de conversas que teve com Dona Liduína, uma 

pessoa que esteve presente na vida cotidiana da cidade antes mesmo de Henrique 

Lage chegar a Imbituba.  

Residente na Rua de Baixo, atualmente Avenida Getúlio Vargas, Dona 

Liduína contou a ele como era a rua em que moravam, quais estabelecimentos 
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comerciais havia na época e quais eram as formas de lazer, falou também sobre sua 

família. A isso denominamos ―memória de velhos. ―As recordações afloram através 

de conversas em diferentes lugares‖. (BOSI, 1994). 

Ainda segundo Bosi (1994, p. 418), ―Cada geração tem, de sua cidade, a 

memória de acontecimentos que permanecem como pontos de demarcação em sua 

história‖. Então, os eventos que se constituem enquanto memória são elementos 

essenciais para a identidade de um lugar, que seria a sua alma. 

O compositor na música também faz alusão à Torre Eiffel, importante 

monumento da França, e o compara com a longevidade de Dona Liduína. 

Quando ele faz alusão às apresentações de teatro e à Rádio Difusora, remete 

suas lembranças à Casa Mariana, que na época era o local usado para as 

apresentações cênicas, os shows de calouros transmitidos pela rádio e outros 

eventos de lazer da comunidade. 

Atualmente a edificação em que ficava a Casa Mariana foi descaracterizada 

em sua fachada e nela funciona uma instituição bancária (Figura 58). 

 

 

Figura 58 – Fachada da Casa Mariana (atualmente) 
Fonte: Flor (2012e) 

 

Os entrevistados para esse trabalho também deram seus depoimentos sobre 

as contribuições que Amauri Castro tem dado para a memória coletiva da cidade. 

De acordo com Possenti Junior (2012), quando o poder público não consegue 

preservar a memória coletiva de sua cidade, são os ―anônimos‖ como Amauri Castro 

que, sem saber, cumprem esse papel. Através de suas músicas, ele fala de um 
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tempo passado e presente, conta situações, vivências de pessoas ou grupo de 

pessoas, narra histórias com clareza e simplicidade que pintam em nossa memória 

um quadro de vivências das quais não participamos, mas conseguimos visualizar 

graças à sua música.  

Como a memória coletiva diz respeito a uma identidade coletiva, explicando 

as experiências e o passado no caso, das pessoas de Imbituba, fica bem claro que a 

música do compositor reacende a memória daqueles que vivenciaram momentos 

expressivos do passado e, ao mesmo tempo, conta a novidade àqueles que não 

estiveram lá. 

O referido autor ainda afirma que ―[...] a música de Amauri Castro em muito 

contribui para reacender aquela chama da história de Imbituba, que quer se apagar 

com o passar do tempo, e com isso consegue preservar nossa memória coletiva‖. 

Para Senna Filho (2012), as músicas do compositor têm a cara e o corpo da 

cidade de Imbituba: ―através de sua música, nossa história vai sendo contada de 

uma maneira simples, verdadeira e divertida. Mas o principal de tudo isso é que este 

trabalho ficará para gerações futuras‖ (SENNA FILHO, 2012). 

Já Rodrigues (2012a) considera que, para o meio estudantil, é interessante, 

porque as crianças e os jovens de hoje não conhecem como foi a Imbituba do 

passado, então, ouvindo as músicas de Amauri, eles vão passar a conhecer muitas 

coisas e procurar conversar com as pessoas mais velhas para se informar melhor.  

 

[...] Seria isso, ver o que era, como era, como ficou, dá para fazer uma 
comparação. Tem a história da música ―Se eu fosse o prefeito da Imbituba‖, 
eu estava conversando com ele, se ele fosse o prefeito da Imbituba tudo o 
que ele queria fazer até hoje não foi feito, seria a urbanização da Lagoa da 
Bomba, seria um teleférico do Morro do Farol ao Morro do Mirim, seria o 
cinema que tinha e hoje não tem mais (RODRIGUES, 2012a). 

 

 Segundo Rosa Rodrigues (2012), para as pessoas que possuem algum 

parente ou conhecido que está na música, por exemplo, um neto, o nome do avô ou 

o nome do pai, é muito bacana e isso contribui para a memória, para a recordação, 

pois, como ela diz, ―a gente é feita de lembranças e esse CD está mostrando aquela 

parte antiga, dá saudade nas pessoas de hoje, os netos e os filhos que escutam o 

nome das pessoas queridas que estejam na letra das músicas‖. Os parentes, 

quando escutam essas músicas e relembram, se emocionam. 
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Ainda fala que, através das músicas do compositor, fica-se conhecendo e 

sabendo onde se situava cada coisa, como é o caso da Rua de Baixo, uma das 

principais vias da cidade, porque Imbituba era toda lá. Disse também que ―foi muito 

legal‖ ele ter feito uma música para os Claytons, e que é difícil falar com alguém que 

não conheça o CD do Amauri Castro.  

De acordo com Andrade (2012a), ―o uso preciso da tecnologia moderna 

devolve à memória um pedaço do passado enriquecido com a presença do 

presente‖. Ao serem gravadas suas músicas em um CD, o compositor deixa para a 

posteridade suas memórias e as que escutou de outros. Segundo Bosi (1994, p. 84-

85), há dois tipos de narrador: o que vem de fora e conta sobre suas viagens ou o 

que ficou e conhece sua terra, as pessoas que nela residem, aquele cujo passado 

está dentro dele. Esse narrador tira o que narra da própria experiência e o 

transforma em experiência para os outros. Nesse segundo tipo, sem dúvida, pode-se 

incluir Amauri Castro. 

A ―performance‖ do compositor Amauri Castro – termo esse que, de acordo 

com Zumthor (1993, p. 139) ―[...] deve ser entendido como a forma segundo a qual 

uma mensagem poética é transmitida‖, sendo essa mensagem ao mesmo tempo 

profecia e memória – deixa em suas composições um legado que será conhecido 

pelas futuras gerações imbitubenses e que se perpetuará através do canto 

executado pelas pessoas apreciadoras de suas músicas e da audição do CD que 

contém algumas composições do seu acervo gravado. 

As visitas que o compositor faz às escolas a convite dos professores também 

contribuem para a divulgação dos elementos que constituem a memória da cidade. 

É pelas escolas que passam as próximas gerações de cidadãos. E ele considera de 

grande importância o trabalho dos professores; inclusive em seu CD tem uma 

música intitulada ―Professora suburbana‖, em que ele presta sua homenagem a essa 

trabalhadora da área da educação. 
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 Figura 59 - Visita do compositor Amauri à E. B. M. Basileu José da Silva 
 Fonte: Figueiredo (2000). 

 

Em cada verso de suas canções estão presentes lugares, edificações, 

pessoas, eventos que, de uma forma ou de outra, marcaram a história da cidade, 

devendo ser preservados; principalmente as edificações que, ao se olhar, servem de 

lembrete daquilo que passou, daquilo que foi vivido por outras pessoas em outro 

momento histórico, mas que repercute na vida presente da sociedade imbitubense. 

 Realizar esse trabalho foi muito prazeroso, pois, como moradora de Imbituba 

durante três décadas, seria difícil não conhecer, viver ou participar daquilo que 

Amauri Castro descreve em várias de suas composições. Ao escutar suas músicas 

remete-se a um saudosismo, já que ocorreram diversas mudanças no espaço 

geográfico da cidade, e muito do que nelas é citado hoje está ausente nesse espaço 

ou sofreu modificações para atender às necessidades, principalmente, de interesses 

econômicos. 

 A entrevista com o compositor foi muito interessante, pois ele é uma pessoa 

simples que gosta de contar histórias e de falar sobre as suas composições. Cada 

vez que falava sobre a música indicada, seus olhos brilhavam com as lembranças 

que elas lhe traziam. 

 Seus amigos e conhecidos o consideram uma pessoa que possui criatividade 

e facilidade para compor. Ele já recebeu várias homenagens em reconhecimento 

pelo seu trabalho de composição musical, sendo uma pessoa muito conhecida e 

querida na comunidade. 

Foram vários os motivos que o inspiraram a compor suas canções, que vão 

desde homenagens prestadas às pessoas conhecidas até homenagem a uma rua, a 

uma edificação, a pedido de alguma autoridade, para registrar uma catástrofe ou 
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para conseguir um emprego. Mas, em todas as suas letras ficaram impressos 

registros que foram importantes para o local. 

Destaca-se ainda que, dentro da sociedade imbitubense, estão inseridos 

muitos talentos, e, a música sempre esteve muito presente nela. Durante as 

pesquisas, constatou-se que foram vários os grupos musicais que, ao longo dos 

anos, se fizeram presentes e deixaram sua marca registrada na memória das 

pessoas. 

O título do CD: ―IMBITUBA E O PASSADO‖ faz alusão à memória da cidade. 

Os CDs da 1ª edição são ouvidos pelas pessoas e utilizados pelos professores nas 

escolas. As músicas são materiais pedagógicos usados em sala de aula, mas 

isoladamente por um ou outro profissional. Seria interessante a realização de um 

trabalho de pesquisa, com enfoque no trabalho pedagógico do professor, 

desenvolvido a partir das músicas do compositor. 

Houve a superação das dificuldades por parte dos envolvidos nesse projeto, 

que resultou em uma obra de grande significado para Imbituba e uma prova de 

amizade e de carinho ao compositor Amauri Castro. 

Cada música analisada conta um pouco de sua história, e, de simples 

palavras, transcendem significativas lembranças, pois a memória está nessas 

lembranças das pessoas que lá habitam; as de Castro são muitas, que se juntam às 

de outros com quem conversa e integram as suas composições.  

É esse ponto de vista sobre os acontecimentos cotidianos da cidade que se 

juntam para constituir a memória coletiva dela. As músicas preservam lembranças 

de algo que foi se modificando ao longo dos anos, sob a bandeira do progresso, e, 

somente através de registros a memória sobrevive para o conhecimento das futuras 

gerações, porque as canções são objetos evocativos de memória. 

Foram poucos os materiais disponíveis para fundamentar essa pesquisa, 

sendo que os de cunho histórico se basearam principalmente em publicações de 

jornais on-line, de blogs e no livro do escritor Manoel Martins. Os textos publicados 

(jornais e blog) eram depoimentos de pessoas que viveram na cidade em tempos 

passados ou de parentes que transmitiram as histórias contadas dentro da família. 

As entrevistas também foram de grande importância para a obtenção de 

informações sobre o compositor, sobre o projeto de realização do CD e também 

para obtenção de dados históricos que foram relevantes na análise das músicas. As 

imagens para a ilustração foram conseguidas através da internet e de arquivos 
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pessoais. A escolha das sete músicas para análise está relacionada com a 

disponibilidade de materiais para fundamentá-las teoricamente e por oferecerem 

subsídios para a temática proposta. 

Portanto, a contribuição do compositor para a memória coletiva de sua cidade 

poderá ser conhecida através deste trabalho de pesquisa, pois, ao ser analisada 

uma parte de sua obra, ficará registrado para futuras gerações um pouco da história 

do município sob o seu ponto de vista. Assim, será possível, a partir dessas 

informações, observar e fazer comparações sobre as transformações que se 

produziram nela. 
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