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RESUMO  
 
 
Esta dissertação versa a respeito da iconografia e imagem do destino propondo uma 
análise potencial da representatividade turística para a cidade de Chapecó – Santa 
Catarina. Para tanto tem por objetivos, de maneira específica: demonstrar a 
importância dos elementos iconográficos para o contexto da cidade a partir do 
momento em que esta os incorpora como promotores da preservação imagética, 
histórica, memorável e cultural; analisar por meio de imagens fotográficas alguns 
destes elementos iconográficos em comparação com os mapas mentais propostos 
aos participantes, a fim de perceber a relevância e representação turística para a 
cidade. Neste sentido, a metodologia assume uma abordagem qualitativa, 
caracterizada como pesquisa bibliográfica e documental, juntamente à pesquisa 
empírica a partir da pesquisa de campo. O aporte metodológico se apóia na 
Semiologia em consonância com os mapas mentais propostos aos participantes 
como contribuintes para obtenção dos resultados, pois permitem compreender a 
interpretação destes ao contexto proposto e apontam possíveis identificações 
anteriormente não destacadas. O uso dos referidos mapas mentais teve por 
intenção inserir atores ligados ao trade turístico, cultural e urbanístico, bem como os 
residentes, nomeadamente como moradores, no contexto proposto que compreende 
a região central da cidade de Chapecó/SC: imediações da Catedral Santo Antônio e 
seu entorno, bem como a extensão do percurso até o Estádio Arena Condá e o Átrio 
Memorial e seu entorno.  
 
Palavras-chave: Turismo. Iconografia. Semiologia. Chapecó/SC.  
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Abstract  

 

This dissertation focuses on destination iconography and image, proposing a 
potential analysis of tourist representativeness for the city of Chapecó - Santa 
Catarina. Its specific objectives are: to demonstrate the importance of iconographic 
elements for the context of the city from the moment it incorporates them as 
promoters of imagery and historical, memorable and cultural preservation; and   to   
analyze   some   of   these   iconographic   elements,   through   photographic 
images,   and   compare   them   with   mental   maps   proposed   to   the   
participants,   in   order   to understand the relevance and representation of tourism 
for the city. The methodology uses a qualitative approach, characterized as 
bibliographic and documentary research, together with empirical field research. The 
methodological contribution is based on Semiology, in line with the mental maps 
proposed to the participants as contributors to obtain the results, as these maps 
enable an understanding of the participants‟ interpretation of the proposed context 
and point out possible identifications previously not highlighted. The intention, in 
using these mental maps, was to insert actors linked to the tourist, cultural and 
urbanistic trade, as well as residents, as inhabitants, into   the   proposed   context,   
which   comprises   the   central   region   of   the   city   of Chapecó/SC: near the 
Santo Antônio Cathedral and its surroundings, as well as the extension of the route 
to the Arena Condá Stadium and the Memorial Atrium and the surrounding area.  

 
Keywords: Tourism. Iconography. Semiology. Chapecó / SC. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A adoção das temáticas elucidadas a seguir trata de raciocínios os quais me 

aprofundei por considerar como contribuintes ao contexto que a pesquisa discorre. 

Para tanto julguei necessário nesta primeira etapa, brevemente contextualizar as 

situações, bem como de modo oportuno apresentar o problema de pesquisa que 

pretendo resolver, os objetivos a serem alcançados e as justificativas.  

Contudo, se percebe o acelerado processo de crescimento das cidades 

permitindo que a civilização industrial apresente características físicas progressivas 

de maneira a chamar atenção para seus contextos quanto às estruturas e seus 

elementos constitutivos no âmbito edificado.  

Sob outro contexto, o urbanismo ao ser pensado como arte por meio de 

obras, esculturas, contextos imagéticos, suscita à valorização por parte dos 

espectadores em relação a atividade turística, apontando para alternativas de 

preservação da identidade e valorização histórica, cultural, patrimonial em meio a 

comunidade. 

De Menezes (1996), em seus estudos referentes à morfologia das cidades 

brasileiras, como historiador tem dedicado alguns textos focando a imagem como 

fonte de pesquisa para a produção do conhecimento histórico sobre o tema, dando 

destaque para a extraordinária diferenciação de sentidos na iconografia urbana.  

Este autor ressalta certa necessidade de historicização da cidade como ser 

social, a partir de sua visualidade iconográfica, ao invés de apenas considerá-la 

como uma categoria estável e universal. Definindo e explorando-a, a considerar sua 

representação a partir da sociedade que a institui e transforma continuamente por 

meio dos objetos e seus significados. 

Nos assuntos voltados para a geografia humana, conforme observa 

Hoelscher (2020), o método iconográfico da paisagem passou de uma questão 

preocupante por parte de geógrafos históricos, sociais, políticos e, sobretudo 

culturais na década de 1980 para uma das metodologias que expandiram o escopo 

da investigação de paisagem dramaticamente com o reconhecimento de que as 

representações mundanas podem ter significativos impactos ao modo como o 

mundo funciona.   
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Deste modo, encaminha-se esta pesquisa para a necessidade de 

identificação de elementos potenciais que auxiliem na ampliação de um fluxo para a 

cidade de Chapecó/SC com vistas a contribuir com a imagem turística municipal. 

Identificando elementos potenciais atualmente não explorados ao serem utilizados 

tanto de maneira individual quanto em conjunto por meio de roteiros turísticos, por 

exemplo, e demais formas de divulgação como mapas, guias, city tours, etc. Bem 

como os pré-definidos na região central da cidade e destacados como a Igreja 

Matriz, a Praça Central, o monumento O Desbravador, os Museus, o Estádio e o 

Átrio Memorial, por entendê-los como elementos iconográficos contribuintes para a 

divulgação da cidade como um possível destino turístico. 

Efetivamente, convido o leitor para um senso de experimentação e 

pertencimento – não apenas para os objetos de estudo apresentados, mas a 

quaisquer outros que os julgar interessantes e passíveis de acesso – ao apreciar a 

vitalidade das vias públicas em suas cidades, as praças, templos religiosos, locais 

destinados a práticas de esportes, patrimônios tombados, órgãos públicos dentre 

outros espaços.  

 

1.1 Contextualização  
 

 
A estratégia de ocupação do oeste catarinense como observa Hass (2007), 

envolveu uma estreita relação de interesses entre o governo estadual e as empresas 

colonizadoras particulares – com maior destaque para a Empresa Colonizadora 

Ernesto Maia & Cia de Ernesto Francisco Bertaso em 1923, como grande 

incentivadora para a vinda de imigrantes, dando início ao processo de ocupação 

capitalista na região. Diante disso, enfraquecendo o antigo mandonismo local, cuja 

base de dominação era o extrativismo florestal e fortalecendo política e 

economicamente esse novo grupo, o qual se dedicava ao comércio da terra. 

Inicialmente, este comércio atendia apenas às necessidades de subsistência 

dos moradores, por conta da precariedade das estradas e do modo de vida simples, 

com o estabelecimento de ferrarias, marcenarias, olarias, moinhos, curtumes, 

funilarias, carpintarias e fábricas de cerveja, na oferta de produtos e serviços de 

“secos e molhados”, abastecendo as cidades. As quais nem sempre aconteciam de 

maneira ordeira conforme relatam Hass (2007) e Nedel (2015), pois eram oriundas 
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de regiões vizinhas dependendo de longas viagens no lombo de burros, o 

enfrentamento de saqueadas pelo meio do caminho e as intempéries climáticas.   

As construções da época eram facilitadas pela extração de madeira por parte 

das construtoras e colonizadoras, entre as atividades industriais que mais se 

destacavam na cidade. Gerando com isso rumores de certo contrabando da madeira 

com o intuito de abrir novos espaços para a ocupação por meio dos imigrantes 

oriundos do Rio Grande do Sul.  

Tais construções permitiram o estabelecimento de demais espaços 

destinados a diferentes atuações.  

 
[...] em 1931, ano em que a Vila Passo dos Índios (Chapecó/SC) foi 
transformada em sede do município, foi implantado o Plano Diretor 
produzido pela Empresa Colonizadora Bertaso, com uma ordenação 
cartesiana, que possui um traçado urbano xadrez, com avenidas largas, 
quadras bem definidas, passando para o migrante ou visitante a visão de 
uma cidade planejada, organizada, que caminha para o desenvolvimento 
(HASS, 2007, p.65).  

 

 

A este contexto, soma-se a região que concentra a Praça Central, a Catedral 

Santo Antônio e entorno com deslocamento até o Estádio Arena Condá e entorno, 

ilustrando manifestações da aura natural, originando o território fecundo dos 

primeiros acontecimentos que marcaram a história do município e são lembrados até 

a atualidade, a partir dos registros e seus significados para a sociedade. 

 Em outras circunstâncias, Castello (2007, p. 18) menciona que se apresentam 

fenômenos de natureza subjetiva, os quais absorvem do lugar e “se originam de 

histórias e contos populares ao ressaltar o papel executado pela dimensão temporal 

por meio de uma memória coletiva”.  

 
Evocando desta maneira, do ambiente onde vivem a formação histórica da 
cidade, os padrões arquitetônicos e lendas que resultam em fenômenos 
estimulados por elementos do imaginário temporal local (CASTELLO, 2007, 
p. 18).    
 
 

 As considerações de Lynch (1997) a este respeito de interações e fenômenos 

apontam para a estrutura física com uma capacidade de produção imagética clara 

ao desempenhar o papel social, simbologias e memórias coletivas, promovendo 
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certo sentido de segurança emocional, podendo estabelecer uma experiência 

harmoniosa na passagem pelo lugar.  

Desde então, a cidade de Chapecó vem se destacando como o principal 

centro urbano e polo econômico da região oeste do estado de Santa Catarina, 

apresentando um “misto cosmopolita urbano e a tranquilidade do campo”. O turismo 

de eventos e negócios representa grande atração ao município, com destaque para 

as feiras setoriais agropecuárias, moveleira e metal mecânica. Bem como o setor de 

turismo rural em crescimento e oportunidades de negócios com aproveitamento dos 

recursos naturais, gastronomia e traços culturais (SEBRAE, 2018). 

Deste modo, o papel do turismo e a imagem do destino compreendem o 

processo de construção e sua associação com a fidelidade do visitante, sua forma 

de consumo, acolhimento, interação, motivação para ir ao local, valor percebido e a 

competitividade conforme observam Mendes e Cavenaghi (2020). 

Além da intensa conotação social atribuída ao conceito de lugar, os 

referenciais históricos e memórias destacadas a partir de uma construção pessoal, 

por parte de cada individuo, permitindo atribuir consonância à semiologia nos 

estudos de Gregotti (2001), por meio da comunicação constituída pela figura da 

cidade e a educação visual do próprio usuário ao decodificar mensagens. 

Tal estruturação do espaço ou paisagem urbana permite imaginar a 

configuração aos indivíduos em relação aos seus pontos de referência afetivos ou 

apenas habituais, seu conjunto de signos e sinais, mitos, ritos, relações associativas 

a cores, formas, aglomeração de imagens mnemônicas, perceptivas e eidéticas. 

Utilizadas como impressões substitutas do que se percebe e como tais mera 

matéria-prima para a visão ativa e não construções oriundas da mente como os 

conceitos visuais, representados na arquitetura ou escultura com formas bi e 

tridimensionais apontados por Arnheim (2013, p. 99) e Lima e Kozel (2009).  

A partir desta breve contextualização, torna-se possível dar sequência com o 

intuito de desvendar o problema da presente pesquisa. 
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1.2 Problema de pesquisa 
 
 

Para Turazzi (2009) a elaboração social do tempo, realizada pela via escrita 

como operação historiográfica, encontrou nas imagens e objetos formas específicas 

de representação do passado. Destacando a complementariedade entre visão e 

escrita na tarefa de tornar o passado uma evidência, esta autora sublinha o papel da 

imagem como memória a ser legada. Uma lembrança afetiva que convidaria aos 

sentidos, permitindo um reconhecimento. Desta forma: 

 
Representar o passado como História pela via dos textos escritos ou como 
memória priorizando as imagens e os objetos que se apresentam ao olhar 
de um espectador implica problematizar diferentes tradições que estão na 
raiz destas formas de representação, redefinindo o próprio sentido de 
passado como referência absoluta e imutável para estes distintos esforços 
de representa-lo (TURAZZI, 2009, p. 69-70). 

 

 

Dada essa noção de pertencimento a que as imagens participam, permite-se 

conceber à construção do patrimônio, sem desconsiderar a ressignificação dessa 

ideia ao longo do tempo, segundo Turazzi (2009), por meio da iconografia em sua 

polissemia e imprecisão.  

Mendes e Cavenaghi (2020) ao citar Hunt (1975 n.p) destacam seus estudos 

baseados na compreensão de imagens de um destino, como sendo a percepção dos 

visitantes em potencial sobre uma área influenciada significativamente quanto à 

viabilidade para se tornar um local turístico. Apontando ainda esta construção de 

imagem turística como um dos maiores desafios deste segmento, sendo necessárias 

estratégias para o posicionamento competitivo e eficiente.  

Sem duvida a imagem estimula e reforça a compreensão dos espectadores 

do local e o promove a partir das impressões que os visitantes têm, sendo estes 

turistas e também residentes. 

Concordando com este pensamento, pode-se pensar nos marcos municipais, 

na captura e atração estabelecendo uma conexão entre a viagem, permanência e 

contemplação, refletindo na impressão que as pessoas têm destes locais.  

Compreendendo as artes do fazer, conhecer e exprimir como aponta 

Pareyson (1996) às técnicas de representação por meio das imagens e 

documentações, atividades de extensão nas áreas do conhecimento voltadas a 
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descrição e interpretação das representações e também como objeto de estudo de 

diversas disciplinas como história da arte, antropologia visual, arqueologia, história 

da ciência, patrimônio histórico e cultural.  

Contudo, considerado como o principal município para o desenvolvimento 

cultural, político e econômico da região Oeste de Santa Catarina, de acordo com 

SEBRAE (2018), Chapecó/SC é também detentor dos títulos de Capital Brasileira da 

Agroindústria e Capital do Turismo de Eventos neste setor. 

E observando esta situação local, sob orientação da Federação das Indústrias 

de Santa Catarina (FIESC), FECOMÉRCIO-SC e SEBRAE-SC, o SEBRAE (2018) 

municipal desenvolveu o seu planejamento de turismo com o objetivo de traçar uma 

rota estratégica para o setor, a partir da demanda percebida, compreendendo o 

âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense (PDIC 2022), no 

qual foram identificadas oportunidades para esta determinada região catarinense.  

Neste sentido a indagação que se faz diz respeito às possíveis 

representações que caracterizam a imagem da cidade como possivelmente turística 

a partir da seguinte pergunta.  

De que modo a identificação dos elementos iconográficos pode 

contribuir para a representação imagética junto ao turismo na cidade de 

Chapecó – Santa Catarina?  

A demonstração de tais elementos intenciona contribuir a partir de sua 

representação quanto aos contextos voltados para a história, memórias, cultura e 

fortalecimento das condições oferecidas aos turistas e residentes.  

Os elementos potencialmente iconográficos destacados estão relacionados à 

natureza física e paisagem urbana compondo os prédios históricos e espaços 

públicos, espalhados em diversos pontos da cidade e especificamente na região 

central, onde estão instalados os museus, o monumento “O Desbravador”, a Igreja 

Catedral Santo Antonio, a Praça Cel. Bertaso, o Estádio Arena Conda e o Átrio 

Memorial Davi Barela Dávi, como edificações, sendo demais elementos as ruas que 

ligam tais objetos, vegetação, sinais sonoros e visuais.   

A partir deste traçado foi possível prosseguir para o estabelecimento dos 

objetivos a serem alcançados por esta pesquisa.  
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1.3  Objetivos  
 

 

A partir de tal questionamento pode-se passar aos objetivos de maneira geral 

intencionando a Apontar potenciais elementos iconográficos para 

representação turística na cidade de Chapecó – Santa Catarina.  

 E na sequência, especificamente. 

 
 

 Demonstrar a importância dos elementos iconográficos para o contexto da 

cidade a partir do momento em que esta os incorpora como promotores 

da preservação imagética, histórica, memorável e cultural;  

 

 Analisar por meio de imagens fotográficas, alguns destes elementos 

iconográficos em comparação aos mapas mentais propostos aos 

participantes, a fim de perceber a relevância e representação turística 

para a cidade. 

 

 
 

1.4 Justificativa 
 
 

Razões não faltam para justificar a escolha do recorte espacial desta 

pesquisa, sendo o principal objeto de estudo a cidade de Chapecó/SC, no entanto, 

considera-se útil a menção de alguns referenciais para o contexto que abrange, tais 

como: (a) as constantes transformações que a cidade vem sofrendo por meio do 

contexto territorial, com destaque para indústrias de metal mecânica e agroindústria, 

edificações de alto padrão, universidades, grandes supermercados e um shopping 

center, a diversidade oferecida pela gastronomia além dos espaços de natureza 

imaterial por meio das práticas culturais coletivas; (b) a inegável repercussão pós 

2016 em decorrência do envolvimento dos jogadores e demais representes da 

Associação Chapecoense de Futebol – ACF no acidente aéreo marcando para 

sempre a história do time em nível mundial figurando em diversos canais de 

comunicação e meios eletrônicos para divulgação; (c) a crescente rede hoteleira e 

gastronômica (d) o grande esforço que os atores ligados ao trade turístico tem feito 

para colocar em destaque tanto a cidade quanto a região oeste de SC por meio dos 

produtos turísticos disponíveis e alguns ainda pouco explorados; (e) inquietação 
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pessoal por parte desta autora em entender certos quesitos da configuração da 

cidade, contexto histórico e sua valorização por meio das artes, cultura, paisagismo, 

arquitetura, urbanismo e turismo a partir da consolidação dos atores envolvidos; (f) 

possibilidade em perceber os potenciais elementos representantes da imagem da 

cidade como turística a partir do contexto iconográfico e suas relações no contexto 

imagético. 

Deste modo, são percebidos cenários que permitem oferecer como elementos 

o trânsito, a vegetação, pavimentação, design das ruas, interesses visuais, 

paisagens diversas e edificações que contam histórias e auxiliam na construção do 

ambiente. Promovendo um caminhar, acompanhado de conforto e segurança aos 

pedestres, turistas, residentes os conectando aos destinos em determinado tempo e 

espaço e lhes suscitando interesses visuais únicos.  

 Quanto a estas colocações, Southworth (2005, p. 248) e Ram (2019) citam o 

termo walkability, apontando não apenas aspectos práticos como a facilidade de 

movimentos e o prazer na experiência da caminhada, mas também um conectar com 

o caminho urbano, um engajamento que rende experiências autênticas e enriquece 

as viagens.  

O conceito de imagem é visto como um dos principais componentes durante o 

processo de seleção para a visitação de um determinado local pelas experiências 

que podem proporcionar, pelo cotidiano a ser explorado e a positiva associação 

entre a imagem e o comportamento do visitante.  

Há também a influência oriunda do comportamento exposto pelos turistas ou 

residentes, quanto às variáveis do clima, horário, estadia, idade, aptidão física, 

interesses, gênero. Se estão em companhia ou sozinhos, personalidade e 

disposição para percorrer roteiros além da escolha do local a ser visitado ou 

frequentado. 

Tal aprofundamento também discorre como contribuinte para a relevância da 

pesquisa acadêmica pela sua ligação à área das Ciências Sociais Aplicadas e 

diretamente ao turismo por meio dos assuntos explorados dentro dos contextos 

sociais, políticos, econômicos e ambientais. Pois, conforme coloca Veal (2011, p.51), 

“o campo de lazer e turismo tem abordagem multidisciplinar, transdisciplinar e 

interdisciplinar”.  
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E possivelmente como auxílio aos gestores, pesquisadores profissionais e 

acadêmicos atuantes nas áreas de turismo, patrimônio e cultura, arquitetura e 

urbanismo, por meio do planejamento turístico e suas caracterizações para o 

desenvolvimento da região estudada.   

Pois, para Barretto (2004, p. 87) falta produção científica capaz de produzir 

novas teorias que ajudem na aplicação de melhores técnicas e fundamentalmente 

criem novos paradigmas, para que aspiremos a um novo modelo de turismo.  

 

 

1.5 Estrutura e organização da pesquisa 
  

 

Quanto à estruturação, esta pesquisa está representada por seis capítulos 

brevemente aqui descritos, conforme proposições as quais se destinam, além da 

descrição das referências bibliográficas e os apêndices.  

O primeiro capítulo apresenta a etapa introdutória, inicialmente com a 

contextualização relacionada ao tema com vistas à ambientação do leitor perante a 

proposta da pesquisa. Inserido neste contexto apresentam-se ainda o problema de 

pesquisa, os objetivos e as justificativas considerando a necessidade e importância 

do presente estudo no âmbito social e científico.  

O segundo capítulo apresenta a Fundamentação Teórica com a abordagem 

dos principais temas explorados. Considerando o Turismo como norteador e suas 

relações com as temáticas voltadas para a semiologia, iconografia e na sequência 

suas sub titulações com a explanação de assuntos pertinentes e correlacionados.   

O terceiro capítulo trata da Metodologia, com a apresentação do respectivo 

método adotado, a abordagem, natureza da pesquisa, procedimentos técnicos e 

etapas de levantamento bibliográfico e de campo.  

O quarto capítulo descreve a respeito da Iconografia e a imagem do destino 

turístico com a análise da potencial representatividade turística para a cidade de 

Chapecó – Santa Catarina.   

 O quinto capítulo faz menção às considerações finais da pesquisa e a 

proposta desta dissertação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Nesta etapa da pesquisa é apresentada a revisão bibliográfica a partir do 

aprofundamento nas ênfases dos livros e periódicos publicados, com o intuito de 

explanar a respeito das temáticas relacionadas aos conceitos que se pretende 

elucidar consideradas como contribuintes de modo científico.  

A presente pesquisa baseia-se nas propostas de Gregotti (2001) na 

perspectiva semiológica; geografia humanista e cultural de Yi-Fu Tuan (1980); Argan 

(1998) e Castello (2007); iconografia sob a ótica de Panofsky (1991); mapas mentais 

sugeridos por Lima e Kozel (2009); geografia e turismo com a visão de Xavier 

(2007), paisagem e turismo amparada nos conceitos de Boullón (2006) e Lynch 

(1997), como suporte aos fundamentos teóricos e metodológicos.  

Bem como a extensão empírica que permitiu um aporte amparada em Lima e 

Kozel (2009) tratando da percepção; Castello (2007) referindo-se ao contexto do 

lugar; Lynch (1997) ao discorrer sobre ambiente enquanto cidade e Tuan (1980) e 

Campelo (2015) abordando a respeito da experiência ao visitar ou contemplar.  

 

2.1 Paisagem urbana e Imagem da cidade 
 
 

Nos idos de 1970, Ghel e Gemzoe (2000) destacam que a corrente do 

modernismo começou a ser desafiada e o debate público a levantar questões quanto 

à qualidade de vida urbana, crescente invasão de ruas e praças advindas dos 

automóveis e a poluição. A ponto dos espaços públicos e a vida em si, passarem a 

ser considerados significativos objetos do debate e prática da arquitetura, onde esta 

tem estado desde então sob constante desenvolvimento e renovação.   

 Embora os autores acima citados apontem que desde 1930 até 1980 muito 

pouco ocorreu no campo do urbanismo e da arquitetura, a rejeição dos modernistas 

à cidade e aos espaços públicos é uma explicação a esse fato. Assim como o rápido 

desenvolvimento do tráfego de veículos e a importância dada às rodovias e ao 

transporte, sobretudo em cidades europeias.  

 Para Rogers (2000) a cidade como pólo demográfico, abriga além do 

desenvolvimento cultural, diversos centros de comunicação e complexos 

empreendimentos comerciais, concentrações de pessoas no contexto individual e 
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permite condensar a energia física, intelectual e criativa. Por apresentarem-se como 

lugares que dispõem de uma vasta diversidade tanto nas atividades quanto nas 

funções por meio de suas exibições, catedrais, bares e similares, comércios, etc.  

Para Ferrara (2012, p. 44) a paisagem precisa distinguir-se da natureza, mas 

também deixar evidente aquele modo de ser que lhe permite singularizar-se, 

histórica e culturalmente. Apresentando deste modo, possíveis e diferentes visões 

das cidades por meio de seus padrões culturais, sobretudo em países onde as 

comunicações locais, comerciais e transportes sofreram radicais mudanças no 

último século.  

Enquanto de acordo com Campelo (2015, p.56):  

 
A paisagem é uma construção social e cultural significativa ao conectar e 
mediar relações entre as pessoas e os ambientes físicos, pois é através 
desta que experimentam o lugar (CAMPELO, 2015, p.56).  

  
 

E doravante, por meio de uma simplificação nesse ponto de vista a partir da 

historicidade – cabendo aqui as observações de Severino (2007, p. 116) e Gehl e 

Gemzoe (2000, p. 14) a discorrer “que o instante não se entende separadamente da 

totalidade temporal do movimento, ou seja, cada momento é articulação de um 

processo histórico mais abrangente”. Proporcionando um quadro variado dos usos 

correntes do espaço público e das condições de uso da cidade como arena pública, 

possivelmente a observar e descrever diferentes tipos de cidade.  

Seguindo para maior explanação quanto à “cidade tradicional”, “cidade 

invadida” e “cidade recuperada”, consideradas como as que mais se aproximam aos 

objetos de estudo que fazem parte do contexto local na cidade estudada - 

Chapecó/SC - se apresentam:  

 

A “cidade tradicional” – na qual apresenta lugares de encontro. Comércio e 
circulação de pedestres continuam a coexistir em equilíbrio – premissa da 
Idade Média. Ruas adaptadas e praças desenhadas sob medida para 
mercados, encontros municipais, desfiles militares, procissões religiosas, 
etc. Nestes casos, a escala, dimensão, a distribuição dos usos ao longo das 
ruas e praças, o detalhamento dos edifícios, estão em harmonia com os 
sentidos humanos e as oportunidades de movimentos favorecem idas e 
vindas sem interrupções (GEHL, GEMZOE, 2000, p. 14). 
 
Além de um lugar da memória, cuja relação com lembranças de lendas e 
tradições da vida cotidiana é tão forte e direta que permite explorar uma 
pequena distinção, induzindo-nos a pensar estes lugares como de memória 
tradicional (CASTELLO, 2007, p. 23). 
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Sobre a “cidade invadida” os autores colocam que:  
  
   

A “cidade invadida” – na qual os usos individuais geralmente usurpam o 
território a custa de outros usos do espaço urbano. Cidades antigas e áreas 
urbanas com o tráfego de veículos predominante e transformações no 
espaço público. Agravando a sujeira, ruído e poluição visual, deteriorando 
de certa maneira a cidade, que por vezes torna-se desagradável circular a 
pé, bem como permanecer por muito tempo em áreas públicas por falta de 
espaço, questões ambientais, doenças e (in) segurança. Resulta-se com 
isso o intenso tráfego de pedestres essenciais (os que mais transitam por 
estes locais na maioria das vezes por necessidade), acarretando em pouco 
espaço para demais atividades (GEHL, GEMZOE, 2000, p. 14). 

 
 

 E finalizando com as constatações propostas por Gehl e Gemzoe (2000), está 

descrita:  

 
A “cidade recuperada” – na qual, grandes esforços são feitos para encontrar 
um equilíbrio entre os usos da cidade como lugar de encontro, comércio e 
circulação. Fazendo com que muitas cidades galguem esforços para 
conceder aos pedestres melhores oportunidades. Em paradoxo, uma 
importante fonte de inspiração é oriunda dos centros comerciais abertos, 
shoppings malls, galerias. Já na década de 20, quando os primeiros centros 
comerciais foram construídos, era evidente que os clientes teriam que ser 
levados a deixar seus carros e passear em áreas vetadas a veículos. A 
ideia do uso do espaço público como espaço social e recreativo cresceu 
gradualmente e as condições para os pedestres também progrediram em 
muitas vias das principais cidades. As calçadas foram ampliadas e 
realçadas com mobiliário urbano, flores e árvores. Com a crise do petróleo 
em 1973, a queda na comercialização e tráfego de automóveis, gerou o 
aumento do uso do transporte público e bicicletas nas vias públicas. Nestes 
períodos de mudanças, tais vias foram ampliadas, melhoradas ao 
transeunte, com vasto foco às condições de passeio e oportunidades para o 
desenvolvimento das atividades sociais e recreativas (GEHL, GEMZOE, 
2000, p. 15). 
 
 

Com estas argumentações observadas por Gehl e Gemzoe (2000) é possível 

identificar que os espaços públicos apresentam uma óbvia correlação entre 

qualidade urbana e vida pública, independente de quais tipos estão sendo tratadas 

dentro destes contextos apresentados. Pois fato é, os espaços públicos que 

oferecem mais qualidades do que desvantagens proporcionam um vasto espectro de 

atividades urbanas, atrativas rotas para caminhadas esportivas, lugares de parada 

promovendo também atividades sociais, recreativas e contemplação da cena 

urbana.  
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Enquanto em espaços públicos deteriorados, as atividades sociais em sua 

maioria desaparecem e fazem com que se evitem as regiões onde o tráfego de 

veículos é intenso, geralmente nas regiões centrais das cidades.  

Para o caso da paisagem turística e com uma função e valor social da cidade 

- entendida como a representação e imagem cultural consumida visualmente, por 

meio de suas dimensões concretas e metafóricas que se traduzem em uma 

construção identitária - demonstra uma forma pictórica ao representar, estruturar ou 

simbolizar seu entorno ao fazer menção aos cinco sentidos bem como as paisagens 

sensoriais, sonoras, cheirosas e sensíveis ao toque e suas variadas combinações de 

acordo com o que observam Ferrara (2012) e Kaaristo e Rhoden, (2020).  

Assim como Jones et al. (2020) apontam as paisagens transformadas de 

maneiras distintas com estilos de construções e mesmo através da linguagem pelas 

culturas manifestadas fisicamente. Do mesmo modo, diferentes grupos de gênero, 

étnico ou religioso são segregados ou segregam-se particularmente em espaços 

públicos interagindo e manifestando cultural e socialmente.  

E quando voltadas para o contexto do turismo conforme Boullón (2006) 

apresentam a classificação de área turística – inserida dentro da zona turística, 

como superfícies em menor território, porém dotadas de atrativos turísticos 

contínuos, infraestrutura de transporte e comunicação, integrados entre si com 

produtos e serviços a serem oferecidos.  

A partir da dimensão espacial que envolve fenômenos relativos à natureza 

física, à constituição material, à objetiva morfologia de que são feitos, o grupo de 

interações entre pessoas e ambiente caracteriza-se como uma “aura” que cerca, 

ainda que por vezes abstrata, porém com interação suficiente para marcar o referido 

lugar, caracterizando-o como singular, característico, pitoresco e típico.  

Caracteriza o genius loci1, estendido na notoriedade que o ser humano 

observa a esse respeito, evoluindo de uma condução natural para cultural, o qual se 

traduz como um sentido compartilhado do espírito e atmosfera do lugar. Neste 

sentido, claramente predominam as marcas deixadas pela ação humana e incluídas 

                                                           
1
 – do latim: genius, espírito + loci, genitivo singular de locus, lugar. O termo faz conotação à 

atmosfera espacial de um lugar e ao espírito que o guarda. Cf. Castello (2007, p. 19) in The American 
Heritage Dictionary of the English Language, 4ª Ed.,2000, atualizado em 2003:Houghton Mifflin 
Company.  
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a este contexto social encontram-se o apego ao lugar, laços comunitários e 

conexões ancestrais (CASTELLO, 2007; CAMPELO, 2015; GREGOTTI, 2001).  

Quanto ao conceito de paisagem, Boullón (2006) o define pelos ambientes 

que se destacam pela sua beleza, associada ao espaço natural (dificilmente 

modificados pelo homem) facilmente perceptível. Incluindo conceitos abstratos e 

informações que dependem de visualizações simples, como consequência à 

combinação de numerosos elementos físicos de diferentes classes – materiais e 

artificiais, intimamente relacionados e por isso apreciados como um conjunto. E 

complementa com as conotações de paisagem urbana e paisagem cultural, como 

produto das investigações de González Bernáldez (1981, p.2) como citado por 

Boullón (2006, p.98) ao se referir a estas temáticas conforme segue: 

 

a) Imagem de um território – pintado, fotografado, percebido pelo olho; 

 

b) Acepção culta da paisagem geográfica, correspondente ao conjunto de 

elementos de um território ligado por relações de interdependência.  

 
Tais definições quando aceitas, permitem compreender o termo paisagem 

também pelo contexto urbano agregado por um conjunto de elementos plásticos 

naturais e artificias que compõem a cidade como colinas, rios, praças, ruas, 

edifícios, árvores, focos de luz, anúncios, semáforos, etc.  

Ambos os tipos dependem da presença de um observador sensível e disposto 

a observar e uma paisagem que apresente qualidades estéticas nesse encontro. 

Sem o qual a paisagem desaparece enquanto ambiente, por acompanhar o 

observador, não sendo mais do que uma ideia de realidade elaborada por ele ao 

interpretar esteticamente o que está presenciando. Todos estes observadores 

podem ser comparados aos turistas segundo coloca Boullón (2006), no entanto a 

diferenciação está entre um observador local (vendedor ambulante, motorista de 

ônibus, agricultor) que observa as imagens sem levar em consideração a paisagem, 

pelo fato de captar uma informação distinta diretamente ligada aos seus interesses. 

Enquanto que as imagens do turista são estéticas (ao seu olhar), pois sua 

percepção de um idêntico material foi intencionada para este sentido.  

Quanto à aura e memória, ambas intervém a partir desta constituição por 

habilitarem a formação das imagens mentais e ressaltarem elementos do imaginário 

espacial e temporal que povoam as mentes dos usuários (CASTELLO, 2007). 
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2.2 Imagem da cidade como patrimônio turístico e cultural  
 
 

[...] do latim patrimoniu - bem, ou conjunto de bens culturais ou naturais, de 
valor reconhecido para determinada localidade, região, país e humanidade 
que, ao se tornar (em) protegido (s), pelo tombamento, deve (m) ser 
preservado (s) para o usufruto de todos os cidadãos

2
 (TURAZZI 2009, p.30; 

FERREIRA 1999).  
 
 

A incorporação desse conceito ao cotidiano permite uma articulação há 

tempos e espaços muito amplos, tornando compreensível a origem de um vocábulo, 

sua afinidade com outras expressões, alterações de sentido, bem como seus 

diferentes usos em cada comunidade linguística, por meio dos processos 

encontrados na etimologia e seu método histórico e comparativo.  

A convenção que estabelece a Proteção Mundial Cultural e Natural (1972) 

tem alterado a regulamentação do patrimônio, obrigando os estados-nação que o 

assinam a estabelecer listas de patrimônio nacional e planos de gestão local. Tais 

planos têm exigido que os órgãos participantes estejam em conformidade com os 

padrões ocidentais de herança e gestão para que os locais recomendados para a 

designação de patrimônio (mundial) sejam considerados adequados e aceitos pela 

UNESCO.   

A indústria do patrimônio como citada por Jones et al. (2020) busca 

conservar, replicar e até mesmo fabricar aspectos da história e cultura local ou 

nacional a partir de casas imponentes, parques temáticos e/ou históricos, edifícios 

religiosos, sítios arqueológicos, museus e galerias de arte. Locais de atuação 

reproduzindo um patrimônio para posterior comercialização em lojas anexas, 

principalmente com objetivos econômicos, embora os lucros possam ser usados 

para a preservação das paisagens, patrimônios edificados e artefatos culturais.    

Corroborando a este contexto, Boullón (2006, p. 54) complementa quanto à 

identificação do patrimônio turístico de um país determinado a partir da integração 

de quatro componentes:  

 

                                                           
2
 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico; século XXI.  Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1999. Outros sentidos hoje consignados são “herança paterna”, “bens de 
família”, “dotes dos ordinandos”, “riqueza”. O sentido transcrito acima, não consta na edição 
impressa, que inclui sentido consignado também no Índice Fundamental de Direito 
(www.dji.com.br/constitucional/patrimonio.htm): “complexo de bens, materiais ou não, direitos, ações, 
posse e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou empresa e seja suscetível de apreciação 
econômica”.   



 
 

28 
 

Se define sin mayores complicaciones el concepto de patrimonio turístico 
como la relación entre la materia prima (atractivos turísticos), la planta 
turística (aparato productivo), la infraestructura (dotación de apoyo al 
aparato productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y 
recursos humanos disponibles para operar el sistema)

3
 (BOULLÓN, 2006, p. 

54). 

 

 

  Outros termos e nomenclaturas relacionadas e difundidas, para esta questão 

como „monumento‟, „patrimônio‟ e „iconografia‟, foram investigadas por Turazzi 

(2009), com intuito de verificar os sentidos atribuídos a tais referências quanto aos 

bens materiais de valor simbólico, considerados herança coletiva no âmbito nacional 

e também como uma das marcas distintivas da construção desta nação (brasileira).  

 Considerada esta linguagem e argumentação identitária passível de uso para 

a presente pesquisa seguindo semelhantes preceitos quanto aos objetos de estudo, 

tempo e espaço estudados.  

 A saber:  

 
Monumento s.m. (do latim monumentum) - obra, edifício erguido à memória 
de alguém ou de algum sucesso, para conservar em futuro.  
 
§ fig. As escrituras, que conservam a memória de fatos.  
§ Monumentos – pl. produções da primitiva natureza, que nos atestam o 
que foi.  
 
- pl. documentos, fragmentos de obras científicas, literárias, legislativas ou 
artísticas da antiguidade pelas quais se estuda a história dos séculos 
passados.   
 
Patrimônio – bens dados ou herdados de pai, mãe, avós e não de coroa [...]. 
 
Iconografia - expressão material e simbólica de contextos singulares; as 
imagens respondem pela criação, utilização e combinação, de uma forma 
própria, das referências concretas e imaginárias que configuram as 
heranças e tradições de uma comunidade, os modos de ser, fazer e pensar 
de seus integrantes. Enfim, as formas mais diversificadas de criação e 
representação do sentimento de identidade dos indivíduos e grupos que 
compõem a coletividade (TURAZZI, 2009, p. 39).  

  
 

 

 

 

                                                           
3
 O conceito de patrimônio turístico é definido sem maiores complicações como a relação 

entre a matéria-prima (atrações turísticas), a planta turística (aparato produtivo), a infraestrutura 
(dotação de suporte ao aparelho produtivo) e a superestrutura (subsistema organizacional e recursos 
humanos disponíveis para operar o sistema). [Tradução livre da autora]  
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 Souza (2014, p.30) ao citar Choay (1992) coloca que a palavra “monumento” 

origina-se da palavra latina “monere” significando um advertir, lembrar, 

possivelmente identificando uma construção levantada de maneira voluntária por 

uma comunidade ao tomar por objetivo memorizar as futuras gerações quanto aos 

artefatos construídos.  

As várias significações por parte de diversos dicionários assinalam a 

ampliação dos sentidos atribuídos aos valores projetados para a posteridade, bem 

como a ressignificação de testemunhos do passado, apropriados ao presente, como 

nos monumentos históricos e artísticos, por meio de seus valores. Como identifica 

Turazzi (2009, p.44-45) os mencionando como valores “de rememoração”, “artístico”, 

“de ancianidade” “de contemporaneidade”, “de uso”, “de novidade”.  

Quanto ao tombamento, configura-se como uma ação administrativa do poder 

executivo, intermediado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 

conjunto com o Governo Estadual e seus órgãos a partir da iniciativa de qualquer 

cidadão ou instituição pública. Regido conforme as diretrizes que se aplicam aos 

bens móveis e imóveis de interesse cultural ou ambiental, como fotografias, livros, 

mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, cidades, regiões, 

florestas, cascatas, visando à preservação da memória coletiva e limites aos direitos 

individuais com o objetivo de resguardar e garantir direitos em conjunto a partir de 

leis específicas (FCCSC, 2018).  

E dentre as especificações para tombamento, incluem-se o “ato de guarda e 

conservação de importantes documentos nos arquivos da Torre do Tombo em 

Portugal” e a significância em relação ao ato administrativo realizado por meio do 

poder público que objetiva preservar por intermédio de legislação específica os bens 

de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental além dos bens de valores 

afetivos para a população. Tais procedimentos são cabíveis de impedir a 

descaracterização ou mesmo a destruição e, portanto, encontram-se registrados em 

livros específicos denominados como “Livros Tombo” (FCCSC, 2018). 

Corroborando, Jones et al. (2020) relembram que curiosamente com o ritmo 

acelerado de mudança, tanto geógrafos quanto cientistas sociais mostraram que a 

indústria do patrimônio se diversificou com o intuito de incluir a preservação dos 

fenômenos relativamente recentes – como instalações industriais, esportivas, 

arquitetônicas, transportes ou técnicas agrícolas.  
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Em relação à preservação patrimonial, seja esta municipal, estadual ou 

nacional exposta no artigo 216 da Constituição Federal, fica estabelecido ao Poder 

Público o dever de promover a proteção do patrimônio cultural brasileiro a partir da 

colaboração da comunidade, sociedade civil e agentes públicos, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, além de 

acautelamento e preservação na salvaguarda dos bens (IPATRIMONIO, 2020).  

Os referenciais oriundos da Constituição Federal Brasileira (1988) – CF88, 

aplicados ao artigo 216 anunciam que: “constituem patrimônio cultural brasileiro os 

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira”. Conforme especificados a seguir. 

 
I- As formas de expressão; 

II- Os modos de criar, fazer e viver; 

III- As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV- As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V- Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA, 1988).  

 

Em relação ao Patrimônio Cultural, se considera como “toda a produção 

humana de ordem emocional, intelectual, material e imaterial, independente de sua 

origem, época, natureza ou aspecto formal que propicie o conhecimento e a 

consciência do homem sobre si mesmo e o mundo que o rodeia”.  

Em conjunto com a cultura, tal conceito se apresenta como um sistema 

interdependente e ordenado sob atividades humanas a respeito do fazer do homem 

e condições do meio ambiente (FCCSC, 2018).  

A difusão e democratização ao acesso e valorização cultural para o âmbito do 

estado de Santa Catarina é regido pela Fundação Catarinense de Cultura – FCC, 

por meio de ações de promoção e preservação da memória e a produção artística, 

seu patrimônio e identidade respeitando as particularidades e estimulando iniciativas 

regionais (FCCSC, 2018). 

No ano 2000, a abrangência dos preceitos estabeleceu novos paradigmas 

para a área do patrimônio em termos de preservação e valorização, a partir do 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial (principal forma de proteção estatal 
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nacional) no âmbito da constituição do patrimônio cultural brasileiro por meio do 

Decreto nº 3.551 de 4 de Agosto de 2000, criado pelo Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial, dentre outras legislações congêneres entre estado e município 

e em âmbito internacional por meio da Unesco BRASIL (2000) e IPHAN (2006). Tais 

livros de registros4 se enquadram em categorias conforme descritas a seguir, no 

quadro nº 1.  

 

Quadro 1 - Livro de Registros 

Categoria de registros  Descrição 

 
Livro dos Saberes 

Conhecimentos, técnicas, processos e modos de saber e fazer, 
enraizados no cotidiano das comunidades.                              
Ex: tecnologias tradicionais de produção artesanal.  

 
Livro de Celebrações 

Rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho da 
religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida 
social. Ex: procissões, festas e concentrações.  

Livro das Formas de Expressão Manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. 
Ex: folguedos, ritmos, linguagens, literatura oral. 

Livro dos Lugares Espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 
coletivas. Ex: mercados, feiras, praças, santuários.  

Fonte: organizado pela autora (2020), a partir de IPHAN (2006)  

 
 
Além das definições supracitadas, menciona-se o bem cultural, como “um 

testemunho do homem e seu meio, apreciado em si mesmo, sem estabelecer 

limitações derivadas de sua propriedade, uso, antiguidade ou valor econômico” 

(CDM, 2006, p.159).  

Quanto ao Patrimônio Imaterial, o Decreto nº 2.504 de 29 de Setembro de 

2004 institui formas para o devido registro de bens culturais de natureza imaterial ou 

intangível que constituem os documentos relacionados ao Patrimônio Cultural de 

Santa Catarina (FCCSC, 2018).    

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 O referencial para a inscrição nos livros de registro é obtido por meio da continuidade 

histórica do bem a partir de sua relevância nacional para a memória, identidade e formação da 
sociedade brasileira. Considerando a abertura de novos registros (livros) para o enquadramento de 
novos bens distintos dos anteriormente referenciados (IPHAN, 2006).  
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Compreendendo a divisão, categorizada pelo quadro nº 2 a seguir.  

 

Quadro 2 - Classificatória dos bens de natureza material e imaterial 

Natureza material 

Palpáveis, sendo o instrumento mais comum à proteção e 
o reconhecimento oficial o tombamento e inventário.  

Sítios e achados arqueológicos – patrimônio 
arqueológico. Formações rurais e urbanas – patrimônio 
urbanístico. Agenciamentos paisagísticos – patrimônio 
paisagístico.  

Bens móveis - objetos de arte, utilitários, documentos 
arquivísticos e iconográficos. 

Bens imóveis - edificações rurais e urbanas – patrimônio 
artístico e arquitetônico.  

Natureza imaterial 

Caráter intangível, relacionado aos 
saberes, habilidades, crenças, 
práticas, modo de ser das pessoas. 
Conhecimentos enraizados no 
cotidiano das comunidades, 
manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas, rituais e 
festas que marcam a vivência coletiva 
e as práticas sociais; mercados e 
feiras, santuários, praças, orlas fluviais 
e marítimas. Onde se concentram e se 
reproduzem práticas culturais cuja 
preservação nem sempre envolve 
obrigatoriamente características físicas 
– embora por vezes seja necessário. 

Bens de natureza imaterial: tradições e 
técnicas “do fazer e do saber fazer” 
humano – polir, esculpir, construir, 
cozinhar, tecer, pintar – patrimônio 
intelectual; expressões do sentimento 
individual e coletivo – manifestações 
folclóricas e religiosas, música, 
literatura, dança, teatro – patrimônio 
emocional.  

Ordenação natural Ordenação humana 

Fenômenos da 
natureza, atribuídos 
de valor cultural 
pelo ser humano – 
fauna, flora, 
formação geológica, 
excepcionalidade, 
rios, riachos, 
cachoeiras, matas, 
florestas, grutas, 
climas – patrimônio 
natural.  

Produzidos pelo ser humano, aos 
quais é atribuído valor de 
referência cultural para 
determinado grupo social podendo 
constituir caráter móvel ou imóvel 
ou aderente (afixado a bens 
imóveis). Abrange sítios 
arqueológicos (sambaquis, louças, 
ruínas, instrumentos indígenas) e 
construções e artefatos recentes 
da história humana (edifícios 
modernistas, maquinários 
industriais, carros), espaços 
naturais gerados pela ação 
humana (jardins, praças).  

Fonte: Organizado pela autora (2020), a partir de IPHAN e CDM (2006, p.159-160) 

 

 

Quanto ao Plano Diretor, apresenta especificações relacionadas à 

preservação do patrimônio por intermédio do planejamento urbano a partir de leis 

específicas, considerando direitos, deveres e benefícios dos proprietários ou 

responsáveis pelo bem tombado. E neste caso as edificações tombadas enquanto 

permanecem ocupadas adequadamente, propiciam conservação e reintegração do 

bem junto da comunidade e o restabelecimento de sua trajetória no contexto 

histórico, não acarretando prejuízos aos parâmetros culturais que o caracterizam 

(FCCSC, 2018).  
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Conforme Urry (2002): 

 
Os elementos tangíveis e intangíveis do patrimônio cultural têm uma 
característica única que oferece um forte potencial para se tornarem 
recursos turísticos transformados em produtos sensíveis a natureza da 
região em que estão inseridos. A produção de bens culturais é 
idiossincrática e projeta caráter nas especificidades e lugares onde 
pertencem.  

 

  

O turismo vinculado às referências culturais e regionais de acordo com este 

autor é um elemento-chave como facilitador à visão turística que pode ser replicada 

em quase todos os lugares produzindo diversas experiências  

 

2.3 Imagem da cidade como atributo turístico 
 
 
 Embora os padrões de uso apontados por Gehl e Gemzoe (2000) e Turazzi 

(2009) tenham variado no curso da história por meio da construção do conhecimento 

e da memória em suportes visuais e apesar das sutis e variadas diferenças, o 

espaço público sempre se apresentou como lugar de encontro, comércio e 

circulação. E a cidade, como reunião de pessoas e troca de informações, eventos, 

procissões, festas, festivais, feiras de rua, encontros de autoridades dentre outros. 

Além das trocas comerciais a partir de bens e serviços por meio de suas vias.   

 O processo de urbanização vinculado à cultura e ao patrimônio, o qual 

Barthes (s/d) citado por Jones et al. (2020) menciona e que influenciou residentes 

urbanos a formarem a maioria da população mundial em 2014 demonstra poucos 

sinais de enfraquecimento nas projeções futuras e se apresenta como um 

desenraizamento cultural e físico por meio dos indivíduos envolvidos, pois as 

cidades tornaram-se lugares onde as pessoas se encontram com seus “outros”.   

 No entanto, para Gehl e Gemzoe (2000, p. 13) no século XX, em particular 

nas nações industrializadas, as condições para os usos principais do espaço público 

– andar, encontrar, conversar, comercializar - mudaram. Muito provavelmente devido 

aos novos padrões do acelerado incremento dos automóveis e o tráfego, comércio e 

comunicação radicalmente impostos que interromperam séculos de tradição na 

práxis urbana, por meio de locomoções diversas que permitiram mobilidade e 

expansão à cidade de maneira significativa, acarretando em sobressaltos e inferindo 
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sem dúvidas no espaço público proporcionando inevitáveis modificações nestes 

locais.  

 As cidades como lugar de comércio, segundo estes autores tentaram resistir 

às mudanças no século XX, com feiras ao ar livre, gradualmente modificando-se e 

migrando para lojas ao longo das ruas e entorno das praças, ou para 

supermercados em espaços cada vez maiores e posteriormente em grandes centros 

comerciais afastados da região central e para os que permaneceram, acabaram 

fechando-se neles mesmos e deixando de ser parte de uma arena pública. 

No entanto, as tentativas de estabelecer uniformidade cultural nacional ou 

global, atualmente notada pelos geógrafos, provável que encontrará certa 

resistência à medida que as pessoas procurarem manter seus dialetos, padrões de 

comportamento, edifícios e paisagens icônicos ao qual estão ligados. Retendo deste 

modo ou criando o que se denomina atualmente como herança de baixo para cima, 

concebidas e expressas por comunidades locais, com o mínimo de ajuda 

profissional vinda de fora como sugerem Jones et al. (2020).   

 Na visão destes autores, o principal motor econômico para a continuação das 

heranças locais e culturais tem sido o crescimento do turismo, por caracterizar-se 

como uma atividade cada vez mais importante nos estudos geográficos nas décadas 

recentes. Ícones da globalização como aeroportos, portos, eventos culturais podem 

ser modificados por motivos econômicos e sociais para diferentes mercados, bem 

como ações de marketing turístico devem ser enfatizadas de forma única, diferente e 

essencial para mostrar as localidades e seus povos. Contudo, tal mercantilização 

pode ser vista como uma remoção de certa forma do patrimônio e autenticidade 

cultural de costumes e grupos ao mesmo tempo em que só sobrevivem por causa do 

interesse turístico.  

Boullón (2006, p.40) destaca os serviços que se vendem aos turistas 

elaborados por um sistema denominado “planta turística” a qual se integra por meio 

de equipamentos como alojamento, alimentação, entretenimento e outros serviços, 

além das instalações que oferecem água e praia ou montanha por exemplo. Quanto 

às classificações estão os sítios naturais, museus e manifestações culturais e 

históricas, folclore, apresentações técnicas, científicas, artísticas e contemporâneas 

além dos acontecimentos programados. E embora todos esses atributos estejam em 
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modos distintos, requerem agregação em conjunto para que seu sistema possa 

funcionar e oferecer tanto produtos, quanto serviços turísticos os quais intenciona.   

A contemplação de uma imagem seja por meio de uma fotografia, vídeo ou 

pessoalmente, em um contexto de escultura ou mesmo uma edificação, apresenta 

invariavelmente certas complexidades que carecem de uma leitura mais profunda 

para obter seu entendimento.  

Para Mendes e Cavenaghi (2020), alguns estudos já apontam para a 

compreensão de que a imagem de um destino pode ajudar a entender as ações 

futuras quanto à interação entre turistas e residentes e os locais visitados. Entretanto 

ainda existem lacunas nos processos de compreensão e construção histórica–social 

das imagens utilizadas com vistas a caracterizar tais destinos e os aspectos que 

influenciam tais ações.  

 De modo integral, para Oliveira (2005, p. 49) o plano de expressão – aquele 

perceptível pelo olhar – necessita de uma definição de linhas determinantes da 

macroestrutura da imagem visual, ou estrutura básica que sustentam a composição 

visual e permitem posteriormente decodificar os significados. Tais linhas se refletem 

em eixo vertical, diagonais que se cruzam, horizontais, paralelas, figuras 

geométricas, ângulos ou um ponto central. 

 Além, de maneira minuciosa, deve-se contemplar identificações dos 

elementos constitutivos – linhas, pontos, cores, planos, forma, cor, luz, dimensão, 

volume, textura, os quais dão origem ao texto visual e de que maneira ocorrem suas 

representações quando não constitutivos por não comporem a imagem como 

menciona Oliveira (2005, p.50), porém geradores de sentido como um suporte, 

recorte, moldura, no entorno e diálogo com a obra.  

Nesta abordagem, está inserida a forma urbana podendo referir-se às formas 

físicas, passíveis de uma classificação conveniente em vias, bairros, cruzamentos e 

elementos marcantes estudados e propostos por Lynch (1997, p.57) e a beleza da 

paisagem que está nos olhos de quem vê e não no próprio objeto.  

Deste modo, Urry (2002) e Larsen (2014) defendem que a paisagem visual 

encontra-se meramente em oposição à paisagem quando se refere a esta, 

colonizada pelo olhar do observador em uma abordagem que se situa dentro da 

teoria do “olhar do turista” misturando a realidade percebida com várias imagens e 

representações, interesses e curiosidades.  
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Boullón (2006) complementa estes conceitos interpretados pelo observador 

quando se trata de captar as belezas. Pois, deste modo o turista vai formando o 

juízo de valor em relação a o que acaba de ver e sem dúvida de que por mais 

indiferente que seja o resultado de uma viagem, ainda assim é um acúmulo de 

experiências e lembranças dos lugares pelos quais passou. 

 Para dar sequência quanto à observação de uma imagem apresentam-se as 

relações de articulações entre os elementos constitutivos, identificadas como 

procedimentos relacionais, caracterizados em repetição ou rebatimento de formas, 

contraste de dimensões e de cores de modo equidistante, gerando ritmo, 

considerando o fundo das imagens e texturas.  

Oliveira (2005) sugere que os elementos mínimos constituintes articulados por 

meio de regras conceituam o texto visual e ainda que de maneira intuitiva ou mesmo 

consciente, revelam o momento vivido, bem como as pretensões do seu produtor. 

Nos registros dos discursos estão evocadas a visão deste criador a partir de suas 

criações, visão de mundo, relação com o contexto, tornando-o capaz de manipular o 

código ao qual certa imagem pertence. Para qualquer contexto que se apresente, 

independente do código utilizado para a manifestação, a expressão e o conteúdo 

correlacionados estarão sempre presentes no seu texto, visíveis e/ou audíveis.  

 Permitindo deste modo, a colocação de Oliveira (2005) ao mencionar o 

observador (leitor) de uma imagem, por enxergar diante de si o que se constitui 

como texto estético por meio do universo de sua leitura.  E, diante disso, dá-se a 

caracterização da autonomia da imagem, ou seja, os procedimentos relacionais ali 

registrados e definidos como tal, os quais não mais pertencem ao criador a partir do 

momento que termine seu trabalho.   

  A imagem passa a falar por si, sugere Oliveira (2005, p.52) 

independentemente do que seu autor tenha desejado dizer. Dispensando por tanto, 

o leitor a pesquisar sobre o referido autor, mas incansavelmente transitar entre os 

elementos, mínimos procedimentos e a imagem. Para em seguida atentar aos 

detalhes, munido de seus sentidos e capacidades cognitivas no desvelar de novos 

conhecimentos, por meio de renovadas significações que encontra ao transitar das 

partes para o todo e do conjunto do texto estético para seus componentes. Por meio 

de conotações de consumo da paisagem, sendo vinculada à implantação de uma 

retórica visual integrada a pratica de lugar, a partir de fotos, imagens características, 
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pessoas e símbolos considerados como eficientes ferramentas a criar consciência 

de lugares (URRY, 2002; VELA; NOGUÉ; GOVERS, 2017). 

Associado, deste modo ao turismo predominantemente como uma prática 

forma de ver e enunciar as experiências por meio de um círculo hermenêutico ao 

consumir visualmente cada vez mais signos e representações. E inspirado em 

Foucault, Urry (2002, p. 129), argumenta a respeito dos olhares organizados e 

sistematizados em um padrão social sob as lentes dos turistas e seus diferentes 

discursos interpretativos quanto à solidariedade grupal, prazer e brincadeira, 

patrimônio e memória, educação e nação (LARSEN, 2014, p. 19). 

 Então, a partir das inúmeras trilhas entrecruzadas no campo visível da 

imagem – plano de expressão – ao mesmo tempo em que tecem à significação de 

um plano de conteúdo, apontam para a necessidade de uma minuciosa observação 

da imagem como um todo, resgatando pontos relevantes e a partir destes, recriando 

e traduzindo os elementos e procedimentos significantes, construídos por meio das 

linhas paralelas concêntricas e relacionadas conforme sugere Oliveira (2005, p.53). 

Esta autora chama a atenção também para “que se chegue aos incontáveis sentidos 

de um texto, ao que quer dizer a imagem, ao plano do conteúdo”, pelo fato de que 

os elementos constitutivos não adquirem sentido no isolamento, porém sempre e 

somente na relação. Permitindo ao observador (leitor) conduzir aos efeitos do 

sentido ou ao plano do conteúdo suas descobertas em relação à imagem observada.  

 Quanto ao referencial mínimo para a leitura da imagem, Oliveira (2005) 

aponta para parâmetros passíveis de uma abordagem que oriente para um modo de 

ver diferente do habitual, uma estrutura básica a ser guarnecida com outros 

conhecimentos, que posteriormente se cruzarão com os já trazidos em sua bagagem 

orientada pela memória visual. Para este âmbito do sistema visual ela nos faz 

lembrar que não existem regras específicas há muito tempo, suscitando certa 

originalidade e inovação necessárias às imagens ao cumprirem, ou pelo menos 

tentar, suas funções ainda que as mais básicas.  

 Os “preceitos habituais estabelecidos, tacitamente aceitos e reconhecidos” 

conforme coloca Oliveira (2005, p. 56) apontam para um paradigma estético, ao 

passo em que o que for criado além destes preceitos significa quebrar, violar, 

romper ou desobedecê-los. Sugerindo por meio destes conceitos verbais a noção de 

transgressão e de certo modo a marginalidade - linguagens visuais, bi e 
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tridimensionais, que “quanto mais violada a norma vigente, tanto mais original, 

criativa e eloquente será a imagem”, justamente pela diferenciação das demais de 

sua classe apontando significativo destaque e configurando como inovação. 

 Oliveira (2005, p. 57) menciona também, que pelo fato da linguagem visual 

não apresentar gramática própria, torna-se interessante e ao mesmo tempo 

necessário até pela diferenciação precisa, que se faça uso de certos destaques ao 

referenciar imagens, utilizando conceitos gramáticos para que a leitura seja efetiva e 

proveitosa além de entendida e julgada, como o uso de aspas ou algum outro 

destaque. O que se pretendeu neste estudo, atender de maneira mais precisa 

possível a tais sugestões.  

 A estes preceitos Boullón (2006) colabora a discorrer que não é possível 

definir com precisão a qualidade de uma paisagem / imagem, devido a esta ação 

estar afastada da subjetividade e necessitar de um valor oferecido por cada 

observador - cabendo neste momento citar o turista e o residente e dificilmente será 

generalizado, pois o conceito de beleza varia de uma cultura para outra.  

 As práticas de uso de imagens ainda pouco exploradas constituem razões 

para sua adoção como ferramentas cognitivas além de informativas, uma vez que o 

conhecimento e as informações têm sido associados especialmente ao uso verbal 

ou expressões numéricas nos domínios da ciência. Enquanto as representações 

imagéticas têm sido culturalmente percebidas como expressões do cotidiano 

emocional e estético de modo icônico ao compartilhar certa semelhança com o 

objeto que representam e nas bases científicas principalmente como meramente 

ilustrativas em uma classificação em que as palavras são arbitrárias e simbólicas.   

Para Kjellman (2019) o intuito é que estas imagens atuem principalmente 

como espelhos para declarações no texto ao invés de apenas adicionar algo extra 

ou exclusivo ao processo de pesquisa.  

  Os ensaios do filósofo austríaco Maria Christian Julius Leopold Freihher von 

Ehrenfels – melhor conhecido por Christian von Ehrenfels (1859-1932), como 

proponente da Teoria da Gestalt junto a demais pensadores a respeito desta teoria, 

intencionaram demonstrar que os elementos por meio de suas aparências 

dependem tanto do lugar quanto da função de acordo com o padrão em que se 

encontram. Pois a todo o ser pensante – seja este um artista ou não, sua visão 
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verdadeiramente constitui-se como criadora da realidade a partir da mente, sob os 

aspectos imaginativos, inventivos, perspicazes e belos (ARNHEIM, 2013). 

A partir deste contexto, a imagem fotográfica reprodutora da arte geralmente 

a modifica em no mínimo três de seus elementos constitutivos: dimensão, cor, e 

textura. E por apresentarem-se básicos, constituem a imagem e significação e ao 

serem modificados, consequentemente implicam modificações também em sua 

significância (OLIVEIRA, 2005, p. 16). 

Para esta autora:  

 
[...] É necessário - e continuo defendendo isso – apontar para uma 
importante situação em que ainda na vivência tanto acadêmica ou menor 
grau, os alunos não estão estudando arte, mas outra mídia, geralmente a 
fotografia “da” e não “de” arte. E que as pessoas possam conhecer e usar 
um referencial mínimo para poder decodificar o universo de imagens que 
invade o seu cotidiano (OLIVEIRA, 2005, p. 17). 

 
 

Os estudos da imagem para Oliveira (2005) ainda que não absolutos, nem 

definitivos e tão pouco se tratando de referenciais destituídos de polêmicas, 

recebem as devidas contribuições a partir dos parâmetros da funcionalidade. 

Propondo inicialmente analisar as finalidades as quais se destinam ou podem ter as 

imagens, intencionando com isso definir se é um produto do design ou uma obra de 

arte, pois em ambos os casos as relações deveriam ser interpretadas como 

funcionais apenas pela sua questão estética. 

Enquanto a leitura e reconstrução imagética de uma imagem ou obra em 

diversos contextos como uma cidade ou parte dela, alcança sua plenitude na 

realidade sensível, revelando ao mesmo tempo o seu significado espiritual, valor 

artístico, proporcionando com este ato um estado de contemplação, passividade e 

esquecimento de si. Entrega-se a obra e a inércia dos pensamentos, a partir da 

fruição – satisfação apenas do gosto estético e amor ao belo, um executar, 

interpretar e avaliar da obra (PAREYSON,1996). 

Arnheim (2013) observa que ao olhar o mundo, o sujeito interage entre 

propriedades supridas pelo objeto e sua natureza, embora a figura linear não se 

imponha a todos os observadores de maneira igualitária. Respeitando a base 

cultural e individual disposição, se espera o mesmo no ato de observar obras de 

arte, esculturas, ruas, vielas, espaços de encontro, dentre outros.   
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As relações entre observação e imagens sugerem por parte deste autor um 

questionamento quanto a entender o motivo do equilíbrio pictórico, caracterizar-se 

como indispensável. Uma possível resposta a esta argumentação fundamenta-se 

neste equilíbrio, tanto visual quanto físico, de que a distribuição obteve um momento 

de pausa, fatores como configuração, direção e localização, já não sofrem mais 

alterações. Contrariando assim a sensação de desequilíbrio que aponta para algo 

remetendo ao acidental, transitório e inválido como coloca Arnheim (2013).  

Jones et al. (2020) expõem que quando certas paisagens e padrões de 

comportamento sob o olhar cultural tornam-se valorizados particularmente por 

grupos poderosos ou majoritários dentro de uma sociedade, estes podem vir a ser 

vistos como parte de uma herança dessa sociedade. Em um sentido literal como 

algo que foi herdado dos ancestrais daquela sociedade e precisa ser mantido e 

reverenciado. Quando se estende à paisagem, estes autores mencionam que a 

valorização está caracteristicamente aplicada às situações criadas pelo homem e a 

este assunto tem-se o referencial em alguns dos objetos de estudo desta 

dissertação, como o estádio (campos), a igreja (templo religioso), os museus 

(templos culturais), praça (ambientes predominantemente naturais, neste caso pela 

grande quantidade de ornamentação natural disposta no conjunto). Há a ressalva de 

que a preocupação crescente como patrimônio natural em elementos 

frequentemente familiares necessita ser exaltada.  

Para os objetos em suas formas visuais, são exercidas como coloca Arnheim 

(2013) particulares influências no equilíbrio determinando peso e direção. Tal peso 

assemelha-se a força gravitacional em sua intensidade, além do peso visual quanto 

aos objetos pictóricos e escultóricos em um possível provocar de certa tensão entre 

o eixo de ligação e o campo de visão do observador, com a interferência da 

localização e a maneira como o objeto se configura dentro deste contexto. Ainda, a 

exercida por meio do peso dos parâmetros vizinhos como influenciadores ao 

observador e as noções de direita e esquerda, o qual visualmente a assimetria 

lateral é manifestada na desigual distribuição de peso. No caso dos objetos que 

apresentam padrões totalmente simétricos é improvável que se note este fenômeno, 

como na fachada de um edifício, por exemplo, porém torna-se extremamente efetivo 

em pinturas. 
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A captação do essencial por meio da visão permite visualizar características 

proeminentes dos objetos, pelas linhas e pontos, detalhes diminutos, conjuntos de 

cor e formas, demonstrando estímulos configurados possivelmente por padrões 

específicos de categorias sensórias gerais Arnheim (2013). Para este autor, quando 

os observadores estão olhando certas formas de caráter simples e regulares, a 

atividade formadora da percepção não é evidenciada, enquanto à medida que se vê 

um panorama com configurações de direções definidas, tamanhos, formas 

geométricas, cores ou texturas, pode-se afirmar o que foi percebido realmente. 

Pois a forma de um objeto a ser determinada pela sua configuração, não 

apenas por seus limites, resultam da interação entre o objeto físico, o meio de luz 

agente transmissor da informação imagética e as condições que prevalecem no 

observador por meio de seu sistema nervoso ao contemplar certa imagem ou um 

conjunto de imagens. Gombrich (1950 apud ARNHEIM 2013, p. 43) coloca que 

“quanto maior for a importância biológica que um objeto tem para nós, mais 

estaremos capacitados a reconhecê-lo”, deste modo, sendo influenciados pela 

necessidade da percepção.  

Então, quando o sentido da visão se apodera da forma, como percebe 

Arnheim (2013) a exemplo de um turista ao reconstruir o caminho sinuoso através 

da confusão de uma cidade desconhecida, possivelmente o fará pensar que sua 

desenvoltura no trajeto escolhido se caracterizou como um andar em círculos.  

Quanto à ordenação, para Arnheim (2013) as obras de arte organizam certas 

particularidades, como significado e formas em definidas estruturas cujas funções 

dos detalhes no conjunto, permitem evidenciar-se independente de serem abstratas 

ou representativas. Como o caso de um edifício ao permitir o observador interpretar 

sua função e o que esta pretende comunicar.  

Torna-se necessário neste caso a ressalva de que mudanças podem ocorrer 

com as funções por meio da relação tempo e espaço que estão inseridas. 

Consequentemente, se as funções mudam, automaticamente, suas categorias 

também sofrem alterações. Exemplos clássicos são as igrejas que transformadas 

em museus podem cobrar por visitações além de terem extinguido atos litúrgicos. 

Demais funções quando simbólicas, estéticas, mágicas, religiosas, políticas, 

epistêmicas, informativas, decorativas, persuasivas e até mesmo as comerciais, 

podem atuar sozinhas ou na maioria das vezes em conjunto (OLIVEIRA, 2005).  
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  Por meio da estética e da significação das imagens e também como um 

paradigma quando da necessidade de classificação da imagem, Jan Mukarovský 

(1988 apud Oliveira 2005, p. 25) coloca que:  

 
Quando a imagem tem entre suas funções a função estética, mas ela é 
secundária, temos uma imagem estética; quando a imagem tem entre suas 
funções a função estética e ela é a mais importante, temos uma imagem 
artística (Mukarovský, 1988 apud OLIVEIRA 2005, p. 25). 

 
 

Amparada nestas colocações se arrisca dizer que se percebem neste caso, 

os contempladores e dentre estes, possivelmente residentes, turistas, visitantes, 

pois, encontram beleza na sensibilidade e inteligibilidade, arte e natureza ou 

técnicas humanas e naturais por meio de suas vivências por onde passam.  

 O padrão de beleza tal qual observado por Oliveira (2005) muda com o 

passar do tempo e espaço, transformando os conceitos de estética, acerca da 

natureza, arte, suas formas, conceito de belo e do modo como o ser humano a 

percebe e sente. Adequando-se a uma revisão dos conceitos e significados para as 

linguagens contemporâneas das imagens estéticas, quebras de paradigmas 

clássicos nas artes, com a abertura de possibilidades para a criação de formas 

inesperadas, insólitas, inusitadas e originais para além do óbvio e Clássico 

(período). 

Portanto se considera para o caso dos objetos abordados nesta pesquisa a 

classificação como um centro turístico, pois “em seu território conta com atrativos 

suficientes para motivar uma viagem turística de ida e volta em um dia, sendo que o 

raio de influência é estimado em duas horas (flexível) de distância – tempo” e a 

unidade turística “com concentrações menores de equipamentos que se produzem 

para explorar intensivamente um ou vários atrativos situados um junto ao outro ou 

um dentro do outro especificamente”. Como é o caso da localização dos museus 

enquanto objetos de estudo, bem como a galeria de artes estabelecida no mesmo 

local que acomoda a praça central, além do estádio e o átrio os quais encontram-se 

um ao lado do outro na mesma quadra (BOULLÓN, 2006, p. 69-70).  
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2.4 Iconografia e a imagem do destino turístico  
 

 

A importância de uma densa e detalhada descrição em uma cena como indica 

Hoelscher (2020), permite reconhecer como necessidade, uma fundamentação 

sistemática inserida no contexto histórico, o qual dá origem aos enunciados 

simbólicos de uma imagem, instituindo em sua extensão a sociedade e cultura. 

Kjellman (2019) coloca que nos últimos anos, estudiosos de diferentes 

disciplinas mostraram um início de consciência crescente do papel das imagens 

como ferramentas de informação e conhecimento tanto de modo cultural quanto nos 

domínios científicos.  Neste sentido versam a respeito da ciência e tecnologia que 

usa diferentes tipos de imagens nas práticas representacionais - modelos, 

diagramas, fotografias, gráficos, esboços, metáforas, analogias e equações (toda a 

família Peirceana de ícones ou símbolos por semelhança) como cruciais para uma 

abordagem inclusiva da ciência em seu conceito representacional ao defini-la como 

“a maneira pela qual, grupos de pessoas discutem uns aos outros usando papel, 

sinais, gravuras e diagramas” (MITCHELL 2015, p. 23 citado por KJELLMAN 2019, 

p.713; LYNCH 1997).  

Em termos de escrita, do ponto de vista etimológico o sufixo “grafia” oriunda 

do verbo grego graphein – “escrever”, “descrição”, enquanto “eìkón” – sugere a 

significação de “imagem”. Implicando um método puramente descritivo de proceder 

quanto às imagens, sob incalculável auxílio por meio da precisão (ou aproximação) 

de datas, origens e por vezes a autenticidade, bem como fornecimento de bases 

para quaisquer interpretações ulteriores (PANOFSKY 1991, p. 53; GONZÁLEZ 1998, 

p. 31).  Conforme estes autores a iconografia, desenvolve uma coleta e classificação 

da evidência, considera parte dos elementos que constituem o conteúdo intrínseco 

de uma obra de arte, que precisam tornar-se explícitos se, se quiser que a 

percepção desse conteúdo venha a ser articulada e comunicável.    

Deste modo a iconografia se apresenta como:  

 
Un estudio descriptivo y clasificatorio de las imágenes a partir de su aspecto 
exterior y de sus asociaciones textuales que busca descifrar el tema de una 
figuración.(GONZÁLES, 1998, p.32).

5
   

 

                                                           
5
 Um estudo descritivo e classificatório das imagens a partir de seu aspecto exterior e de suas 

associações textuais que busca decifrar o tema de uma figuração. [Tradução livre da autora]. 



 
 

44 
 

O conhecimento histórico visto por Turazzi (2009, p. 29-30) que põe a si 

próprio em uma perspectiva cultural, ajuda-nos por isso mesmo, a pensar o papel da 

iconografia e de outras representações do passado na cultura histórica. A noção de 

patrimônio e as práticas ligadas a sua valorização e preservação permitem um olhar 

particular sobre a história, já que temos aí um indicador privilegiado da relação que 

uma dada sociedade mantém com seu passado, relação esta que também se 

transforma com o tempo. 

Para Erwin Panofsky (1892-1968) iconografia é o ramo da história da arte que 

trata do tema ou mensagem das obras de arte em contraposição à sua forma 

(PANOFSKY, 1991, p. 47).   

 Entretanto, atento ao “uso corriqueiro” da palavra iconografia e as restrições 

de sentido que lhe eram impostas, recorreu ao termo “iconologia”, como um método 

para o estudo das imagens, visando maior preocupação com a descoberta e 

interpretação de seus valores simbólicos, do que com suas características físicas. 

Desta maneira este autor coloca que:  

 
 [...] “concebo a iconologia como uma iconografia que se torna 
interpretativa”; [...] “um método que advém da síntese mais que da análise” 
(PANOFSKY, 1991; TURAZZI, 2009, p. 51).  

 
Enquanto:  
 

[...] o estudo da iconografia, sugeriu-me a hipótese de que essas imagens 
participaram não somente da representação por meios visuais das 
singularidades do país, como também do lento processo de construção da 
ideia de patrimônio associado à criação, preservação e a divulgação de uma 
memória documental da nação. Pois se sabe que as imagens, não raro, são 
reduzidas à sua função referencial para simples identificação de outros bens 
patrimoniais (TURAZZI, 2009, P. 23 - 24).  

 
 

Para Leeuwen (2004):  
 

[...] iconografia também presta atenção aos contextos em que a imagem é 
produzida e circulada e a como e porque os significados culturais e suas 
expressões visuais surgem historicamente. Iconografia distingue três 
camadas de significado pictórico: significado representacional, simbolismo 
iconográfico e simbolismo iconológico (LEEUWEN, 2004, n.p). 
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Corroborando a estes pensamentos, González (1998, p.23) aponta que: 

 
Sin embargo, la iconografía no sólo trata de dioses e y de santos: es algo 
más. Conforma un método de estúdio que abarca cualquier manifestación 
de tipo figurativo en su acepción más amplia. Si la arquitectura, con su 
sugerente relación entre forma y contenido, significado e imagen, es 
susceptible de lecturas de esta índole, lo mismo ocorre con todo tipo de 
representaciones icónicas, aunque no gocen de una base textual. La 
aplicación del método iconográfico a la arquitetura se basa en la concepción 
del edifício como una forma simbólica.

6
    

 
 

 Neste sentido a iconografia parte sempre do pressuposto da existência de 

uma linguagem figurativa em que a imagem ou uma série delas precisam ser 

decifradas pelo espectador obviamente a partir de sua própria experiência para 

adquirir valor e significado. Requerendo certo conhecimento das convenções formais 

como do conteúdo que se quer fazer alusão (GONZÁLEZ, 1998, p. 24, tradução livre 

da autora).  

 A exemplo das formas de expressão dentre as quais, os desenhos, dança, 

música, rituais, poesia, cerimônias religiosas, esculturas, arquitetura, representadas 

pela historicidade nos meios em que se encontram inseridas.  

Talvez, um dos campos mais interessantes para aprender algumas das regras 

básicas a partir da figuração se encontra em nossa própria vida diária ao 

encontrarmos infinitas imagens representadas ou interpretadas tanto por nós quanto 

por nosso meio ambiente. Apontando para um significado concreto, um olhar pode 

ser uma desaprovação ou visto com ternura, dor ou angustia. Elementos que sem 

dúvida estão ligados diretamente aos significados visuais (GONZÁLEZ, 1998, p. 24, 

tradução livre da autora).   

A esfera onde se encontram o campo dos objetos práticos no seu término e o 

início da arte depende da “intenção” de seus criadores, sendo então determinada e 

condicionada pelos padrões da época e meio em que vivem. Entretanto, o elemento 

“forma” está presente em todo objeto sem exceção, pois consiste de matéria e não 

há maneira de se determinar com precisão científica, em que medida, num caso 

dado, esse elemento da forma é o que recebe a ênfase (PANOFSKY, 1991, p.32). 
                                                           
6 No entanto a iconografia não trata apenas sobre deuses e santos: é algo mais. É um método de 

estudo que engloba qualquer manifestação de tipo figurativo em seu sentido mais amplo. Se a 
arquitetura, com sua relação sugestiva entre forma e conteúdo, significado e imagem, é suscetível a 
leituras desse tipo, o mesmo é verdade para todos os tipos de representações icônicas, mesmo que 
não tenham base textual. A aplicação do método iconográfico na arquitetura se baseia na concepção 
do edifício como uma forma simbólica [GONZÁLEZ, 1998, p. 23, tradução livre da autora].  
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Na visão de Yu-Fu Tuan (1980) e Castello (2007, p. 21) em seus estudos em 

geografia cultural-humanista, a aura enquanto possivelmente criada, incute 

“genialidade” em um lugar a partir dos atos de linguagem e gestualidade. 

Consequentemente:  

 
[...] os atos deliberados de se criar e manter o lugar, para os quais o 
discurso, o gesto e a produção de coisas são os meios naturais. [...] os 
moradores estão constantemente fazendo e desfazendo lugares à medida 
que falam sobre eles. [...] num certo sentido, um lugar é a sua reputação 
(TUAN, 1980 b, p.6).   

 
 

Corroborando, Xavier (2007) e Jones et. al. (2020), apresentam a geografia 

em uma intrínseca relação com o turismo, sob um estado da arte amparado nos 

aspectos econômicos, políticos e, sobretudo sociais, ambientais, afetivos e 

simbólicos. Os quais se permitem conduzir a uma reflexão do lugar enquanto 

espaço, por meio das paisagens e a maneira como são interpretadas quando se 

relacionam com os estudos do patrimônio e da cultura. 

Embora material ou abstrata para Castello (2007, p. 17) esta aura teria sido 

adquirida em função de qualificações naturais, fruitivas, sensoriais, paisagísticas, 

enfim, estimulada por elementos do imaginário espacial local.  

 E quanto aos elementos do imaginário social local, oriundo do 

compartilhamento do espacial e temporal, para Castello (2007, p. 18), prevalece 

envolvendo fenômenos associados aos contatos interpessoais, como lugares da 

pluralidade, como condição sine qua non na constituição do lugar, visto que a 

construção social disposta por este lugar e a pluralidade, justamente é o que lhe 

garantirá a dimensão social indispensável em sua experiência.  

Assim como a exata identificação dos motivos é o requisito básico de uma 

correta análise iconográfica, conforme aponta Panofsky (1991, p. 54), também a 

exata análise das imagens, estórias e alegorias é o requisito essencial para uma 

correta interpretação iconológica. 

Panofsky (1991, p.31) sugere que [...] a intensão acha-se definitivamente 

fixada na ideia da obra, ou seja, na mensagem a ser transmitida ou na função a ser 

preenchida. E prossegue colocando que ao transportar os resultados de uma análise 

da vida cotidiana para uma obra de arte, cabe distinguir três níveis no seu tema ou 

significado.   
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Para explanar melhor tais constatações, a seguir é apresentado um 

referencial descrito pelo quadro nº3.  

 
Quadro 3 - Quadro sinóptico das categorias de imagens 

Objeto da interpretação Ato da interpretação 

I. Tema primário ou natural: apreendido das formas puras, 
configurações de linha, cor, volumes que permitem identificar tendo 
por base a experiência prática, representativo de objetos naturais 
tais que seres humanos, animais, plantas, casas, ferramentas e pela 
percepção de certas qualidades expressionais, como o caráter de 
uma atmosfera caseira e pacífica de um interior. Descrição do objeto 
analisado.  

Pré-iconográfica 

Análise pseudo-formal 

Fatual ou expressional 
Motivos artísticos - objetos e 

eventos. 

II. Tema secundário ou convencional: pressupondo mais do que 
familiaridade com os objetos e fatos adquiridos pela experiência 
prática, erudição individual e interpretação iconológica. Porém 
quanto mais subjetiva e irracional for esta fonte de interpretação, 
tanto mais necessária será a aplicação de corretivos que provaram 
ser indispensáveis entre os envolvimentos com os argumentos 
referidos anteriormente, a ligação e combinações entre os motivos 
artísticos, culturais e composições com assuntos e conceitos.  

Análise iconográfica 

Imagens, estórias e 
alegorias. Necessita neste 

caso de uma “intuição 
sintética” amparada na 

faculdade mental. 

III.Significado intrínseco ou conteúdo: apreendido pela 
determinação daqueles princípios subjacentes que revelam a 
atitude básica de uma nação, período, classe social, crença 
religiosa ou filosófica, qualificados por uma personalidade e 
condensados numa obra. Busca descobrir e elencar o significado 
intrínseco e conteúdo das obras de arte.  

Interpretação iconológica 

Valores simbólicos 

Fonte: Panofsky (1991, p. 64) 

   
 
 Tais conceitos propostos por Panofksy (1991) e Turazzi (2009) foram 

marcados pela crítica em contraposição aos métodos que comandavam os estudos 

iconográficos de sua época (1955), por se tratarem de atividades até então 

destinadas às análises em antiquários ao invés do olhar dos historiadores 

essencialmente para a classificação e descrição de imagens. Àquela altura, 

simplesmente se “coletava e classificava a evidência”, porém não se considerava 

obrigada ou capacitada a investigar a gênese e significação desta evidência.  

 Estas observações apontadas por Turazzi (2009, p. 51), contribuíram para 

mudanças necessárias e decisivas aos enfoques e tratamentos das imagens como 

objetos de conhecimento. Posto que após estas colocações de Panofsky (1991) a 

iconografia (a palavra em si), “parece ter atraído para si todo o estigma de uma 

determinada concepção da história das imagens, embora continue sendo uma 

vertente bastante produtiva nos lançamentos editoriais destinados ao grande 

público”.   
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Os esquemas apresentados pelas imagens como observa Kjellman (2019) 

possuem significativa função a partir das expressões verbais, enquanto que as 

imagens icônicas são usadas com o intuito de promover valores ou ideias 

ideológicas, em uma rica leitura e livre interpretação, inconscientemente notadas 

pelo observador. Deste modo uma imagem informativa na prática da ciência 

demonstra um papel específico ainda que ligeiramente varie esta função sob 

diferentes configurações, deixando claro que as imagens podem carregar variadas 

funções e nem sempre fatos ou ideias científicas, porém ideologias e fantasias.  

 A descoberta e interpretação dos valores ditos “simbólicos” – por vezes 

desconhecidos dos artistas, diferem enfaticamente do que este conscientemente 

tentou expressar – é o que se poderia designar como um objeto “iconológico” em 

oposição ao “iconográfico” (PANOFSKY, 1991, p. 53).  

A imagem é eloquente como observa Oliveira (2005, p. 153), nela há 

articulação das cores e formas veiculando significados, muitas vezes mais 

envolvidas do que os textos verbais impressos na consciência do interlocutor. 

Aponta-se aí a importância de estarmos bem equipados para compreender o que as 

imagens são e o que elas querem nos comunicar.  

Para Turazzi (2009, p. 24) as imagens são fontes portadoras de inúmeras 

informações objetivas, mas elas são também expressões da cultura artística, 

histórica e técnico-científica de sua época, encarnando determinadas concepções de 

tempo e espaço, memória e história, ciência e natureza, indivíduo e sociedade, 

pertencimento e patrimônio.  

A perspectiva intrínseca, tratando tanto da forma quanto do conteúdo e 

consistindo no estudo da obra a partir da descrição e análise de suas qualidades 

inerentes, como visto por Gonzáles (1998, p.21-22) permite abranger o estudo das 

propriedades físicas referentes ao tamanho, materiais e técnicas – como; os 

problemas de atribuição – quem e datação – quando; a proveniência – onde e para 

além de características formais – formalismo, a temática, simbolismo e função7.  

E quando voltadas para o contexto da paisagem, conforme Boullón (2006, 

p.108) denotam propriedades somadas às variáveis que podem facilitar tanto a 

                                                           
7 Deste modo, este autor observa ainda que, a iconografia – enquanto um estudo dos temas e 

conteúdos é pertencente às perspectivas intrínsecas e sua contribuição é tão fundamental na 
compreensão do objeto artístico quanto na análise dos materiais, técnicas e formas (tradução livre da 
autora).  
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descrição quanto a visualização, para tanto: a diversidade – depende da quantidade 

de componentes visualmente diferenciados desde os distintos pontos de vista que 

se pode contemplar uma paisagem. Como a repetição – que indica a presença de 

uma forma ou motivo natural em um grau que domina a cena; unidade – se refere ao 

equilíbrio visual dos componentes de uma cena, como um dos que mais dificultam a 

leitura da diversidade por parte dos observadores; troca – faz menção às matizes 

que uma mesma paisagem adquire em diferentes horas do mesmo dia e local.  

Também a respeito da paisagem natural os componentes sensoriais estão 

categorizados em formas, odores, cores, luz, textura, sons, temperatura e atmosfera 

e o fenômeno – ao estabelecer em todas as situações possíveis, uma ordem de 

importância e sequência com o que se compõem as imagens.  

Deste modo, permite ser mudada conforme o tipo de paisagem e o 

observador que a contempla e sua própria permanência por este contexto. A 

confirmação do fenômeno se dá quando, por exemplo, no momento em que um 

grupo de pessoas evoca imagens de um local o qual todos conhecem, os 

interpretam em diferentes contextos.    

A aplicação do método iconográfico na arquitetura conforme aponta González 

(1998) toma por base a concepção do edifício (um conjunto, obra, templo religioso, 

habitação), como uma forma simbólica de representação.  

Rossini (2012, p.44) ressalta os estudos e compreensões do espaço turístico 

como contribuintes às experiências de percepção da paisagem e construção de 

aprimoradas imagens, visto que a atividade turística condiz com uma prática social 

antiga, inicialmente sendo apresentada de maneira diferente como se percebe nos 

dias atuais. 

O patrimônio dissonante ou contestado - como objetos, lugares ou 

comportamentos, surge quando diferentes grupos culturais ocupam a mesma 

localidade, porém visualizam e valorizam paisagens e práticas sociais de maneira 

diferente. Enquanto edifícios coloniais, monumentos e rituais podem ressoar 

positivamente para uma população rural, por exemplo, aos indígenas podem ressoar 

práticas de expropriação, apropriação e até mesmo opressão no caso dos rituais, 

favorecendo uns sobre os outros (JONES et al. (2020). 

Quando voltado para os objetos de estudo a serem explorados nesta 

dissertação, pode-se exemplificar com os referencias etnográficos indígenas, a 
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edificação do museu, o castelinho de propriedade da família Bertaso, recentemente 

uma pintura em um dos elevados viários na cidade, em homenagem à mitologia 

indígena em um projeto de arte urbana.  

Independente dos casos em que a abordagem iconográfica da paisagem se 

faz presente, ela permite conforme observa Hoelscher (2020) demonstrar a maneira 

como as pessoas criam seus próprios contextos em relação ao meio em que vivem, 

caminhos, noções do mundo e as representações visuais a partir de suas crenças, 

valores, tensões e medos individuais e grupais.  

Embora as pinturas sejam o objeto de estudo que mais se destaca nos 

estudos iconográficos e etnográficos pelos geógrafos, demais formas de 

interpretação expandiram os meios tradicionais, com componentes da cultura visual, 

moldando a realidade externa pela relevância da pesquisa geográfica a partir de 

mapas, fotografias e o ambiente construído (GONZÁLEZ, 1998).  

Diante destas constatações, foi possível passar ao próximo capítulo, o qual 

discorre a respeito dos signos e mapas mentais consonantes com os objetos 

estudados.  

 

2.5 A percepção do lugar em consonância com os mapas mentais  
 
 

As relações dispostas entre pessoas e espaços, denotam evidentemente a 

correspondência física conforme Boullón (2006), como a possibilidade desde um 

ponto fixo não unidirecional, mas semiesférica – pois o olho e a cabeça tem 

movimento em cada lugar da observação, tendo que estudar o visual que se podem 

dirigir aos sentidos. Os planos e as distâncias por meio dos quais se podem apreciar 

os contrastes, profundidades, volumes e transparências e para, além disso, a 

questão psicológica observada por Castello (2007) permitem os perceber como 

detentores de características e qualidades e usualmente denominados como lugares 

por seus usuários.  

Para estes autores, é possível aceitar que a partir da identificação de um 

lugar, encontra-se presente todo um processo de valorização, atribuído de 

observações pessoais a respeito desse lugar. Cabe salientar neste contexto que 

inúmeros são os estímulos oriundos de diversas naturezas emitidos de maneira 
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objetiva e material, bem como subjetiva e imaterial, substancialmente expressos 

como produtos de interação entre os envolvidos (pessoas e o ambiente).  

Boullón (2006, p. 132, em menção a Sartre 1973, p. 75-79) relembra que o 

homem percebe a paisagem por meio dos sentidos e deste modo os estímulos 

captados chegam ao cérebro. Para que uma sensação passe para a consciência é 

necessário que tenha uma intensidade mínima. Estas sensações acabam por se 

registrar em forma de imagens rapidamente assimiladas pelo pensamento que as 

racionaliza e transforma em memória. E em todo este processo o ato da percepção 

configura-se como a fonte do conhecimento que o homem toma das coisas que 

integram a realidade física de seu mundo exterior. No entanto a atitude de perceber 

requer tempo – uma permanência no local a contemplá-lo; dados de definição – 

reforçados pelos mecanismos cognitivos e, sobretudo pela vontade do observador 

com o intuito de evitar que os estímulos sensíveis se percam.   

Para Turazzi (2009) há uma reflexão neste contexto argumentando, a saber, 

se o valor da imagem estaria no seu caráter probatório. Enquanto De Menezes 

(1996) ressalta que o valor documental das imagens refere-se não apenas às suas 

referências empíricas, mas à problemática das representações sociais e a 

possibilidade de entendermos e definirmos o que vem a ser esse imaginário.  

E aponta que:  

 
O olhar, portanto institui seu próprio objeto. A imagem não só é instituída 
historicamente, como é também instituinte. Daí para um verdadeiro 
dimensionamento histórico, a necessidade de estudar seu circuito, sua 
produção, circulação, apropriação, em todas as suas variáveis (DE 
MENEZES, 1996, p. 144-145).   

 
 

 Boullón (2006) colabora exemplificando o olhar por meio da retina, de que a 

vista reconhece imagens diferentes das que o homem percebe, pois na realidade a 

visão é promovida pelo cérebro. A memória em continuidade a um processo de 

percepção teoricamente correto, recebe imagens por meio do pensamento como 

sínteses intencionais as quais a formação requer a intervenção da vontade em 

tendência a certo controle de atenção do observador. Para assim, espontaneamente 

aportar imagens de outros lugares e estabelecer similaridades e diferenças que 

enriqueçam o que está sendo elaborado.  



 
 

52 
 

De Menezes (1996) discorre com um questionamento, considerando como 

estabelecido, que projetar é ainda conservar e transmitir: - “Do que propriamente 

conserva o urbanismo como um projetor do desenvolvimento das cidades”? E 

aponta para o valor como resposta, entretanto, prossegue argumentando em relação 

a: - “O que tem valor e que tipo de valor se trata”? 

Neste contexto os valores estéticos da cidade como espaços visuais por meio 

dos valores inseridos, históricos e culturais, podem em vários momentos convergir 

como padrões únicos e passíveis de referências às obras utilizando os mesmos 

conceitos. Quanto ao passado, inúmeras foram as referências destruídas por – 

talvez à época conforme o entendimento – não apresentarem valores histórico-

estéticos, no entanto contrariando a ideia de valorização (ARGAN, 1998).  

A função e valor como pontos comunicantes a serem considerados, quando 

da avaliação das qualidades estéticas da arquitetura, remetem a um lembrar, 

perceber, julgar a contemplação do dinamismo funcional. A atitude contemplativa faz 

parte da existência e é modo de experiência tanto quanto a atitude ativa (ARGAN, 

1998, p.229-230). Esta arquitetura pode conservar valores estéticos mesmo após o 

cessar das funcionalidades objetivas, porém “não há nada de mais errado do que 

identificar a função e o significado de um edifício inserido no contexto urbano”, pois a 

função não outorga o significado, mas simplesmente a razão de ser. E este referido 

significado relaciona-se ao espaço urbano permitindo uma posição no contexto em 

que está inserido como ponto de referência, por exemplo, em uma catedral, 

mercado, edifício da prefeitura, universidade, hospital, etc. E para além quando 

considera o âmbito das experiências individuais em um espaço mais restrito, como 

exemplo, a farmácia da esquina, um ponto de ônibus, a casa de um parente/amigo.  

Argan (1998, p.230) cita que Lynch (1997, n.p) apresenta em seus conceitos 

uma radical mudança desde os alicerces à metodologia dos estudos urbanísticos 

eliminando possíveis abstrações – sociedade, comunidade, função urbana - 

considerando a cidade não mais como um lugar onde se mora, porém como 

realizadora de funções naturalmente produtivas com o retrocesso das atividades 

anteriores como complementares da principal.    

Neste sentido, o conceito histórico de cidade é gradualmente afastado das 

experiências e da consciência, pois, em parte impede certas populações a um 

convívio em comunidade ou sociedade saudável, relegando-os aos subúrbios 
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periféricos, justamente os que, além de constituir a parte numericamente maior da 

população, também são os protagonistas mais diretos da chamada função urbana 

(ARGAN, 1998, p. 231). 

E segue exemplificando a partir de uma obra de Jackson Pollock (1912-1956), 

por volta de 1950 com a referência de um grande mapa marcado por texturas 

homogêneas, linhas, pontos coloridos, traçados que se cruzam e se interrompem, 

recomeçam e que ao final apresentam sinais aparentemente privados de qualquer 

significado entre os elementos da composição (ARGAN 1998; ARNHEIM 2013).  

Impossibilitando tal percurso a ser igualmente percorrido por mais de uma 

pessoa e ou refeito em igual circunstância, dadas às observações e situações que 

se apresentam no caminho como motivos conscientes ou não em relação às 

mudanças de perspectiva. No entanto, torna-se plausível entender e até mesmo 

aceitar que individualmente ao analisar o próprio comportamento, notar-se-á a 

escolha ainda que de maneira involuntária por caminhos diversos. E que tal 

condição, nos permite perceber o significado de estar inserido no contexto da cidade 

(ARGAN, 1998, p.232).  

Os mapas, portanto, tidos como fundamentais para a prática da geografia, 

também podem ser interpretados pelo método iconográfico, como construções 

sociais as quais devem ser interrogadas por significados intrínsecos e sua 

capacidade de criar conhecimentos projetados para servir interesses particulares. 

Bem como as fotografias que a partir de seu status se revelam de grande 

importância às interpretações de tais métodos por permitirem além de demonstrar o 

lugar ou evento ocorrido, ajudar a construir significados conforme o que intenciona 

Kozel (2009) ao propô-los.  

Quanto aos ambientes construídos, estes também podem servir como 

representações simbólicas, pois implicam no exame das propriedades iconográficas 

pelos ideais específicos. Para Cavalcanti (2010, p.8 citado por Avila, 2020): 

 
  Os mapas mentais atuam como construções simbólicas, imersas em 

ambientes sociais, espaciais e históricos que referenciam elaborações 
singulares. São desenhos sem preocupação com a correspondência 
objetiva com o que é representado, não obedecem a regras cartográficas, 
embora possam ser utilizados para desenvolvê-las (CAVALCANTI, 2010, 
p. 08).  
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Dando continuidade com a analogia de Pollock (1950) por meio de suas obras 

e formado por percursos individuais, supondo agora conhecer suas motivações 

profundas, não há casualidades, pois os sinais quando emaranhados e observados 

atentamente revelam ordem, repetição do ritmo, medida de distâncias, uma 

dominante colorista, um espaço citadino, que apresenta um ritmo constante. Embora 

também sugira variações ao mudar, por exemplo, de figura, tons, ruídos, em 

diferentes momentos do dia/noite de acordo com o que está inserido em seu 

contexto (ARGAN, 1998, p. 233).  

Para Argan (1998, p. 233) cabe a seguinte indagação: - Como essa 

interpretação individual do espaço urbano pode interessar ao urbanismo? 

Previamente este autor sugere observar que nenhuma análise sociológica permite-

se ser seriamente efetuada, se não for precedida de uma base de análise 

psicológica. Pois a experiência urbana individual enquanto objeto de estudo, 

apresenta-se como o princípio de qualquer pesquisa sobre os modos de vida urbana 

de uma sociedade real.  

Em suas colocações, observa que: 

 
O que define, conserva e transmite o caráter de uma cidade é o impulso, a 
pressão ou apenas a resistência que cada um em sua esfera particular opõe 
a destruição de certos fatos sobre cujo valor simbólico ou mítico há um 
consenso geral (ARGAN, 1998, p.235).  

 
 

E embora não se possam excluir os valores sentimentais por meio de 

monumentos, por exemplo, em outros casos como as estruturas do espaço urbano 

isso já não se apresenta tão possível. E prossegue com o seguinte pensamento:  

 
Quando a cidade cessa de ser uma “unidade de vizinhança” em que todos 
se conhecem, quando cessam as razões de defesa interna e as lutas 
citadinas, que tornavam úteis as ruas tortuosas; quando a área urbana se 
estende e a atividade profissional do cidadão se desenvolve em todo o seu 
perímetro, então se começa a pôr ordem nos movimentos urbanos, 
procuram-se sistemas distributivos que permitam mover-se por linhas retas, 
classificam-se as direções de movimento (frente, atrás, esquerda, direita, 
irradiação de um centro) (ARGAN, 1998, p. 235). 

 
 

Quando ocorre a organização em perspectiva e conformidade com percursos 

retilíneos, vistas livres, distâncias claramente mensuráveis não se configura como 

urbana em relação à aplicação de princípios geométricos, porém o resultado de uma 
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reduzida classificação de tipos dos infinitos percursos possíveis e desejáveis. Ainda 

como o produto de uma nova concepção exigindo por meio da existência, uma 

correlação retilínea ou lógica dos atos, optando pelo caminho mais breve para 

chegar ao destino final eliminando o acaso ou possíveis surpresas e variações 

limitadas ao sistema. 

 

 
A cidade deixa de ser lugar de abrigo, proteção, refúgio e torna-se aparato 
de comunicação no sentido de deslocamento e relação, mas também de 
transmissão de determinados conteúdos urbanos (ARGAN, 1998, p. 235). 

 
 

Cabe contudo salientar para a obviedade em relação ao fato de que não se 

podem desconsiderar situações com conteúdos significativos envolvendo valores 

ascéticos e místicos, leis, autoridades, personalidades, monumentos. Acrescenta-se 

a percepção ainda que breve ou em menor condição da arquitetura privada, como 

comunicadora de valores reais ou atribuídos, suscitando ao luxo, grandeza, 

condição social ou apenas econômica por parte de seus proprietários.  

Ainda apresentando a repetição de simbologias, de prestígio, tomados de 

empréstimo aos monumentos e modelos no contexto urbano. Fazendo uso das 

representações e grandezas decrescentes ou com seleções cada vez mais severas 

(já realizadas pelo tempo), fatos do antigo que conservam significados transmitidos 

no plano presente ainda que necessariamente diverso ou diferente do significado 

original. Tal plano é determinado a fazer com que o espaço não pareça deter-se e 

terminar, mas contrariamente, continuar em direção ao espectador a ponto de 

permitir a incorporação e entrega ao passado (ARGAN, 1998, p. 235 - 236). 

Dondis (2003, p. 14) coloca que visualizar, capacita a formar imagens 

mentais. Pois, lembramo-nos de um caminho que, nas ruas de uma cidade, nos leva 

a um determinado destino e para isso seguimos mentalmente uma rota que vai de 

um lugar a outro, verificando pistas visuais e recusando o que não nos parece certo, 

possivelmente voltamos atrás e fazemos tudo isso antes mesmo de iniciar o 

caminho. 

Quanto à gênese do lugar,  as pioneiras tentativas de Lynch (1968) permitem 

destacar a notória e importante qualificação ambiental promovida pelo planejador 

urbano (norte americano) o qual denominou como imageability.  
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[...] a qualidade apresentada por um objeto físico que lhe confere alta 
probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador, [...] 
pode também ser chamada legibilidade em sentido mais elevado o qual os 
objetos não são apenas visíveis, mas apresentados com grande força e 
intensidade aos sentidos (LYNCH, 1968, p.9-10).  

 
 
Em áreas disciplinares diversas como as oriundas da psicologia David Canter 

(1977) em sua obra intitulada “The Psychology of place” aponta o lugar como uma 

unidade sócio-física para a experiência ambiental constituindo um “pattern” (padrão) 

eco comportamental no ambiente em que se encontra inserido (CASTELLO, 

2007). Em um aspecto geográfico, trazido por Edward Relph (1976) observa-se o 

lugar com significância, ancorado em atividades e configurações físicas ao invés de 

como propriedade dessas características, porém de intenções e experiências 

humanas que as povoam. 

Castello (2007) observa o lugar como um espaço qualificado, percebido pela 

motivação em ter uma experiência quanto aos estímulos apresentados pelo contexto 

e considera as relações entre pessoas e ambientes, aproximadas por afinidade 

sugerindo a percepção de lugar a partir da natureza sócio-cultural – com recortes 

agrupados em narrativas, história, tradição; natureza morfológico-imagética – com 

dons naturais, estética, fama, representação de fantasia; natureza fruitivo-funcional – 

por conveniência, utilidade, fruição sensorial, refrigério, prazer (CASTELLO, 2007).  

A este processo Rakic e Chambers (2012) citados por Vela et al. (2017, p.30) 

apontam para uma nova tendência de personificação do lugar, envolvendo repensar 

a forma com que os cidadãos vivem, consomem e em última análise imbuem-se de 

seus espaços, colocando maior ênfase no processo da construção social de lugares 

baseando-se no sensorial como os sentidos citados acima, bem como os afetivos 

relacionados ao emocional e cognitivos descrevendo os aspectos mentais.  

Para Dondis (2003, p. 5) o processo de visualização ocorre por meio da 

consciência tátil incluindo além dos sentidos físicos, um intenso e fecundo contato 

com o meio ambiente, rapidamente intensificados e superados pelo plano icônico – 

capacidade de ver, reconhecer e compreender forças ambientais e emocionais.  

E Boullón (2006) corrobora ao mencionar Bartley (1978, p. 82) quanto às 

capacidades sensoriais do organismo humano, as quais respondem ao mundo 

externo a partir dos sentidos físicos, musculares, vestibulares e químicos que 

quando misturadas permitem a construção das imagens da paisagem. Pois, o 
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encontro do homem com a paisagem constitui um fenômeno espontâneo muito difícil 

de apreciar com exatidão.  

Interpretados como imagens espaciais a partir da percepção das pessoas em 

relação aos lugares já conhecidos, direta ou indiretamente, os mapas mentais 

podem também ser vistos do espaço vivido no cotidiano. Seja no momento presente 

ou passado, a partir de localidades espaciais distantes ou ainda formadas a partir de 

acontecimentos sociais, culturais, históricos e econômicos divulgados nos meios de 

comunicação. Vistos ainda como a representação do saber percebido e 

representado tal como é (ARCHELA et. al. 2004; SOUZA, 2014).   

Boullón (2006, p. 60) considera que dependendo da escala que se intenciona 

abranger, o espaço físico pode estender-se desde o universo até uma pequena 

parte da terra. E para que possa ser compreendido e dimensionado, tal espaço 

ainda que tangível, resulta quase que abstrato e difícil de compreender. Entretanto, 

dentro dos limites da capacidade perceptiva do homem, sem um referencial o 

espaço não existe. Neste sentido os modos de apreciar o espaço distinguem-se pelo 

tamanho dos objetos materiais ou por meio das distâncias que os separam, pois 

tanto tais objetos materiais quanto os espaços vazios que deixam possuem uma 

forma, a dos objetos pela sua massa e a dos espaços por sua forma, resultando em 

classes conforme seguem: 

 

a) Espaço plano: duas dimensões (comprimento e largura) servem para 

conhecer o tamanho das coisas; 

 

b) Espaço volumétrico: três dimensões (comprimento, largura e altura) se 

referem à forma dos corpos com massa; 

 
c) Espaço tempo: agrega as dimensões anteriores, representado pelo tempo 

que demora um observador a percorrer um espaço.  

 
Dando sequência às colocações, Boullón (2006) apresenta uma quarta 

dimensão a partir da intervenção humana enquanto observador equivalendo a 

classificá-la como dimensão subjetiva. Considerando a planificação e o uso dos 

atrativos turísticos por meio de um estudo minucioso quanto à qualidade espacial de 

cada lugar ao estimar ideias recorrentes aos tempos para cada permanência no 

local visitado. Para este autor a principal diferença a distinguir do espaço físico e dos 

demais é que o espaço tempo não é tangível.  
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Quanto ao planejamento os espaços são classificados como físico – real, 

potencial, cultural, natural, virgem, artificial e vital. E para o contexto do presente 

estudo julga-se importante destacar o espaço potencial – como a possibilidade de 

destiná-lo a algum uso distinto do atual.  

Para tanto tal espaço não existe no presente sendo sua realidade pertencente 

à imaginação dos planejadores para uso posterior. Bem como o espaço cultural, que 

se modifica com a intervenção do homem, destinado ao acondicionamento da terra e 

suas necessidades. Conhecido também como espaço que ainda pode ser 

caracterizado como artificial ou natural adaptado, conforme as ações que se fazem 

presentes no contexto e na intervenção (BOULLÓN, 2006). 

E quando voltado para o espaço turístico, permeiam-se pela presença e 

distribuição territorial dos atrativos, os quais, sem dúvida são a matéria prima do 

turismo conforme Boullón (2006). Recorrendo ao método empírico o qual se pode 

observar a distribuição territorial dos atrativos e da planta com o intuito de detectar 

as concentrações visíveis.  

Para Tuan (1980, n.p) citado por Campelo (2015, p. 52) o sentido de lugar é 

uma topofilia adquirida pela experiência, desenvolvimento e uso de todos os nossos 

sentidos ao longo do tempo. Bem como o conceito de apego ao lugar intimamente 

relacionado, pois implica experiências sensoriais, emocionais, cognitivas e 

subjetivas a um vínculo emocional que influencia os graus ou o enraizamento nele. 

Deste modo, são permitidos laços entre pessoas, paisagens e lugares os quais 

significados são construídos, desenvolvidos e atribuídos às características físicas.  

Em um dado momento alguns dos preceitos estabelecidos se fazem 

necessários aprofunda-se considerando os como contribuintes a esta pesquisa, 

como o capítulo a seguir versando a respeito da semiologia e suas especificações.  

 

2.6 Semiologia  
 

 

Para Oliveira (2005, p.89) toda imagem pode ser considerada um texto e esta 

é uma reflexão sobre a significação de textos não verbais. Trata-se de verificar “o 

que” dizem as imagens e ainda de tentar mostrar “como” elas falam. E prossegue 

apontando que “[...] é estético tudo o que pode ser perceptível por meio dos sentidos 

e sua satisfação” (OLIVEIRA, 2005, p. 121-122).  
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Inserido a este contexto tomou-se como forma de leitura e análise dos mapas 

mentais o método de interpretação proposto por Lima e Kozel (2009) o qual visa 

decodificar as expressões textuais e imagéticas por meio dos referidos mapas em 

sua construção e significado. O uso desta ferramenta na pesquisa exprime a 

possibilidade de alcançar certa liberdade de expressão por parte dos preceptores, 

por meio de suas experiências mais particulares. Segundo as referidas autoras, 

consistem em uma forma de “linguagem que reflete o espaço vivido representado 

em todas as nuances, cujos signos são construções sociais”.   

A consonância percebida com as constatações de Bakhtin (1986) e 

mencionadas por Souza et al. (2015, p.9) e Souza, (2014) permitem entender a ideia 

das representações como linguagens que refletem as experiências vividas pelos 

homens expressas por meio de ícones. Sendo tais representações passíveis de uma 

interpretação enunciada pelos mapas, apresentando caráter dialógico e 

evidenciando a relação entre os sujeitos no processo de (re)criação ao representar.   

Para o contexto desta dissertação a visão semiótica de Charles Sanders 

Peirce (1839-1914) foi adotada como norteadora e complementar aos estudos 

acerca da visualização de imagens, sendo uma possível interpretação a partir dos 

signos encontrados.  

Tal teoria semiológica remonta do início do século XX nos EUA com Peirce, 

como a filosofia científica da linguagem; na União Soviética na década de 20 o 

Círculo Linguístico de Praga unido aos artistas de vanguarda, os quais formalistas 

russos consideraram a semiótica como funcionalista de Roman Jakobson, além do 

Círculo de Bakhtin enquanto investigação da relação da linguagem entre cultura e 

sociedade. Outro colaborador destas narrativas trata de Ferdinan Sausurre no Curso 

de Linguística Geral (1916) apresentando a matriz da Semiologia sob a ótica da 

Europa Ocidental a partir dos anos 50 no Século XX. Inseridos neste pensamento, 

portanto os estudos semiológicos de Roland Barthes dentro de um sistema de vários 

momentos como na Filosofia por Platão, no conhecimento de medicina, linguagens, 

imagens, gestos, sons, espetáculos, ritos nas constatações de Barthes (1974) citado 

por Ramos (2008). 

Portanto, semiótica – do grego semeion, é entendia como a ciência geral dos 

signos, significação e a ciência que estuda todas as linguagens envolvidas na 

comunicação, associada à lógica com a função de classificar e descrever todas as 
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suas tipologias, ou seja, objetos, ideias e o próprio ser humano como entidades 

semióticas (OLIVEIRA, 2005, p. 17-17 e p.42; GONZÁLEZ, 1998, p. 27; NÖTH, 

2003, p. 24). 

As categorias para classificação dos signos encontrados tratam da 

“primeiridade”, “secundidade” e “terceiridade” oriundas dos temos inglês “Firstness”, 

“Secondness” e “Thirdness”. Para Peirce elas constituem a base de suas teorias por 

se tratarem dos termos que designam as “únicas três possibilidades de 

enquadramento de todos os fenômenos da natureza e da cultura”, incluindo o 

pensamento, os conhecimentos, e o próprio ser humano (OLIVEIRA, 2005, p. 43; 

GOMES & NAKATANI, 2019).  

Em síntese, dizem respeito à primeiridade – como a capacidade 

contemplativa do ser humano, o ato de apenas ver os fenômenos, o acaso, o 

espontâneo; secundidade – pela capacidade para distinguir e discriminar as 

experiências ou a reação aos fatos concretos; terceiridade – com a capacidade de 

generalizar os fatos e organizá-los em categorias (medição, crescimento e 

aquisição). Ainda as tricotomias voltadas para noções de ícone (qualisignos icônicos 

– cores, formas texturas, luminosidades, tons e tudo mais que dá qualidade ao 

signo), índice sinsigno (símbolos indiciais – relações de causa e efeito em dimensão 

contextual) e símbolo (legisignos simbólicos – construções convencionais e 

arbitrárias oriundas da cultura) permitem aproximar, inter-relacionar e aplicar a 

diversas áreas do conhecimento a Semiótica com as chamadas Ciências Cognitivas 

(OLIVEIRA, 2005, p. 43; SANTAELLA, 2012). 

Enquanto Vela et al. (2017) caracterizam a percepção como um emergir da 

construção de uma “narrativa visual” e suas possíveis representações em forma de 

signos representativos de lugares (cartazes, páginas da web ou qualquer outro 

suporte baseado em molduras de paisagem que o vincule ao seu consumo para fins 

promocionais), percebendo a semiótica como o estudo que se preocupa em como os 

signos se desenvolvem em nossa sociedade e para o campo da estratégia em 

transmitir a essência genuína do lugar de acordo com a simbologia da paisagem.  

Para tanto a paisagem assumindo um papel de significante usado para 

atribuir um significado positivo ao lugar e com isso concedendo ao local, vantagens 

competitivas e ou comparativas bem como preferências de escolha.  
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Contudo, os fenômenos oriundos do lazer e turismo, são entendidos como 

passíveis de constantes mudanças por meio da popularidade e preferências de 

atividades por grupos sociais, modificando o relativo sucesso de diferentes destinos 

turísticos, ao rastrear e/ou monitorar situações básicas e comportamentais. Visando 

a necessidade e entendimento dos padrões mutáveis, por parte dos fornecedores de 

produtos e serviços de lazer e turismo, conscientes das alterações dos mercados, a 

reagirem a elas quer sejam explicáveis e reconhecíveis, quer não (VEAL, 2011; 

SEVERINO, 2007). 

Para Panofsky (1991) os signos e estruturas do homem se apresentam como 

registros, pois expressam ideias separadas, no entanto realizadas pelos processos 

de assinalamento e construção. Tais registros têm como qualidade a de imergir da 

corrente do tempo e é precisamente neste sentido que são estudados pelo 

humanista, sendo este, fundamentalmente um historiador.    

 Nos estudos voltados ao turismo, conforme Berselli et. al. (2019) as 

representações semióticas entre signos e símbolos em relação ao patrimônio 

constituem-se como de grande importância para a comercialização das cidades ao 

considerarem especialmente identidade, cultura e memória dos envolvidos. 

Conforme Arnheim (2013, p.56) as condições dadas ao observador ao 

visualizar e posteriormente interpretar algo resultam a partir de sua percepção 

visual, habilidades técnicas, critérios de exatidão e interpretação de sentido, 

oferecidas por meio dos padrões de estímulo de modo simples, pois sob tais 

condições, o mecanismo receptor tende a certa liberdade para organizar os 

elementos na composição ocorrendo de modo isolado e particular.   

 Corroborando a este pensamento, Tuan (1980, p.90) e Lima e Kozel (2009, 

p.5) colocam que as ilustrações se apresentam sensíveis à experiência humana em 

relação ao lugar em que ocupam (no momento), pois a paisagem “aparece-nos 

através de um esforço da imaginação exercido sobre ela como dados sensoriais”, 

ainda que não estejam baseadas em precisas informações. Pois a existência é 

intermediada por símbolos e o homem como possuidor de uma alta capacidade para 

adaptar-se ao comportamento simbólico, ocupa-se da geografia na capacidade 

construtiva a partir das expressões do sujeito. 

 Em uma experiência diária ao longo de sua vida, as projeções visuais se 

encontram suplantadas e com um olhar amplificado. Porém inevitavelmente alguns 
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aspectos em detrimento de outros são mais bem detalhados durante a seleção das 

imagens pela memória do observador Arnheim (2013). Cada uma expressando 

diferenças conforme suas vivências e o caráter individual. 

 Além de mencionar que o registro por meio da fotografia como o método 

fielmente feitor de uma imagem, no entanto não substitui o fazer humano, ainda que 

quando aplicado à imagem que se quer transmitir em textos científicos, dicionários, 

manuais técnicos, na qual a exatidão mecânica da representação pareceria 

obviamente ser considerada como a única exigência.   

 A fotografia para Arnheim (2013) alcança sua autenticidade em reproduções 

como as encontradas em cenas de rua, habitat naturais, texturas, pinturas e 

expressões momentâneas. Necessita-se considerar neste contexto as relações, a 

disposição acidental, qualidade total e o detalhe completo, ao invés da precisão 

formal, para que as interpretações de um desenhista - observador (transeunte, 

turista, residente) – não se torne uma probabilidade errônea ou imprecisa baseando-

se apenas no que ele consegue enxergar.  

Para este autor:  

 
A expressão comunicada por qualquer forma visual é apenas tão clara 
quanto os aspectos perceptivos que a transmitem. Uma linha delicadamente 
curva, expressa seu lance ou sua suavidade com a correspondente clareza. 
Mas uma linha cuja estrutura global seja confusa aos olhos não pode 
transmitir nenhum significado (ARNHEIM, 2013, p. 148). 

 

  

O conhecimento intelectual diretamente ligado à representação visual, 

frequentemente pode ser mal interpretado. Para tanto, a representação de objetos 

conforme Arnheim (2013) revela a significância das particulares propriedades 

quando o observador se afasta da aparência fotográfica e explora as imagens por 

meio do desenho manual, destacando as informações necessárias e ao mesmo 

tempo a harmonia do contexto.  

E para Mello (2015 p.41) citado por Gomes e Nakatani (2019), existe o 

considerar de que [...] podemos entender a semiótica enquanto instrumento 

metodológico para as pesquisas em Turismo como ainda pouco utilizadas frente ao 

seu potencial complexo e suas apreensões a respeito dos significados dos efeitos de 

sentidos, das experiências dos turistas e das estratégias de turismo. Também como 



 
 

63 
 

um exercício de interpretação dos signos partindo da vivência e saber do 

pesquisador. 

A predominância de análise semiológica na metodologia da pesquisa 

qualitativa para o turismo é considerada com importância por meio do olhar do 

pesquisador/interpretante presente nas interferências sobre o que será analisado 

devido as suas potencialidades. Ainda assim, aliando a com demais instrumentos a 

fim de conferir maior credibilidade aos procedimentos metodológicos enquanto 

inseridas nas pesquisas de acordo com Santaella, (2015).  

Para Barthes (2001) citado por Ramos (2008) o olhar do semiólogo deve se 

preocupar com a formulação de conceitos e se ocupar com o movimento da 

pesquisa, no intuito de possibilitar a junção entre teoria e prática em uma síntese do 

saber fazer amparado ao sentido histórico.  

A partir de tais colocações foi adotada a interpretação semiológica de Gregotti 

(2001) em consonância com os mapas mentais, como “produtos da imagem 

percebida ao analisar a experiência dos registros perceptuais do sujeito”, 

considerando a simbologia em sua existência. Tomadas tais explanações por base 

para o aprofundamento da presente pesquisa, por meio dos desenhos 

desenvolvidos pelos participantes ao longo de suas observações, vivências e 

experiências, enquanto residentes / moradores na cidade de Chapecó/SC e 

transeuntes / frequentadores, ainda que não diariamente das imediações sugeridas 

para a representação. 

Coube neste momento prosseguir para a descrição dos objetos de estudo 

elencados ao aprofundamento desta pesquisa. 

 

2.7 Apresentando a cidade de Chapecó – Santa Catarina  
 
 

Os estudos concernentes à história da humanidade em geral apresentam-se 

divididos em “pré-histórico, proto-histórico e histórico” como coloca Fortes (1990) e 

que por meio destes julga conveniente salientar o período de tempo entre 1641-

1917, ao qual ocorreram alguns dos acontecimentos adiante citados em referência 

às entidades históricas, situadas no tempo e espaço e, portanto objetos deste 

estudo. 
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Tendo como a pré-história o conjunto de estudos acerca do qual não 

possuímos o menor testemunho escrito, mas documentos arqueológicos; proto-

história – estudos dos acontecimentos ocorridos no período de tempo ambientado 

entre pré-história e história, com poucos textos e vestígios de referências, 

amparados também em contos lendários, sendo estes com fundamentos lógicos, 

passados de pais para filhos e/ou avô para netos; história – como a narração 

ordenada cronologicamente dos acontecimentos sociais, econômicos, intelectuais, 

políticos, ocorridos no passado, que influíram na existência do homem e podem ser 

comprovados por meio de documentos e/ou testemunhas idôneas (FORTES, 1990).   

Aos idos do ano de 1859 com o intuito de dar maior tranquilidade e segurança 

aos habitantes da região, garantindo a posse brasileira conquistada à duras penas, o 

governo do Brasil, criou a Colônia Militar do Chapecó/SC, instalada em Xanxerê – 

“Campestre da Cascavel” em idioma indígena, sediada até sua extinção, por volta de 

1909-1910. Tal instalação trouxe com seu funcionamento, não só confiança e ânimo 

aos habitantes de toda a região oestina, como orientou e valorizou o “caboclo”, 

fazendo-o se sentir dignificado pelo seu trabalho e posse da terra como proprietário 

integrado à sociedade. Além de permitir que outros povos, oriundos do Rio Grande 

do Sul e Paraná viessem a fixar suas moradas por estas terras. Denotando por meio 

destes e os que já lá habitavam “povoadores mais dedicados ao racionalismo do 

trabalho gerador de progresso, do que as lutas desatinadas, bestiais e idealistas” 

(FORTES, 1990, p. 51).  

Os ritmos do povoamento no oeste catarinense e na cidade de Chapecó 

foram se alastrando, iniciados por José Raymundo Fortes, mineiro, residente a 

época em Curitiba, porém vindo de Guarapuava - Paraná, onde se encontrava em 

uma expedição destinada a reaver moças raptadas pelos indígenas e punir estes 

que haviam fugido para o sul, chefiando um pequeno grupo de civilizados nos anos 

de 1838/1839, com fracionamentos das terras nas cabeceiras do riacho Passo dos 

Fortes. Tal pioneiro vendeu parte de sua fazenda de nome “Campina do Gregório” e 

a sangrenta “Revolução Federalista” ocorrida no Rio Grande do Sul, entre 1892 a 

1895, também contribuiu com um grande contingente de povoadores – gaúchos de 

várias querências, que atravessaram o rio Uruguai com suas famílias e 

esparramaram-se nas terras férteis e promissoras desta região, conforme descreve 

Fortes (1990).   
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Os indígenas Guarani e Kaingangues habitavam de modo sedentário em 

agrupamentos nos casebres de chão batido e cobertos com capim, folhas de 

palmeira ou taquaras encontradas em abundância na região. A localização 

direcionava para áreas sediadas entre os destacados rios Chapecó e Chapecozinho 

e também no Toldo Chimbangue nas proximidades do atual Rio Irani, de acordo com 

Fortes (1990). Com destaque para o Rio Uruguai, Irani e o Peperi-Guaçu (divisa do 

Brasil com Argentina), além dos riachos Passo dos Índios e Passo dos Fortes, os 

quais fazem passagem atualmente em um dos bairros na cidade de Chapecó/SC.  

Os silvícolas alimentavam-se de méis, frutas silvestres, carnes de animais 

selvagens e peixes, além de brotos, raízes, larvas e tubérculos. Cabe ressaltar que 

não havia plantio e criação de animais para a subsistência alimentar.  

 
[...] não tinham índole beligerante – fidalgo mordaz sem piedade (grifo desta 
autora), mas quando eram ou sentiam-se ofendidos, ou simplesmente 
desconfiavam do civilizado, sempre atacavam de tocaia. [...] de compleição 
forte e muito sadio. Grandes conhecedores do valor curativo através das 
plantas e ervas (FORTES, 1990, p. 25). 

 
 

E de Guarapuava/PR, José Raymundo Fortes, trouxe bovinos, equinos, 

muares (burros) e suínos, além de aves domésticas, dando início ao cultivo da 

pecuária local, que se multiplicou rapidamente e passou a atender as necessidades 

dos habitantes da região (FORTES, 1990).  

 A flora era coberta de vegetação abundante, mataria elevada, diversas 

espécies de árvores com destaque para a erva-mate.  

Quanto à fauna, sempre houve uma numerosa quantidade de animais de 

variadíssimas espécies, existentes no ar, árvores, terra e águas, insetos, aves, 

quadrúpedes, ofídios, peixes dentre outros. E a hidrografia apresentava-se na região 

muito bem banhada por numerosos rios e riachos de águas cristalinas, com grandes 

cardumes, além de pequenos lagos e lagoas (FORTES, 1990). 

Segundo relatos: 

 
Os primeiros habitantes do Chapecó/Oeste - SC, moradores localizados na 
Fazenda Campina do Gregório, mantinham um forte sentimento de 
solidariedade e valorização humana, principalmente entre eles. Acreditavam 
e confiavam nos seus semelhantes, aceitando em muitos negócios o “fio do 
bigode” - a palavra, como documento valioso (FORTES, 1990, p. 42).  
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Contudo, aos 25 dias do mês de Agosto do ano de 1917, Chapecó/Oeste – 

SC tornou-se município amparado na Lei nº 1147 e substituída posteriormente pela 

Lei nº 2574 de 19 de Novembro de 1984, sob a governança definitiva da jurisdição 

catarinense do Cel. Lauro Müller, a qual anteriormente era pertencente às 

Capitanias de São Vicente de São Paulo e Minas de Ouro e a Província do Paraná 

(LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, 2020).   

Cabe mencionar a observação de Corá (2020) que para os Kaingangs da 

Reserva Kondá e Toldo Chimbangue, localizadas em Chapecó/SC seria mais 

adequado escrever o nome da cidade como “Sãpe ty kó”, significando “chapéu de 

palha”. Pois conforme sua menção, não apenas estes indígenas foram apartados 

social e geograficamente (ambas as reservas se situam a margem na fronteira 

noroeste), mas também linguisticamente.  

Complementando, coloca que: 

 
[...] o homem branco comemorou os 103 anos do município (2020), 
observando uma peça legislativa de nº 1147 de 25 de agosto de 1917. A 
arte e o árduo exercício de sobrevivência kaingang nos lembra que o que se 
chama Chapecó já existia como espaço demográfico muito antes da 
chegada do imigrante branco que promoveu um verdadeiro genocídio 
étnico, que ainda hoje persiste, considerando a falta de políticas públicas 
para a saúde, a habitação e a existência kaingang (CORÁ, 2020).  

 

 

Instalada à sua sede em Passo Bormann em 14 de Novembro de 1917, 

ampliando o desenvolvimento de sua área territorial de mais de quatorze mil 

quilômetros quadrados e oportunizando o progresso comercial, industrial, 

agropecuário, educacional, sanitário e desportivo que permanece evidente até os 

dias de hoje (FORTES, 1990).  

A família Bertaso, dominava economicamente a região, passando também a 

exercer domínio político em defesa dos valores relacionados à manutenção da 

ordem e preservação dos interesses da comunidade, predominantemente italiana, 

por meio da ética do trabalho e do ideário religioso. Apoiados no projeto 

desenvolvimentista da região a partir da posse de um dos herdeiros – Serafim Enoss 

Bertaso (1908-1976) junto ao cargo de prefeito da cidade, restabelecendo a 

participação do grupo vinculado às empresas colonizadoras – com o auxilio da vinda 

de mais de oito mil famílias do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, bem como a 

exploração de madeira e industrialização em geral (HASS, 2007, p. 44). 
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Em função de conflitos entre políticos tradicionais e os novos políticos 
liberais, envolvendo a resistência a chegada do “novo”. Ou seja, a 
resistência às transformações relacionadas às mudanças políticas, 
econômicas e sociais que começaram a modificar a região, a partir da 
década anterior (HASS, 2007, p. 195).  

 

Nesta época o município, conhecido pela exploração de erva-mate e madeira, 

passava por grandes transformações em sua estrutura demográfica, econômica, 

social e política. O crescimento populacional – acentuado a partir da década de 40 

trouxe para a região, profissionais urbano-liberais, dispostos a disputar pelo poder 

local com a fração política ligada ao comércio da terra e a extração florestal (HASS, 

2007, p. 47).   

  Quanto ao lazer, a comunidade basicamente frequentava os eventos 

promovidos pelo Coronel Bertaso e com o incremento da urbanização, do comércio 

e as mudanças na estrutura política a partir de 1940, surgiu uma elite que passou a 

frequentar lugares só dela, que estava à frente dos grandes acontecimentos sociais 

da comunidade e era responsável pelas promoções de caráter político, esportivo, 

religioso e cultural, como relata a Sra. Amábile Fuccina para Hass (2007, p. 67).  

Destarte havia o café, a alfaiataria, a loja, a piscina, comunicação aérea 

partindo do Aéreo Clube de Chapecó, para fazer negócios em outros lugares ou em 

casos emergenciais para tratar de saúde, notadamente direcionados para a elite.  

As atividades culturais resumiam-se em idas ao cinema construído em 1943 

por meio de promoções e sorteios para atrair o público, também o carnaval mesmo 

sendo contrário aos ideais da igreja e dos padres locais. Além das jogatinas – 

pôquer, pife, canastra, bolão, sinuca, nos clubes e bares da cidade, os quais os 

homens passavam a noite enquanto suas esposas permaneciam em casa com os 

filhos e afazeres domésticos (HASS, 2007). 

As senhoras da sociedade e em alguns casos, esposas dos atletas, por sua 

vez, promoviam festas, bailes e chás de caridade, participando de assuntos locais, 

acompanhando suas atividades dedicando-se as atividades das questões sociais e 

cívicas, envolvendo a saúde e educação na filantropia. Geralmente com encontros 

no Clube Esportivo Chapecoense em 1938. O qual foi construído por meio da 

doação de um terreno por parte do Coronel Bertaso, que anos mais tarde mudou 

seu nome para Clube Recreativo Chapecoense – atuante até os dias de hoje. O 

clube passou a ser o local das festas e comemorações da comunidade que alguns 
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dos residentes especialmente a elite, frequentavam e uma de suas cláusulas 

compreendia a não permissão da entrada de negros no local (HASS, 2007).  

A extensão da cidade possui uma área de aproximadamente 624,846 Km², 

situada na mesorregião8 do oeste Catarinense com 224,013 habitantes (IBGE, 2020) 

e tem se destacado a partir do levantamento de oportunidades e análise das 

características da região (município e entorno), apontando para indicativos de 

oportunidades voltados aos micro e pequenos empreendimentos decorrentes da 

apreciação de características relacionadas aos parâmetros do cenário 

socioeconômico local, bem como os grandes empreendimentos, decorrentes da 

identificação de vantagens competitivas regionais (SEBRAE, 2018). 

E embora se apresentem descrições quanto ao tombamento e patrimônio 

material e imaterial no site da Fundação Catarinense de Cultura (cultura.sc.gov.br) a 

cidade de Chapecó/SC não é citada na menção de municípios e não deixa claro se a 

referida relação descreve todos os bens pois menciona em sua titulação “alguns 

bens tombados de Santa Catarina”.  

 

2.7.1 Contextualização dos objetos de estudo 
 

2.7.1.1 A Igreja Catedral Santo Antônio  
 
 

Do latin cattedra – que deriva do grego kathedra – na simbologia da igreja 

significa uma cadeira de prestígio prostrada em direção aos fiéis. O bispo 

como autoridade chefe da comunidade cristã é possuidor de três poderes – 

o ministério, o ensino e o juízo – sendo este último estendido à diocese 

como sede administrativa, guiando e protegendo a comunidade (EMROMA, 

2016). 

 

 

Nas celebrações dominicais desde os primórdios da emancipação, os fiéis 

chapecoenses dirigiam-se cedo para assistir a missa, celebrada às 6 horas da 

manhã e transmitida via Rádio Chapecó para demais comunidades próximas, 

seguindo os preceitos subordinados a religião Católica Apostólica Romana. 

                                                           
8
 Mesorregiões denominam-se como subdivisões dos estados congregando diversos 

municípios de uma área geográfica a partir da mensuração de similaridades econômicas e sociais. 
Criadas para fins estatísticos e planejamento público pelo IBGE, não se constituem como entidades 
políticas ou administrativas. (FECAM, 2020).   
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Entregue aos cuidados dos padres franciscanos, predominantes no município, 

enquanto que outra parte de valor expressivo, era adepta do culto protestante, ligado 

ao Sínodo Riograndense conforme Silva (1950, p.315) e Hass (2007, p. 72).   

Os processos de colonização utilizaram-se também dos serviços da Igreja, 

como aponta Hass (2007, p. 44) aliada dos donos do poder local, a fim de promover 

o desenvolvimento regional. Os costumes oriundos dos migrantes gaúchos nos anos 

20 passaram a exigir visitas mais frequentes por parte da Igreja Católica, com o 

padre fazendo visitações às pequenas comunidades, por meio de longas e difíceis 

viagens mato adentro em carreiros e picadas percorridos no lombo do burro. 

Suscitando com o desenvolvimento dessas comunidades a reinvindicação de 

uma paróquia nas localidades. Inicialmente a Igreja Católica pertencendo à Prelazia 

de Palmas, criada em 9 de Dezembro de 1933 pelo Papa Pio XI, sendo que a 

Paróquia de Santo Antônio foi criada em 13 de junho de 1931 por Dom Daniel 

Hostin, Bispo de Lages pelo decreto nº 6 da Cúria de Lages (HASS, 2007; SANTOS, 

2016; CATEDRAL CHAPECO, 2000).   

A construção da primeira igreja matriz na cidade foi feita em madeira e 

pintada a óleo entre os anos de 1938 e 1940, sendo sua localização 

majoritariamente na região central da cidade onde se encontra atualmente, apenas 

sofrendo reparos ou reconstruções, sendo uma dessas por conta de um incêndio em 

Outubro de 1950. Em seu entorno estão situadas construções memoráveis e que 

também se destacam como a escola Marechal Borman como uma das primeiras da 

cidade, a qual antigamente foi destinada ao presídio e delegacia municipal e nas 

proximidades o prédio da prefeitura como uma das mais antigas edificações públicas 

municipais. Também aos fundos da catedral está instalado o terminal de ônibus 

municipal e o camelô como referencias em termos de edificações do município.  

A criação da nova diocese com sede oficial em Chapecó/SC em Dezembro de 

1951 ficou sob a responsabilidade do Frei João Vianey Erdrich, com o lançamento 

da pedra fundamental da Igreja Matriz, atualmente Catedral Santo Antônio. E Dom 

Carlos Eduardo Sabóia Bandeira de Mello, Bispo prelado de Palmas foi quem 

inaugurou e abençoou solenemente a nova Igreja Matriz após 5 anos (08/12/1956) 

na ocasião dos 25 anos de fundação da casa paroquial, também residência do 

Bispo, Seminário Diocesano (1959) (DIOCESE CHAPECÓ, 2000; DESCUBRA 

CHAPECÓ, 2017).  
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A construção da igreja, após ser entregue aos Padres Franciscanos, deu 

início ao Catolicismo Romanizado na região dentro do padrão da “neocristandade 

populista”, pois antes da criação da diocese o trabalho pastoral consistia nas 

“desobrigas” dos padres itinerantes que visitavam as comunidades para a 

administração dos sacramentos (SANTOS, 2016; CATEDRAL CHAPECO, 2000; 

HASS, 2007). 

Tratava-se de:  

 
[...] uma Igreja com consciência de sociedade perfeita, preocupada com a 
conversão de todos e com a ortodoxia da fé, não ecumênica, 
sacramentalista; centrada na figura tradicional do Pároco, considerado 
como autoridade local junto das autoridades civis e militares; separada 
oficialmente do Estado, mas aliada a ele no projeto de desenvolvimento. E 
em relação aos indígenas e caboclos, já eram considerados marginalizados 
e pejorativamente denominados como “bugre” (HASS, 2007, p.45). 

 
 

Convém destacar que a igreja agia em defesa da sociedade capitalista e 

também combatia a modernização, a laicização e a secularização. Corroborando 

com este pensamento Diel (1996) coloca que: 

 
[...] os padres missionários foram os grandes impulsionadores do progresso, 
interessados no desenvolvimento da região, por possibilitar a igreja sua 
estruturação com espírito empreendedor, de grandes construções de 
salões, hospitais, escolas. Pois viam no caboclo o símbolo do atraso, 
acomodado e alheio a qualquer novidade, além da produção para sua 
subsistência ser pequena (DIEL, 1996, p. 154; HASS, 2007, p.46). 
 

 
Na aliança entre a igreja e a elite local, o vigário não era apenas liderança 

espiritual, ele também orientava a conduta política dos seus paroquianos, exercendo 

um papel significativo nas competições eleitorais, sempre trabalhando junto aos 

grupos conservadores. A igreja em suas preocupações com as questões sociais se 

posicionava junto aos membros do clero local em um tempo em que a voz do padre 

era lei. Deste modo alguns fatos ocorriam em benefício da igreja conforme descrito a 

seguir:  

 

[...] no dia seguinte, após o anúncio da criação da nova Diocese ao povo de 

Chapecó, o Coronel Bertaso, o prefeito Plínio de Nês e demais autoridades 

doaram a igreja uma quadra de terras na Avenida Getúlio Vargas (DIEL, 

1996, p.187; HASS, 2007, p. 199).  
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 Por ocasião do cinquentenário da paróquia (1956 – 2006), no ano de 1958 

quando Chapecó tornou-se Diocese, foi construída, também com o apoio dos fiéis e 

principalmente da elite local, a Casa Paroquial, Residência Episcopal além de um 

ginásio para os Irmãos Maristas – sendo este custeado com o auxílio financeiro do 

Estado (HASS, 2007, p. 198).  

  
A vida social girava em torno da religião. O padre em lombo de burro 
visitava regularmente a região, com as primeiras missas sendo realizadas 
nas casas dos moradores. As festas religiosas visavam arrecadar valores 
para a construção da igreja pela comunidade (que doava produtos e 
serviços de mão de obra) (HASS, 2007, p. 61). 

 
 

E em 08 de Dezembro de 1965, foi inaugurada (pela segunda vez por conta 

da primeira construção ter sofrido um incêndio com a perda total da edificação) 

durante as comemorações dos 25 anos da Paróquia de Chapecó, a atual Igreja 

Catedral Santo Antônio.  

Com uma área construída de mais de 2,5 mil m², é um símbolo histórico e 

artístico do município, projetado pelo arquiteto paulista Cristiano Betamin – o mesmo 

que projetou a Basílica de Aparecida em São Paulo (SANTOS, 2016).  

    Situada no centro da cidade, comporta duas torres de 40 metros de altura 

cada e quando vista do alto a Catedral possui um formato de cruz. Na mesma área 

construída, há uma gruta em pedra com as imagens da Nossa Senhora Aparecida, 

Nossa Senhora das Dores – única imagem salva após o incêndio e Nossa Senhora 

das Graças, aberta ao público (SANTOS, 2016).  

   Entre os anos de 1999 e 2000 a catedral necessitou de uma restauração 

externa e renovação da pintura, como se conhece atualmente, conforme vista na 

foto nº 1.  
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Foto 1 - Catedral Paróquia Santo Antônio 

 

 
 Fonte: Descubra Chapecó, 2017 – foto divulgação  

 

2.7.1.2 A Praça Coronel Ernesto Bertaso 
 

 

A praça é um local que reúne história, cultura, lazer e atua como ponto de 

encontro para eventos, manifestações e festas municipais em diversos segmentos 

como os políticos, esportivos e musicais por exemplo. Um local para o abrigo de 

feiras de arte, artesanato e ornamentações em datas comemorativas especialmente 

Páscoa, Natal e Ano Novo. 

Na cidade de Chapecó/SC sua extensão ocupa uma quadra inteira na 

imediação central e em proximidade aos demais objetos de estudo destacados nesta 

pesquisa. Possui em seu espaço vários objetos e elementos alusivos a homenagens 

e referências do contexto patrimonial, histórico e cultural do município.  

Tais elementos se distinguem em uma fonte luminosa com uma escultura 

abstrata em metal criada pelo artista plástico Xyko Bracht (s/d), uma placa em 

homenagem ao cinquentenário municipal (1917 – 1967), oferecido pelo Rotary Club 

Chapecoense. Um busto em homenagem ao Coronel Ernesto Bertaso e o 

pictograma referencial sinalizando a praça propriamente dita (DESCUBRA 

CHAPECÓ, 2017). 
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Oferece também área de lazer com parque infantil e jogos de mesa e 

tabuleiros, a galeria de artes, estrutura de banheiros e estacionamento em todo o 

entorno da quadra. As ruas que a circundam permitem acesso para diversos 

deslocamentos na cidade. A seguir a representação fotográfica do local na foto nº 2. 

 
Foto 2 - Praça Coronel Ernesto Bertaso e Catedral Santo Antônio - ao fundo 

 

 
Fonte: Descubra Chapecó, 2017 – foto divulgação 

  

Faz parte deste espaço, um mural destinado a contar a história do Ciclo da 

Madeira como o primeiro ciclo econômico e cultural da cidade entre as décadas de 

1920 e 1950. (DESCUBRA CHAPECO 2017).  Visto pela foto nº 3.  

 
Foto 3 - Conjunto Mosaico Esgrafiado - "Ciclo da madeira" – Esgrafiado mosaico 

     
Fonte: Descubra Chapecó, 2020 – foto divulgação 
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2.7.1.3 O Setor de artes visuais e cultura  
 
 

 O setor de Artes Visuais da Secretaria de Cultura de Chapecó objetiva a 

divulgação e integração com o cotidiano municipal, por meio do trabalho de Arte-

Educação, nas promoções de eventos que valorizam e divulgam as artes em seu 

âmbito municipal e regional. Tais artes visuais permitem a contemplação às 

linguagens que transitam e se fundamentam na pintura, desenhos, gravuras, 

fotografia, cinema, escultura, instalação, arquitetura, além das possíveis 

interpretações por meio dos sentidos promovidos aos contempladores (CHAPECO, 

2020).  

 A Galeria de Arte Dalme Marie Grando Rauen, foi inaugurada em 21 de 

Agosto de 2002 e está localizada na Praça Central Coronel Ernesto Bertaso. O 

espaço é utilizado para exposições e promoção dos trabalhos artísticos 

chapecoenses nas artes visuais, tornando-se uma referência em Santa Catarina 

(CHAPECO, 2020).  

 Já a inauguração da Galeria do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de 

Nes, aconteceu no ano de 2012, com o objetivo de oferecer um espaço destinado 

para exposições e difusão das artes visuais. Além de proporcionar uma integração 

junto da comunidade municipal, regional e em menores proporções nacionais e 

internacionais. Por meio da Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal - SECUL os 

artistas estão amparados em suas exposições individuais e coletivas, quanto aos 

trâmites burocráticos, montagem, monitoramento e divulgação destes eventos 

(CHAPECO, 2020).  

 

2.7.1.4 O monumento “O Desbravador” e o Memorial Paulo de Siqueira 
 

 

Em 25 de Agosto do ano de 1981, ano em que a cidade completava 64 anos, 

foi inaugurado na região central de Chapecó/SC um monumento em homenagem 

aos primeiros colonizadores que desbravaram e construíram a cidade, conhecido 

como “O Desbravador”. Idealizado pelo Sr. Vitorino Zolet e criado pelo artista 

plástico Paulo de Siqueira (DESCUBRA CHAPECO, 2017).  
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Em termos figurativos a imagem representa um homem, usando chapéu e 

trajes de referências gauchescas, o que associa sua imagem a um gaúcho também 

por conta da colonização. Em sua mão direita segura um machado, o qual simboliza 

o trabalho e na mão esquerda um galho de louro, com o intuito de simbolizar a 

vitória. O monumento construído em três meses em ferro, aço e concreto, 

corresponde a uma escultura que alcança 14 metros de altura, 5,75 metros de 

largura e pesa 9 toneladas (DESCUBRA CHAPECO, 2017).  

E conforme o Art. 3º do Decreto Municipal nº 38.545, de 27 de Fevereiro de 

2020:  

O Monumento "O Desbravador", construído em ferro e aço, sob uma base 
de pedras e concreto, destaca-se como um cartão postal de Chapecó, fruto 
do sentimento de progresso e desenvolvimento da cidade e consolidação de 
um processo histórico e de identidade local, homenageando os 
colonizadores que aqui chegaram e desbravaram com muitas dificuldades 
Chapecó e o grande oeste de Santa Catarina, constituindo-se, como um 
símbolo e marca do Patrimônio Histórico-Cultural do Município de Chapecó 
(LEIS MUNICIPAIS, 2020). 

  
 
Como pode ser visto na foto nº 4. 

 
Foto 4 - Monumento "O Desbravador" 

 

 
       Fonte: Descubra Chapecó, 2020 – foto divulgação 

 



 
 

76 
 

Ainda, conforme o Art. 4º deste mesmo referido decreto: 
 
O monumento não se resume apenas à estátua, mas ao conjunto de 
elementos em seu entorno, que compõem este processo de tombamento, 
como o Memorial Paulo de Siqueira, localizado na base do Monumento e 
que ocupa o espaço anteriormente utilizado como atelier e acervo deste 
artista, que expõe parte de suas obras, como esculturas, pinturas e 
esboços, fotografias e textos informativos e documentais. Oferecendo um 
panorama amplo e detalhado sobre a vida do artista. E a calçada em pedras 
portuguesas que representam a flora regional no entorno do Monumento 
(LEIS MUNICIPAIS, 2020). 
 
 

Em sua base, está instalada uma galeria com diversas obras e um memorial 

em homenagem ao artista plástico, pintor, paisagista, ceramista e escultor Paulo de 

Siqueira (DESCUBRA CHAPECO, 2017). 

Sob a Lei nº 4.891 de 13 de Outubro de 2005, denominado memorial “Paulo 

de Siqueira” (Chapeco, 2020), encontram-se obras de parte do acervo e objetos do 

artista doados ao município pelo amigo Dr. Ihunes Prieto.  

 Inegavelmente pela sua localização e constituição como referencial para a 

cidade por meio do seu homenageado tornou-se um importante espaço para 

visitação tanto dos residentes quanto de turistas contribuintes à difusão das artes e 

cultura local, contando estes com QR codes e links de acesso a informações tanto 

do artista quanto do monumento que o compõe (DESCUBRA CHAPECO, 2017).  

 A principal matéria prima de seus trabalhos é oriunda da sucata, daí a 

originalidade das peças e as linguagens artísticas adotadas, inspiradas geralmente 

em simbólicas figuras mitológicas com referências a lendas ou etnias. Além do uso 

de refugo de materiais como ferro, aço e alumínio. Siqueira mudou-se para 

Chapecó em 1972 e no dia 30 de Julho de 1996 veio a falecer, deixando como 

legado “sua arte e espírito de Dom Quixote” a continuar vivos na memória de todas 

as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele e suas obras, 

creditando a estas como veículos de comunicação acessível a todos (DESCUBRA 

CHAPECO, 2017). 

 

2.7.1.5 O Estádio Arena Condá 
 

 
Os clubes esportivos e recreativos conforme sugerem Silva (1950, p. 315) e 

Hass, (2007) surgiram na cidade de Chapecó aproximadamente nos anos 1940 com 
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o Grêmio Social Esportivo Chapecoense (1949); Sociedade 10 de Outubro (1951); 

Esporte Clube Chapecó (1948); Esporte Clube Cruzeiro (1951); Liga Esportiva 

Chapecoense (1951); Independente Futebol Clube (1948); Clube Esportivo 

Chapecoense (1938).  

As disputas promovidas a partir da década de 1940 eram animadas entre o 

Clube de Futebol Chapecoense e o Independente Futebol Clube. Nesta época as 

instalações eram um tanto precárias, “não havia arquibancadas e as pessoas 

assistiam aos jogos em pé ou sentadas em cadeiras que traziam de suas casas” e “o 

escritório do clube era uma pequena sala de madeira emprestada”, como relata o Sr. 

Arthur Salvador Badalotti a Nedel (2017, p. 14).  

O Estádio Regional Índio Condá foi inaugurado no dia 06 de Fevereiro de 

1980, com capacidade para 15 mil pessoas como sede principal da Associação 

Chapecoense de Futebol - ACF, sua mantenedora atual juntamente com a prefeitura 

municipal. A construção se deu a partir do campo de futebol, estruturas para 

arquibancadas, cabines de imprensa e por último a arena (NEDEL, 2017; ACF, 

2019).  

A nomenclatura é uma homenagem ao índio conhecido como Vitorino Kondá 

nascido em 1905 e um dos principais líderes dos Kaingangues, na luta pelos 

interesses do povo indígena ameaçado de perder suas terras para os colonizadores 

e governantes brasileiros. Os quais primeiro apossavam-se das terras e depois iam 

saber sobre a titulação por parte do governo.  

Tais povos habitam até os dias atuais partes da região oeste e noroeste de 

Santa Catarina.  E embora fizesse frente às lutas na região oeste, Vitorino Kondá 

vivia em terras vizinhas mais precisamente na cidade de Nonoai/RS e sua chegada 

se deu antes do homem branco civilizado conforme Nedel (2015).  

Desde a década de 1980, foram sendo conquistados vários títulos em que se 

destacam os estaduais (1977, 1996, 2007), a Taça Santa Catarina (1979), a Taça 

Plínio Arlindo de Nez (1995) e a Copa Santa Catarina (2006), além de importantes 

jogos para posterior ascensão do time (NEDEL, 2017; ACF, 2019).   

Devido aos destaques angariados nas competições estaduais e nacionais, as 

instalações apresentavam-se um tanto precárias e necessitando de remodelações 

para a expansão. Ocasionando, a partir do ano de 2008 até 2014 a reestruturação 
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das alas “Sul e Norte – Leste e Nordeste”, salas de imprensa e a arena em seu 

entorno, permitindo a ampliação e triplicando o espaço (NEDEL, 2017; ACF, 2019).  

No dia 28 de Maio de 2009, sob a criação da Lei Municipal nº 5.560, o Estádio 

Regional Índio Condá passou a ser oficialmente denominado “Arena Condá”, com 

capacidade atual para 20.089 pessoas sentadas (ACF, 2019; NEDEL, 2015).  

 Com o passar dos anos a intensão consistiu em investir em melhorias e 

ampliação além da construção de uma nova ala, onde atualmente encontram-se as 

cabines de imprensa e camarotes. Futuramente a melhoria visa cobrir as demais 

alas e colocar cadeiras em todo o seu entorno para possibilitar o aumento da 

capacidade para 40 mil lugares disponíveis a fim de poder abrigar competição de 

maiores proporções seguindo as exigências da Confederação Sul Americana de 

Futebol (CONMEBOL) (ACF, 2019).  

O ano de 2015 foi marcado pela resolução positiva do quadro financeiro do 

time, a diretoria de direito e de fato uniram-se oficialmente com a Associação 

Chapecoense de Futebol proporcionando a oportunidade de participações em jogos 

contra times internacionais e montagem do elenco com foco no campeonato 

brasileiro (NEDEL, 2017; ACF, 2019). 

Para 2016 as expectativas eram as melhores possíveis, a cidade estava 

mobilizada para presenciar um dos melhores momentos até então da existência do 

time por meio de sua participação na Copa Sul-Americana, o qual foi interrompido 

pelo fatídico acidente vitimando o time, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e 

convidados (NEDEL, 2017; ACF, 2019). Desde então o time seguiu nas competições 

que preenchem o calendário da equipe, participando dos campeonatos, obtendo 

vitórias e derrotas, mudanças nas diretorias e de jogadores. E neste ano de 2021 

voltou a fazer parte dos times da elite na série “A” pelo Campeonato Brasileiro.   

Aos licenciados as vantagens apresentam as mercadorias com etiquetas 

exclusivas e selos holográficos da ACF, trazendo consigo benefícios mútuos para 

compradores e vendedores além de auxílio especialmente financeiro ao time e a 

promoção da marca local e globalmente. Por meio da divulgação voluntária quando 

tais produtos são comercializados e levados para todos os lugares possíveis pelos 

compradores, sendo estes, turistas, residentes, passantes (ACF, 2019).  

A simbologia aplicada ao processo de construção e desenvolvimento de 

marcas de destinos, “destination branding”, representa a identificação cultural local, 
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produtos e serviços oferecidos pela região, além de consolidar a imagem do destino 

por meio de lembranças, associações e informações vinculadas ao local recordando 

acontecimentos através de valores emocionais. Devido aos acontecimentos foi 

gerada forte comoção mundial, a qual de certa maneira promoveu indiretamente a 

imagem da cidade (AAKER, 1998; PIKE, 2009; KELLER, 2006; PEREIRA, 

LIMBERGER & FLORES, 2018).  

Neste contexto a imagem do lugar está submetida a uma lógica pós-

modernista em que a capacidade de representação por meio de identidades 

territoriais são fundamentais no processo de renovação da competição entre as 

áreas. Portanto, projetar a singularidade de marcas e lugares com o intuito de 

competir em um novo mercado de serviços vai além do turismo e enfatiza a priori o 

consumo do espaço.  

E em consonância a o que Lynch (1997) pesquisou nas cidades Americanas a 

respeito das concentrações temáticas em pontos nítidos da imagem urbana, 

apontando para “esquinas cem por cento comerciais, porém culturalmente 

familiares, como um coração, o foco e o símbolo de uma região importante”. O que é 

percebido de maneira semelhante em uma das esquinas do estádio. Neste local se 

encontra a área temática em homenagem aos envolvidos no acidente e em seu 

entorno a vegetação, espaço residencial, e centros de serviços.   

A seguir a imagem vista de modo aéreo do estádio Arena Condá pela foto nº 

5.  

Foto 5 - Estádio Arena Condá 

 
Fonte: chapecoense.com (2018) 
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2.7.1.6 O átrio memorial Daví Barela Dávi  
 

 

Para Lynch (1997) as relações entre cidadãos e possivelmente turistas com a 

cidade e alguns de seus aspectos morfológicos, imagens, memórias e significados 

auxiliam tanto a percepção quanto ao espaço.  

Local de destaque ao lado do estádio Arena Condá, trata-se do Átrio memorial 

em homenagem ao “time campeão da Copa Sul-América 2016”, representado por 

uma imagem ilustrada na parede externa da ala norte do estádio, medindo em torno 

de 20 metros de altura por 16 metros de comprimento. Esta ilustração intitulada “Gol 

eterno” representa uma das homenagens às vítimas do acidente aéreo e foi criada 

pelo artista Paulo Consentino com a inauguração ocorrida em 22 de Dezembro de 

2017, momentos antes de mais um dos inúmeros jogos amistosos presenciados no 

estádio. Além da ilustração, pode-se ter acesso via QR code por meio de recursos 

de áudio, da narrativa de momentos do jogo e do gol, pela voz do comentarista 

Rafael Henzel (in memorian) (NOSTRACASA, 2017).  

Com área de 1826m² revitalizada pelo Grupo Empresarial Nostra Casa por 

meio do Programa “Chapecó Mais Bonita”, se encontra o “Átrio Memorial Daví 

Barela Dávi” (in memorian, como um dos homenageados dentre as vítimas do 

acidente), com destaque para a fonte localizada em seu interior representando o 

mapa da América do Sul – em alto relevo produzido pelo artista plástico Sérgio 

Coirolo. Além, estão dois pontos de luz localizados a sinalizar a cidade de 

Chapecó/SC – Brasil e Medellín – Colômbia, representando os laços de união entre 

as duas nações (NOSTRACASA, 2017). 

Contornando a fonte estão alinhadas 71 lâmpadas brancas e 71 quedas de 

água em alusão às vítimas com seus respectivos nomes descritos na borda da fonte 

bem como à sua frente o marco de pés e mãos (em concreto) dos quatro 

sobreviventes brasileiros. Nas proximidades estão plantados seis Ipês brancos 

também em alusão aos sobreviventes e ao milagre da vida (NOSTRACASA, 2017). 

Em frente a referida ilustração, porém no solo, está localizada a “cápsula do 

tempo”, um presente do Governo Colombiano e do Clube Atlético Nacional - 

Medelín. Em seu interior encontra-se um acervo de cartas e homenagens dos 

torcedores e simpatizantes do time da Associação Chapecoense de Futebol, com 

programação para reabertura apenas no ano de 2057 (NOSTRACASA, 2017).  
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Outro destaque neste espaço é uma placa em concreto com aplicações em 

metal seguida da representação de um rosto e uma frase em menção ao Sr. Davi 

Barela Dávi, como segue.   

A descrição deste local pode ser percebida por imagem na foto nº 6. 

 

Foto 6 - Átrio Memorial e Arena Condá – ao fundo 

 

 
Fonte: foto divulgação 

 

 

2.7.8 O Contexto museológico  
 
 
De modo contínuo, sucessivas transformações ocorrem aos museus com o 

passar dos anos tanto nos aspectos físicos como os documentais e acervos. Em 

relação às definições, tanto a internacional a partir do International Council of 

museums – ICOM (2001) junto a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), após sofrer algumas alterações em seu texto (1946, 

1974, 2001), quanto a nacional a partir do Estatuto de Museus pelo Decreto 
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Regulatório sob a Lei nº 11.904 de 14 de Janeiro de 2009 e Decreto 8.124 de 17 de 

Outubro de 2013, o definem, a saber: 

 
Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, 
difunde, interpreta e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu 
entorno, para educação e deleite da sociedade (ICOM, 2001). 

  

Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, para fins de preservação, 
estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções 
de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza 
cultural [...] (BRASIL, 2013). 

    
 

Conforme o Caderno de diretrizes museológicas - CDM (2006, p. 161), 

compreende-se que o museu trata de um espaço institucionalizado o qual permite o 

desenvolvimento de uma relação específica do homem/sujeito e o bem cultural.    

Quanto ao acevo museológico constituem-se por bens culturais, de caráter 

material ou imaterial, móvel ou imóvel, que compõem o campo documental de 

possível interesse do museu em uma perspectiva do estudo das sociedades e suas 

culturas. Tidos como um conjunto de objetos e/ou documentos de interesse e 

objetivo de preservação, pesquisa e comunicação (CDM, 2006, p. 110).  

O âmbito da coleção refere-se a um conjunto de objetos naturais e artificiais 

podendo ter sido reunidos por pessoas ou instituições ao perderem seu valor de uso, 

sujeitos a proteção especial. Mediante inventário apresentam-se a constituir 

conhecimento, salvaguarda e valorização dos bens culturais dos acervos, 

caracterizando-os por meio da descrição individual padronizada, identificação, 

classificação, análise, conservação, curadoria e exposição (CDM, 2006, p.160). 

Para tanto, são necessárias ações educativas e culturais por meio dos 

procedimentos museológicos, museologia – relação entre homem/sujeito e 

objetos/testemunhos; museografia – âmbito da execução dos projetos museológicos, 

que visam promover a participação, reflexão crítica, preservação e transformação da 

realidade social integrada à apropriação de uma cultura de musealização permitindo 

ao homem aprender a respeito do bem cultural, promovendo benefício à sociedade e 

determinando o papel social dos museus (CDM, 2006, p.161).  

Todas estas referidas ações encontram-se organizadas por meio de uma 

Política Estadual de Museus e seus eixos programáticos relacionados a seguir:  
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1. Capacitação e Formação 
2. Gestão 
3. Financiamento e fomento 
4. Democratização do acesso aos bens culturais 
5. Acervo 
6. Pesquisa 

 

Na terceira edição realizada na cidade de Chapecó/SC, o Fórum de Museus 

de Santa Catarina (2011), deu início às discussões das propostas para a 

composição do Plano Setorial de Museus.  

Já para o Sistema Estadual de Museus – SEM/SC, cuja coordenação está 

vinculada a Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura 

FCC/DPAC (24 de Abril 1979, Decreto Estadual nº 7.439) a atuação ocorre em rede 

sob o intuito de adesão voluntária, presente em 204 instituições museológicas, 

públicas e privadas no estado de Santa Catarina. Dentre as quais, universidades, 

centros de memória, museus públicos e privados. Tendo por missão a elaboração e 

coordenação do sistema de políticas públicas para o setor a partir do Decreto 

Estadual nº599 de 18 de Outubro de 2011 (FCCSC, 2018). 

No momento desta pesquisa para a dissertação por meio de visita ao museu, 

foi obtida a informação de que outro projeto está em andamento, porém carecendo 

de trâmites internos para sua oficialização e abertura ao público. Trata do Museu 

dos Brasileiros do Rio Uruguai – as obras iniciaram em 2016 e não foram 

concluídas, inoperante, portanto e sem previsão de funcionamento (CHAPECO, 

2020). 

E também o museu da Colonização de Chapecó – fechado atualmente para 

reparos e sem previsão de reabertura, antigamente situado na casa histórica da 

Família Bertaso, construída na década de 1920 em uma região central da cidade 

servindo além de moradia, também como escritório e tomadas de decisões 

relacionadas ao processo de colonização pela empresa Colonizadora Bertaso, Maia 

e Cia (CHAPECO, 2020). 

O processo de colonização foi um empreendimento do Estado em parceria 

com empresas privadas para ocupar um espaço pensado pelo poder público como 

de vazio demográfico. Estas empresas encarregaram-se em ocupar o local através 

da divisão e posterior comercialização de terras para os descendentes de europeus, 

em sua maioria, oriundos do Rio Grande do Sul, conhecidos regionalmente como 

“colonos”. Tal processo de colonização afetou negativamente as resoluções, pois 
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provocou a exclusão dos habitantes originários da região – indígenas e populações 

caboclas (DESCUBRA CHAPECO, 2017).   

 

2.7.8.1 O Museu de História de Arte – MHAC  
 
 
Entre os anos de 1944 e 1947 na ocasião da administração municipal do 

prefeito Serafim Enoss Bertaso, pelo Decreto-Lei nº 5, de 18 de Agosto de 1944 deu-

se o início da construção de um moderno prédio abrigando a Prefeitura, Câmera de 

Vereadores e a Sede da Comarca de Chapecó (LEIS MUNICIPAIS, 2007).   

 Atualmente, os referidos departamentos encontram-se juntamente ao novo 

prédio da prefeitura ou em sedes próprias. E neste referido local foi dada a 

possibilidade da ocupação por dois museus. 

 Sendo estes, o Museu de História e Arte de Chapecó – MHAC e o Museu 

Antônio Selistre de Campos – MASC com o parcial tombamento do prédio 

acontecendo a partir do Decreto-Lei nº 10.619 de 21 de Março de 2002. E o 

definitivo realizado em 27 de Novembro de 2007 pelo Decreto-Lei nº 17.594 (LEIS 

MUNICIPAIS, 2007).  

 A criação do Museu de História e Arte de Chapecó se deu pela Lei 5.661 de 

13 de Fevereiro de 2009 e seus acervos comportam arquivos do início do século XX 

até os dias atuais, com uma variada composição de objetos de caráter histórico, 

artístico, etnográfico e antropológico de diversas tipologias. Além de documentos 

textuais (livros, folhetos, periódicos), iconográficos (fotografias, desenhos, gravuras, 

pinturas e esculturas), cartográficos (mapas e plantas), mobiliário e industrial 

(máquinas e ferramentas, utensílios diversos) oferecidos para complemento de seu 

acervo.  

Embora a estrutura seja restrita, os espaços destinados para as amostras 

pelo museu buscam contar a história e a produção artística do Oeste Catarinense e 

em especial a cidade de Chapecó/SC, por meio da preservação da memória 

histórica (LEIS MUNICIPAIS, 2009).   

 

 

 

 



 
 

85 
 

2.7.8.2 O Museu Antônio Selistre de Campos - MASC 
 
 

Criado a partir da Lei 198 de 19 de Abril de 1978, com acervo de bases 

arqueológicas e etnológicas, compõe materiais de grupos caçadores - coletores e 

ceramistas das etnias Kaingang e Guarani Mbya. Tal acervo no momento de sua 

junção se deu por esforço do Juiz ao qual teve seu nome dado ao museu, quando 

este titulava a comarca de Chapecó, durante as décadas de 30 e 40. No referido 

acervo estão dispostos materiais arqueológicos que retratam os costumes indígenas 

e dos colonizadores por meio de objetos e fotografias (LEIS MUNICIPAIS, 2009). 

Conforme podem ser vistos pela foto nº 7 em que se destaca a fachada do 

prédio o qual os museus estão alocados atualmente. 

 

Foto 7 - Museus de História de Arte de Chapecó/MHAC e Antônio Selistre de Campos/MASC 

 

 
      Fonte: acervo da biblioteca pública municipal de Chapecó/SC (s/d) 

 
 
O acervo disposto para exposição busca demonstrar a representação e 

discussão dos diferentes grupos participantes no movimento de colonização, além 

dos aspectos históricos da casa, a partir de sua construção até o tombamento, bem 

como dos grupos majoritariamente presentes no Oeste de Santa Catarina, antes e 

após a chegada das empresas colonizadoras (CHAPECO, 2017).  
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           Diante do exposto a partir dos referenciais bibliográficos elucidados, foi 

possível avançar para a próxima etapa desta pesquisa com o desenvolvimento e 

aplicação da metodologia e suas atribuições. Conforme segue no capítulo 3.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia, em um nível aplicado, examina, descreve e avalia métodos e 

técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, 

visando ao encaminhamento e a resolução de problemas e/ou questões de 

investigação conforme descrevem Prodanov & Freitas (2013).    

Portanto se faz necessário compreender a descrição dos aportes 

metodológicos traçados para o alcance dos resultados propostos pela pesquisa em 

duas etapas, conforme descritas pelos procedimentos técnicos com o uso da 

pesquisa bibliográfica e documental a partir de registros disponibilizados em livros, 

artigos, meios eletrônicos e documentos, além de imagens devidamente creditadas 

em sites conforme os assuntos abordados, materiais impressos e acervo pessoal 

desta autora e de demais autores como instrumentos para investigação e análise.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa  
 
 

Quanto a sua natureza, esta pesquisa é considerada como aplicada, pois 

oportuniza que seus resultados apresentem possíveis soluções em relação aos 

problemas expostos com respostas às questões específicas que lhes são 

apresentadas. Sob o intuito quanto à busca de soluções referindo-se às questões 

empíricas da pesquisa conforme Prodanov e Freitas (2013).  

Quanto à abordagem, considera-se a qualitativa mais adequada por 

oportunizar a exploração de fenômenos em profundidade, condução em ambientes 

naturais sem fundamentação estatística. Para além destes conceitos o processo 

ocorre de maneira indutiva, recorrente ao analisar as múltiplas realidades subjetivas 

em uma sequência não linear (SAMPIERI et al. 2013).  
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Quanto aos objetivos, a pesquisa exploratória e descritiva foi considerada 

como norteadora devido à familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 

explícito ou construir hipóteses.  

E de acordo com Severino (2007) por sua realização empírica se encontrar 

em áreas com escassez de conhecimento, foco aberto à investigação de fenômenos 

culturais sociais, técnicos e históricos passíveis de melhor interpretação.  

Amparada nas colocações de Veal (2011, p. 29) identifica-se tal proposição 

para a área de lazer e turismo por seu caráter incipiente do ramo, a natureza 

mutante dos fenômenos estudados e a frequente separação entre pesquisa e ação. 

Pois para este autor: 

 
Lazer e turismo são campos de estudo relativamente novos, havendo a 
necessidade de mapear o território. Por essa razão, grande parte da 
pesquisa descritiva da área pode ser considerada exploratória: pois procura 
descobrir e descrever padrões de comportamento em áreas ou atividades 
que não foram previamente estudadas (VEAL, 2011, p. 29).  

 
 

Também por se desenvolver em condições naturais em que possivelmente 

tais fenômenos ocorrem, para serem, observados ainda que sem a intervenção e 

manuseio do pesquisador. Visando corresponder aos objetivos propostos 

inicialmente com a colaboração de residentes e representantes do trade turístico, 

cultural e urbanístico municipal em um espaço pré-delimitado em determinado 

recorte espacial na cidade de Chapecó/SC. O qual compreende o centro da cidade 

nas imediações da Igreja Catedral Santo Antônio e seu entorno bem como a 

extensão até o Estádio Arena Condá, o Átrio Memorial (ao lado) e seu entorno. 

Quanto à classificação dos procedimentos, foi utilizada a pesquisa de campo, 

a qual visa obter informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles, conforme Marconi e 

Lakatos (2017). Para tanto foi adotada a ferramenta dos mapas mentais de Kozel 

(2009). 

Neste contexto, cabe a ressalva de que para fins de complemento deste 

estudo foi estabelecida uma pesquisa em termos bibliométricos, portanto de modo 

quantitativo visando encontrar material contribuinte especificamente em forma de 

artigos científicos teses e dissertações voltadas para os assuntos em questão. Sem 

intenção de quantificar dados, atuou como contribuinte para a construção do 
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problema e definição da bibliografia e encontra-se no apêndice “A”. Posto que, deste 

modo esta dissertação não faz parte de uma pesquisa quantitativa em sua essência.   

Após os procedimentos acima descritos foi feita uma seleção de palavras e na 

sequência ocorreu a busca de dados que se deu a partir do referencial teórico e 

publicações em livros e ambiente virtual por meio de sites relacionados aos assuntos 

pesquisados e revistas científicas da área de turismo, arquitetura, urbanismo e 

geografia - com recorte temporal entre 2015 até 2020. Identificados e reconhecidos 

pela plataforma do Portal CAPES - Science Direct; SCOPUS Elsevier; Emerald 

insight; Taylor e Francis, BDTD a partir das expressões de busca denominadas: 

“iconography”; “landascape”; “iconography and landascape”; “tourism and 

iconography”; “tourism and landscape”. A visualização dos resultados deste 

levantamento pode ser feita a partir da tabela nº 2 (apêndice A) a qual demonstra os 

resultados apontados pela base de dados BDTD (2020) no referido recorte temporal.   

E na sequência a tabela nº 1, com os resultados das plataformas pesquisadas a 

partir dos artigos. 

 

Tabela 1 - Recorte temporal 2015 até 2021 - Artigos com palavra - chave ** 

Termos de busca SCOPUS 
Elsevier 

Science 
Direct 

Emerald 
insight 

Taylor e  
Francis 

“iconography”  1526 

125 (2020) 

1008*** 

28 (2021) 

100*** – (1) 

   5 (2021) 

4.611 

572 (2020) 

“landascape” 87.895 

12.943 (2020) 

157.575*** 

8.086(2021) 

10825*** 

298 (2021) 

89.946 

14.885 (2020) 

“iconography and 
landascape” 

82 361***- (1)                      
12 (2021) 

45*** 

1 (2021) 

2066 

268 (2020) 

“tourism and iconography”;  18 89***          
(1) (2021) 

40*** 

1 (2021) 

823 

105 (2020) 

“tourism and landscape”. 1880 

271 (2020) 

12.399* ***- 
(1)  

718 (2021) 

4024*** (1) 

52 (2021) 

15.317 

2.618 (2020) 

* Repetições dos temos de busca em alguma das procuras 

** Atualizado até 25 de Janeiro de 2021 

*** Recorte temporal 2015 até 2021 

Fonte: organizado pela autora, (2021) 
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3.2 Procedimentos metodológicos e interpretação dos dados coletados 
 

 

A pesquisa em sua totalidade quando bem conduzida permite dentre outras 

situações a análise do que se pretende estudar e posteriormente apresentar seus 

resultados.  

Outro fato importante a ser considerado, diz respeito à delimitação do foco da 

pesquisa, em virtude da amplidão do tema inicial. Nesta etapa vale rememorar o 

proposto nesta pesquisa tratando de Apontar potenciais elementos iconográficos 

para representação turística na cidade de Chapecó – Santa Catarina.  

Além de uma orientação semiológica, foram buscados direcionamentos 

amparados nas análises dos mapas mentais, que permitiram observar como se dá a 

visualização interpretativa como procedimento metodológico. O intuito neste 

momento foi de permitir o alcance de dados quanto à percepção dos participantes 

em relação ao espaço delimitado.  

 

 

3.2.1 Proposta de aplicação e análise da metodologia dos mapas mentais  
 

 

A leitura dos dados a partir dos mapas mentais procedeu com o uso do 

método interpretativo amparado em Lima & Kozel (2009) o qual teve por intuito 

interpretar os textos expressos pelos participantes durante a construção dos signos 

e significados por meio dos desenhos.  

Nas colocações de Gerhardt & Silveira (2009) os procedimentos 

metodológicos relacionados ao uso dos mapas mentais quando estipulados e postos 

em prática, tem por intuito testar a utilização ao aplicá-los, evitar possíveis falhas ou 

imprecisões, constrangimentos e exaustão dos participantes.  

Dentre as especificidades estão à estipulação do tempo destinado na 

confecção do desenho, escolha de um determinado período do dia, a população do 

estudo – podendo ser uma pessoa, um grupo, uma empresa e até mesmo 

moradores de um município. Quanto à interpretação, sugerem considerar critérios 

como faixa etária, diferenças sociais, heranças biológicas, culturais e educacionais 

pela possível construção das diferentes percepções em relação ao espaço que 
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ocupam ou que se encontram no momento da elaboração do mapa (LIMA & KOZEL 

2009; ARCHELA, GRATÃO, 2004).  

Para tanto em um primeiro momento, entre os meses de Julho e Agosto de 

2020 foram aplicados os mapas mentais com 7 participantes. Esta ação teve por 

intuito verificar os procedimentos metodológicos até então estipulados, testar a 

utilização definitiva por meio da aplicação de alguns exemplares em uma pequena 

população e evitar possíveis falhas ou imprecisões, bem como constrangimentos ou 

exaustão aos participantes, amparada nas colocações de Gerhardt & Silveira, (2009) 

a respeito destes procedimentos.  

Findada a etapa prevista para a coleta de dados do pré-teste por meio dos 

mapas mentais (desenhos) e respectivas análises, foi dada sequência a produção 

textual dos demais procedimentos desta dissertação, bem como foi dado início às 

análises dos referidos mapas e sua contextualização em consonância com a 

pesquisa para posterior avaliação prevista para o mês de Outubro de 2020. E com o 

aval positivo obtido na etapa de qualificação, foi possível dar prosseguimento as 

análises referentes aos mapas mentais e as etapas de conclusão da pesquisa 

contemplando o acréscimo de 8 (oito) novos desenhos oriundos de outros 

participantes. 

Portanto, seguindo a proposta metodológica com base em Kozel (2009) e 

Lynch (1997) foram considerados a todos os 15 participantes entre o período do pré-

teste/qualificação e a etapa conclusiva os seguintes passos: 

 

1) Definição dos participantes observando os diferentes contextos nos 

quais estão inseridos. Sob estes aspectos considerou-se a questão profissional, 

ambiente, demografia e aceitação em participar da pesquisa de maneira voluntária. 

Para, além disso, foi escolhido trabalhar com pessoas que estão envolvidas com os 

aspectos patrimoniais, culturais e ambientais da cidade de Chapecó/SC, tais como, 

colaboradores da Secretaria de Cultura e Turismo, arquitetura e urbanismo, 

prefeitura municipal e residentes embora em dado momento pelo cruzamento de 

informações podem enquadrar-se em mais do que um destes contextos.  

Dos quinze convidados (as) pensados a participar apenas uma participante do 

gênero feminino não deu retorno do desenho mesmo tendo em mãos o material e 

sendo feito por mais de uma vez o contato e solicitação a esse feito. E outra 
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participante também do gênero feminino se recusou prontamente a participar já na 

primeira abordagem tratando do convite, as quais deste modo foram prontamente 

substituídas por outros (as) participantes.  

Tais participantes diversificaram-se entre:  

Moradores/residentes - corretor de imóveis, designer, artesã, professora de 

ensino médio aposentada, engenheira e professora de artes;  

Trade turístico – diretoria de cultura e turismo CONTUR Oeste (voluntária); 

ilustrador participante de editais de incentivo a cultura; atuante na área de eventos 

voltados para o segmento do turismo; funcionária pública em áreas afins.  

 

2) Em um segundo momento foi definida a estrutura do material a ser 

entregue aos participantes, o que ocorreu por meio de uma folha em branco de 

tamanho “A3”, precedida por algumas informações referentes à instituição de ensino 

e nomeação da autora e seu orientador, mês e ano, titulação desta pesquisa e 

descrição da proposta como “Análise do mapa mental” e por fim um campo 

disponível para observações caso o participante julgasse necessário.  

De posse do material entregue, cada participante se permitiu efetuar a análise 

da paisagem proposta por meio dos mapas mentais. Tratando de identificar 

mentalmente e transcrever por meio do desenho e textos (conforme a necessidade) 

a sua interpretação pessoal a respeito do trajeto pré-definido e anteriormente 

mencionado.  

Objetivamente foi instruído a criar mentalmente um mapa e efetuar um 

desenho a partir do seu olhar ao observar como a cidade - neste trajeto pré-definido 

– se constrói mentalmente, quais os elementos identificados, possíveis pontos 

positivos ao turismo e suas contribuições inerentes. Visando deste modo, identificar 

como os mapas podem contribuir posteriormente nos estudos para a cidade. De 

modo intencional, o referido método pretende que o participante atue como um 

observador e transcreva suas visualizações por meio de um desenho, criando seu 

mapa mental em relação ao lugar percorrido.  

Nesta etapa todos os participantes foram colocados à vontade para o 

desenvolvimento dos desenhos podendo fazer uso tanto de imagens quanto de 

textos, cores ou um traçado mais simples em suas composições imagéticas. Ter 

conhecimento e assinar – quando em concordância o “Termo de consentimento” de 

informações quanto à divulgação apenas dos desenhos e dados profissionais por 



 
 

92 
 

serem interessantes à complementação da pesquisa e material de apoio referente 

aos “possíveis aspectos identificados durante o processo do desenho” como o 

conhecimento de um breve memorial para anotações caso julgassem necessário. 

Posto que nem todos fizeram uso do referido material, tratando estes, de breves 

dissertações quanto aos atributos encontrados ao longo do percurso.  

Devido às restrições e o necessário distanciamento social e justamente pelo 

acompanhamento ter de ser feito à distância os preceitos sugeridos por Kozel (2009) 

e Lynch (1997) acredita-se não foram totalmente acatados por parte dos 

participantes, possivelmente tão pouco mencionados à proponente em sua 

totalidade. No entanto ao passo em que foram apresentados aos envolvidos, 

prontamente ficaram esclarecidos como o tempo sugerido para o desenvolvimento e 

detalhamento do desenho de 60 a 90 minutos aproximadamente, além da escolha 

de um trajeto e a possibilidade em realizar a tarefa em um determinado período 

durante o dia no intuito de preservar o máximo de detalhes rememorados no 

momento. Bem como fazer uso de registros fotográficos (impressos e virtuais) e 

demais documentos permitindo informar detalhes dos locais desenhados como guias 

e mapas. Cabe salientar que devido aos riscos e as condições sanitárias 

enfrentadas em decorrência da pandemia ocasionada pelo Corona Virus Disease - 

Covid 19 (Portal Fio Cruz, 2020), o acompanhamento junto aos participantes foi 

desempenhado majoritariamente de maneira virtual – contato telefônico e por 

aplicativo (whatsapp) quando necessário para esclarecimento de possíveis dúvidas 

e somente entregue e recebido em mãos quando do início e fim da proposta de 

ilustração.  

 

3) Findada a etapa prevista para a coleta de dados e o atendimento 

quanto à interpretação das expressões textuais e imagéticas por meio dos mapas 

mentais (desenhos) e respectivas análises, foi dada sequência na produção textual 

dos demais procedimentos desta dissertação bem como se iniciaram as análises 

dos referidos mapas e sua contextualização em consonância com os demais 

preceitos estipulados para posterior avaliação.   

 Para melhor visualização do recorte espacial adotado, julgou-se coerente 

dispor da imagem do referido recorte. O que pode ser observada na imagem 

fotográfica nº 8.  
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Foto 8 - Roteiro proposto para os mapas mentais - via satélite 

 

 
Fonte: organizado pela autora a partir de Google Maps (2020) 

 

 Foram considerados neste momento os dois possíveis roteiros a partir do 

ponto de partida até o ponto final, por serem os que melhor representam o 

deslocamento entre um objeto e outro, destacados neste estudo.  

Descritos conforme segue:  

  
Trajeto proposto: Igreja Catedral Santo Antônio com deslocamento até o Estádio 
Arena Condá e Átrio Memorial.    
 
Objetos de pesquisa: Praça Ernesto Bertaso / Galeria de Arte / Catedral Santo 
Antônio / Museus / Desbravador / Átrio Memorial / Estádio Arena Condá.   
 
Roteiro 1: Catedral Santo Antônio – Rua Marechal Floriano Peixoto – Centro, Arena 
Condá – Rua Clevelândia, 656 E – Centro.  
Avenida Nereu Ramos - Rua Curitiba - Rua Condá  
 
Roteiro 2: Catedral Santo Antônio – Rua Marechal Floriano Peixoto – Centro, Arena 
Condá – Rua Clevelândia, 656 E – Centro.  
Avenida Getúlio Vargas – Rua Clevelândia 
 
Tempo estimado: 8 minutos – automóvel  
13 minutos – caminhando  
5 minutos - bicicleta  
 

O referido método utilizado para o desenvolvimento dos mapas mentais 

possibilita a análise dos elementos por meio de signos e simbologias descritos de 

maneira ilustrada e interpretações no espaço em que se encontram inseridas.  
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A partir destas constatações permitiu-se apresentar os resultados obtidos com 

a pesquisa conforme seguem no capítulo 4.  

4 ICONOGRAFIA E IMAGEM DO DESTINO: análise potencial da 
representatividade turística para a cidade de Chapecó – Santa Catarina 

 

O presente capítulo trata de expor os resultados obtidos na pesquisa empírica 

previamente fundamentada pela bibliografia.   

Amparada em Panofsky (1991) e Oliveira (2005), coube neste momento 

prosseguir ao cumprimento de um dos objetivos desta pesquisa, o qual versa a 

respeito da análise iconográfica dos objetos de estudo destacados como Igreja 

Matriz – Catedral Santo Antônio; Museus – MASC e MHAC; Monumento “O 

Desbravador”; Estádio “Arena Condá” e Átrio Memorial “Daví Barela Dávi” na cidade 

de Chapecó/SC por meio de observação de imagens fotográficas.     

Ao conceituar signos e símbolos Arnheim (2013) e Oliveira (2005) e Argan 

(1998), expressam conceitos formados por um significante tratando da sua forma e 

um significado como o conceito pretendido em consonância entre a comunicação e 

emissor. Para o caso dos objetos estudados, a representação se dá pelas 

edificações e os receptores sendo estes os turistas, residentes e atores do trade 

turístico nos momentos de contemplação das edificações.  

As informações, oriundas das linguagens figurativas, captadas pelos 

contempladores ocorreu por meios virtuais com a observação de imagens 

fotográficas, mapas, guias e roteiros impressos e digitais – cabe rememorar a 

impossibilidade de saída de campo em decorrência da pandemia em relação aos 

objetos destacados e seu entorno.   

Em concordância com González (1998, p.29), considerou-se que as 

edificações e seus significantes representam a expressiva substância por meio do 

signo, enquanto o significado aborda o que as edificações intencionam transmitir. 

Deste modo, valores, memórias, contextos inerentes a cada um dos objetos de 

estudo contextualizados. Também a simbologia representada como uma realidade 

aos sentidos que se pretendem ser expostos – a relação sentida entre edificação e 

contempladores.  

E com base em Panofsky (1991) e Turazzi (2009) e González (1998, p.24) a 

iconografia composta por seus valores icônicos são apresentados nas expressões 
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encontradas nos objetos por meio das posturas as quais representam. As imagens 

compõem significados a partir do alcance da semiótica e características por seu 

caráter anafórico – com o intuito de reiterar as expressões textuais que se destinam 

a contextualizar as edificações.  

Ao rememorar o cotidiano aos quais os objetos estão inseridos, cabe citar 

Panofsky (1991) e Turazzi (2009) a partir das intenções por meio dos signos quanto 

às próprias edificações, o contexto histórico, cultural e imagético aos quais se 

destinam, bem como a preservação das memórias inerentes a cada um dos 

contempladores – neste caso qualquer um dos transeuntes. Deste modo podem ser 

destacados além das simbologias por meio dos signos – nas edificações, o contexto 

histórico, as alegorias – representativas dos bens patrimoniais e de valor cultural por 

meio das edificações.  

Quanto às classificações descritivas das imagens e suas possíveis 

associações textuais amparada em González (1998, p.32), julgou-se conveniente 

analisar o fenômeno da linguagem escrita situado em aspectos articulados ao 

sistema de signos explanando a respeito de cada um dos objetos destacados 

conforme segue.  

 

Quadro 4 - Classificações descritivas e associações textuais - Catedral Santo Antônio 

Objeto de estudo: Catedral Santo Antônio 

Classificação 
Léxico – linguagem verbal 

Intensa circulação de pessoas em seu interior e 
entorno. Representativa das primeiras edificações no 
município e configurações urbanísticas. Homenagem e 
rememoração de acontecimentos e personalidades. 

Gramática – observação da arte figurativa, 
signos representados por linhas, formas e 
cores em um planejamento ordenado 
procurando atender regras as quais regem 
problemas de representação tratando da 
disposição correta dos horizontais e 
verticais, distância, luz e sombra.  

Cores suaves e formas geométricas compõe a 
edificação em alusão à o que se destina, imprimindo 
uma representação imagética de leveza e bem estar.  

Estilo – conforme a peculiaridade de cada 
artista ou quem criou a obra, edificação, 
escultura, monumento. Há uma 
contribuição dos criadores ao espaço e 
meio em que vivem, recorrendo ao 
patrimônio cultural e artístico. 

Uma das edificações mais antigas da cidade, remonta 
aos preceitos da religiosidade e culto às santidades. 
Os signos presentes encontram-se na vista aérea e o 
formato de cruz, os vitrais nas janelas com imagens 
sacras e a composição da edificação em harmonia 
com demais elementos na formação iconográfica onde 
se encontram. 

Fonte: organizado pela autora com base em González (1998)  
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Quadro 5 - Classificações descritivas e associações textuais - Praça Coronel Ernesto Bertaso 

Objeto de estudo: Praça Coronel Ernesto Bertaso  

Classificação 
Léxico – linguagem verbal 

Intensa circulação de pessoas em seu interior e 
entorno. Representativa das primeiras edificações no 
município e configurações urbanísticas. Homenagem 
e rememoração de acontecimentos e personalidades. 

Gramática – observação da arte figurativa, 
signos representados por linhas, formas e 
cores em um planejamento ordenado 
procurando atender regras as quais regem 
problemas de representação tratando da 
disposição correta dos horizontais e 
verticais, distância, luz e sombra.  

Ocupação em forma geométrica (quadra inteira), 
demais elementos em formato arredondado (espaço 
da obra esgrafiado e fachada da galeria), arte 
figurativa na escultura da fonte luminosa geralmente 
com iluminação em tom de verde em alusão às cores 
da natureza e simbologia eminente das cores do time 
de futebol o qual está presente em vários momentos e 
elementos em todo o município. O espaço conta com 
extensa vegetação, as quais se misturam com tons 
terrosos pelos bancos, calçadas e demais 
ornamentações. A iluminação presente diurna é 
natural e noturna se atem às cores em tons de verde 
pelo mesmo motivo supra citado e tons amarelados 
permitindo a sensação de bem estar e identificação.  

Estilo – conforme a peculiaridade de cada 
artista ou quem criou a obra, edificação, 
escultura, monumento. Há uma 
contribuição dos criadores ao espaço e 
meio em que vivem, recorrendo ao 
patrimônio cultural e artístico. 

A projeção auxilia na decodificação dos signos por 
meio dos elementos dispostos e suas significâncias. 
Em resposta a o que a comunidade espera, em 
relação aos eventos, momentos de lazer e apreciação 
tanto por turistas quanto por residentes. De modo 
intencional este espaço projeta a memorização da 
cultura, patrimônio e as ligações com as artes e suas 
diversas formas de manifestação.  

Fonte: organizado pela autora com base em González (1998)  

 
Quadro 6 - Classificações descritivas e associações textuais - Monumento O Desbravador 

Objeto de estudo: Monumento “O Desbravador” 

Classificação 
Léxico – linguagem verbal 

A percepção de movimentos do personagem ao 
demonstrar braços levantados e objetos em ambas 
às mãos, bem como suas vestes alusivas aos trajes 
que desempenham certo movimento ao se deslocar, 
intencionando a representação de uma possível 
caminhada ou a chegada deste referido 
personagem ao destino, neste caso a cidade de 
Chapecó/SC. 

Gramática – observação da arte figurativa, 
signos representados por linhas, formas e 
cores em um planejamento ordenado 
procurando atender regras as quais regem 
problemas de representação tratando da 
disposição correta dos horizontais e 
verticais, distância, luz e sombra.  

A colocação da escultura em local propício à 
visualização de transeuntes – turistas e residentes, 
evidenciando a iconografia por meio dos símbolos 
de pertencimento e identificação com o 
personagem. Seus traços marcados assemelham-se 
aos povos que fazem morada no município pelas 
suas descendências e permitem confirmar a 
simbologia quanto as diferentes figurações artísticas 
presentes nestes elementos.  

Estilo – conforme a peculiaridade de cada 
artista ou quem criou a obra, edificação, 
escultura, monumento. Há uma 
contribuição dos criadores ao espaço e 
meio em que vivem, recorrendo ao 
patrimônio cultural e artístico. 

Homenagem à simbologia do personagem e a 
intenção iconográfica ao retratar o elemento a partir 
de uma ideia representativa de uma pessoa.  

Fonte: organizado pela autora com base em González (1998)  
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Quadro 7 - Classificações descritivas e associações textuais - Contexto museológico 

Objeto de estudo: Contexto museológico 

Classificação 
Léxico – linguagem verbal 

Uma edificação imóvel, porém de grande significado 
histórico e cultural, com frequência razoável de 
público. Acontecimentos e exposições que 
intencionam movimentos e permitem criar um 
imaginário de cenas condizentes com a cidade.  

Gramática – observação da arte figurativa, 
os signos são representados por linhas, 
formas e cores em um planejamento 
ordenado procurando atender regras as 
quais regem problemas de representação 
tratando da disposição correta dos 
horizontais e verticais, distância, luz e 
sombra. 

De modo geral esta edificação faz uso de cores e 
formas em tons quentes tanto interna quanto 
externamente em alusão ao que se pretende expor. 
Ou seja, a simbologia exposta pela arte em sua 
maioria necessitando chamar atenção aos 
significados mais imponentes – neste caso o 
contexto histórico e imagético. A geometria da 
edificação remonta aos modelos espaços projetados 
para trânsito de pessoas ditas como elitizadas, 
neste caso a simbologia fica a cargo da localização 
– esquina central – tom forte na pintura externa a 
chamar atenção e destacar a edificação das demais,  

Estilo – conforme a peculiaridade de cada 
artista ou quem criou a obra, edificação, 
escultura, monumento. Há uma 
contribuição dos criadores ao espaço e 
meio em que vivem, recorrendo ao 
patrimônio cultural e artístico. 

As contribuições remontam em grande parte a partir 
do acervo destinado à visualização, apoiado em 
memórias e dados históricos. Os quais remetem 
simbologias e importantes ícones que fizeram e 
fazem parte do desenvolvimento do município. 
Deste modo servindo como aporte para 
caracterização dos signos e seus significados e a 
iconografia especialmente vista nas imagens que o 
acervo dispõe.  

Fonte: organizado pela autora com base em González (1998)  

 

Quadro 8 - Classificações descritivas e associações textuais – Átrio Memorial 

Objeto de estudo: Átrio Memorial 

Classificação 
Léxico –  Linguagem verbal 

Simbologia expressa pelos nomes dos envolvidos no 
acidente, identificação dos respectivos por meio de 
ilustração na parede, a titulação junto à Cápsula do 
tempo, a identificação das vegetações com os ipês, 
a placa em concreto com a representação do rosto 
de um dos personagens envolvidos e alguns dizeres.  

Gramática – observação da arte figurativa, 
signos representados por linhas, formas e 
cores em um planejamento ordenado 
procurando atender regras as quais regem 
problemas de representação tratando da 
disposição correta dos horizontais e 
verticais, distância, luz e sombra.  

Perceptível a partir da observação dos materiais 
utilizados para compor o conjunto escultórico sem 
expressão de cores variadas, mas nuances e tons 
semelhantes de uma mesma cor além das formas 
geométricas apresentadas.  
 

Estilo – conforme a peculiaridade de cada 
artista ou quem criou a obra, edificação, 
escultura, monumento. Há uma 
contribuição dos criadores ao espaço e 
meio em que vivem, recorrendo ao 
patrimônio cultural e artístico.  

Uso de materiais nobres, paisagismo e iluminação 
específica. De maneira intencional o espaço foi 
projetado para remeter aos bons momentos, 
convivência entre pessoas, signos relacionados às 
esferas do bem estar, memórias afetivas e coletivas. 
Preceitos elencados a partir do que se sabe ou se 
presenciou em relação aos homenageados. Quanto 
aos ícones, remetem aos personagens que se 
tornaram ídolos após os acontecimentos.   

Fonte: organizado pela autora com base em González (1998)  
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Os preceitos da iconografia tratam objetivamente da imagem e suas 

significâncias, portanto suscitando do emissor (escultor, historiador, artista, 

arquiteto...) o domínio dos elementos que as regem. Deste modo, González (1998, 

p.41) aponta o tema e motivo com o qual a obra se construiu e sua 

correspondência abrange a uma titulação, ou seja, o motivo pelo qual se reconhece 

por tal denominação.   

Para Oliveira (2005, p. 58) o código audiovisual pode ser usado como uma 

mídia para a massa populacional, mas o visual também pode ser assim entendido. 

Como no exemplo das artes sacras, em períodos históricos, nos quais a maioria da 

população não tinha a compreensão dos textos escritos, orientava-se pelos textos 

visuais por meio de códigos, que cumpriam o papel de disseminador dos conteúdos 

bíblicos.  

Entretanto para Panofsky (1991) a questão da temática seria uma ilusão 

literária ou ideia de representação, enquanto o motivo estaria mais adequado a cada 

um dos elementos formais constituintes do tema.  

Ao mencionar a respeito da figura – que representa aspectos físicos, 

caracterizações e indumentária; personificação – como a figura humana que 

demonstra a ideia abstrata ou algum elemento da natureza – representada pelos 

ipês ao intencionar leveza e renascimento diante da dor e sentimento de perda e 

atributos – a partir dos objetos reais definindo e caracterizando a personalidade 

figurativa. A este contexto tem-se o exemplo do semblante dos personagens 

ilustrados em uma das paredes do local. 

O atributo enquanto signo torna-se dependente da figura ao identificar sua 

história e identidade pelo fato de se tratar de um objeto como acessório, no entanto 

de fundamental representatividade, posto que sem este a figura poderia ser alterada 

quanto ao seu significado ou o que se pretende demonstrar no contexto.  

Quanto ao símbolo – que transcende a imagem – significante em referência a 

uma realidade – significado. A conexão percebida naturalmente se dá pelo 

envolvimento dos contempladores (turistas e residentes) ao identificar-se com o 

ocorrido de acordo com o que se pretendeu demonstrar – jogos, torcida, tristeza pelo 

acidente. Ao tratar da alegoria, têm-se as representações simbólicas como a fonte 
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luminosa com as 71 lâmpadas, os ipês, as ilustrações na parede e os nomes 

descritos.  

Quanto à imagem temática descritiva os elementos figurativos se 

apresentam como atemporais por seus estados de alma condizer com as 

simbologias a que se propõem, do mesmo modo como as referências as quais foram 

inspiradas as suas criações e a natureza que lhes é peculiar. Para o caso dos 

objetos destacados, isso se dá no percurso que se faz com o intuito de chegar 

nestes locais, o deslocamento e seu entorno. Quanto à imagem narrativa, é 

apresentada sob um conjunto de elementos relacionados entre si, os quais 

intencionam a menção a um feito e uma narrativa que conta uma história. Deste 

modo, ocorre um relato real ou imaginário inserido em um marco temporal e espacial 

em sintonia com uma ordem cronológica na representação de suas imagens, 

prevalecendo à ação do emissor a partir do seu ponto de vista.  

Corá, (2020) observa neste contexto a mesma situação anteriormente 

mencionada em relação ao emprego linguístico das nomenclaturas referenciando a 

população indígena. Pois, [...] aconteceu com o estádio e a Rua Índio Kondá que 

agora domesticados, se tornaram simplesmente Rua Condá e Arena Condá. 

Tratando da descrição, é suposto que as ações ocasionadas pelo tempo não 

se configuram temporariamente como relevantes elementos do discurso a ser 

explorado, entretanto, há uma concentração nos ornamentos escolhidos, materiais, 

formas e apelos figurativos e decorativos em relação a explicar os objetos e cenários 

de uma história tal qual são demonstradas.  

As colocações quanto ao texto e a imagem apresentam delimitações quanto 

à tipologia das relações ao supor a ideia de mera identificação do sujeito, por 

representar o fruto do que a leitura evoca na imaginação de seu criador quando este 

apresenta as analogias metafóricas bem como associações da memória somada ao 

emprego de signos linguísticos e artísticos. Quando inserido ao contexto desta 

dissertação, os objetos destacados permitem retratar edificações que contam 

histórias, memórias, cultura e patrimônio. Para o caso dos museus, além da 

salvaguarda dos pertences, também se constituem plenos de segurança as 

capacidades intelectuais como os saberes e fazeres responsáveis pelas 

transformações municipais por meio dos colonizadores, referenciados pelos 

memoráveis progressos desenvolvimentistas.  
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Contudo, é possível perceber a assimilação às colocações de Peirce (1893 – 

1914) ao contemplar as condições de visualizações junto aos fenômenos distintos e 

a discriminação das experiências, bem como a capacidade de generalizar fatos e 

organizá-los quanto aos preceitos da iconografia, signos e símbolos.   

Deste modo, nesta etapa se destacam demais registros referentes aos 

elementos iconográficos e bens patrimoniais que se vinculam aos pontos possíveis 

para apreciação pelos turistas, porém estes elencados por sugestão em sites de 

busca de destinos turísticos, guias turísticos e informes comerciais voltados para o 

turismo local e regional de maneira informal. Conforme observados no quadro nº 9.  

  
Quadro 9 - Relação dos bens patrimoniais da cidade de Chapecó (por sugestão*) 

Patrimônio Descrição Decreto de tombamento / Ano/ 
Leis/ Localização 

 
Memorial e acervo 
Paulo de Siqueira 
“Galeria de artes” 

Comporta algumas das obras 
e documentos, oferecendo 
um panorama amplo e 
detalhado sobre a vida do 
artista. 

Lei nº 4.891 13 de Outubro de 2005 
Lei nº 3.714 de 13 de Janeiro de 
1996.  

 
Praça Coronel 

Ernesto Francisco Bertaso 
Antiga Praça Tiradentes 

Considerada como a principal 
Praça da cidade por ser 
localizada no Centro em 
frente a Catedral Santo 
Antônio.   

Lei nº 10 de 12 de Maio de 1960, 
dispõe sobre a denominação de 
“praça”. 

 
 
 

Praça Emilio Zandavalli 
Pracinha do Marista 

 

Localizada em um bairro 
residencial nobre da cidade, 
em meio a prédios, escolas e 
a Arena Condá, é 
bastante frequentada por 
famílias. Não é um atrativo 
turístico, mas é um espaço 
muito arborizado e agradável. 

* “Chapecó mais bonita”.  
Lei Municipal nº 5.239 de 28 de 
Agosto de 2017 
Aos 101 anos da cidade a praça foi 
revitalizada por este referido 
projeto. Parceria entre prefeitura e 
Grupo Nostra Casa.  

 
Galeria de Arte  

Dalme Marie Grando Rauen 
 

 
Espaço para exposições e 
difusão das artes visuais 
referência em Santa 
Catarina. 

21 de Agosto de 2002 
Lei nº 5.100 de 31 de Outubro de 
2006, dispõe sobre denominação 
de imóvel público municipal.  

 
Museu da Imigração e 

Cultura Italiana 

Conserva a história, 
instrumentos de trabalho na 
agricultura, utilizadas pelos 
residentes no início do século 
XX. 

* Comunidade Colônia Cella  
turismo.chapeco.sc.gov.br 

Museu Tropeiro Velho 
tripadvisor.com.br   
guiasc.tur.br 

Guarda utensílios domésticos 
dos antigos residentes da 
cidade especialmente 
tropeiros que passaram pela 
região. 

* Linha Boa Vista de propriedade 
da Família Fonseca 

 

 

   Continua  
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Quadro 910 - Continuação - Relação dos bens patrimoniais da cidade de Chapecó (por sugestão*)  

 
Centro de Cultura Eventos e 

Artes Visuais 
Plínio A. Nes 

Espaços de lazer e 
entretenimento na visitação, 
vivências na cultura e demais 
eventos, socialização e 
negócios. 

Localização privilegiada, com área 
de 12.920m². Adm. Sec. Des. 
Econômico e Turismo.                              
chapeco.sc.gov.br 

 
Catedral Santo Antônio 
catedralchapeco.org.br 

Construída em madeira entre 
1938 e 1940 e destruída por 
um incêndio na noite de 04 
para 05 de Outubro de 1950.  

Localizada na região central da 
cidade em ponto estratégico e de 
fácil reconhecimento. 
 

 
Igreja São João Batista 

“Igreja da Serrinha” 

  
Conta uma história de 40 
anos de valorização cultural 
dos habitantes da região.  

* Linha Serrinha, próximo a 
principal entrada da cidade de 
Chapecó. 
descubrachapeco.com.br    

 
Igreja da Comunidade de 

Colônia Bacia 
Capela São Carlos 

Teve seu início em 1947 com 
a chegada dos primeiros 
colonos, procedentes do RS 
em sua maioria de origem 
italiana e praticante da 
religião católica. 

* Chama-se Colônia Bacia, devido 
ao seu relevo e está localizada na 
comunidade de mesmo nome. 
tripadvisor.com.br             

 
ECOPARQUE 
Parque público 

tripadvisor.com.br 
descubrachapeco.com.br 

Arborizado e sinalizado, 
permite praticar atividades 
físicas, área de recreação, 
academia a céu aberto e 
pista para caminhada/corrida. 
Palco com anfiteatro e coreto. 

* Localização brevemente afastada 
do centro da cidade, próximo ao 
policiamento e Corpo de 
Bombeiros. Espaço para 
apresentações. 

 
Floresta Nacional de 

Chapecó 
FLONA 

Unidade de conservação 
brasileira            

icmbio.gov.br 

Vasta área nativa, bioma de 
floresta e vegetação 
composta espécies nativas. 
Trilha e apresentação oral. 
Visitação pública suspensa 
(falta de estrutura) e para 
pesquisa mediante 
agendamento prévio.  

* Localizada entre Chapecó e 
Guatambu (32 km de distância 
aproximadamente). Área total de 
1.606,60 hectares.  
Administração pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). 

 
Rio Uruguai 
Divisa entre 

SC e RS 

Extensão: 1.770 km 
Altitude na nascente: 440 
metros 
Captação: cerca de 370.000 
km² 
Vazão média: 4.500 m³/s 

* BH: Bacia do rio Uruguai 
Principal cidade 
banhada: Uruguaiana (RS) 
Países (curso): BR/URU/ARG 

 
Mirante da Ferradura 

Goio-ên 

Local de pouco apelo turístico 
e pouco explorado. Rota Vale 
do Uruguai. 28 km de 
Chapecó/SC 

* Linha Alto Capinzal em direção ao 
RS pela SC-480. 
descubrachapeco.com.br 

 
Arena Condá 

O maior estádio da região 
Oeste, palco de grandes 
acontecimentos esportivos. 

Localizado na região central da 
cidade. descubrachapeco.com.br 

 
 

Tirolesa Interestadual 
Goio Ên 

Maior do Estado de SC 
(1300m).  
Pertence ao Cetro Náutico 
Faé. Plataforma de 
lançamento está na cidade 
Erval Grande /RS. 

* 25 Km do centro de Chapecó/SC.  
Fonte: Centro Náutico Faé 
descubrachapeco.com.br 

  Continua  
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Quadro 911 -  Continuação -  Relação dos bens patrimoniais da cidade de Chapecó (por sugestão*) 

Porto Goio-Ên em tupi-
guarani "muita água" ou "o 

que vem do rio fundo” 
Divisa entre 

SC e RS 
descubrachapeco.com.br 

Assim denominado, devido 
aos balseiros do ciclo da 
madeira, que passavam pelo 
local em suas rotas de 
negócios. Atualmente é um 
local turístico que oferece 
espaços de lazer, estrutura 
de restaurantes, Centro 
Náutico Marina Faé, prainha. 

* 2003 - Instituto Goio-Ên Fundeste; 
responsabilidade ambiental e 
compromisso com o 
desenvolvimento da região. 
2014 – “O Goio-Ên transbordou” - 
Margot Produções/Chapecó. O 
documentário relata as histórias de 
vida da marcante enchente de 
1965. 

Átrio Memorial 
Daví Barela Dávi 

Um espaço para eternizar e 
intensificar a solidariedade e 
o amor ao próximo e 
dedicado a contar a história 
de maior luto já presenciado 
por Chapecó/SC. 

* Ao lado do Estádio Arena Condá.  
Inaugurado em Dezembro de 2017  
nostracasa.com.br  

 
Complexo Poliesportivo 

Verdão 
VerCão 

Aberto à comunidade, 
oferece opções para a prática 
de várias modalidades 
esportivas, conta com um 
espaço destinado aos cães. 

* Localizado junto ao terreno do 
Estádio Arena Condá.  
chapeco.sc.gov.br 
descubrachapeco.com.br 

 
Feiras municipais 

(10 feiras livres cadastradas) 

Produtos de 
hortifrutigranjeiros, coloniais e 
agropecuários.  

* Ponto de encontro do produtor 
rural com o consumidor. Diversos 
endereços da cidade. 
descubrachapeco.com.br 

 
Mercado público 

Região Oeste 
descubrachapeco.com.br 

Produtos hortifrutigranjeiros, 
coloniais. Carece de público 
para a visitação e aumento 
da comercialização dos 
produtos. 

* Localizado próximo ao terminal 
rodoviário, brevemente afastado do 
centro da cidade.  
 

 

Pico da Placa 
descubrachapeco.com.br 

Ponto da cidade frequentado 
por pessoas para apreciar o 
pôr do sol devido a boa 
visibilidade.   

* Altos da Avenida Getúlio Vargas. 
Não oferece estrutura para turismo. 

 

Marco zero 
Centro geográfico 

descubrachapeco.com.br 

A partir deste todas as 
medições de distância 
relativas a ela são 
estabelecidas. Ex: distância 
entre os municípios e a 
capital. 

* Localizado na rótula em frente a 
Catedral desde 1984 – responsável 
pela organização numérica das 
residências de Chapecó/SC. 

 
Marco da Paz 

Parque Medellin 
Brasil-Colômbia 
30º no mundo 

10,80m 

* Inauguração  
Dezembro de 2017 

 

O marco tem a forma de um 
arco com um sino que 
representa a música da paz 
dos anjos e o arco a 
vida. Sua instalação em 
todos os continentes 
representa a fraternidade 
entre os povos. 
marcodapaz.org  

Idealizado pelo italiano *Gaetano 
Brancati Luigi, que nascido durante 
a Segunda Guerra Mundial busca 
lembrar aos homens dos cincos 
continentes a necessidade da Paz 
e a promessa de um mundo 
melhor. 

Gruta de Sede Figueira 
tripadvisor.com.br   

Imagem sacra e apoio para 
contemplação, pequenas 
quedas d‟água e trilhas.  

* Comunidade de Sede Figueira 

  Continua  
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Quadro 912 - Continuação  - Relação dos bens patrimoniais da cidade de Chapecó (por sugestão*) 

 
Painel do projeto “Ocupa 

Chapecó” 
descubrachapeco.com.br 

Crescente presença e 
intensidade do Graffiti e da 
StreetArt, foi criado um 
projeto dedicado a apresentar 
e divulgar as artes da cidade 
de Chapecó/SC e região. 

* Contemplado no Edital de 
Fomento e Circulação das 
Linguagens Artísticas de Chapecó 
2018. 
Rodrigo Cardoso, Guilherme Nunes 
Fernando Muswieck 

Painéis 
Crianças indígenas e uma 

canoa             
@digo_cardoso 

Temática relacionada à 
história da cidade. 
Urbanização e deslocamento 
cultural indígena. 

Pintados no novo elevado de 
Chapecó/SC. Contemplado pelo 
Edital de Arte Urbana 2020 Sec. de 
Cultura e Prefeitura Municipal.  

Painéis 
Cidade das rosas 
@digo_cardoso  

Temática relacionada à 
história da cidade. 

Título recebido na década de 
90 devido aos vários 
canteiros cheios de rosas 
construídos ao longo da Av. 
Getúlio Vargas.  

Pintados no novo elevado de 
Chapecó/SC. Contemplado pelo 
Edital de Arte Urbana 2020 Sec. de 
Cultura e Prefeitura Municipal.  

 
Painel 

Kanhgág jamã 
vy gé. 

“Aqui também é morada de 
povos indígenas” 

Metades clânicas conhecidas 
como “Kamé e Kairu” em 
homenagem a mitologia 
indígena Kaingang, com 
escrita bilíngue.   

Pintado no novo elevado de 
Chapecó/SC. Contemplado pelo 
Edital de Arte Urbana 2020 Sec. de 
Cultura e Prefeitura Municipal. Por 
Janaína Corá. 
barrigaverdenoticias.com.br  

 
 

Aurora Oestral 

Baseado nas cores do céu da 
região da cidade, 
especialmente pós 
tempestades.  

* Semelhante aos fenômenos 
Auroras Polares (Aurora Boreal – 
hemisfério Norte e Aurora Austral- 
hemisfério Sul).  

 
Trilha do “Pitoco”* 

*Homenagem ao cachorrinho 
que acompanhava os 

trilheiros 
descubrachapeco.com.br 

Um dos principais atrativos 
do ecoturismo do Grande 
Oeste. Além das cachoeiras, 
o local conta com uma área 
para camping e rapel. São 6 
quedas d´água com piscina 
natural, gruta e 
entroncamento de um 
córrego. 

* Localizada na Linha Alto Capinzal 
no Goio-ên,  fica a 
aproximadamente 28 25 km do 
centro de Chapecó em direção ao 
Rio Grande do Sul pela SC-480. 
Rota do Vale do Rio Uruguai (8km 
estrada de chão).Trilha com 
aproximadamente 3 km 

 

 

Parque Palmital 

Ângelo Sartori 

A escultura do ”homem de 
lata” feita pelo Artista Plástico 
Gentil Zanchet em 
homenagem a Sr. Angelo 
Sartori (pioneiro da região) e 
a caldeira a vapor representa 
o início do 
desenvolvimento da cidade. 

* 44000m² arborizado porém pouco 
cuidado pela prefeitura e 
população. Estrutura de lazer, 
esportes e área arborizada com 
espécies nativas. 

descubrachapeco.com.br  

Terminal Rodoviário 
Intermunicipal  

“Raul Bartolomei” - 1992 

O monumento “O Viajante” 
faz a ornamentação da parte 
externa e na parte interna 
estão expostas outras obras 
de artistas locais.  

18 viações atuantes, 20 
plataformas de embarque e 
desembarque. 
rodoviariaonline.com.br 

Parque das Palmeiras 
Beleza Natural 

Possui trilhas de 
calçada entre as palmeiras 
para caminhadas, academia 
aberta, parque infantil. 

*Carece cuidados e policiamento. 
Estrutura para confraternização. 
descubrachapeco.com.br 

   Continua  
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Quadro 9 - Continuação - Relação dos bens patrimoniais da cidade de Chapecó (por sugestão*) 
 

 
Biblioteca Pública Municipal 

Neiva Maria Andreatta 
Costella 

O espaço tem como Objetivo 
atingir o maior número de 
usuários em todas as idades, 
fornecendo informações 
técnicas, científicas e 
sociológicas para a difusão 
da leitura e da literatura. 

* 18 de Novembro de 1940 
17 de Agosto de 1984 homenagem 
Patrimônio Cultural de Chapeco 
chapeco.sc.gov.br/cultura 

 
Parque de Exposições 

Tancredo de Almeida Neves 
EFAPI 

Reconhecido como um dos 
melhores parques de 
exposições da região Sul do 
Brasil e o maior de SC. 
Oferece a Exposição da Feira 
Agropecuária Industrial e 
Comercial, uma das maiores 
feiras multi setoriais do país.  

* 210 mil m², que permitem 
viabilização de eventos o ano todo. 
Localizada no bairro Grande 
EFAPI. 
biblioteca.ibge.gov.br 

 
CEOM 

Centro de Memória do Oeste 
Fundação Universitária do 

Desenvolvimento do Oeste. 
FUNDESTE / 1968 

 

Programa de pesquisa e 
extensão com o objetivo de 
contribuir para o 
desenvolvimento regional 
aliando ensino, pesquisa e 
extensão e com foco na 
história e no patrimônio 
cultural.  

Vinculado a Diretoria de Educação 
Continuada e Extensão e à Vice-
Reitoria de Pesquisa, Extensão, 
Inovação e Pós-Graduação, da 
Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó (Unochapecó). 
instituição mantida pela 
Fundeste.unochapeco.edu.br 

Monumento 
“O desbravador” 

Calçada do entorno em 
pedras portuguesas 
representando a flora 
regional e memorial. 

Artigo 3 do Decreto nº 38.545  
27 de Fevereiro de 2020 
Publicação Nº 2379419 
Tombamento definitivo do 
monumento e dos bens culturais.  

Museu de História e Arte de 
Chapecó (MHAC)/ 

Museu Municipal Antônio 
Selistre de Campos 

Acervo arqueológico e 
etnológico Kaingangue e 
Guarani, registros 
fotográficos de momentos 
históricos da cidade. 
Construído em 1940 e 
tombado pelo IPHAN. 

Decreto nº 10.619  
21 de Março de 2002 (parcial)  
Decreto nº 17.594 
27 de Novembro de 2007 
(definitivo) 
leismunicipais.com.br 
turismo.sc.gov.br 

Museu da Colonização de 
Chapecó MCC 

Espaço de memórias, 
relacionamentos e interação 
de propriedade da Família 
Bertaso. Edificação Tombada  

* Lei Municipal nº 5.975  
06 de Abril de 2011,  
Decreto municipal nº 23. 949  
7 de Abril de 2011. 
leismunicipais.com.br 

Banda de Música do 2º 
Batalhão da Polícia Militar SC 

Chapecó 

Consideram-se de valor 
histórico ou artístico, obras 
intelectuais no domínio da 
arte e os documentos e 
objetos que estejam 
vinculados a fatos 
memoráveis da História.  

* Lei nº 14.695, de 2009 
Do Patrimônio Cultural/ Material 
Lei do tombamento estadual 
cultura.sc.gov.br  
leis.alesc.sc.gov.br  

Residência 
Vila Zenaide 

“Casa do Coronel Bertaso ou 
Castelinho” 

Importância histórica 
municipal. Construção civil de 
propriedade particular. O 
tombamento refere-se à parte 
externa e principais fachadas 
da edificação. 

* Processo nº 004/2018 
Decreto nº 36.196  
20 de Dezembro de 2018 
Livro do Tombo 
leismunicipais.com.br   

* Por sugestão leia-se: possíveis pontos turísticos ora indicados por sites relacionados ao turismo, ora 
por transeuntes que já passaram e avaliaram o local como turístico. Nesta pesquisa, mencionados de 
acordo com tais sugestões, porém sem formalização de tombamento ou leis de amparo e incentivos 
culturais e patrimoniais. 
Fonte: Organizado pela autora, (2020), a partir de endereços eletrônicos dos correspondentes 
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 Para além destas condições em destaque, a cidade foi reconhecida pela 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina como a “Capital Catarinense dos Eventos 

de Negócios”, pela Lei nº 14.071 de 31 de julho de 2007. Tal titulação justifica-se 

pelo recebimento anual de cerca de 180 mil visitantes e este expressivo mostra a 

consolidação na realização de eventos, ações e iniciativas de negócios de maneira 

contínua, impulsionando o crescimento em diversos setores, especialmente com 

destaque ao turismo (ALESC, 2007).  

 Coube também um breve reconhecimento quanto ao olhar dos respondentes 

aos mapas mentais, sendo estes residentes e representantes do trade turístico, 

conforme segue.  

 

4.1 O olhar dos residentes 
 

 

Os respondentes desta proposta considerados residentes somam um total de 

7 participantes, dentre os quais atuam em áreas diversas como engenharia de 

materiais, professora aposentada, corretor de imóveis, designer/artesã, celebrantes 

religioso, artista plástica e atuante no funcionalismo público. Em sua maioria não 

residem nas proximidades dos trajetos definidos, porém conforme informado fazem 

uso destes ao transitar pela cidade em seus deslocamentos quando sentem 

necessidade.  

 As percepções brevemente apontadas quanto ao trajeto mencionam a 

facilidade ao acesso, visualização de demais elementos, além dos destacados, 

poluição sonora razoável e poucas observações em relação à vegetação e 

paisagismo. Destaque para elementos não usuais como possíveis pontos para o 

turismo como edifícios comerciais e residenciais e unidades educacionais. 

 

4.2 O olhar do trade turístico e cultural 
 

 

Os respondentes desta proposta considerados atuantes junto ao trade 

turístico e cultural somam um total de 8 participantes, dentre os quais atuam em 

áreas diversas como secretaria de turismo, secretaria de desenvolvimento urbano, 

escola de artes e cultura. Em sua maioria não residem nas proximidades dos trajetos 
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definidos, porém com frequência conforme informado fazem uso destes ao transitar 

pela cidade em seus deslocamentos.  

As percepções brevemente apontadas quanto ao trajeto mencionam a 

facilidade ao acesso, visualização de demais elementos, além dos destacados, 

poluição sonora razoável e poucas observações em relação à vegetação, do mesmo 

modo que foram apontadas acima na opinião dos residentes. Bem como 

observações quanto a detalhes remetendo a pontos de apoio como semáforos, 

rotatórias, elementos figurativos com representações para o contexto em que estão 

inseridas.  

 

4.3 Mapas mentais e respectivas análises 
 
 

Conforme coloca Kjellman, (2019) a seleção das ilustrações para representar 

o objeto estudado, a ordem em que são colocados e como se apresentam são 

aspectos que podem afetar a leitura em sua compreensão e o modo que se 

intencionou representar.  

Pois ainda que sejam esquemáticas e caracterizadas por uma ambição 

científica superior em comparação às imagens de fantasia, o importante é não 

superestimar a objetividade destas imagens anteriores, justamente por não serem 

apenas parte de um regime epistêmico, mas também por compor um discurso 

ideológico que afeta a forma como os objetos são apresentados e interpretados. 

Conforme os objetivos da pesquisa e a partir da metodologia proposta por 

Lima e Kozel (2009), a seguir são apresentados os mapas mentais e sua posterior 

análise junto de uma breve descrição com a identificação dos aspectos observados.  
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Mapa mental 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 

 
Quadro 13 - Análise do mapa mental nº 1 

Participante: atuante no trade turístico local, diretora de cultura e turismo e CONTUR Oeste (voluntária).   

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – 
elementos 

Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; representação 
ilustrada e textual. Riqueza e atribuição de detalhes pertencentes 
aos espaços mencionados.  

Distribuição dos elementos Representação dos objetos sob uma interpretação da visão aérea.  

Especificidades dos ícones Detalhamento das edificações e elementos imóveis 
representativos; pouca representatividade de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Identificação apenas de uma avenida principal  

Objetos de pesquisa representados Praça Cel. Bertaso / Galeria de Arte / Catedral Santo Antônio / 
Museus / Desbravador / Átrio Memorial / Estádio Arena Condá.  

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Nada relevante ou marcante  
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Espaço com fluxo intenso de veículos. 
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Não identifiquei poluição.  
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados: X  Pouco conservados:  Conservados em parte: 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados: X  Pouco conservados:  Conservados em parte: 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): “O desbravador”, Prédio histórico, 
Catedral Santo Antônio e Monumento Indio Condá (próximo ao Átrio).  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 

 
Quadro 14 - Análise do mapa mental nº 2 

Participante: residente local, frequentadora das imediações do recorte espacial, professora de artes.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – 
elementos 

Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada e textual; tracejados sinalizadores.  

Distribuição dos elementos Representação dos objetos sob uma interpretação da visão 
aérea.   

Especificidades dos ícones Nenhuma especificação dos elementos imóveis e edificações 
representativas (ilustrada); nenhuma representatividade de 
paisagem.  

Outros aspectos e particularidades Identificação de duas ruas (textual); pontuou edificações do 
entorno dos objetos.  

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Praça Cel. Bertaso / MHAC / Galeria / Arena 
Condá / Átrio. Pontuou locais com legendas.  

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste:  
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Sim. Por estar localizado no centro da 
cidade de Chapecó a poluição sonora é constante.  
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Sim. Não tão significativa poluição visual 
mas existe, especialmente em dias de jogos.   
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 

Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): 

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 3 

 
 

 
 
 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 

 
 

Quadro 15 - Análise do mapa mental nº 3 

Participante: residente, designer e artesã, criadora de souvenires com temáticas da cidade.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Traços contínuos, figuras geométricas; representação 
ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Representação dos objetos sob uma interpretação da visão 
aérea.   

Especificidades dos ícones Especificação dos elementos imóveis e edificações 
representativas; pouca representatividade de paisagem. 

Outros aspectos e particularidades Sem identificação de ruas (textual); pontuou edificações do 
entorno dos objetos. 

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Praça Cel. Bertaso / Arena Condá / Átrio. 

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Combustão dos veículos e as folhas das árvores. 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: De veículos, de pedestres, muito som urbano.   
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Não que me incomodasse, existem muitas 
árvores que disfarçam a poluição visual.    
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Catedral Santo Antônio; O Desbravador; a 
praça.  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 
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Verso 
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Quadro 16 - Análise do mapa mental nº 4 

Participante: residente, designer e artesã, consultora de projetos  de Turismo, Cultura e Artes.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – 
elementos 

Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Detalhamento dos elementos imóveis e edificações 
representativas; nenhuma representatividade de 
paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Identificação apenas de uma rua; pontuou edificações 
do entorno dos objetos. 

Objetos de pesquisa representados Praça Cel. Bertaso / Galeria de artes / Catedral Santo 
Antônio / Desbravador / Átrio / Estádio Arena Condá.  

Apresentação de outros aspectos ou particularidades.  
Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste:  
Sim. Próximo ao prédio antigo da Secretaria de Saúde.  
 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste:  
Sim, na quadra da Igreja até o prédio da Secretaria de Saúde.    
 
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Sim, no entorno da praça.    
 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados: X   Pouco conservados:  Conservados em parte:  
 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Praça, Desbravador, Museu 
Histórico de Arte, Galeria Dalme Rauen, Fonte praça, Escola, Igreja Matriz Santo Antônio; 
Avenida Getúlio Vargas. 

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 5 

 
 

 
 
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 

 
 

Quadro 17 - Análise do mapa mental nº 5 

Participante: residente local, professora de ensino médio.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Detalhamento dos elementos imóveis e edificações 
representativas; representatividade de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Identificação apenas de uma rua; pontuou edificações do 
entorno dos objetos. 

Objetos de pesquisa representados Museus / Desbravador / Igreja Matriz / Praça Cel. Bertaso / 
Estádio Arena Condá / Átrio. 

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Nenhum odor identificado. 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Em partes do percurso bastante movimento 
de carros.  
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Não foi identificado. 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados: X  Pouco conservados:  Conservados em parte:  
Bens patrimoniais observados: X 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte:  
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Desbravador, Museu, Átrio e Estádio.  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 6 

 
 

          
 

 

 
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 
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Quadro 18 - Análise do mapa mental nº 6 

Participante: residente local, corretor de imóveis. 

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – 
elementos 

Traços contínuos, porém indefinidos e espaçados, figuras 
supostamente geométricas; representação textual e 
brevemente ilustrada. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Pouco detalhamento dos elementos imóveis e edificações 
representativas; pouca representatividade de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Não identificação ruas; pontuou edificações do entorno dos 
objetos. 

Objetos de pesquisa representados  Praça Cel. Bertaso / Desbravador / Átrio / Arena Condá 

Apresentação de outros aspectos ou particularidades  
Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Urina e bebida. 
 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Carros e caminhões, lojas com som. 
 
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Placas, lixo, obras inacabadas. 
 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
 

Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização):  

Observações e sugestões: local “feio” na região central , mórbido e apagado. 

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 7 

 
 

 
                                         
 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 

 
Quadro 19 - Análise do mapa mental nº 7 

Participante: residente local, engenheira de materiais.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – 
elementos 

Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Detalhamento dos elementos imóveis e edificações 
representativas; pouca representatividade de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Identificação apenas de ruas principais; pontuou edificações do 
entorno dos objetos com riqueza de detalhes. 

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Desbravador / Estádio / Átrio.  

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Sim. Coletores de lixo abertos, lixo no chão em 
alguns pontos. 
 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Sim. Veículos passando, intenso.     
 
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Nada que tenha me incomodado.    
 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados: X  Pouco conservados:  Conservados em parte:  
 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Ìndio em frente ao Estádio.  
Observações e sugestões: Uma rota para o estádio, talvez.  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 8 

 
 

 
                                         
 
 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 
 

Quadro 20 - Análise do mapa mental nº 8 

Participante: residente local, secretário de desenvolvimento econômico e turismo.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Detalhamento dos elementos imóveis e edificações 
representativas; pouca representatividade de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Identificação de ruas principais; pontuou edificações do 
entorno com alguns detalhes. 

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Desbravador / Estádio / Átrio / Museu/ Praça.  

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Não identificado. Alguns pontos de conflito na 
Nereu Ramos em frente ao CPC.  
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Trânsito intenso no centro.     
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Não identificado.    
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: Castelinho. 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X  
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Índio em frente ao Estádio, terminal de 
ônibus.  
Observações e sugestões: Precisa melhorar a infraestrutura das ruas e os locais para recebimento 
dos turistas.  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 9 

 
 

 

 
 
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 

 

Quadro 21 - Análise do mapa mental nº 9 

Participante: residente local, ilustrador e grafiteiro ativista cultural.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Figuras geométricas; representação ilustrada. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Sem detalhamento de elementos e paisagem.  

Outros aspectos e particularidades Identificação apenas dos objetos e tracejado da rua 

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Desbravador / Estádio / Átrio/ Museu/ Praça. 

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Não.  
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Carros passando.     
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Tem bastante placas e pouca arte / 
ilustração/grafite. Deveriam ocupar melhor estes espaços.     
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados: X  Pouco conservados:  Conservados em parte:  
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados: X  Pouco conservados:  Conservados em parte:  
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Nenhum. 
Observações e sugestões: Falta arte na rua, espaços para grafite, lazer e chamar as pessoas. 

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 10 

 
 

 

                                         
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 
 
 

Quadro 22 - Análise do mapa mental nº 10 

Participante: residente local, pouco frequentador das imediações do recorte espacial, gênero 
masculino. Celebrante em um canal online (padre).  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Detalhamento dos elementos imóveis e edificações 
representativas; sem representação de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Pontuou edificações do entorno dos objetos com riqueza de 
detalhes. 

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Desbravador / Estádio / Átrio/ Museu/ Praça. 

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Não identifiquei. 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Acredito que tenha muitos carros nessas 
ruas.  
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Não poluição, mas algumas placas em 
excesso, descuidadas.  
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados: X  Pouco conservados:  Conservados em parte:  
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Não identifiquei.  
Observações e sugestões: Um roteiro religioso na cidade e região.   

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 11 

 
 

 
                                         
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 

 

Quadro 23 - Análise do mapa mental nº 11 

Participante: residente local,  funcionário do museu e cultura.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Traços espaçados, representação textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Sem detalhamento e representação de paisagem. 

Outros aspectos e particularidades Sem representação de edificações e elementos. 

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Desbravador / Estádio / Átrio/ Museu/ Praça. 

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: As vezes tem cheiro de bebida e fezes perto do 
museu. 
 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Bastante movimento de carros. 
 
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Não. 
 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:   Pouco conservados: X  Conservados em parte:  
 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Museu, desbravador, igreja.  
Observações e sugestões: Poderia ter um roteiro para os turistas.  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 12 

 
 

 
                                         
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 
 

Quadro 24 - Análise do mapa mental nº 12 

Participante: residente local, frequentadora das imediações do recorte espacial, artista plástica.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Detalhamento dos elementos imóveis e edificações 
representativas; representação de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Identificação apenas de ruas principais; pontuou edificações 
do entorno dos objetos (prédios e casas ilustradas). 

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Desbravador / Estádio / Átrio/ Museu/ Praça. 

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste:  
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste:  
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste:  
 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte:  
 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:  Pouco conservados:  Conservados em parte:  
 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização):  
Observações e sugestões:  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 13 

 
 

 

                                         
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 
 

Quadro 25 - Análise do mapa mental nº 13 

Participante: residente local, serviços gerais. Secretaria de urbanismo. 

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Elementos imóveis e edificações; pouca representação de 
paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Sem identificação de ruas. Destacou elementos que não 
fazem parte dos objetos de estudo.  

Objetos de pesquisa representados  Estádio / Praça. 

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Fumaça dos carros e poeira.  
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Busina dos carros. 
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Não.    
 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados: X   Pouco conservados:  Conservados em parte:  
 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:  Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Igreja  
Observações e sugestões:  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 14 

 
 

 

                                         
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 
 

Quadro 26 - Análise do mapa mental nº 14 

Participante: residente local, funcionária pública. 

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Figuras geométricas; representação ilustrada e textual. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Detalhamento dos elementos imóveis e edificações; 
pouca representação de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Pontuou edificações do entorno dos objetos. 

Objetos de pesquisa representados Estádio / Praça.  

Apresentação de outros aspectos ou particularidades  
Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Não. 
 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Muitos carros passando e pessoas.     
 
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Não.    
 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:  Pouco conservados:  Conservados em parte: X  
 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Não identifiquei.  
Observações e sugestões: Teria que ter mais espaços de convivência para o público. 

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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Mapa mental 15 

 
 

 
                                         
 

 

Fonte: Pesquisa empírica (2020) 
 

Quadro 27 - Análise do mapa mental nº 15 

Participante: residente local, Secretaria de urbanismo prefeitura.  

Categoria de análise Considerações apontadas 

Representação imagética – elementos Traços contínuos e espaçados, figuras geométricas; 
representação ilustrada, rua tracejada. 

Distribuição dos elementos Observação do trajeto linear sob “vista aérea” 

Especificidades dos ícones Sem detalhamento dos elementos imóveis e edificações; 
sem representação de paisagem; 

Outros aspectos e particularidades Identificação apenas de ruas principais; pontuou edificações 
dos objetos com simbologia (asterisco).  

Objetos de pesquisa representados Igreja Matriz / Desbravador / Estádio / Átrio/ Praça.  

Apresentação de outros aspectos ou particularidades. Codificação das mensagens veiculadas. 
 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: Ruas com moradores, restos de comida e 
urina em uma rua.  
 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: Carros.     
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: Nada que tenha me incomodado.    
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:  Pouco conservados:  Conservados em parte: X 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização): Não identifiquei.  
Observações e sugestões: Mais informações nos locais para os turistas e moradores. Guias e 
roteiros.  

Fonte: organizado pela autora com base em Lima e Kozel (2009) 
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A partir do uso dos mapas mentais como ferramenta desta pesquisa, foi 

buscado aprofundar em relação às interpretações dos participantes e suas 

visualizações quanto à cidade em que residem ou frequentam.  Bem como 

amparada na semiologia com sua respectiva simbologia, significância e iconografia.  

Quanto à análise exposta a partir dos desenhos, percebe-se na perspectiva 

semiológica, o conjunto de linguagens e memórias transcritas, bem como a condição 

do participante ao passar pela experiência, possivelmente suscitando para um novo 

olhar por parte dos envolvidos.  

Outro ponto de destaque evidencia que embora o local de visualização seja o 

mesmo e os elementos estejam dispostos igualmente, as opiniões são passíveis de 

variâncias. O que ocorreu entre algumas ilustrações aos transcreverem os 

elementos. Entende-se este feito pela diferenciação entre os participantes entre os 

aspectos sociais, de gênero, vivências e memórias.  

Nestes casos, alguns elementos potenciais foram evidenciados em sua 

totalidade enquanto que outros apenas em parte dos desenhos apresentados. Sob o 

intuito de constatar os dados alcançados a partir dos elementos destacados e os 

demais, pode ser acompanhado o quadro nº 25 a seguir.  

 

Quadro 28 - Elementos destacados nos mapas mentais 

Elementos pré-definidos e 
destacados 

Repetições Observação 

Igreja Catedral Santo Antonio 10  

Monumento O Desbravador 11  

Praça Coronel Ernesto Bertaso 13  

Museus MASC – MHAC 7 Ambos ocupam o mesmo local 

Estádio Arena Condá 13  

Átrio Memorial 11 Praça da chapecoense 1 

Outros elementos apontados nos desenhos (relacionados e próximos aos destacados) 

Igreja Catedral Santo Antonio 

Escola Marechal Borman 6  

Galeria de arte 5  

Terminal de ônibus municipal 6  

Jardim da Infância  1 Ao lado da escola Marechal Borman 

Torre e Capela da igreja  1 40 mts e formato de cruz 

  Continua  
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Quadro 29 - Continuação - Elementos destacados nos mapas mentais 

Casa paroquial  1 Ao lado da capela 

Secretaria da saúde 1 Edifício em desuso 

Farmácia 1  

Faculdade 2  

Hotel Bertaso 2  

Camelô   4 Venda de produtos diversos 

Monumento O Desbravador 

Pedras “obstáculos” 
Simbologia em alusão às dificuldades 
enfrentadas pelos primeiros habitantes 

na chegada a cidade. 

1 Entorno da rotatória Av. Getulio Vargas 
diagonal entre igreja e museus.  

Rosa dos ventos  1 Marco zero da cidade 

Folha de louro 1 Simbologia em alusão à terra fértil de 
produtos de subsistência 

Machado  1 Simbologia em alusão ao trabalho a ser 
enfrentado 

Praça Coronel Ernesto Bertaso 

Fonte  2 Interior da praça Cel. Bertaso  

Painel/Mural do Ciclo da Madeira  2 Interior da Praça Cel. Bertaso 

Painel “Eu amo Chapecó” 1 Canteiro Central Av. Getulio Vargas em 
frente a praça e museus 

Agência dos correios 5 Ao lado da praça Cel. Bertaso 

Secretaria de educação 3 Ao lado da praça 

Livraria e papelaria 1 Ao lado da praça 

CPC – Centro profissional Chapecó 2 Edifício comercial de destaque 

Centro Comercial Itajoara Shoping 4 Primeiro shopping/galeria comercial  

Agência do INSS 2 Ao lado do shopping 

Prédio da prefeitura  3 Em sua segunda instalação, anteriormente 
sendo o prédio onde atualmente 

encontram-se os museus. 

Terreno baldio 1 Próximo a escola Mal. Borman 

Museus MASC – MHAC 

Polícia militar 1 Sede administrativa 

Rotatória  3 Canteiro central em diagonal a igreja 

Semáforo 2 Em frente ao museu/Av. Nereu Ramos 

Sorveterias 1 Região central prox. A igreja 

Lojas 1  

Bar 1  

Estádio Arena Condá 

Colégio Marista São Francisco 6 Em frente ao átrio 

 

 

 Continua 
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Quadro 2930 – Continuação - Elementos destacados nos mapas mentais 

CEDUP  1 Escola de cursos profissionalizantes 

Loja da Chape 2 Mudou de endereço durante a pesquisa 

Vitorino Condá – indígena 
homenageado 

1 Na rotatória em diagonal ao estádio 

Centro de eventos 3 Atrás do estádio 

Rotatória  3 Em diagonal ao estádio 

Átrio Memorial 

Pontos de luz  
Representação dos homenageados 

2 Interior da fonte no átrio 

Pontos de luz Medelin/Chapecó 1 No átrio 

Cápsula do tempo  
Representação de memórias afetivas 

2 No átrio 

Chalé do mel 4 Ao lado do átrio 

Prédios comerciais / residenciais 6 Durante todo o trajeto 

SDR 1 Não foi possível identificar este local – 
sem legenda  

Hotel 1  

Fonte: organizado pela autora, (2021) 

 

 

Outro quesito que chamou atenção e cabe pontuar está relacionado à 

menção que alguns participantes fizeram em relação às principais ruas pertencentes 

aos trajetos. Totalizando em 5 dos participantes, sendo que um destes apontou 

sugestões para o local, como feiras de arte/artesanato e culturais com vistas ao 

fomento de público e neste caso possivelmente residentes e turistas.  

Dentre demais apontamentos, estão demonstradas figuras alusivas à 

vegetação e ao paisagismo que percorre os trajetos e seus entornos, brevemente 

destacados em alguns dos mapas mentais. 

Compreende-se que o mapa mental que obteve a melhor descrição em 

relação aos detalhes e elementos destacados está representado pelo nº 1 e seguido 

pelos demais de nº 3, 4, 5, 7 e 8.   

Os que obtiveram menor descrição em relação aos detalhes são os mapas de 

nº 13 e 14. 

Os mapas que foram representados apenas por descrição extensa (escrita) 

estão referenciados pelos números 2, 10, 11 e 12. 

Dentre estes, o mapa mental de nº 6 foi representado pelo misto de escrita e 

simbologia por vezes de difícil compreensão. Porém acredita-se que sejam para a 
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representação dos elementos figurativos presentes no trajeto conforme a proposta 

para os mapas.  

E os mapas de nº 9 e 15 sendo representados apenas por simbologia 

figurativa em forma de estrela/asterisco com vistas a identificar os elementos 

destacados e demais, os quais o seu autor julgou conveniente e/ou necessário. 

Contudo, a relação que se percebe entre os mapas a partir desta análise diz 

respeito aos elementos potenciais, os quais mais se destacaram com a menção da 

Praça Coronel Ernesto Bertaso e do Estádio Arena Condá. Tais elementos são 

entendidos por esta pesquisadora como passíveis de maior representatividade aos 

olhos dos participantes envolvidos em termos de destaque positivo ao turismo por 

seus caracteres inerentes, ou seja, espaço de permanência, convivência e usufruto 

de momentos (eventos). Além do fácil deslocamento, segurança e demais pontos de 

apoio próximos a estes locais.  

Em contrapartida os elementos menos destacados por parte dos participantes 

foram os museus, suscitando o entendimento quanto à necessidade de possíveis 

ajustes e/ou melhorias quanto a sua divulgação, promoção dos espaços e ou 

inserção nos contextos municipais. Entende-se o momento atual como dificultoso a 

estes preceitos em função da pandemia, porém passíveis de ajustes futuros. Visto 

que sob o olhar do contexto voltado para o turismo, estes espaços destinados a 

preservação da memória dos citadinos é frequentemente visitado por turistas com o 

intuito de conhecer mais e melhor sobre a história, memória e cultura do local.  

De qualquer maneira e de modo geral entende-se que todos os elementos 

podem ser trabalhados em sua totalidade com vistas a se tornarem efetivamente 

referências indicadas como imagens junto à população e os visitantes de forma a 

contribuir com a cidade em seu âmbito turístico.  

Boullón (2006) acrescenta ainda que a relação estabelece uma dependência 

do objeto a respeito do sujeito, pois em definitivo é este que determina por meio de 

seu próprio juízo se o objeto possui ou não qualidades estéticas, adquiridas em 

diferentes elementos de um espaço físico. Somente, porém quando o homem 

aparece como observador acompanhado de uma atitude contemplativa dirigida a 

captar suas propriedades externas, aspectos e caráter particulares que permitam 

apreciar a beleza e fidelidade.  
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Em consonância com o turismo, Boullón (2006) e Xavier (2007) consideram a 

paisagem sendo interpretada com significado e agregação de valores ao serem 

percebidas, pois, permite aos observadores (turistas e residentes), certa 

identificação com o lugar e suas condições heterogêneas pela grande quantidade de 

elementos referenciados.  

Deste modo entende-se o motivo em elucidar determinados objetos de estudo 

junto ao contexto do município como pontos referenciais ao turismo bem como às 

consonâncias iconográficas e semiológicas apontadas no decorrer da pesquisa.  

Deste modo, acredita-se que até aqui se conseguiu estabelecer aos 

propósitos e o alcance dos objetivos elucidados e é permitido a partir disso, 

prosseguir para as considerações finais e o encerramento desta dissertação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Ponderando as especificidades em relação ao tempo, espaço e cenário atual 

disponível, considero que mesmo com a teoria amplamente utilizada e aceita, a 

pesquisa pode estar sujeita a novas investigações, suscitando analisar 

empiricamente os contextos propostos.   

O vasto campo multi; trans; e interdisciplinar oriundo dos estudos em lazer e 

turismo permitiram tomar maior conhecimento dos elementos naturais na cidade de 

Chapecó/SC a saber de que forma os resultados alcançados puderam contribuir 

com os roteiros pré determinados como elementos iconográficos.  

Deste modo entendo que o uso da semiótica quando aliada a outros 

instrumentos de pesquisa, neste caso tratando da análise das imagens e elementos 

iconográficos, contribuiu positivamente a partir de sua epistemologia como suporte 

na construção de um arcabouço teórico prático em relação ao turismo. 

Quanto ao método utilizado, acredito que foi possível identificar o contexto do 

olhar de quem atua no turismo, cultura, urbanismo, além dos residentes, ao observar 

ainda que mentalmente a cidade e como suas edificações são ou podem ser 

construídas mentalmente. E de que modo essa construção pode contribuir 

posteriormente nos estudos voltados para o enriquecimento do turismo local e 

regional.  

Pois os mapas mentais, como produtos oriundos da percepção do sujeito, 

conforme anteriormente mencionado, atuam junto à interpretação individual por meio 

do método iconográfico.  

Dentre estas construções interpretativas surgem os signos e as simbologias 

as quais permitem a projeção imagética, para o caso desta dissertação por 

fotografias e memória individual dos envolvidos.   

Bem como a simbologia imposta no ambiente edificado ao representar os 

elementos dispostos podendo servir como representações simbólicas, pois implicam 

no exame das propriedades iconográficas pelos ideais específicos aos quais se 

destinam.  

Do mesmo modo, os mapas ao serem expostos pelos participantes remetem 

às construções simbólicas individuais demonstradas de modo simples, porém de 
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grande valia justamente pelo entendimento que o participante pretendeu passar no 

momento da ilustração.    

Para Urry (2002) o olhar do turista implica em sua inserção em um contexto 

de imagens e tecnologias representacionais ao contemplar paisagens, ainda que 

estas não sejam as realidades vivenciadas diretamente, porém representações por 

meio de fotografias e demais mídias. 

A etapa empírica abrangeu os mapas mentais como ferramenta para o 

levantamento de dados teóricos e práticos em relação a o que se pretendeu 

desvendar a partir das ilustrações em referência a o que os envolvidos enquanto 

residentes e turistas tem em mente a respeito da cidade, seu contexto e os objetos 

de estudo elucidados como possíveis elementos iconográficos. 

Entendo que a partir desta identificação foi possível contemplar os objetivos 

ao evidenciar no momento da ilustração a interação entre sujeito e objeto de estudo, 

percepção da paisagem, contexto histórico e imagético, simbologias, signos e 

significados. E a iconografia de acordo com suas capacidades físicas e intelectuais, 

vivências, experiências, culturas, histórias e religiões. Além disso, foi possível 

observar a contemplação de outros espaços destacados no entorno dos objetos de 

estudo a serem analisados, bem como as situações negativas apontadas em maior 

destaque como os ruídos sonoros, poluição, falta de conservação dos locais e 

estabelecimentos que não fazem parte dos objetos estudados.  

Outra situação que deixou a desejar no meu entendimento está relacionada a 

não demonstração de paisagem natural nos trajetos delimitados sob a visão dos 

participantes. Pois a meu ver, é muito claro e perceptível que se encontram na 

extensão dos roteiros escolhidos árvores, ornamentações (nas rotatórias), canteiros 

floridos, boa sinalização na rua e semáforos, além de iluminação adequada, 

suscitando rememorar a visão de Tuan (1980) ao colocar a topofilia como um elo 

afetivo entre sujeito e ambiente.   

 No período que compreendeu a etapa de pós - qualificação com o 

prosseguimento da pesquisa de campo, o município de Chapecó/SC entrou em 

sistema de restrição de circulação e atendeu ao fechamento de estabelecimentos 

públicos, englobando neste caso todos os objetos de estudo previstos para novas 

visitações ou pesquisas. E embora alguns destes locais tenham acesso por meios 
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virtuais e telefônicos, algumas visitas se faziam necessárias para rememorar 

questões imagéticas ao analisar os contextos da iconografia.  

Sendo um limitador diante disso para alguns dos preceitos metodológicos 

estabelecidos pelos protocolos de desenvolvimento dos mapas mentais – 

acompanhamento inloco do participante e deslocamento ao objeto de estudo para 

observação ao ilustrar, bem como o fator tempo destinado à produção imagética por 

meio dos desenhos – que não pode ser efetivamente controlado conforme sugere a 

ferramenta. 

 Espero que a partir desta dissertação surjam novas propostas para estas 

linhas de pesquisa no âmbito da temática relacionada à iconografia em consonância 

com os mapas mentais e a semiologia. Visto que há um vasto e rico contexto a ser 

explorado.  

Neste sentido, tais pesquisas quando propostas permitem tomar 

conhecimento e valorização dos espaços aos quais se fazem presentes e suscitam 

deste modo o turismo como um dos contemplados justamente por essa intrínseca 

relação entre paisagem, patrimônio, cultura e seus significados.  
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APÊNDICE - A 

Tabela 2 - Recorte temporal 2015 até 2020 - Dissertações e Teses ** 

Termos de busca Dissertação Tese Ano de 
referência 

Instituições 

 

 

“iconography” 

“iconografia” 

18 8 2015  

USP 29 

UFMG 8 

UNESP 7 

 

22 4 2016 

16 2 2017 

19 12 2018 

7 5* 2019 

3 - 2020 

“landascape” 

“paisagem” 

1892 

1715 

1011 

861 

2015 até 
2020 

USP 431 

UNESP 224 

UFRGS 173 

“iconography and landscape” 

 

Iconografia e paisagem (14)* 

1 2 2015  

UFSC 2 

UNB 2 

UEPG 1 

 

3 1 2016 

2 - 2017 

3 1 2018 

- - 2019 

1 - 2020 

“tourism and iconography” - 2 2015 UFBA 1  

UFPA 1  

 

 

“tourism and landscape” 

23 7 2015  

UFRN 14  

UFC 12  

USP 11 

 

12 11 2016 

23 13 2017 

17 19 2018 

10 10 2019 

2 1 2020 

*  Repetições dos temos de busca em alguma das procuras 

** Atualizado até 15 de Agosto de 2020 

Fonte: organizado pela autora, (2020) a partir de BDTD (2020).  
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APÊNDICE - B 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria PGTH 

Mestrado em Turismo e Hotelaria 
 

Dissertação de Mestrado 
 

ICONOGRAFIA E IMAGEM DO DESTINO TURÍSTICO: uma análise dos potenciais 
elementos representantes da imagem de cidade turística para Chapecó/Santa Catarina 

 
 

Mestranda: Ieda Nunes Corrêa 
Orientador: Prof. Dr. Luciano Torres Tricárico 

 
Termo de consentimento livre esclarecido 

 
Eu, ___________________________________________________________, ciente de 
estar participando voluntariamente da pesquisa supracitada, aceito os termos previstos e 
acordados anteriormente, os quais não me oferecem riscos, tão pouco prejuízos ou 
despesas, e nenhum tipo de beneficio financeiro.  

A presente pesquisa tem por objetivo e será realizada por meio da execução (pelo 
participante) de um mapa mental como instrumento metodológico (desenho); 

Será garantido o anonimato bem como o sigilo de informações adicionais, no entanto 
será informada para complementação de dados da pesquisa a relação do participante e a 
temática da pesquisa, pois julgam-se como dados relevantes ao contexto proposto 
exclusivamente para fins científicos; O participante poderá em qualquer momento solicitar 
esclarecimentos junto ao proponente, bem como interromper sua participação, não 
acarretando nenhum prejuízo, por ser uma situação de não obrigatoriedade, acarretando 
desta maneira a exclusão de todo o material fornecido anteriormente por sua participação; 

Os materiais analisados (mapas mentais) ficarão armazenados de posse a esta 
proponente e serão anexados a ultima versão da dissertação e posteriormente 
complementarão um artigo referenciando-os, desta forma, após entrega ficarão em domínio 
(público) no acervo da Biblioteca da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI – Campus 
Balneário Camboriú.  
 
 Afirmo desta forma que me foi devidamente informado e esclarecido sobre a finalidade da 
pesquisa, bem como a utilização das informações dadas por mim exclusivamente para fins 
científicos. E que meu nome será mantido em sigilo mantendo minha integridade.  
 
Chapecó,       de   de 2020.  
 
Participante: _____________________________________ 
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APÊNDICE - C 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria PGTH 

Mestrado em Turismo e Hotelaria 
Dissertação de Mestrado 

 
ICONOGRAFIA E IMAGEM DO DESTINO TURÍSTICO: uma análise dos potenciais elementos 

representantes da imagem de cidade turística para Chapecó/Santa Catarina 
 

Mestranda: Ieda Nunes Corrêa 
Orientador: Prof. Dr. Luciano Torres Tricárico 

 
Possíveis aspectos identificados durante o processo do desenho com base em Kozel(2007): 

 
1)Interpretação quanto à forma de representação dos elementos da imagem (ícones diversos, 
letras, mapas, linhas, figuras, dentre outros); 
 
2) Interpretação quanto à distribuição dos elementos na imagem (horizontalmente, de forma 
isolada, dispersos, em perspectiva, dentre outros); 
 
3) Apresentação quanto à especificidade dos ícones (elementos da paisagem natural, da 
paisagem construída, elementos móveis e elementos humanos); 
 
4) Apresentação de outros aspectos ou particularidades (codificação das mensagens 
veiculadas). 

 
Identificou algum odor no percurso ou em parte deste: 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Identificou poluição sonora no percurso ou em parte deste: 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Identificou poluição visual no percurso ou em parte deste: 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Identificou patrimônio edificado (prédios/casas) em conservação: 
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: 
 
 
Bens patrimoniais observados:  
Bem conservados:   Pouco conservados:  Conservados em parte: 
 
 
Identificação de possíveis ícones (conforme sua visualização):  
____________________________________________________________________________ 
 
Observações e sugestões:  


