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RESUMO  

  

Poucas são as publicações que relacionam a toponímia com o turismo cultural. 
Ao experienciar uma viagem, o turista passa por várias localidades que contém 
em sua denominação fatores intrínsecos à dinâmica daquela sociedade. 
Pressupõe-se que estas informações, indicadas a partir de um estudo 
toponímico podem vir a subsidiar propostas de planos que contribuam com o 
planejamento turístico destas localidades. Para nortear esta investigação serão 
aplicados os preceitos da pesquisa científica de natureza aplicada, com o intuito 
de analisar se a toponímia das ruas, de um recorte, do Centro Histórico de 
Florianópolis (SC) se constituem em uma potencialidade. Este trabalho tem 
caráter exploratório descritivo, com uma abordagem qualitativa, onde a hipótese 
é de que os nomes das ruas, de logradouros, os topônimos podem revelar fatos 
históricos como alianças e influências políticas, traços de poder, identidade e 
modos de viver e se relacionar de uma população, portanto, muito provável que 
abarquem registros inerentes ao patrimônio cultural da cidade. Além de pesquisa 
documental e bibliográfica em fontes secundárias, dentre os procedimentos 
metodológicos adotados, foram utilizados diferentes métodos e técnicas, tais 
como Mapa Mental, na determinação do recorte específico para esta 
investigação, analisados com base em Kozel (2007), enquanto a análise dos 
dados obtidos por meio das entrevistas estruturadas fundamentou-se no modelo 
do Discurso do Sujeito Coletivo de Lefevre & Lefevre (2003). O estudo 
toponímico das ruas recortadas foi adaptado do modelo proposto por Dick 
(2004). Concluiu-se, por meio do estudo de campo embasado com o referencial 
teórico, que a toponímia das ruas recortadas do Centro Histórico de Florianópolis 
carrega elementos e informações que podem contribuir com a revelação de fatos 
importantes relativos ao desenvolvimento, à história e, por consequência, do 
patrimônio da cidade, possibilitando a integração destes estudos com o plano 
turístico da cidade. Foi identificado também que os transeuntes residentes e 
turistas que circulam pelo Centro Histórico de Florianópolis, embora tenham 
pouco conhecimento a respeito da toponímia local, manifestam interesse em 
roteiros turísticos com esta temática. 
 
Palavras-chave: Turismo Cultural. Toponímia. Centro Histórico. Identidade. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ABSTRACT 

There are few studies that link toponymy with cultural tourism. When making a 
trip, the tourist passes through various localities whose names contain factors 
intrinsic to the dynamic of that society. It is believed that this information, indicated 
based on a study of place names, can support proposals for plans that contribute 
to tourism planning in these localities. To guide this investigation, the precepts of 
applied scientific research are applied, with the aim of analyzing whether the 
street names in a designated section of the historical center of Florianópolis (SC) 
have potential for this purpose. This is a descriptive, exploratory work, with a 
qualitative approach. The research hypothesis is that the names of streets and 
houses, and places can reveal historical facts such as political alliances and 
influences, traits of power, identity, and lifestyles, and are related to a population, 
therefore it is highly likely that they will include records inherent to the cultural 
heritage of the city. In addition to documentary and bibliographical research using 
secondary sources, other methodological procedures and techniques were 
adopted, such as mind map, to determine the specific focus of this investigation, 
analyzed based on Kozel (2007). Meanwhile, the analysis of the data obtained 
through structured interviews was based on the model of Discourse of the 
Collective Subject of LeFevre and LeFevre (2003). The toponymic study of the 
designated streets was adapted from the model proposed by Dick (2004). It was 
concluded, through the field study based on the theoretical framework, that the 
toponymy of the designated streets in the historical center of Florianópolis carries 
elements and information that can reveal important facts about the development 
and history of the city, and consequently, its heritage, enabling these studies to 
be integrated into the tourist plan of the city. It was also identified that the transient 
residents and tourists that circulate around the historical center of Florianópolis, 
despite having little knowledge about the local toponymy, expressed interest in 
tourist routes with this theme. 

 

Keywords: Cultural Tourism; Toponymy; Historic Centre; Identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 O enfoque desta investigação permeia conceitos relacionados ao 

Turismo Cultural e a Toponímia1, pois se apropria dos nomes das ruas do Centro 

Histórico de Florianópolis como objeto empírico para esta averiguação.  

Desta forma, o intuito da pesquisa é compreender se a nomenclatura 

atribuída às vias possui alguma relação com a história desta urbe e se este 

material, layers (camadas) que se depositaram ao longo do tempo, podem vir a 

contribuir com o desenvolvimento do turismo cultural, bem como promover a 

preservação e conservação deste bem, se caracterizado como patrimônio 

material e/ou imaterial. 

Inicialmente o estudo de topônimos pode parecer um assunto que não se 

relaciona com o turismo. No entanto, há autores, dentre eles destaca-se Light 

(2014), que registram em suas obras que geógrafos acadêmicos possuem uma 

longa história de estudos que abordam tanto o turismo quanto a toponímia, 

embora com raras ligações entre os dois. Este autor enfatiza que “em algumas 

circunstâncias, topônimos podem se tornar atrações turísticas”, com base em 

suas propriedades extraordinárias, associações mais amplas dentro da cultura 

popular, ou o seu papel metonímico para alguns outros aspectos de um lugar.  

Para esta pesquisa os conceitos estudados sobre o turismo o enfocam 

como um fenômeno econômico em várias áreas do conhecimento, que segundo 

a Organização Mundial do Turismo - OMT2, diferencia-se pela sua notória 

interdisciplinaridade. Devido a esta peculiaridade, o turismo encontra-se ligado 

a vários setores da atividade social humana, fato que gera uma grande variedade 

de conceitos para o termo turismo, sendo todos eles válidos, enquanto se 

circunscrevem aos campos em que é estudado (BENI, 2001). 

A atividade turística acontece durante o deslocamento e a permanência 

de pessoas fora da sua residência, começando do lugar de origem do turista até  

                                                
1 Na onomástica, ramo da Linguística, os nomes dos lugares são chamados de Topônimos, sendo a 

Toponímia “a disciplina que se ocupa com estudo linguístico dos nomes próprios e de lugares, constitui-
se de caráter interdisciplinar, haja vista que o nome é um campo lexical no qual as possibilidades jamais 

se esgotam”, conforme aponta Dutra, Dargel & Da Silva (2014).  
2 A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência das Nações Unidas responsável pela promoção 

do turismo responsável, sustentável e universalmente. Fonte:  World Tourism Organization (UNWTO). 

Disponível em: http://www2.unwto.org/content/who-we-are. Acesso em: 20 out. 2016. 

http://www2.unwto.org/content/who-we-are
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seu retorno, permeada por todo processo de negociação, definição, prestação 

de serviços e utilização de equipamentos (BARRETTO, 2003). 

O setor de turismo é considerado, segundo a Organização das Nações 

Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO) (s.n.), como o maior 

do mundo, à frente de automóveis e produtos químicos. 

Em termos de evolução, o turismo mundial apresenta clara expansão e 

diversificação, principalmente nesta última década, ocupando 9% do Produto 

Interno Bruto – PIB, 1,40 bilhões de dólares em exportações, 6% das 

exportações mundiais. O número de turistas internacionais passou de 25 milhões 

em 1950 para 1.087 milhões em 2013. O Setor de Turismo tornou-se, desta 

maneira um dos setores de maior importância e crescimento no mundo (WORLD 

TOURISM ORGANIZATION (UNWTO). (n. d.). 

De acordo com as previsões de longo prazo da World Tourism 

Organization (UNWTO). (n. d.), para 2030 as chegadas de turistas internacionais 

à escala mundial vai crescer em 3,3% ao ano, entre 2010 e 2030 até atingir o 

1.800 milhões em 2030. 

De 2010 a 2014, no Mundo, a chegada de turistas aumentou de 673,8 

para 1.133,1. Já na América do Sul, este número foi de 15,2 para 28,9. No Brasil 

o número de chegada de turistas internacionais pulou de um total de 5,3 para 

6,4. Em todos os resultados os números indicam perspectivas positivas para o 

Setor. (World Tourism Organization (UNWTO). (n. d.). 

Dados indicam que o setor do turismo está em franca expansão. Em 

dezembro de 2015, as Nações Unidas declararam que mais 1 bilhão de turistas 

viajaram internacionalmente em 2015, conforme aponta Taleb Rifai, Secretário 

Geral da ONU, no UNWTO - Anual Report (2015), ou Relatório Anual da ONU.  

Neste documento ficou declarado que 2017 será o ano internacional do 

turismo sustentável e destaca também que: 

 

Esta é uma oportunidade única para melhor estabelecer o turismo 
como uma prioridade nacional e global, um valioso componente de 
todos os esforços para o avanço econômico, crescimento, proteção 
ambiental e cultural, compreensão mútuas e paz (WORLD TOURISM 
ORGANIZATION. UNWTO, 2016). 
 

Em consonância com esta realidade, onde a sustentabilidade, a proteção 

ambiental e cultural são encaradas como valores extremos e vitais, para o 
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turismo, que transita entre múltiplas áreas. Baseado nesta lógica, o patrimônio 

torna-se um componente essencial com implicações econômicas e sociais 

evidentes. Sendo assim esta pesquisa focará no turismo cultural, entendendo-

se, num primeiro momento, como: 

 

[...] todo turismo no qual o principal atrativo não é a natureza, mas um 
aspecto da cultura humana, que poderá ser a história, o cotidiano, o 
artesanato ou qualquer dos aspectos abrangidos pelo conceito de 
cultura (BARRETTO, 2007, p. 87).  
 

Considerando que o turismo cultural se destaca como a área de maior 

crescimento no turismo global (RICHARDS, 2009), se torna oportuna a sua 

investigação. O autor (2009) ressalta que, a despeito da importância da cultura, 

da necessidade de recursos de apoio e da disponibilidade de recursos culturais, 

há ainda pouca compreensão do que seja turismo cultural. 

Entretanto, para melhor compreensão, deste trabalho, as abordagens 

turístico culturais enfocam intenção do turista, legitimando o conceito da busca 

por um modo de vida da ou ideias diferentes e do interesse por diferentes 

heranças culturais, tradições, costumes ((MACDONALD,2004). 

Parte-se então da ideia de que o turismo cultural envolve a intenção de 

conhecer o diferente e, neste estudo, o conhecer sobre a história e cultura da 

cidade a partir de dados referentes ao estudo dos logradouros, da toponímia das 

ruas de um destino, entendo-as como aglutinadoras e, ao mesmo tempo 

propagadoras de saberes, de história, do patrimônio de uma sociedade e, 

sobretudo de suas relações socioculturais. 

Sobre relações socioculturais e afetivas inerentes a rua, pode-se recorrer 

ao narrador Rio (2007), em uma de suas obras, quando narra as mudanças 

vividas na cidade do Rio de Janeiro, na transição do império para a república: 

 

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria 
revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, 
que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por 
todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; 
nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a 
dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e 
agremia o amor da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e 
indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às 
épocas. Tudo se transforma, tudo varia — o amor, o ódio, o egoísmo. 
Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia, Os séculos passam, 
deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só 
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persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua 
(RIO, 2007, p.1) 
  

Este texto representa a importância da rua no contexto social, o qual 

instiga em ter a rua como difusor de saberes e, de fato, um caminho para o 

resgate histórico de uma cidade, partindo de uma análise sobre a potencialidade 

desta história para o turismo cultural.  

A ideia de patrimônio cultural como atrativo turístico parte do sentindo 

amplo de “legado, herança”, complementado com a ideia de todo elenco de bens 

denominados “culturais”. (LEMOS, 1987). Este legado de bens culturais constitui 

a identidade e as características peculiares de um destino. 

Neste contexto, encontra-se a figura do flâneur, fonte inspiradora desta 

pesquisa, originada da poesia de Baudelaire3. O flâneur é um “observador 

apaixonado” da cidade, segundo um dos trechos que o caracteriza:  

 

A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, 
o dos peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o 
perfeito Flâneur, para o observador apaixonado, é um imenso júbilo 
fixar residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio 
e no infinito. Estar fora de casa, e contudo sentir-se em casa onde quer 
que se encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer 
oculto no mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses espíritos 
independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem não pode 
definir senão toscamente. O observador é um príncipe que frui por toda 
parte do fato de estar incógnito. O amador da vida faz do mundo a sua 
família, tal como o amador do belo sexo compõe sua família, com todas 
as belezas encontradas e encontráveis ou inencontráveis; tal como o 
amador de quadros vive numa sociedade encantada de sonhos 
pintados. Assim o apaixonado pela vida universal entra na multidão 
como se isso lhe aparecesse como um reservatório de eletricidade 
(BAUDELAIRE, 1997, p. 20). 
 

O texto revela o interesse pelo universo de informações e percepções que 

os caminhos indicam no meio da multidão. Por estes caminhos que este estudo 

foi configurado, a procura de revelações que as ruas podem conter, em sua 

história, sua denominação e, ao mesmo tempo o efeito de atratividade que estas 

revelações podem ter sobre os transeuntes, enfatizando nesta relação com os 

turistas. 

Desse modo, toma-se como referência Benjamin (2000), que em seus 

estudos sobre os textos de Baudelaire e sua relação com a cidade de Paris, o 

                                                
3 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997 
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flâneur passeia e observa as ruas de Paris, e “vê a cidade sem disfarces”, 

notando as mudanças da sociedade francesa de meados do século XIX. 

Sendo assim, perpassando os conceitos e tipologias relacionadas ao 

turismo cultural e patrimônio cultural, com a curiosidade de um flâneur e o 

método científico de um pesquisador, recorta-se ruas do Centro Histórico de 

Florianópolis, que se constituem em objeto de investigação, buscando evidenciar 

a relação dos fatores que permeiam o nome das ruas como potencial atrativo 

turístico de um destino. 

As mudanças ocorridas a partir do século XIX, principalmente a partir de 

1819, resgata, fundamentado em Cabral (1972), a base do traçado urbano de 

Desterro para a atual Florianópolis, do século XXI, uma trajetória da criação e 

denominação das ruas, elementos patrimoniais que podem vir a contribuir com 

o turismo. 

Dessa maneira, vislumbra-se que o tema toponímia - como um estudo da 

origem dos nomes das ruas de uma cidade -, envolve características políticas, 

sociais e culturais da delimitação territorial, dos fatos que determinaram as 

escolhas destes nomes, das relações de poder encontrada no meio urbano e 

dos vários elementos intrínsecos à história sociocultural de uma localidade 

(CARVALHINHOS, 2003).  

Defende-se, portanto, que o estudo toponímico possibilita ao pesquisador 

a formulação de variadas perguntas relativas a uma determinada localidade 

dependendo do foco de estudo escolhido em seu tema específico. Nesta 

pesquisa este foco está no turismo cultural. 

Por conseguinte, esta investigação pretende percorrer um traçado 

metodológico, que se configura, inicialmente, como de natureza aplicada e 

abordagem prioritariamente qualitativa, em uma investigação com objetivos 

exploratórios descritivos.  

Esta dissertação tem base em pesquisas bibliográfica e documental, 

como suporte ao referencial teórico, ao estado da arte e, para o alcance de dados 

empíricos recorre-se à pesquisa de campo, utilizando-se de três métodos, que 

são:  Mapa Mental, na determinação do recorte específico para esta 

investigação, analisados com base em Kozel (2007);  Discurso do Sujeito 
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Coletivo fundamentado em Lefevre & Lefevre (2003) e, estudo toponímico das 

ruas recortadas, adaptado do modelo proposto por Dick (2004). 

Pretende-se com a trajetória e os resultados desta dissertação, contribuir 

com a comunidade científica, revelando novos olhares e provocando novas 

questões. 

Quando um turista visita um local, mais precisamente uma cidade, não há 

como transitar por este destino sem que entre em contato com um conjunto de 

ruas, avenidas, servidões. Os nomes dos lugares estão diretamente ligados a 

ideia de identidade “reforçam fortemente as sugestões de identidade ou de 

estrutura que podem estar latentes na própria forma física” (LYNCH, 1997, p. 

120). Sendo assim, há de se considerar a hipótese de que o estudo a respeito 

dos logradouros pode indicar importantes componentes para o patrimônio 

cultural de uma localidade.  

 

1.1 A pergunta, os objetivos e a justificativa 

 

Ao identificar as ruas que integram o recorte do Centro Histórico de 

Florianópolis, e analisar os discursos da população local e dos turistas, pretende-

se responder a seguinte pergunta da pesquisa: A toponímia das ruas que 

compõe a área em estudo, constitui-se como um atributo cultural, que pode 

vir a contribuir com a conservação/ preservação da história desta 

sociedade, e com a implementação do turismo cultural?   

Esta pergunta norteia este estudo, direciona a elaboração dos objetivos 

geral e específicos.  

Desta maneira, o objetivo geral configurou-se em: Analisar se a 

toponímia das ruas do Centro Histórico de Florianópolis (SC) constitui-se 

como uma potencialidade que poderá contribuir com os planos turísticos 

culturais. 

Neste sentido e com função intermediária e instrumental (Marconi e 

Lakatos, 2007), os objetivos específicos que auxiliaram no alcance da meta 

central: 

 Discutir como vem se delineando o universo de estudos que 

relacionam a toponímia com o turismo; 
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 Conhecer a percepção dos residentes a respeito do que entendem 

como Centro Histórico de Florianópolis; 

 Analisar a percepção dos residentes e turistas a respeito da 

toponímia e da história das ruas do Centro Histórico de 

Florianópolis; 

 Relacionar os nomes, atribuídos às ruas do recorte definido para 

esta pesquisa, com a história da cidade. 

Devido à grande extensão territorial do Brasil, a multifacetada e 

diversificada construção étnica e cultural do país, mesmo com várias iniciativas 

de investigação toponímica, há um longo campo científico a ser revelado, pois 

ainda existem muitos dados a serem pesquisados, principalmente estudos que 

relacionem a toponímia e a história das ruas com o turismo. 

Neste cenário, esta pesquisa busca colaborar com os estudos 

toponímicos, podendo revelar traços da história de Florianópolis, como uma 

contribuição para o desenvolvimento do turismo cultural. 

Considerando que a determinação de nomes de ruas no Centro Histórico 

de Florianópolis pode refletir fatos, identidade, movimentos sociais, econômicos 

e políticos, contextualizando e determinando parte da memória 4 da Cidade, 

acredita-se que, a partir de um mapeamento, listagem de logradouros e 

levantamento bibliográficos e de campo haverá possibilidade de resgatar e 

registrar dados importantes que colaboraram para a construção da história do 

centro urbano de Florianópolis. 

Por consequência, justifica-se como relevante para a comunidade, que 

como resultado, esta pesquisa sobre as ruas do Centro Histórico de Florianópolis 

possa se transformar em um documento de consulta sobre a cultura da região.  

 

 

 

 

 

                                                
4 “A memória não aparece apenas como uma instância voltada para o passado. Devemos imaginá-la como 

uma relação dinâmica entre passado e presente. A memória é um elemento muito enraizado no presente”. 

(BOLE, 1984. p. 13). 
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2 TURISMO, PATRIMÔNIO CULTURAL E O USO DA TOPONÍMIA 

 

Este capítulo é resultante de revisão teórica construída, ao relacionar o 

turismo, o patrimônio cultural e a toponímia, estudos esses necessários para a 

compreensão do universo investigado, bem como para o alcance dos objetivos 

propostos, juntamente com a pesquisa de campo.  

Para iniciar as discussões teóricas, são apresentados dois estudos que 

oferecem base e, ao mesmo tempo, motivam cientificamente a realização desta 

pesquisa. Um deles fundamenta-se nos estudos de Libo Yan e Maria Younghee 

Lee (2014), professores da Faculdade de Gestão em Turismo e Hospitalidade 

de Macau, China. 

Yan e Lee (2014) realizaram uma pesquisa com o título “Percepções dos 

turistas sobre a paisagem multilinguística de Macau” (tradução da autora), 

abordam as conotações geográficas, históricas e culturais de nomes de ruas e 

sua potencial relação com experiência do destino.  

Os autores alertam que as percepções dos turistas em relação aos nomes 

das ruas permanece inexplorada e concluem que existe uma lacuna nos estudos 

nesta direção (YAN; LEE, 2014).  

Ao ser entrevistado pelo Jornal Tribuna de Macau Libo Yan (2014) 

defende que “o interesse dos visitantes pela cidade seria significativamente mais 

elevado se os nomes das ruas, atualmente em português e chinês, fossem 

traduzidos para inglês”.  O professor sugere, durante a entrevista, além das 

traduções das placas para o inglês, “que o Governo invista num trabalho de 

interpretação, que conte a história por detrás de cada rua, não só a pensar 

nos visitantes, mas também nos residentes.”, pois segundo Yan, às vezes, 

nem os locais não percebem alguns nomes, quanto mais os turistas. 

Destaca-se que Macau é uma cidade chinesa que, como Florianópolis, 

igualmente foi colônia de Portugal, por este motivo há um aspecto curioso em 

Macau, que também foi contemplado no estudo, a questão multilinguística deste 

local, pois a maioria das placas são escritas também em português. 
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Voltando-se à pesquisa de Yan e Lee, em meio de análise estatística e a 

partir de aplicação de questionários, os estudos dos autores revelaram o 

seguinte:  

[...] primeiro, as percepções dos respondentes de nomes de ruas 
dependem de certos fatores demográficos e características de viagem; 
em segundo lugar, a atitude para sinalização multilinguística tem tanto 
semelhanças e diferenças entre os entrevistados de diferentes origens; 
em terceiro lugar, compreender nomes de rua tem sua eficácia na 
melhoria da experiência do destino dos turistas. Este estudo amplia 
o conceito de percepção em estudos de turismo para chamar a atenção 
para pequenos objetos como placas de sinalização. Implicações para 
formuladores de políticas são identificadas (YAN; LEE, 2014, p. 1.). 
 

Assim como nos estudos de Yan e Lee, a presente pesquisa chama 

atenção para a relação entre toponímia e turismo, levando em consideração que 

a determinação dos nomes de locais, neste caso, das ruas, podem além das 

informações geográficas, expor acessos à história e à identidade de um destino. 

A segunda pesquisa que motivou o presente estudo tem o título “Turismo 

e toponímia: mercantilização e consumo de nomes de lugares” (tradução da 

autora), realizado por Light (2014), onde o geógrafo, com interesse em temas 

relacionados a patrimônio, identidade e toponímia, levanta e discute a produção 

de textos que abordam esta ligação entre Turismo e Toponímia, defendendo e 

exemplificando casos onde há interferência e inter-relação entre os dois temas, 

exatamente a mesma ligação optada para a presente investigação. Inicia-se o 

referencial teórico a partir das pesquisas expostas, buscando bases e 

fundamentos que possibilitem a verificação desta relação. 

 

2.1 Turismo e Turismo Cultural 

 

Há várias vertentes para o estudo do turismo, devido, sobretudo, por sua 

característica interdisciplinar. O maior volume destas investigações provém nas 

ciências econômicas e sociais, nesta ordem, que, consecutivamente investigam 

o fenômeno a partir do crescimento e movimentação de capital na chamada 

indústria do turismo ou sob um olhar antropológico e social, considerando que o 

turismo é praticado por pessoas. (BARRETTO, 2003). 
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Quanto ao termo “indústria do turismo”, Lemos (1998) diz que este é um 

dos “sete mitos do turismo”. Para o autor “a indústria do turismo não existe” 

porque o setor industrial é representado por um conjunto de atividades 

produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas em 

mercadorias. Portanto, o turismo, como um conjunto de atividades econômicas 

localizadas no setor terciário (de serviços), que gera empregos diretos e indiretos 

nos mais diversos segmentos da economia, não se enquadra nesse conceito.  

Há também uma compreensão do turismo, sobretudo como uma 

experiência de um indivíduo – o turista - diante a um estranhamento a partir de 

um olhar ou experimentar o novo gerado por um deslocamento, ao experienciar 

processos de mobilização, gerando um novo olhar, um ato de ressignificação 

(GASTAL; MOESCH 2007). As autoras enfatizam o termo “experiência turística”, 

indicando turismo com relação à vivência e descrevem: 

O estranhamento, nestes termos, não dependeria do tamanho da 

distância percorrida, mas da mobilização afetiva desencadeia. E isso pode se 

dar dentro do bairro ou da cidade em que se reside, quando o cidadão sai de 

suas rotinas temporais e espaciais ao visitar, por exemplo, um bairro diferente 

do seu (GASTAL; MOESCH 2007). 

De acordo com esta perspectiva, este estranhamento, ou um olhar atento 

sobre o diferente, sobre o novo está ligado a um afastamento da rotina tanto do 

tempo quanto do espaço de um indivíduo e este afastamento provoca contato 

com novas experiências, modos de pensar, de viver, novas culturas. 

Existem vertentes que pensam o turismo como “fenômeno social”, quando 

visto como gerenciador de um processo onde a expectativa da visita ao lugar 

escolhido, ou destino turístico, ou mesmo a chegada não planejada a esse 

destino, resume em muitos aspectos o sentido da viagem. (CAVENAGUI, 2016).   

Boyer (2003, p. 16) definiu o turismo como:  

 

[...] o conjunto de fenômenos resultantes da viagem e da estadia 
temporária de pessoas fora de seu domicílio, na medida em que 
este deslocamento satisfaz, no lazer, uma necessidade cultural 
da civilização industrial. 

 

Com base epistemológica, o turismo consiste no deslocamento de 

pessoas que, por diversas motivações, deixam temporariamente seu lugar de 
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residência, visitando outros lugares, utilizando uma série de equipamentos e 

serviços especialmente implementados para esse tipo de visitação. 

(BARRETTO, 2003).  

Nos estudos que relacionam o turismo com memória e patrimônio “o 

turismo nasceu em volta dos bens culturais, paisagísticos e arquitetônicos 

preservados (...)” (LEMOS, 1987). Com este foco, o autor alerta que o turismo, 

cada vez mais, exige a criação de mais cenários, de mais exotismos, provocando 

até mesmo quadros artificiais. Esta definição pode suscitar uma reflexão do que 

realmente é preservação e divulgação do patrimônio histórico e do que é mera 

especulação e objeto de indústrias de “city-tours”. Esta reflexão cabe e 

acompanha a presente pesquisa. 

Historicamente, o turismo cultural passou a ser reconhecido como um 

produto turístico a partir da década de 70, quando os pesquisadores do turismo 

perceberam que algumas pessoas viajavam com objetivo de conhecer a cultura 

ou a herança de um determinado destino (MCKERCHER; CROS, 2002) 

Em sua tese sobre o turismo cultural e as missões da Unesco no Brasil, 

Pereira (2012), faz uma profunda investigação com o objetivo de compreender o 

turismo cultural a partir da sua difusão, por parte da UNESCO, em países em 

desenvolvimento, na década de 1960. Em um dos trechos da pesquisa, a autora 

afirma, como fonte histórica que o turismo foi inventado no século XIX, como 

decorrência do Tour inglês, termo usado desde o século anterior. Esta expressão 

era usada em referência à viagem de formação dos filhos de nobres e 

aristocratas que, com ou sem preceptores, complementavam seus estudos em 

andanças pelo continente europeu.  

Todavia, até meados do século XX, sua adjetivação não era comum, o 

que ocorreu a partir de então, dada a necessidade de problematizar as questões 

a ele relacionadas devido ao seu crescimento vertiginoso. (PEREIRA, 2012). 

Acredita-se que estas questões são relacionadas às reflexões sobre 

sustentabilidade, assumidas também pela ONU nos últimos anos, envolvendo os 

impactos que o turismo submete e é submetido nos destinos.  

Ao compreender a importância de conhecer para preservar e entender, 

autores como Medina e Santamarina (2004, p. 64), defendem que o turismo 

cultural “[...] es un puente de comunicación y entendimiento entre culturas y 
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pueblos, un factor de comprensión directa de la diversidad cultural para las 

personas, visitantes y visitados”. 

Desta forma, o turismo cultural é visto como um “grande vetor” que 

possibilita ao turista conhecer as peculiaridades de uma cidade, vila ou aldeia, 

ou ainda sobre um dado momento histórico. O turismo, por sua “essência e 

natureza” implica uma busca pelas diferenças que são projetadas pela cultura 

material e imaterial, estabelecendo a sua base no turismo cultural. (MARUJO, 

2015). 

Em sentido mais amplo, o turismo cultural seria aquele que não tem como 

atrativo principal um recurso natural, mas sim as coisas feitas pelo homem que 

constituem em “oferta cultural”. O turismo cultural seria aquele que tem como 

objetivo conhecer os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem. 

(BARRETTO, 1995)  

Em seu livro “Turismo e Desenvolvimento: Planejamento e Organização”, 

Oliveira (1998), diferencia o turismo cultural como a prática de viagens 

organizadas para busca de novos conhecimentos, aquelas realizadas por 

professores, técnicos, pesquisadores, antropólogos, cientistas, estudantes. 

Na sequência, algumas definições para Turismo Cultural (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Definições para Turismo Cultural 

Autor/ Data Definição/ Descrição 

Wood (1984) 

“Os exemplos de situações onde o papel 
da cultura é contextual, onde a sua 
função é formar o turista numa situação 
geral e sem uma perspectiva particular 
de uma identidade cultural específica”. 

Smith (1992) 

“Abarca o pitoresco ou a cor, os 
vestígios de uma vida em processo de 
extinção que permanece na memória 
humana com as suas casas antiquadas, 
os seus telhados artesanais, os seus 
carros, o seu artesanato e trabalhos 
manuais alheios a todas as técnicas 
industriais”. 

Silberberg (1995) 

“Aquelas deslocações realizadas fora do 
lugar habitual de residência cuja 
motivação principal ou parcial é o 
interesse nos aspectos históricos, 
científicos ou de estilos de vida 
oferecidos por uma comunidade, região, 
grupo ou instituição”. 
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Richards (1996) 
“O modo como os turistas – aquelas 
pessoas que viajam fora dos seus locais 
de residência – consomem a cultura”. 

McIntosch e Goeldner (1999) 

“Todos os aspectos do turismo através 
dos quais os viajantes aprendem sobre a 
história e o património de outros ou 
sobre os seus actuais estilos de vida e 
formas de pensar”. 

Prentice (2001) 

“Turismo construído, oferecido e 
consumido explícito ou implicitamente 
como uma apreciação cultural, quer 
como experiência quer como um ganho 
de conhecimento”. 

Beni (2003) 

“A afluência de turistas a núcleos 
receptores que oferecem como produto 
essencial o legado histórico do homem 
em distintas épocas, representando a 
partir do património e do acervo cultural, 
encontrado nas ruínas, nos 
monumentos, nos museus e nas obras 
de arte”. 

McKercher e Cros (2002) 

“O turismo cultural é definido como uma 
forma de turismo que se baseia nos 
bens culturais de um destino e os 
transforma em produtos que podem ser 
consumidos por turistas”. 

Smith (2003) 

“O turismo cultural é o envolvimento 
passivo, activo e interactivo com as 
culturas e comunidades, através do qual 
o visitante ganha novas experiências de 
carácter educativo, criativo e divertido”. 

Craik (2003) 

“Excursões frequentes a outras culturas 
e lugares para aprender acerca dos seus 
povos, estilos de vida, património e 
artes, representantes genuínos dessas 
culturas e dos seus contextos históricos” 

Petroman et al (2013) 

“Refere-se às formas de arte (cultura) na 
área urbana e rural de uma região ou 
país, e define-se como um movimento 
de pessoas para as atrações culturais 
longe do seu local de residência habitual 
com o objetivo de assimilar informações 
e experiências culturais”. 

Marujo et al (2013) 

(2013) “O turismo cultural caracteriza-se 
pela motivação do turista em conhecer e 
vivenciar lugares onde o seu alicerce 
está baseado na história de uma 
determinada sociedade”. 

Marujo (2015) 

“O turismo cultural é reconhecido como 
uma forma de turismo, onde a cultura 
constitui a base para atrair turistas ou a 
motivação para muitos turistas e/ou 
visitantes culturais viajarem. O turismo 
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cultural é uma forma de turismo que 
atende às necessidades e motivações 
do consumidor e, por isso, a sua 
definição é subjectiva. O conceito de 
turismo cultural depende do tema de 
investigação, da perspectiva do estudo e 
da formação do investigador”. 

Fonte: Adaptado de Marujo (2015), baseado em Richards (2003); Marujo (2012); 
Petroman et al (2013); Marujo et al (2013). 

 

Observando o Quadro 1, percebe-se nas definições de Turismo Cultural 

são variadas e o uso de termos como “identidade cultural”, “memória”, “história” 

“cultura” e “patrimônio cultural” aparecem na maioria das definições. Estes 

termos que permeiam a presente investigação.  

 

2.2 Patrimônio cultural e turista cultural 

 

Na busca pela origem do termo patrimônio, observa-se comumente, a 

palavra ligada à ideia de legado, herança tangível ou intangível. A palavra é 

formada por dois vocábulos greco-latinos: pater e nomos, onde pater significa 

chefe de família, ou em um sentido mais amplo, os antepassados e pode estar 

associada à herança material ou imaterial. A palavra “nomo” origina-se do grego 

e refere-se à lei, usos e costumes relacionados a origem tanto de uma família ou 

de uma cidade. (MASSONETTO; ESTEVES, FERREIRA; ANDRADE; 

CHRISTOFOLETTI, 2012). 

O conceito tem uma conotação cultural quando determina que patrimônio 

não se limita apenas do legado que é herdado, mas o legado que, através de 

uma seleção consciente, um grupo significativo da população deseja legar ao 

futuro, existindo então uma escolha cultural do que deverá ser herdado pelas 

próximas gerações ou grupos (SILVA, 2000). 

Sabe-se que o conceito de cultura também se enreda em vários caminhos, 

no entanto, para este trabalho, entende-se cultura como tudo o que material e 

imaterial produzido pela humanidade, de artefatos e objetos até ideias e crenças. 

Assim como, todo o conhecimento e habilidade humana empregados na 
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sociedade e todo o comportamento apreendido, independente da questão 

biológica (SILVA; SILVA, 2009). 

Continuando na investigação sobre patrimônio cultural, Silva (2000), 

indica que o termo compreende todos os elementos que diferenciam um grupo 

dos demais e que fundam a identidade de uma coletividade, por meio de um 

processo que a autora denomina como simbólico de legitimação social e cultural.  

De acordo com Silva, o fator primordial para definir patrimônio está relacionado 

com sua capacidade de representar simbolicamente uma identidade.  

Percebe-se desta maneira que o patrimônio cultural está intrinsicamente 

ligado à produção humana que possibilita reconhecer traços de identidade de 

um indivíduo ou grupo específico. 

Quanto ao conceito de patrimônio cultural, Silva e Silva (2009) reforçam 

que além da produção material humana, há abrangência também no que tange 

à produção intelectual e emocional (imaterial) ou seja; tudo o que permite ao 

homem conhecer a si mesmo e ao mundo que o rodeia pode ser chamado de 

bem cultural, de acordo com os autores. Afim de uma diferenciação, Silva e Silva 

(2009) citam quatro categorias de bens patrimoniais:  

01) Bens naturais; 

02) Bens materiais; 

03) Bens intelectuais (que são o conjunto do conhecimento humano) 

04) Bens emocionais, em que são inseridas as manifestações folclóricas, 

religiosas e artísticas de cada povo. 

Para Varine-Bohan (1974, p. 04), o Patrimônio Cultural pode ser dividido 

em três grupos distintos, sendo que estes três grupos juntos formam de maneira 

indissolúvel o que chamamos de Patrimônio Cultural, compondo o que ele define 

como ecossistema do homem.  

O primeiro grupo, segundo Bohan (1974), engloba os elementos da 

natureza:  rios, vegetação, clima, solo, todos os recursos naturais. O segundo 

grupo compreende os saberes, o conhecimento, as técnicas adquiridas ou tudo 

aquilo que pode ser aprendido e não pode ser quantificado ou medido, ou seja; 

a capacidade do homem de adaptação ao meio ambiente, trata-se dos 

elementos intangíveis do Patrimônio Cultural. O terceiro grupo é o que, por 
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hábito, chamamos de Patrimônio, ou melhor; tudo aquilo que o homem, ao 

interagir com o meio e usando os conhecimentos obtidos, produziu, fabricou ou 

construiu ao longo de sua trajetória de vida. 

Por vezes, em estudos sobre patrimônio esta terceira categoria é ainda 

dividida em bens mobiliários e imobiliários ou bens móveis e imóveis, no entanto, 

conforme   Bohan não existe esta diferenciação (1974, p.06) declarando que não 

existem diferenças de valor entre bens móveis e imóveis pois, para ele tudo faz 

parte do Patrimônio Cultural, sendo que as diferenças são apenas físicas e não 

de valor. 

O conceito de patrimônio cultural sofre uma evolução contínua e uma 

discussão dinâmica entre os estudiosos, no entanto, levando-se em 

consideração que a presente pesquisa está sendo aplicada em território 

nacional, reportar-se-á à Constituição Federal Brasileira em seu Artigo 216, que 

diz:  

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 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 artísticos culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, 1988).  
 

A Constituição do Brasil, como documento supremo das leis que regem o 

país é, portanto, clara e objetiva ao caracterizar o que deve ser entendido como 

patrimônio cultural brasileiro e avigora em seu conteúdo, além de relações com 

identidade, referências à memória, edificações, saberes e modos de indivíduos 

ou grupos. 

Pode-se, portanto, entender o patrimônio cultural de uma localidade como 

o legado tangível ou intangível herdado por uma coletividade, que tem relação 

com fatores de identidade e simbolismos sociais e culturais.  

Neste sentido, por meio de um estudo realizado com turistas, em Hong 

Kong, McKercher e Du Cros (2003 apud Köhler e Durand, 2007, p, 194), 

defendem a existência de cinco tipos de turista cultural, em relação ao seu nível 

de envolvimento com o patrimônio cultural (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Tipologias para Turista Cultural 

Tipologia Definição 

O turista cultural 
intencional 
(purposeful cultural 
tourist) 

possui alto envolvimento com as atrações culturais 
visitadas e considera o patrimônio cultural como muito 
importante ou motivo principal na decisão de visitar Hong 
Kong. Ele representa 13,4% do segmento de turismo 
cultural, e é o maior consumidor de experiências culturais 
“desafiadoras”, freqüentando museus e galerias de arte e 
artesanato, sítios históricos e templos religiosos, entre 
outros. Compra passeios organizados por agências de 
receptivo locais e se interessa pelo patrimônio cultural 
chinês e pela herança da colonização britânica. 

O turista cultural 
observador 
(sightseeing cultural 
tourist) 

possui baixo envolvimento com as atrações culturais 
visitadas e considera o patrimônio cultural como muito 
importante ou motivo principal na decisão de visitar Hong 
Kong. Ele representa 32% do segmento de turismo cultural 
e prefere consumir uma miríade de experiências culturais, 
ao invés de se envolver com alguma atração de maneira 
mais profunda. Costuma viajar por todo o arquipélago, 
inclusive ilhas remotas, e prefere demorar-se em sítios 
históricos ligados à herança colonial britânica e à região de 
Kowloon. 

O turista cultural 
ocasional (incidental 
cultural tourist) 

possui baixo envolvimento com as atrações culturais 
visitadas e considera o patrimônio cultural como elemento 
não importante na decisão de visitar Hong Kong. Ele 
representa 20,9% do segmento de turismo cultural e é 
grande consumidor de atrações localizadas em zonas 
turísticas, perto de seu hotel, fáceis de “desfrutar” e não 
“desafiadoras” do ponto de vista emocional ou intelectual, 
como o Hong Kong Space Museum e parques temáticos 

com elementos culturais. O motivo de visita a atrações 
culturais é a “busca da recreação”, sem dar importância ao 
aprendizado da cultura ou história local. 

O turista cultural 
fortuito (casual 
cultural tourist) 

possui baixo envolvimento com as atrações culturais 
visitadas e considera o patrimônio cultural como elemento 
pouco importante na decisão de visitar Hong Kong. Ele 
representa 26,7% do segmento de turismo cultural e, em 
muitos aspectos, apresenta comportamento similar ao do 
turista cultural ocasional. Atrações acessíveis, de pouco 
envolvimento emocional ou intelectual e voltadas à 
recreação dos visitantes dominam o consumo deste nicho 
de mercado. Apesar disto, o turista cultural fortuito também 
costuma visitar templos religiosos e explorar mais a região 

O turista cultural 
orientado para 
surpresas 
(serendipitous cultural 
tourist) 

possui alto envolvimento com as atrações culturais 
visitadas e considera o patrimônio cultural como elemento 
não importante na decisão de visitar Hong Kong. Ele 
representa 7% do segmento de turismo cultural e se trata 
de uma anomalia, pois desconsidera o patrimônio cultural 
de Hong Kong quando da seleção do destino, mas, quando 
no arquipélago, acaba tendo experiências culturais 
profundas. Não há um padrão de consumo de atrações 
neste nicho de mercado; este grupo de turistas é marcado 
por experiências pessoais, sem um padrão claro de 
comportamento dentro do nicho. 
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Fonte: Elaborada com base em (MCKERCHER E DU CROS, 2003 apud KÖHLER E 
DURAND 2007). 

 
Na pesquisa de McKercher e Du Cros (2003), onde foram entrevistados 

1.153 turistas culturais em Hong Kong, o turista cultural é classificado pelos 

pesquisadores (2003) em 05 tipos/ nichos: turista cultural intencional; turista 

cultural observador; turista cultural ocasional, turista cultural fortuito e turista 

cultural orientado para surpresas.  

A classificação foi baseada em dois parâmetros de análise: quanto ao o 

nível de envolvimento do turista com o patrimônio cultural (profundo – superficial) 

e quanto a importância das atrações visitadas, ao escolher Hong Kong como 

destino turístico (alta-baixa). Além disso, os pesquisadores fazem uma análise 

percentual quanto a representatividade deste turista no segmento do turismo 

cultural, com observações a respeito de seu comportamento em relação ao 

patrimônio.  

Há também, nos resultados da pesquisa, sintetizados, uma avaliação 

quanto ao padrão de consumo e quanto aos atrativos culturais que este turista 

cultural costuma visitar. 

  

2.3 Toponímia: Cada lugar tem um nome 

 

Desde que o homem estabeleceu sua linguagem, houve imediata 

necessidade de definir um nome para cada coisa, de acordo com as mais 

variadas motivações e determinada por fatores também amplos e diversos, tais 

como culturais, sociais, históricos ou quaisquer outras formas determinantes de 

significados. Desta forma, entende-se que as investigações a respeito deste 

tema, também percorrem caminhos interdisciplinares. 

Aborda-se, para este trabalho, a linguística, ciência que estuda os 

fenômenos relacionados à linguagem humana, que tem entre suas vertentes, a 

Onomástica que está voltada às investigações em torno de nomes próprios. Os 

estudos da onomástica estão divididos em: Toponímia (nome próprios de 

lugares) e Antroponímia (nomes próprios de pessoas).           

A Onomástica, por sua vez, com sua característica abrangente, nos 

oferece subsídios para estudos históricos, antropológicos, sociais, geográficos, 
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como ferramenta de base para pesquisas, onde os nomes próprios de pessoas 

(Antropônimos) e de lugares (Topônimos) servem, em metáfora5, como um mapa 

para o entendimento dos diversos fatores inerentes às escolhas, às implicações 

e às características de uma sociedade. Nos atuais estudos onomásticos no 

Brasil, observa-se um resgate da história social contida nos nomes de uma 

determinada região, partindo da etimologia6 para reconstruir os significados e, 

posterirormente, traçar um panorama motivacional da região em questão 

(CARVALHINHOS, 2003).  

Carvalhinhos (2003) defende estes estudos como “um resgate ideológico 

do denominador e preservação do fundo de memória” e afirma que, nesse 

sentido, “uma área toponímica pode ser comparada a um sítio arqueológico, 

onde podemos reconstruir, através do estudo de significados cristalizados de 

nomes de lugar, fatos sociais desaparecidos”, e enfatiza que os estudos 

toponímicos contribuem como material valioso para pesquisa.  

No que diz respeito à amplitude dos estudos em toponímia, caberia ainda 

citar Dick (1990), que diz, reforçando a sua possibilidade de interdisciplinaridade:  

 

[...] é lícito considerar-se a Toponímia, antes de tudo, como um 
complexo língua-cultural, em que os dados das demais ciências se 
interseccionam necessariamente e, não, exclusivamente. 
 

Considerando ainda a origem da palavra, Sartori (2010) esclarece que 

para o estudo dos nomes, torna-se necessário considerar “sua etimologia e os 

fatores linguísticos e extralinguísticos, como aspectos geo-históricos, 

socioeconômicos e antropolinguísticos”. Parte-se então da premissa de que ao 

desvendar a história de um determinado nome de um local pode-se descobrir 

“outros fatores importantes, como as relações entre o homem e o local onde vive, 

sua língua, etnia e cultura.”, sendo este um importante indicador de patrimônio. 

De acordo com Sartori (2010), um nome próprio, ou nome de um lugar 

compreende mais do que seu significado etimológico, pois traz informações 

sobre o passado e o presente. A autora acrescenta que este nome pode ajudar 

                                                
5 Cherubim (1989) traz o seguinte conceito: “metáfora é a figura de linguagem em que se dá a substituição 

da significação natural de uma palavra por outra em virtude de uma relação de semelhança subentendida”.  
6 Etimologia* parte da gramática que estuda a origem, a formação e a evolução das palavras.  Fonte: 

etimologia in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 

2003-2016. 
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a reconstituir a memória relacionada aos acontecimentos sociais, políticos e 

econômicos de uma época específica, tornando-se uma marca identitária. 

Observam-se, novamente, conceitos ligados à identidade. 

Cabe destacar aqui, a importância dos conceitos de signo, significado e 

significante, defendidos por um dos percursores da ciência da linguagem. Para 

Saussure (2006) todas as palavras possuem significado e significante, o que 

formam o que linguistas chamam de signos linguísticos. 

Neste sentido, considera-se o topônimo como um fato da língua, como um 

signo linguístico que identifica e guarda uma significação precisa de aspectos 

físicos ou antropoculturais. (SOUSA, 2007). O autor afirma ainda que o estudo 

toponomástico servirá como: 

 
fonte de conhecimento da língua falada numa dada região e enfatiza 
que serve como recuperação de fatos físico-geográficos e/ou sócio-
histórico-culturais, em parte ou em sua totalidade, por que passaram 
os povos que habitaram a região pesquisada 
 

Desta maneira, os topônimos, nomes de lugares, ruas, vielas, caminhos 

podem carregar valores, memória identidade e servem como legado de um 

grupo, coletividade, concretizando sua relação com os conceitos abordados de 

patrimônio cultural. 

Cabe ressaltar, ainda, que há uma diferença do signo toponímico para 
os demais signos linguísticos, pois além de apresentar um caráter 
motivado em relação ao “referente nomeado”, tem uma particularidade 
de conter caráter identitário, visto que o objeto nomeado é retirado do 
anonimato ao lhe ser determinado um nome (SIQUEIRA, 2011). 
 

E neste contexto, no estudo da toponímia estuda-se a relação do homem 

com o seu meio, no que diz respeito ao ato de nomear. Neste sentido, Murillo 

(2013) afirma que “como marcador de lugar, o topônimo é o símbolo das relações 

semióticas entre o espaço físico e as pessoas que ocupam esse espaço, entre 

o território, considerado como o espaço modificado pelo homem, e o homem, 

que ocupa e modifica esse espaço”. Esta relação simbólica que um topônimo 

pode estabelecer ao definir signos torna-se relevante para este estudo, enquanto 

determinante de valor cognitivo e semântico para um lugar, mais precisamente, 

no caso desta pesquisa, para um destino turístico. 

Milton Santos (2006, p. 70), trata sobre esta relação entre espaço e o 

homem e processo de significação na atribuição de conteúdo ao espaço: 
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É a sociedade, isto é, o homem, que anima as formas espaciais, 
atribuindo -lhes um conteúdo, uma vida. Só a vida é passível desse 
processo infinito que vai do passado ao futuro, só ela tem o poder de 
tudo transformar amplamente. Tudo o que não retira sua significação 
desse comércio com o homem, é incapaz de um movimento próprio, 
não pode participar de nenhum movimento contraditório, de nenhuma 
dialética. 
 

Santos (2006), exemplifica dizendo que um casa vazia, um terreno baldio, 

uma floresta “não apresentam um processo dialético senão forem lhe atribuídos 

determinados valores”, onde diferencia paisagem e espaço:  

 

Paisagem e espaço não são sinónimos. A paisagem é o conjunto de 
formas que, num dado momento, exprimem as heranças que 
representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima 
(SANTOS 2006, p. 66). 
 

Portanto, nesta perspectiva, o topônimo pode ser entendido como o 

conteúdo social que atribui à paisagem, ou à forma, valores, onde só assim a rua 

se transforma em um espaço real de significações e ressignificações. 

Quando um grupo confere um nome à uma rua, ele impõem valor e o torna 

espaço. “A forma já utilizada é coisa diferente, pois seu conteúdo é social. Ela 

se torna espaço, porque forma –conteúdo” (Santos, 2006, p. 71). 

Continuando com esta linha de pensamento, percebe-se o conteúdo 

inerente ao topônimo, como uma amalgamada rede de revelações de memória, 

identidade e, por consequência, subsídios determinantes para compor o 

patrimônio cultural de um grupo, admitindo-se que: 

 

A ação de designar localidades está ligada a aspectos importantes dos 
valores sociais, políticos, culturais da memória coletiva e estabelece 
um vínculo de identidade entre o termo escolhido e o lugar nomeado. 
Desse modo, os topônimos podem representar valores, podem revelar 
traços culturais da memória e da identidade de um povo mediante as 
particularidades cristalizadas no termo toponímico. (SIQUEIRA, 2011). 

 

Observando por uma ótica cultural, Claval (2001), também relaciona 

toponímia à herança de preciosas culturas, quando diz que batizar as costas e 

as baías das regiões litorâneas foi a primeira tarefa dos descobridores. Nesta 

direção, afirma ainda que 

O batismo do espaço e de todos os pontos importantes não é feito 
somente para ajudar uns aos outros a se referenciar. Trata-se de uma 
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verdadeira tomada de posse (simbólica ou real) do espaço (Claval, 
2001, p.89). 
 

Pode-se dizer que a pesquisa e investigação toponímicas servirão como 

fonte de conhecimento da língua falada numa dada região e com este estudo 

torna-se possível o resgate de fatos físico-geográficos e conteúdos histórico-

culturais, em parte ou em sua totalidade, pois perpassaram os povos que 

habitaram, temporária ou definitivamente, a região pesquisada (SOUSA, 2007). 

Assim, a toponímia assume, para além do sentido territorial/ espacial, 

sentido antropológico, sociológico e/ou cultural, como explica Dick (1990): 

 

[…], a aproximação do topônimo aos conceitos de ícone ou de símbolo, 
sugerido pela própria natureza do acidente nomeado, [...], vai pôr em 
relevo outras das características do onomástico toponímico, qual seja 
não apenas a identificação dos lugares, mas a indicação precisa de 
seus aspectos físicos ou antropoculturais, contido na denominação  
 

Com a função de distinguir, na toponímia, acidentes geográficos, 

enquanto delimita uma área, atribuindo-lhe características específicas, o 

topônimo apresenta notável fator de comunicação, admitindo possível referência 

da entidade por ele designado e evidenciando real “testemunho histórico e 

transcendente”, contendo fatos e informações de fases diferentes de uma 

população, registrados para gerações futuras. Torna-se, desta maneira, 

memória de um passado. “[...] o topônimo não é algo estranho ou alheio ao 

contexto histórico-político da comunidade.” (DICK, 1990).  

O topônimo definitivamente estabelece uma estreita relação com o 

patrimônio cultural de um povo, portanto seu estudo e preservação pode 

constituir perpetuação histórica dos valores de determinado grupo. (SOUSA, 

2008) 

Por meio dos conceitos levantados, parte-se da ideia de que o estudo 

toponímico pode, de fato, representar uma grande aliado no resgate da história 

de uma localidade, sua cultura, formatação político, cultural e até mesmo 

econômica, conforme cada caso estudado, representando, muitas vezes, 

conteúdo do patrimônio cultural de uma localidade ou de um destino turístico. 
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2.4 Topônimos e suas classificações 

 

Para um maior entendimento a respeito do universo dos estudos 

toponímicos, quanto as classificações, no que diz respeito aos estudos sobre 

toponímia, cabe expor que muitos trabalhos científicos publicados citam e são 

estruturados segundo o Modelo Taxonômico de Dick (1990).  

À luz da teoria de Dick (1990), os topônimos são organizados de acordo 

com sua significação e etimologia e são apresentadas em vinte e sete 

taxonomias7, ou subdivisões para toponímia, sendo onze de natureza física e 

dezesseis de natureza antropocultural. 

Quanto à natureza física, Dick (1987) propõe a seguinte classificação 

taxonômica para os topônimos: 

 Astropônimos: Referentes aos corpos celestes em geral; 

 Cardinotopônimos: Posições geográficas em geral; 

 Cromotopônimos: Escalas cromáticas; 

 Dimensiotopônimos: Características geográficas dos acidentes 

geográficos, como extensão, comprimento, largura, grossura, espessura, altura 

e profundidade; 

 Fitotopônimos: Índoles vegetais, sendo este individual, em conjunto da 

mesma espécie ou em espécies diferentes; 

 Geomorfotopônimos: Formas topográficas: elevações, montanhas, 

montes, morro, colina, coxilha, depressões de terrenos – vales e baixadas, e as 

formações litorâneas – costa, cabo, angra, ilha e porto; 

 Hidrotopônimos: Acidentes hidrográficos: água, rio, córrego, ribeirão, 

braço e foz; 

 Litotopônimos: esta taxe é responsável pelas índoles minerais e 

constituições do solo, representados por indivíduos – barro, barreiro e ouro – 

conjuntos da mesma espécie ou de espécies diferentes; 

 Meteorotopônimos: Fenômenos atmosféricos: vento, neve, chuva, trovão; 

 Morfotopônimos: Reflete os sentidos das formas geométricas; 

                                                
7 Taxonomia é (na Gramática) Área que se dedica à classificação das palavras. (Etm. do grego: táksis + 

nómos). Fonte: http://www.lexico.pt/taxinomia/ 
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 Zootopônimos: Índoles animais, sendo representada pelos animais 

domésticos, não domésticos e de mesma espécie. 

Quanto à natureza antropocultural, Dick apresenta a seguinte 

classificação taxonômica: 

 Animotopônimos ou Nootopônimos: Está relacionada à vida psíquica, a 

cultural espiritual, englobando todos os produtos, referente aos frutos do 

psíquico humano. Nesta taxe á a ausência da cultura física: vitória, triunfo, 

saudade, belo, feio; 

 Antropotopônimos: Relaciona-se com os nomes próprios individuais: 

prenome, hipocorístico, prenome mais alcunha, apelidos de famílias e prenome 

mais apelidos de famílias; 

 Axiotopônimos: Trata sobre os títulos e dignidades atribuídas aos nomes 

próprios individuais: presidente, duque, doutor, coronel, etc.; 

 Corotopônimos: Relacionado divisões administrativas, nomes de cidades, 

estados, países, regiões e continentes; 

 Cronotoponimos: Representa os topônimos relacionados aos indicadores 

cronológicos, sendo representada pelos adjetivos: novo, nova, velho e velha; 

 Ecotopônimos: Relacionada as habitações de modo geral; 

 Ergotoponimos: Relativo aos elementos da cultura material: flecha, 

jangada e relógio. Podemos incluir também os produtos manufaturados: farinha, 

pinga, vinho, óleo e azeite; 

 Etnotopônimos: Relaciona aos elementos étnicos, individuais ou não: 

povos, tribos, castas; 

 Dirrematopônimos: Constituído por frases ou enunciados linguísticos; 

 Hierotopônimos: Relativo aos nomes sagrados de diferentes crenças 

religiosas, a efemérides religiosas, às associações religiosas e aos locais de 

culto: igreja, capela. Os hierotopônimos se dividem em duas categorias: 

hagiotopônimos e mitotopônimos. Hagiotopônimos: esse hierotopônimo está 

ligada aos santos e santas da igreja católica romana. Mitotopônimos: 

hiertopônimo relativo às entidades mitológicas: saci, curupira, jurupari e 

anhanga; 

 Historiotopônimos: Relacionado aos movimentos histórico-culturais e 

seus respectivos membros, do mesmo modo as datas correspondentes; 
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 Hodotopônimos ou odotopônimos: Relacionado às vias de comunicação 

rural ou urbana; 

 Númerotopônimos: Relativos aos adjetivos numerais; 

 Poliotopônimos: Topônimos constituídos pelos vocábulos: vila, aldeia, 

cidade, povoado e arraial; 

 Sociotopônimos: Referente às atividades profissionais, aos locais de 

trabalho e aos pontos de encontros dos membros de uma comunidade (largo, 

praça, páteo); 

 Somatotopônimos: Referente às ralações metafóricas, à parte do corpo 

humano ou animal. 

Percebe-se, desta maneira, que a atribuição para o nome de lugares pode 

estar atrelada a um vasto universo de possiblidades taxonômicas, ou melhor; um 

nome pode estar ligado a vários significados físicos, antropológicos ou culturais.  

Para tudo há um nome, um significado, que determina identificação, local, status 

e é definido por várias motivações e interesses.  

Levando-se em consideração que nome das ruas está intrinsecamente 

ligado à memória da cidade, cultura e história, percebe-se que a toponímia passa 

a ser uma ferramenta importante para fundamentar análises históricas, culturais, 

sociológicas, antropológicas e colabora, em muitas vezes, para a definição para 

patrimônio cultural de um grupo. Logo, a história de um povo também pode ser 

contada através dos nomes das ruas das suas cidades, aldeias e vilas 

(LALANDA, 2007). 

O ato de nomear localidades está ligado a aspectos importantes dos 

valores sociais, culturais e políticos da memória coletiva, estabelecendo um 

vínculo de identidade entre o termo e o lugar e explica que os topônimos podem 

representar valores, características culturais de um povo (SIQUEIRA, 2011). 

Sendo assim, este fator de identidade cultural atribuído aos topônimos 

torna-se um potencial campo de pesquisas a respeito do modo de vida, dos 

hábitos e de um conjunto de elementos que caracterizam um lugar e seus 

habitantes, sua memória, seu legado, seu patrimônio cultural. 

Como exemplo deste determinante, inclui-se, na sequência, a decisão 

publicada pelo Conselho de Cultura Galega – Centro de Documentación 
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Sociolingüística de Galicia [CCG], em Santiago de Compostela, de 01/06/2015, 

que estabelece: 

 
O Boletín Oficial do Estado do 27 de maio de 2015 publica a Lei 
10/2015, de 26 de maio, para a salvagarda do Patrimonio Cultural 
Inmaterial, que acaba de aprobar o Congreso dos Deputados co 
obxecto de regular a acción de salvagarda que deben exercer os 
poderes públicos sobre os bens que integran este patrimonio. No artigo 
2 desta lei inclúense, dentro do concepto de patrimonio cultural 
inmaterial, as “tradicións e expresións orais, incluídas as modalidades 
e particularidades lingüísticas como vehículo do patrimonio cultural 
inmaterial; así como a toponimia tradicional como instrumento para a 
concreción da denominación xeográfica dos territorios. 
 

Esta lei publicada em 2015, na cidade de Santiago de Compostela, do 

noroeste da Espanha, região da Galíza, confirma a importância da toponímia, 

como instrumento, veículo do patrimônio cultural imaterial, indicando como uma 

das particularidades linguísticas e que devem ser salvaguardadas como bens 

que integram este patrimônio.  

Ato que se destaca exatamente em uma destinação turística de grande 

fluxo de peregrinos, onde seu centro histórico, conhecido como “Cidade Velha” 

está elencado na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.  

Com estas informações, lança-se um olhar sobre o Centro Histórico de 

Florianópolis a fim de investigar se os nomes das ruas que compõe este recorte 

provocam uma análise histórica e examinar se há alguma perspectiva de relação 

com os conceitos de patrimônio. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO – O Desafio de construir conhecimento a 

partir da interface do uso da toponímia e o desenvolvimento do turismo 

 

Este capítulo apresenta os caminhos metodológicos adotados durante a 

investigação, pois a presente pesquisa parte da premissa que a ciência é 

caracterizada pela utilização de métodos científicos e que o método é o conjunto 

de atividades sistemáticas e racionais que, em maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.  

Marconi e Lakatos (2010) defendem, em seus estudos, que a investigação 

se apropria da metodologia, visando responder às questões: “Como?”, “Com 

que?”, “Onde?” e “Quanto?” – as quais configuram o percurso pretendido de 

forma sistemática, de acordo com o que apontam as autoras.  

Neste percurso, entende-se que o método determina a escolha de 

procedimentos sistemáticos para descrição e explicação de um estudo, portanto, 

o método é, fundamentalmente, uma escolha, um traçado sistemático de como 

a pesquisa será abordada e operacionalizada. (FACHIM, 2005, p. 29).  

 

3. 1 A pesquisa 

 

A presente dissertação se configura como pesquisa de natureza aplicada, 

pois tem como propósito “gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos 

à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais” 

(PEREIRA (b), 2012, p. 86). 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. 

De acordo com Gil (2008, p. 43), é exploratória porque pretende obter uma visão 

geral de um fato, do tipo aproximativo e é descritiva, pois visa descrever as 

características de determinado fenômeno, neste caso, a toponímia do Centro 

Histórico de Florianópolis. 

Ainda quanto aos objetivos, Dencker (2003), explica que a pesquisa 

exploratória permite aprimorar ideias e tem a característica de possibilitar um 

planejamento flexível, podendo ser utilizada no levantamento bibliográfico ou 
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ainda na obtenção de respostas aos questionamentos junto a pessoas 

experientes. 

Atribui-se também caracterização descritiva, pois se descreve as 

características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de 

relação entre variáveis, como afirma Gil (1999), que acrescenta a utilização de 

técnicas padronizadas de coletas de dados, como uma das características mais 

significativas em uma pesquisa descritiva. 

No que se refere à forma de abordagem, de acordo com o problema 

estabelecido, optou-se por uma abordagem prioritariamente qualitativa. Este tipo 

de abordagem corresponde a um enfoque profundo das relações sociais, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis e permeia o universo de aspirações, crenças, atitudes, valores, 

motivações e significados (MINAYO, 1994). Para ilustrar a caracterização da 

pesquisa, aporta-se na Figura 1. 

 

Figura 1 - Caracterização da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 

 

QUANTO AOS PROCEDIMENTOS

Pesquisa Bibliográfica e Documental Pesquisa de Campo

QUANTO A ABORDAGEM

Qualitativa

QUANTO AOS OBJETIVOS

Exploratória e Descritiva

QUANTO A NATUREZA

Aplicada
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3.2 Procedimentos Técnicos  

 

Determinadas a caracterização da pesquisa quanto aos objetivos, 

natureza e abordagem, cabe então, explicitar-se como foram obtidas, elencadas, 

analisadas e interpretadas as informações necessárias para se alcançar os 

resultados deste trabalho.  A maneira ou o modo utilizado para coleta de dados 

e para análise do estudo é definida por Prodanov e Freitas (2013), como 

procedimentos técnicos de uma pesquisa. Posto isto, quanto aos procedimentos 

técnicos, este estudo caracteriza-se como bibliográfico, documental aliado com 

pesquisa de campo. Na sequência, os procedimentos técnicos adotados para 

esta dissertação são devidamente especificados. 

 

3.3 bibliografia e documentos pesquisados 

 

O trabalho foi iniciado e alicerçado com pesquisas bibliográfica e 

documental.  De acordo com os estudos de Marconi e Lakatos (2013), a pesquisa 

bibliográfica abarca “a bibliografia publicada relacionada ao tema de estudo e 

objetiva colocar o pesquisador em contato com o estado da arte sobre o 

assunto”. Para esta pesquisa bibliográfica foram investigadas teses, 

dissertações, periódicos, livros e material disponível na internet.  

Já na pesquisa documental há semelhanças com a pesquisa bibliográfica, 

todavia na pesquisa bibliográfica os temas abordados recebem contribuições de 

diversos autores e, na pesquisa documental o material utilizado, na maioria das 

vezes, não resultou de um tratamento analítico. Os documentos utilizados nesse 

tipo de pesquisa podem ser: cartas pessoais, fotografias, filmes, gravações, 

diários, memorandos, ofícios, atas de reunião, boletins, etc. (GIL, 1999).  

Sendo assim, no percurso desta investigação, em um primeiro estágio da 

pesquisa, realizou-se a fase preliminar da pesquisa bibliográfica, onde  buscou-

se elencar o que se tem escrito considerando a ligação entre o estudo toponímico 

e o turismo em artigos e revistas científicas nacionais e internacionais, investigar 

como vem se delineando o universo de estudos que relacionam a toponímia com 

o turismo, levando-se em consideração a possibilidade da investigação sobre 

estudo toponímico servir como subsídio para contribuir no planejamento de um 
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atrativo turístico.  

Para tanto foram utilizadas como base de dados EBSCO (Elton B. 

Stephens Company) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). BDTD 

(Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos) e VÉRSILO (Biblioteca Digital USP), 

onde as palavras chave para a investigação foram: Turismo e Toponímia e o 

recorte temporal foi de 10 anos, a partir de 2006.  

Na sequência, foi realizado levantamento documental em instituições e 

órgãos que poderiam oferecer subsídios aos resultados pretendidos. As 

instituições visitadas como fonte de informações foram: Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF; Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional – Iphan, e Câmara Municipal de Florianópolis. 

Instrumentada com as informações obtidas a partir dos levantamentos 

bibliográfico e documental, partiu-se para a pesquisa de campo, para 

levantamento de dados primários, com a finalidade de obter maiores 

informações, diretamente com os atores que integram o contexto de estudo.  

 

3.4 Pesquisa de campo 

 

Em um segundo momento, com o dados bibliográficos e documentais 

coletados e organizados, se utiliza da pesquisa de campo como procedimento 

técnico, onde, segundo Gonsalves (2001, p.67), “a pesquisa de campo é o tipo 

de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população 

pesquisada”. Neste contexto, vale ressaltar que este tipo de procedimento “exige 

do pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir 

ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de 

informações a serem documentadas [...]”. 

Com a pesquisa de campo pretendeu-se obter informações empíricas 

para o estudo, por meio do lócus da pesquisa e dos atores sociais que a 

integram, ou seja; investigação no Centro Histórico de Florianópolis, com 

residentes e transeuntes deste local.  

Isto posto, a pesquisa de campo projetou-se então com uma abordagem 

qualitativa, utilizando das seguintes técnicas para coleta de dados: 
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1. Aplicação de Mapas Mentais – Aplicou-se a técnica de Mapas Mentais, 

com base nas categorias determinadas por Kozel (2007), para conhecer 

a percepção dos residentes a respeito do que entendem como Centro 

Histórico de Florianópolis, mais precisamente sua abrangência, suas ruas 

e pontos de atração, delimitando neste momento, o recorte específico 

para este estudo; 

2. Entrevista estruturada - O objetivo da entrevista foi compreender as 

perspectivas e experiências dos entrevistados em relação ao tema 

investigado, analisar a percepção dos residentes e turistas a respeito da 

toponímia e da história das ruas do Centro Histórico de Florianópolis. 

Realização de entrevista estruturada aplicada nas ruas do recorte definido 

com os resultados dos dados obtidos na análise dos mapas mentais, com 

questões abertas, a partir de um roteiro previamente definido (Apêndice 

B). A entrevista estruturada constitui-se no encontro entre duas pessoas, 

a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um 

determinado assunto, por meio de um roteiro previamente estabelecido 

com perguntas predeterminadas (Marconi e Lakatos, 2011). Neste caso 

as duas pessoas são: o transeunte e o pesquisador; 

3. Fichas toponímicas – Buscou-se analisar os nomes atuais das ruas 

destacadas no recorte para este estudo, por meio de uma ficha, que, para 

este trabalho, denominamos de ficha toponímica, adaptada da ficha 

lexicográfico-toponímica, modelo proposto por Dick (2004, p. 130), 

(ANEXO 1). Esta análise, entrecruzada com o aporte dos resultados dos 

Mapas Mentais e das entrevistas resultou em indicações para o alcance 

do objetivo geral: Analisar se a toponímia das ruas do Centro Histórico de 

Florianópolis (SC) constitui-se como uma potencialidade que poderá 

contribuir com os planos turísticos culturais. 

 

3.5 População e amostra  

 

Para realização da coleta de dados foi empregada amostragem não 

probabilística onde a seleção dos elementos da população para compor a 

amostra dependeu, ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do 



48 

 

 

entrevistador no campo, por conveniência (Mattar, 1996), considerando: 

 

1. Para aplicação mapas mentais - Amostra com residentes na cidade que 

conhecem o Centro Histórico de Florianópolis; 

2. Para as entrevistas - Transeuntes nas ruas do Centro Histórico de 

Florianópolis.  

Com esta definição procura-se obter a percepção de dois grupos distintos.  

 

3.6 Procedimentos e instrumentos de análise e interpretação de dados 

 

Quanto a análise e interpretação, cabe esclarecer que têm conceitos 

distintos, como afirma Gil (1999). Para o autor, a análise tem como objetivo 

“organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de 

respostas [...}”, já a interpretação objetiva “a procura do sentido mais amplo das 

respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos 

anteriormente obtidos”.  

Como já foi exposto, serão coletados dados de maneiras diversas, 

portanto determinou-se a análise destes dados também com duas técnicas 

diversas.  

Para análise do Mapas Mentais, utilizou-se como as categorias 

determinadas por Kozel (2007), onde representações do espaço são elaboradas 

a partir das linguagens do cotidiano como uma proposta metodológica pertinente 

no aspecto epistemológico.  

Os quesitos de análise propostos na metodologia de Kozel (2007), são os 

seguintes:  

 

1. Interpretação quanto à forma de representação dos elementos na imagem 

(como ícones diversos, letras, mapas, linhas, figuras geométricas etc....); 

2. Interpretação quanto à distribuição dos elementos na imagem (as formas 

podem aparecer dispostas horizontalmente, de forma isolada, dispersas, 

em quadros em perspectiva etc.); 

3. Interpretação quanto à especificidade dos ícones: 

. Representação dos elementos da paisagem natural 
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. Representação dos elementos da paisagem construída 

. Representação dos elementos móveis 

. Representação dos elementos humanos. 

 

Para balizar as análises dos mapas mentais, a produção dos grupos foi 

analisada separadamente, considerando cada mapa construído. Os quesitos 

propostos por Kozel (2007) foram aventadas e observados, mas para este 

estudo em especial, de acordo com o objetivo determinado optou-se por focar a 

investigação nas representações que indicavam dados referentes às três 

preguntas de provocação aos mapeadores (residentes em Florianópolis, 

produtores dos mapas mentais): 

 

1. O que você entende como Centro Histórico de Florianópolis? 

2. O que chama sua atenção neste local? 

3. Quais as ruas que, na sua concepção, compõem o Centro Histórico de 

Florianópolis? 

 

Neste sentido, Kozel (2007) indica que, ao construir seus mapas mentais, 

os indivíduos (mapeadores) representam e refletem a percepção e compreensão 

sociocultural, envolvidas em diferentes prismas na direção ao “representativo / 

simbólico que se situa na base da relação sujeito /signo/ imagem.”. Cabe a 

seguinte definição, como alicerce fundamental para este trabalho: 

 

Essa abordagem é evidenciada na geografia em princípio pelo aporte 
comportamental, com os mapeamentos cognitivos, passando pelo 
conceito fenomenológico de “espaço vivido” em direção a dimensão 
sociocultural expressa nas representações sociais tendo os Mapas 
Mentais como um dos seus principais aportes metodológicos. 
Entendemos os Mapas mentais como uma forma de linguagem que 
retrata o espaço vivido representado em todas as suas nuances, cujos 
signos são construções sociais. Eles podem ser construídos por 
intermédio de imagens, sons, formas, odores, sabores, porém seu 
caráter significativo prescinde de uma forma de linguagem para ser 
comunicado (KOZEL 2007). 
 

Destaca-se mais uma vez, por conseguinte, que esta pesquisa tratou de 

percorrer pelos caminhos da semiótica, como uma investigação explícita dos 

signos, no caso específico dos signos toponímicos contidos na denominação de 

ruas do Centro Histórico de Florianópolis. Parte-se do princípio que o signo 
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possui uma materialidade e que é percebida com vários sentidos, sendo uma 

coisa percebida que está no lugar de outra, portanto “esta é a particularidade 

essencial do signo: estar ali, presente, para designar ou significar outra coisa 

ausente, concreta ou abstrata” (FERNANDES, 2011). 

No prosseguimento do tratamento de dados da pesquisa de campo, para 

análise do conteúdo obtido por meio das entrevistas, seguiu-se a proposta de 

análise do Discurso do Sujeito Coletivo fundamentada por Lefevre & Lefevre 

(2003), onde o pensamento de uma coletividade, é representado, mediante uma 

série de operações sobre os depoimentos, resultando em discursos-síntese que 

reúnem respostas de diferentes indivíduos, com conteúdos discursivos de 

sentido semelhante, produzindo assim, uma soma qualitativa que permite 

produzir empiricamente um pensamento coletivo. Para a produção do DSC 

foram utilizados as quatro operações indicadas por Lefevre e Lefevre (2005):  

 

1. Expressões-chave (E-Ch): São trechos, fragmentos, material verbal do 

depoimento que revelam a essência, que melhor descrevem o discurso; 

2. Ideias centrais (Ics): São fórmulas sintéticas, que revelam de maneira 

mais precisa e fidedigna o sentido de cada discurso analisado e também 

no conjunto de respostas de diferentes entrevistados, que expressam 

sentidos semelhantes ou complementar. O Ic é portanto a síntese da ideia 

que compreende as falas; 

3. Ancoragens (Acs): As Acs por sua vez revelam ideologias, valores, 

crenças. Algumas Ecs remetem para além de Ics, afirmações definidas 

como Acs. Lefevre & Lefevre (2005) observam que “na metodologia DSC, 

considera-se que existem Acs apenas quando há, no material verbal, 

marcas discursivas explícitas dessas afirmações genéricas”. 

4. DSCs: Os DSC, são por sua vez, a reunião dos E-Ch contidos nas 

respostas dos entrevistados/ depoimentos, que têm ICs e/ou ACs com 

sentidos semelhantes ou complementares, consiste então no 

agrupamento em um só discurso composto por E-Cs com a mesma IC ou 

AC. 

 

Desta maneira, buscou-se por meio das respostas ou depoimentos 
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provenientes das entrevistas reconstruir com fragmentos dos discursos 

individuais, tantos discursos-síntese quantos necessários para expressar a 

opinião coletiva, de forma discursiva, com vistas às percepções dos transeuntes 

(residentes e turistas) a respeito da toponímia e da história das ruas do Centro 

Histórico de Florianópolis. 

Finalmente, aplicou-se interpretação das Fichas lexicográfico-

toponímica adaptadas, baseando-se no modelo proposto por Dick (2004, p. 

130), onde os nomes das ruas são dispostos em fichas com campos definidos e 

analisados. 

Conclui-se este capítulo como a Figura 2 que sintetiza e ilustra as etapas 

da pesquisa, indicando o percurso e procedimentos metodológicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Figura 2 - Etapas da pesquisa 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Como resultados são apresentados o quadro bibliométrico com a 

pesquisa sobre as produções científicas focando os temas toponímia e turismo 

e, em seguida expõe-se o levantamento bibliográfico e documental sobre o lócus 

da pesquisa. Na continuidade são expostos os dados do pesquisa de campo. 

 

4.1 O universo de estudos que relacionam a toponímia com o turismo 

 

Como decorrência de pesquisa bibliográfica, a partir dos resultados 

obtidos nas bases da dados, elaborou-se um quadro bibliométrico.  Em um 

primeiro momento, percebe-se que ainda há pouca produção a respeito do tema 

“Turismo e Toponímia”, observa-se também, que o assunto é pesquisado em 

países variados, com abordagens diversas, como pode-se verificar, de acordo 

com uma ordem cronológica (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Quadro bibliométrico - Pesquisas em Turismo e Toponímia 

Autor Local Abordagem 

Rubenstein (2009) Canadá Trata da importância da toponímia como 
patrimônio cultural 

Kantor (2009) Brasil (São 
Paulo) 

Explora a dimensão geopolítica da 
toponímia 

Nash (2010): Canadá Analisa motivações para nomeação 
Doro (2010) Brasil (São 

Paulo) 
Estuda a importância da toponímia no 
discurso publicitário e potencialidades 
turísticas 

Pinto Santos; Soares 
Marques (2011) 

Portugal Aborda semiótica e experiência do turista 

Torti Donada; 
Panaredo I Clopes 
(2011) 

Espanha Faz reflexão sobre toponímia tradicional e 
toponímia comercial 

Osório; Martinez 
(2011) 

Chile Trata da origem dos nomes 

Chesnokova (2011) Chile Faz análise semiótica 

Konstanski (2011) Austrália Investiga dependência toponímia e 
branding de lugar 

 Murillo et. al. (2013) Brasil (São 
Paulo) 

Analisa nome do lugar, historiografia, 
interações entre a população e o ambiente 

Shoval (2013) Israel Examina o processo histórico de outorga 
de nomes 

Lacoste et. al (2014) Chile Estuda evolução dos nomes e cultura local 
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Figueirôa Silva (2015) Brasil (São 
Paulo) 

Investiga léxico e história 

Xu; Run (2015) China Analisa linguagem e patrimônio 

Luigi de Requena; 
Moncada (2015) 

Venezuela Estuda nomes de lugares e patrimônio 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Os estudos destacam desde a importância da toponímia até a sua relação 

com a cultura local, fornecendo bases teóricas oportunas para fundamentar a 

relação entre a toponímia e o desenvolvimento do turismo cultural. 

Ainda, durante o levantamento bibliográfico, como embasamento e 

alicerce, buscou-se fontes para conceitos e aprofundamento teórico a respeito 

dos temas turismo cultural e toponímia, onde destacam-se os seguintes autores, 

respectivamente:  

 

 Turismo Cultural: McKercher; Cros (2002), Pereira (2012), Medina; 

Santamarina (2004), Marujo (2015). Barretto (1995), Oliveira 

(1998), Wood (1984), Smith (1992), Silberberg (1995), Richards 

(1996), McIntosch, Goeldner (1999), Prentice (2001), Beni (2003), 

Smith (2003), Craik (2003), Petroman et al (2013), Marujo et al 

(2013), Marujo (2015), Köhler e Durand (2007). 

 

 Toponímia: Carvalhinhos (2003), Dick (1990), Sartori (2010), 

Saussure (2006), Sousa (2007), Siqueira (2011), Claval (2001), 

Sousa (2008), Dick (1987), Lalanda (2007). 

 

4.2 Florianópolis e o contexto da pesquisa 

 

Florianópolis, capital de Santa Catarina, situa-se na região Sul do Brasil, 

tem a maior parte de seu território em porção insular e o restante ocupa o 

continente próximo (Mapa 1).   

O município tem uma população estimada em 421.240 habitantes em 

2015 (IBGE 2016) e fica distante 300 km de Curitiba e a 480 km de Porto Alegre. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2017). 
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Fonte: Santa Catarina (2017) 

Mapa 1 - Localização Florianópolis 
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Florianópolis tem sua vocação turística institucionalizada desde 1950, 

quando o prefeito Francisco Tolentino, criou o primeiro órgão oficial de turismo 

do município, o Departamento de Turismo (OLIVEIRA, 2011), atualmente é 

conhecida como o principal polo turístico da região sul, e considerada a capital 

turística do Mercosul. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015). 

A cidade ocupa o posto de terceiro destino turístico mais visitado por 

estrangeiros, a maioria deles atraídos pelo lazer (91,2%), e vindos 

principalmente da Argentina (61,3%) e Uruguai (15,5%). Em 2016, o município 

passou a ocupar o quinto lugar entre as cidades que mais recebem eventos 

internacionais no Brasil, de acordo com o ranking da ICCA – International 

Congress & Convention Association (OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE 

FLORIANÓPOLIS, 2016).  

Alguns dos títulos atribuídos à Cidade (FLORIANÓPOLIS, 2017), que 

reforçam suas características e seu potencial turístico: 

 

 “Cidade mais amigável do planeta” – Condé Traveller – EUA 2013 

 “Vale do Silício da América do Sul” – BBC -  Reino Unido 2009 

 “Um dos 44 lugares do mundo que você deve conhecer” – The New York 

Times – EUA 2009 

 “As pessoas mais bonitas do mundo” – The Sun – Reino Unido 2014 

 “Melhor destino de praias” – Revista Viagem e Turismo – Brasil 2015 

 “Cidade Criativa Unesco da Gastronomia” – UNESCO 

 “Uma das 10 cidades mais dinâmicas do mundo” – NEWSWEEK – EUA 

2006 

 “Possui uma das mais belas 20 praias do mundo” - CORRIERI DELLA 

SERA - ITA, 2010 

 “O melhor lugar para se viver do Brasil” - VEJA, 2001 

 

A cidade em que se concentra o objeto de estudo tem em seu cerne fatos 

e monumentos representativos que compõem o legado nacional, entre eles bens 

tombados isoladamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico 

Nacional - IPHAN localizados no centro de Florianópolis: o Forte Sant’Ana 
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(1763), o Forte Santa Bárbara (1774), a Casa Natal de Victor Meirelles (anterior 

a 1832), a Antiga Alfândega (1876) e a Ponte Hercílio Luz (1926). (BALTHAZAR; 

GUEDES E WEISSHEIMER, 2014). 

Sobre a história da cidade, quanto ao povoamento, conforme Pauli (1925), 

pode-se dizer sinteticamente que a Ilha de Santa Catarina passou por cinco 

fases cronológicas:  

 

 Primeira Fase: Ilha de Santa Cantarina na fase anterior ao processo 

povoatório bandeirante (desde as descobertas em 1500 até 1628 ou 

1629): Destaque para o nome Meimbipe. Este era o nome dado à Ilha, em 

que se situa atualmente Florianópolis, pelos índios carijós, considerado 

primeiros habitantes. Nesta fase, os espanhóis não só faziam a Ilha de 

porto para viagens para o Rio da Prata, como tinham pretensões de 

considera-la como de sua jurisdição, para isto houve tentativas frustradas 

de povoamento;  

 Segunda Fase: Ilha na fase dos Bandeirantes (de 1628 ou 1629 a 1645): 

Incursões paulistas e episódios missionários jesuíticos;  

 Terceira Fase: Ilha da fase dos povoadores instáveis (1645 a 1672);  

 Quarta fase (1673 a 1687): Desterro na fase inicial de sua povoação 

definitiva: Em 1673, Francisco Dias Velho enviou seu filho José Pires 

Monteiro, com mais de cem homens para povoar a Ilha de Santa Catarina. 

Em 1675 o próprio Dias Velho viria para a Ilha. De 1679 a 1681, a Ilha de 

Santa Catarina foi um entreposto da Colônia de Sacramento. Nesta fase, 

a hoje cidade de Florianópolis tem início em 1673, quando Francisco Dias 

Velho funda a então Desterro. Francisco Dias Velho morre em 1687, em 

uma ataque de corsários;  

 Quinta Fase: (1687 a 1726): Desterro na fase paulatina de estabilização. 

Desterro passou a categoria de cidade em 1823, mas somente no final do 

século XIX, que passou a ter uma imagem mais definida de centro urbano. (VAZ, 

1991). 
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Cabe destacar que a primeira casa de Francisco Dias Velho e a igreja 

Nossa Senhora de Desterro, sítio estabelecido em 1673 como empreendimento 

agrícola marcaram definitivamente o futuro núcleo urbano (VEIGA, 2010).  

Pode-se dizer que a Ilha de Santa Catarina, como é chamada a parte 

insular da cidade, foi se transformando desde que nestas terras habitavam os 

índios localmente chamados de carijós (indígenas da nação tupi-guarani). Nesta 

trajetória inclui-se a passagem de viajantes europeus pela Ilha, as incursões 

bandeirantes, parcas missões jesuíticas, ataques de corsários, tentativas 

instáveis de povoamento até que em 1673 a urbanização se inicia com a 

fundação de Desterro. (PAULI, 1925). 

Em 1692, com a morte de Dias Velho, as terras passaram por uma 

ocupação lenta e instável, contando com a pequena ermida, choupanas, 

chácaras e um pequeno núcleo de povoadores. Todavia, com um estímulo 

oficial, em 1726, Desterro foi elevada à Vila. Neste momento erguem-se dois 

símbolos da organização político administrativa portuguesa: o pelourinho e a 

Câmara Municipal. Em 1738, com a justificativa de ser um ponto estratégico para 

cobertura militar da Colônia de Sacramento pela Coroa Portuguesa, foi criada a 

Capitania da Ilha de Santa Catarina e o brigadeiro José da Silva Paes foi 

designado à conduzir seu sistema de defesa (VEIGA, 2010; CORRÊA,2004). 

Silva Paes organizou então a construção de fortes, iniciando com a 

fortaleza de Santa Cruz da Ilha de Anhatomirim, em 1738 e de São José da 

Ponta Grossa e Santo Antônio da Ilha dos Ratones Grandes, em 1740, 

posteriormente foram erguidos mais outras seis fortalezas e criado o Regimento 

de Infantaria de Linha da Ilha (VEIGA, 2010).  

Além dos objetivos militares de fortificação da Ilha de Santa Catarina, Silva 

Paes sugeriu à Corte que enviasse casais dos arquipélagos de Açores e Madeira 

par o povoamento da parte meridional do Brasil, consolidando a soberania 

portuguesa nestas terras. Sendo assim, de 1748 à 1756, vieram cerca de seis 

mil imigrantes açorianos e madeirenses, que receberam pequenos lotes, 

concessões de sesmarias, para afixação e colonização do litoral sul do país, de 

maneira organizada, por meio de um resolução régia e, para o assentamento 

dos casais e o início de uma organização urbana foi previsto, segundo Boiteux 

(1912, p. 217 apud Corrêa, 2004, p. 78). 



58 

 

 

Aqui cabe uma observação a respeito das denominações da, hoje, Capital 

de Santa Catarina. Há discursões a respeito deste topônimo e recorre-se à 

Corrêa (2004, p. 125) que reserva um capítulo exclusivamente sobre este tema. 

O autor (2004) explica que quando Dias Velho chegou à Ilha de Santa Catarina, 

em 1673 ergueu uma pequena capela sob as bênçãos de Nossa Senhora do 

Desterro e neste momento não denominou a Ilha de Desterro ou de qualquer 

outro nome, era então uma póvoa sem denominação específica, somente depois 

de um tempo, com a criação da Paróquia, o nome Nossa Senhora do Desterro 

se estendeu a toda a vila, mas não a toda a Ilha. 

Desta forma,  em 1726, quando a póvoa foi elevada à Vila é que passou 

a ser denominada de Vila de Nossa Senhora do Desterro, sede da Capitania da 

Ilha de Santa Catarina, entretanto, praticamente em todo o período colonial, as 

correspondências enviadas pelos governadores à Corte mencionava ainda Ilha 

de Santa Catarina, somente a partir dos últimos anos do século dezoito, as 

autoridades passaram a indicar nos documentos oficiais o nome Vila Nossa 

Senhora do Desterro da Ilha de Santa Catarina (CORRÊA, 2004). 

Passado um tempo, em 1821, D. João VI transformou todas as capitanias 

do Brasil em província e, a partir daí, a documentação enviada pela então criada 

Junta Governativa Provisória suprimiu o “Nossa Senhora do” e a capital 

catarinense passou a se chamar “Vila de Desterro”, até ser elevada à categoria 

de cidade em 1823, no fim do período colonial. Sendo assim, com a 

independência do Brasil, o topônimo passou a ser unicamente “Desterro”, 

conforme Corrêa (2004). 

A denominação “Desterro” permaneceu até 1894, quando passou a 

Florianópolis, seu terceiro e atual nome (PAULI, 1925). 

Como relata Corrêa (2004, p. 270), desde o fim do período imperial a 

população da capital catarinense manifestava vontade de mudar o nome, pois 

“Desterro” passou a ter conotação de “degredo” ou “terras condenadas”.  Dentre 

as sugestões de novo nome, cita-se: Ondina (em homenagem às ninfas do amor, 

que viviam nas águas, da mitologia grega), Baía Dupla, Nossa Senhora da Baía 

Dupla, Boa Vista, Ponta Alegre e Redenção.  

Por fim, depois da Proclamação da República, em sessão pública no dia 

17 de maio de 1894, o desembargador Genuíno Firmino Vidal Capistrano 
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apresentou proposta de mudança e, em homenagem ao marechal Floriano 

Peixoto, “Consolidador da República”, a cidade passou a se chamar 

Florianópolis. Até os dias de hoje ainda há uma polêmica a respeito desta 

homenagem, pois por motivos diversos, principalmente originados pelas famílias 

dos federalistas foram perseguidos e mortos na Ilha de Anhatomirim, que alegam 

que estas mortes foram executadas por ordem direta de Floriano Peixoto ao 

coronel Antônio Moreira César (CORRÊA, 2004). 

Assim a cidade foi passando por várias denominações e transformações 

desde seu povoamento até os tempos atuais. 

Portanto, com a fundação de Desterro, inicia-se a formação urbana e a 

origem da cidade de Florianópolis. O Centro da cidade de Florianópolis 

permanece praticamente preservado no que tange ao traçado das ruas e praças, 

isto é, as áreas que conformam o espaço público coletivo (VAZ, 1991). 

É nesta área de onde emergiu a urbanização de Florianópolis e onde, 

historicamente, a cidade teve sua origem em que este trabalho está pautado, no 

centro histórico da cidade, de onde são recortadas as ruas de interesse para este 

estudo, Lembrando que objeto de estudo se concentra na toponímia do Centro 

Histórico de Florianópolis.  

No mesmo lugar onde estava a capelinha ou ermida, em 1749 eguia-se a 

Igreja Matriz (hoje, Catedral Metropolitana de Florianópolis). 

Em torno do largo da Igreja Matriz ergueram-se as primeiras edificações, 

a Casa de Câmara e Cadeia (1771), o Palácio do Governo (1765), onde hoje 

está intalado o Palácio e Museu Cruz e Sousa. Daí também partiram as primeiras 

ruas que iam em direção às fontes de água, indicando um primeiro esboço do 

núcleo urbano (VEIGA, 2010). 

Cabe salientar que o Centro Histórico de Florianópolis tem uma 

característica peculiar em relação aos planos da Coroa Portuguesa para suas 

terras no Brasil. Foi na Vila de Desterro que se consituiu a primeira norma pública 

de regulamentação urbanística e distribuição de população, por meio de moldes 

expressos na Provisão Real de D. João VI, em 09/ 08/ 1747. Onde constou uma 

tentativa de organização dos núcleos da coroa, segundo um modelo 
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determinado, direcionado por uma série de orientações específicas, onde as ruas 

já têm orientações sobre demarcação. Veiga (2010)  cita Cabral (1951):  

...No sítio destinado para o lugar se assinalará um quadro para a praça 
de quinhentos palmos de face, em um dos lados se porá a igreja, a rua 
ou ruas se demrcarão em cordel com largura ao menos de 40 palmos, 
e por elas e nos lados da praça as moradas com boa ordem, deixando 
umas e outras para trás lugar suficiente e repartido para quintais 
atendendo assim o cômodo presente como a poderem ampliar-se as 
casas para o futuro 
 

Em investigação preliminar em meios eletrônicos, pode-se perceber que 

são oferecidos vários roteiros que têm o Centro Histórico de Florianópolis como 

foco de atratividade (Quadro 4). 

  

Quadro 4 - Roteiros oferecidos com foco no Centro Histórico de Florianópolis 
Palavras-chave para a pesquisa na Internet: roteiro turístico centro histórico de 
Florianópolis 
Local de busca: Google - Google.com.br/intl/pt-BR/forms/about 
Limite: 10 sites do primeiro resultado 
Data da pesquisa: 27/ 11/ 2016 

Título do Site Endereço Atrações destacadas do roteiro 

Floripa Tour 
Guide (indicado 
pelo Guiafloripa) 

http://www.floripatourguide.
com.br/ 

Largo da Alfândega 
Mercado Público 
Núcleo histórico da Praça XV 
Catedral Metropolitana 
Palácio Cruz e Sousa, 
Memorial do Miramar 
Conjunto de casarios 
Mirante da Ponte Hercílio Luz 
(segue para outros trechos da 
Ilha) 

Floripa Click 
Tour (Indicado 
pelo Tripadvisor 
e Guiafloripa) 

http://floripaclicktour.com/ Igreja Matriz – Catedral 
Mercado Público 
Casa da Alfândega 
Praça XV de Novembro 

Meus Roteiros 
de Viagem 

http://www.meusroteirosdev
iagem.com/2011/12/um-
passeio-pe-pelo-centro-
de.html 

Memorial ao Miramar, na Praça 
Fernando Machado  
Praça XV de Novembro 
Prédios históricos ao redor da 
Praça 
Catedral Metropolitana de 
Florianópolis 
Palácio Cruz e Sousa (Museu 
Histórico de Santa Catarina) 
Rua Felipe Schmidt e Rua 
Conselheiro Mafra 
Largo da Alfândega 
Mercado Público de Florianópolis 
Rua Francisco Tolentino 
Camelódromo de Florianópolis 
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Praça Hercílio Luz 
Parque da Luz 
Av. Beira-mar Norte 

Guia da Semana 
– São Paulo 

http://www.guiadasemana.c
om.br/turismo/noticia/10-
pontos-turisticos-que-voce-
precisa-visitar-em-
florianopolis 

Catedral Metropolitana 
Praça XV de Novembro  
Museu Victor Meirelles 
Palácio Cruz e Souza 
Mercado Público 

Férias Brasil  http://www.feriasbrasil.com.
br/sc/florianopolis/visitaroce
ntrohistorico.cfm 

Fachadas de diferentes estilos 
arquitetônicos 
Praça XV de Novembro 
Casa da Alfândega 
Mercado Público Municipal 

Melhores 
Destinos 

http://guia.melhoresdestinos
.com.br/pontos-turisticos-
florianopolis-65-398-p.html 

Praça XV de Novembro 
Catedral Metropolitana 
Mercado Municipal 
Ponte Hercílio Luz (Mirante) 

G1 (Santa 
Catarina) ou 
CDL 
Florianópolis –
Roteiro 
Autoguiado do 
Centro Histórico 
de Florianópolis 

http://g1.globo.com/sc/santa
-
catarina/verao/2013/noticia/
2013/01/roteiro-historico-
de-sc-e-baseado-em-
modelo-frances-e-sugere-
25-visitas.html  
ou 
http://www.roteiroautoguiad
o.com.br/ 

Catedral Metropolitana 
Sobrados Oitocentistas 
Museu da Escola Catarinense 
(antiga Escola Normal) 
Casa Victor Meirelles 
Praça XV, Jardim Oliveira Bello e 
Monumento aos catarinenses 
mortos na Guerra do Paraguai, 
Figueira  
Palácio Rosado e Museu Cruz e 
Sousa - Jardins do Palácio 
Rosado e Museu 
Museu Cruz e Sousa 
Casa de Câmara e Cadeia 
Museu do Saneamento 
Estátua de Fernando Machado 
Largo da Alfândega - Prédio da 
Casa da Alfândega 
Mercado Público - Relógio da 
Western Telegraph 
Cais Frederico Rolla 
Casario da Rua Conselheiro 
Mafra 
Antiga Casa Hoepcke 
Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco 
Rua Felipe Schmidt - Café Ponto 
Chic (O Senadinho) 
Praça Pereira Oliveira 
Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito 
Teatro Álvaro de Carvalho. 

Roteiro de 
Turismo 

http://www.roteirodeturismo.
com.br/destino/santa-
catarina/florianopolis/ 

Mercado Público 
Catedral Metropolitana 
Praça XV de Novembro 
Museu Victor Meirelles 
Palácio Cruz e Souza. 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2013/noticia/2013/01/roteiro-historico-de-sc-e-baseado-em-modelo-frances-e-sugere-25-visitas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2013/noticia/2013/01/roteiro-historico-de-sc-e-baseado-em-modelo-frances-e-sugere-25-visitas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2013/noticia/2013/01/roteiro-historico-de-sc-e-baseado-em-modelo-frances-e-sugere-25-visitas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2013/noticia/2013/01/roteiro-historico-de-sc-e-baseado-em-modelo-frances-e-sugere-25-visitas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2013/noticia/2013/01/roteiro-historico-de-sc-e-baseado-em-modelo-frances-e-sugere-25-visitas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2013/noticia/2013/01/roteiro-historico-de-sc-e-baseado-em-modelo-frances-e-sugere-25-visitas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2013/noticia/2013/01/roteiro-historico-de-sc-e-baseado-em-modelo-frances-e-sugere-25-visitas.html
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Viator (empresa 
Tripadvisor) 

https://br.viator.com/pt/8328
/tours/Florianopolis/Small-
Group-Northern-and-
Downtown-Florianopolis-
City-Tour/d22387-25494P1 

Mercado Público 
Catedral 
Praça XV de novembro 
Museu Cruz e Souza 
Alfândega 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Percebe-se que as principais atrações do Centro Histórico de 

Florianópolis divulgadas nos passeios/ roteiros já em prática são o Mercado 

Público, o Largo da Alfândega, a Catedral Metropolitana e igrejas, os Museus e 

as tradicionais voltas ao redor da figueira, árvore centenária, localizada na Praça 

XV, no centro da cidade. Diz a lenda local, quem dá uma volta ao redor desta 

árvore, certamente retornará à cidade, quem der duas voltas encontrará um(a) 

namorado(a) e três encontrará um marido ou esposa.  

O Centro Histórico de Florianópolis, envolvido pelo centro urbano da 

cidade, acomoda diversos atrativos. Entre outros:  

 Sobrados Oitocentistas;  

 Museu da Escola Catarinense;  

 Casa Victor Meirelles;  

 Monumento aos mortos na Guerra do Paraguai;  

 Palácio Rosado e Museu Cruz e Souza;  

 Casa de Câmara e Cadeia;  

 Museu do Saneamento;  

 Estátua de Fernando Machado;  

 Casa de Alfândega;  

 Cais Frederico Rolla;  

 Casario da Rua Conselheiro Mafra;  

 Antiga Casa Hoepcke;  

 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco;  

 Café Ponto Chic; Igreja de N.S. do Rosário e São Benedito;  

 Praça Pereira Oliveira e  

 Teatro Álvaro de Carvalho.  
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Podem-se visualizar atrativos Centro Histórico na ilustração de Vera Murcillo 
Figura 3. 
 

Fonte: Extraído de Oliveira, A. P. (2014).  

Figura 3 - Roteiro autoguiado do Centro Histórico de Florianópolis 
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Antes do recorte do cenário desta pesquisa, fez-se necessária uma 

definição do que é entendido como Centro Histórico de Florianópolis pela 

bibliografia e órgãos oficias da cidade, qual a sua abrangência física, para então 

inventariar as ruas componentes do lócus de referência. 

Vaz (1991) explica que a área reconhecida pela população do lugar como 

Centro Histórico de Florianópolis, abrange um território de forma triangular com 

cerca de trezentos hectares situado na Ilha de Santa Catarina.  

 

Fonte: Dias (2005) 

 

De acordo com a Figura 4, Vaz (2005) indica que o Centro Histórico tem 

as encostas do morro da Cruz no seu (leste), as pontes Hercílio Luz, Colombo 

Machado Salles e Pedro Ivo Campos, que ligam a Ilha ao continente no seu 

poente (oeste). O mar das baías e o morro determinam uma extensão de terras 

Figura 4 - Abrangência Centro Histórico de Florianópolis - Vaz (1991) 
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de planta triangular. 

Adams (2002, p. 123) confirma esta delimitação e reforça a importância 

da região imediata do entorno da Praça XV de Novembro para este traçado 

histórico da cidade, especificando-o como: 

 

[...] área situada ao sul da avenida Rio Branco, tendo como limites 
aproximados a avenida Hercílio Luz, a antiga linha do mar, a rua Padre 
Roma, a rua Tenente Silveira, a Igreja N. S. do Rosário e a Praça 
Pereira Oliveira. 
 

Com uma visão também voltada à memória urbana de Florianópolis, 

Veiga (2010), com base nos conjuntos preservados pela legislação municipal, 

pelo Decreto Lei nº.270/ 1986 (ANEXO 2), faz um estudo aprofundado de análise 

do processo histórico e mutação da paisagem urbana.  

O referido decreto, tomba, nos termos da Lei nº 1.202 de 02.04.74, como 

Patrimônio Histórico e Artístico do Município, os conjuntos de prédios existentes 

naquela data, na Área Urbana Central de Florianópolis, competindo ao Serviço 

do Patrimônio Histórico e Cultural do Município - SEPHAN a análise de pedidos 

de reforma, projetos ou demolições de prédios abrangidos pelo Decreto. 

Neste tombamento a área urbana central de Florianópolis é dividida em 

10 Conjuntos: Conjunto I - Centro Histórico; Conjunto II – do Hospital de 

Caridade; Conjunto III – Bairro do Mato Grosso e Conjunto IV – Bairro da 

Tronqueira; Conjunto V – Rua General Bitencourt; Conjunto VI – Rua Hermann 

Blumenau; Conjunto VII – Nossa Senhor do Rosário; Conjunto VIII – Praia de 

Fora; Conjunto IX – Rua do Passeio e Conjunto X – Rita Maria.  

Dos estudos de Veiga (2010, p.166), ressalta-se o seguinte apontamento, 

onde também avulta a Praça XV de novembro como o eixo da evolução histórica 

da cidade: 

O Núcleo central tem como referência principal o conjunto 
representado pela Praça XV de Novembro e ruas adjacentes, o 
chamado centro histórico, local inicial de povoamento e até hoje o 
centro funcional da cidade. 
 

A autora (2010) cita Brito (1829) quando indica a arquitetura imponente 

dos edifícios da época que circundavam a Praça XV de Novembro e, de certa 

maneira nos indica ideias para a abrangência do centro histórico: 

 

[...] está edificada a igreja Matriz, que é muito boa. No lado oeste, o 
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Palácio dos Governadores; no leste, a Casa de Câmara; estes edifícios 
são regulares, nobres e bem construídos: o lado do sul da praça é a 
praia [...]. 

 

Esta indicação dos prédios públicos e de relevância para o 

desenvolvimento histórico da cidade faz-se interessante ao presente estudo, já 

que os traçados das ruas da cidade, vão se desenvolvendo também com esta 

evolução. 

Em 21 de dezembro de 1989, por meio do Decreto 521/ 89 (ANEXO 3) a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, classifica por critérios diferenciados de 

valor histórico, artístico e arquitetônico, os prédio integrantes dos Conjuntos 

tombados pelo decreto nº.270/ 1986. 

Para o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

(2014), não há exatamente uma delimitação de área atribuída ao Centro 

Histórico de Florianópolis, mas há uma delimitação de área de bens tombados 

pelo IPHAN, que no Centro de Florianópolis é chamado de Poligonal.  

A Portaria Nº 500, de 20 de outubro de 2014, dispõe sobre a delimitação 

da área de entorno dos bens tombados pelo - IPHAN localizados no centro do 

Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (ANEXO 4) 

O estabelecimento de uma poligonal de entorno, representa a 

incorporação de mais um instrumento de auxílio aos trabalhos técnicos do 

IPHAN, no sentido da valorização dos bens culturais, considerando a que 

ambiência do entorno dos bens tombados pelo Iphan no centro de Florianópolis 

é, para aquela Instituição, fator imprescindível para a conservação/ preservação 

dos monumentos contidos nesta área (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, 2014) 

A proposta de delimitação da poligonal de entorno dos bens tombados 

pelo Iphan no Centro Histórico de Florianópolis, que estava em curso na 

Superintendência desta instituição, em SC desde 2013 (ANEXO 5), finalizou a 

etapa de definição da poligonal e tem entre as premissas conceituais e 

metodológicas básicas, a seguinte: 

 

[...] Diferente de outros momentos institucionais, tem-se agora 
oportunidades que fazem a diferença na gestão: o PAC-Cidades 
Históricas, a atual parceria com a Prefeitura Municipal e as diretrizes 
do novo Plano Diretor apontam para um novo momento, mais 
promissor no qual a qualificação da ambiência dos bens tombados pelo 
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Iphan significa a revalorização de todo o centro histórico. (INSTITUTO 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, 
2014). 
 

Portanto, fica claro que, para o IPHAN há uma delimitação de área de 

bens tombados, chamada poligonal que abrange o entorno destes bens, visando 

a revalorização do centro histórico.  

Como observou-se, embora tenham um mesmo eixo central definido a 

partir da Praça XV de Novembro, foram elencadas várias definições para a 

abrangência do Centro Histórico de Florianópolis nas delimitações indicadas por 

Vaz (1991), Adams (2002), Veiga (2010) e IPHAN (2014) que convergem 

alicerçadas no critério de formação histórica da cidade, levando em 

consideração características funcionais e da arquitetura local. 

Tendo em vista uma compreensão dos atores locais a respeito do que 

entendem com Centro Histórico de Florianópolis, para esta dissertação, fica 

estabelecido uma nova poligonal resultante das percepções dos residentes a 

partir da construção de mapas mentais, conforme será exposto na próxima 

seção.  
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5 MAPAS MENTAIS – a percepção dos residentes a respeito do que 

entendem como Centro Histórico de Florianópolis 

 

A partir das definições do IPUF e do IPHAN para o que se define como 

Centro Histórico de Florianópolis procurou-se conhecer a percepção dos 

residentes a respeito do que entendem como Centro Histórico de Florianópolis, 

mais precisamente,  sua abrangência, suas ruas e pontos de atração. Tratando-

se, desta maneira, do segundo objetivo proposto para esta pesquisa.  

Para tanto, com base nas categorias determinadas por Kozel (2007) foram 

aplicados mapas mentais e analisados individualmente  (Apêndice A), para, 

posteriormente, sobrepô-los e compor, a partir das representações dos 

mapeadores, uma poligonal específica para este trabalho, delimitando-so a partir 

daí a área de estudos. 

Sendo assim, os mapeadores foram selecionados pelo seguinte critério: 

pessoas que residem em Florianópolis, totalizando um universo de 29 indivíduos, 

divididos em 03 Grupos disitintos: 

Perfil Grupo 1 – Integrantes do GRUPATI – Grupo de Terceira Idade do 

Serviço Social do Comérico de Florianópolis (Mapa Mental aplicado em 24 de 

maio de 2017):  07 respondentes, com idade variando entre 56  e 74 anos, 100% 

do gênero feminino. As profissões variaram em 03 aposentadas, 01 bancária, 01 

cozinheira e 01 do lar.  Quanto a frequência, com que visitam o Centro Histórico 

de Florianópolis, 57,1 % visitam diariamente, 28, 6% visitam semanalmente e 

14,3% não visitam com frequência. 

Perfil Grupo 2  - Empresários integrantes do Núcleo do Centro Histórico 

de Florianópolis (Mapa Mental aplicado em 31 de maio de 2017): 10 

respondentes, com idade variando entre 27  e 66 anos, 80% do gênero 

masculino e 20% do gênero feminino. As profissões variaram em 01 arquiteto 

urbanista, 01 funcionário público, 01 gestor de negócios, 01 analista, 04 

empresários e 02 comerciantes.   Quanto a frequência, com que visitam o Centro 

Histórico de Florianópolis, 70 % visitam diariamente30 % visitam semanalmente. 

Perfil Grupo 3 - Alunos da disciplina de Patrimônio Histórico e Cultural 

Brasileiro, do curso de Tecnólogos em Turismo, da Faculdade Estácio de 

Florianópolis(Mapa Mental aplicado em 08 de junho de 2017).  12 respondentes, 
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com idade variando entre 19  e 62 anos, 66,7 % do gênero masculino e 33,3 % 

do gênero feminino. Todos estudantes e , entre eles, 01 autônomo, 01 

comerciante, 01 consultor de vendas, 01 guia de turismo e 01 motorista.   Quanto 

a frequência, com que visitam o Centro Histórico de Florianópolis, 66,7 % visitam 

mensalmente, 25% visitam semanalmente e 8,3% não visitam com frequência. 

Ao aplicar a técnica, foram lançadas três perguntas de provocação aos 

mapeadores: 1) O que você entende como Centro Histórico de Florianópolis; 2) 

O que chama sua atenção neste local e 3) Quais as ruas que, na sua concepção, 

compõem o Centro Histórico de Florianópolis. Cada grupo teve cerca de 40 

minutos para a produção dos mapas mentais. 

Desta maneira, a produção dos grupos foi analisada separadamente, 

considerando cada mapa construído. Todos as categorias  de Kozel (2007) foram 

aventadas e observadas, mas para este estudo em especial, de acordo com o 

objetivo determinado optou-se por focar a investigação nas representações que 

indicavam dados referentes às três preguntas de provocação. A síntese dos 

resultados são apresentadas na sequência. 

1) O que você entende como Centro Histórico de Florianópolis? 

Observa-se na construção dos Mapas Mentais a prevalência da indicação 

da Praça XV de Novembro como o ponto de atração central do Centro Histórico, 

concordando com Adams (2002, p. 123), Veiga (2010), Brito (1829), 

(FLORIANÓPOLIS, 2014), quando definem este logradouro como importante 

centro de expansão da urbe. Assim também acontece com a configuração ou 

abrangência onde a análise da totalidade dos mapas desenvolvidos coincide 

com as abrangências determinadas pelos órgãos oficiais do Município, 

reforçando as imediações da Praça XV de Novembro como composição do que 

os residentes entendem como Centro Histórico de Florianópolis. 

Entre os 29 mapas construídos, 24 apresentaram esta indicação. Em 
alguns destes (18), a centenária Figueira8, árvore resperesentativa que 
compõem o paisagismo da Praça, presente no imaginário local. A “figueira” 

                                                
8 A Figueira, árvore emblemática situada no centro da Praça XV, é citada no trecho Hino Oficial da Cidade, 

a canção “Rancho de Amor a Ilha”: “Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira, vou ler meu jornal...” 
A composição é de Claudio Alvin Barbosa (Poeta Zininho) e foi escolhida como hino de Florianópolis 

em um concurso promovido pela prefeitura em 1968, de acordo com o projeto de Lei nº 877 de 27 de 

Agosto de 1968). 
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aparece como ícone de relevância em 18 dos mapas. Para ilustrar as 
constatações, observa-se as Figuras 5 e 6.  

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 5 - Mapa Mental 14 
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Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
 

Outro detalhe sinalizado na pesquisa de campo é de que 08 dos mapas 

não apresentam qualquer representação do lado leste da Praça XV. Pode-se 

Figura 6 - Mapa Mental 24 
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interpretar isto com a flagrante situação desgaste e abandono da região que vem 

sofrendo dia após dia com a degradação de seu centro histórico. 

Na análise de outros aspectos e particularidades percebidas e 

evidenciadas sobre o Centro Histórico de Florianópolis, pontua-se os seguintes 

registros encontrados nos mapas: 

 

 Ênfase de onde seria a Travessa Ratcliff, como local da “Boemia”; 

 Houve pouco indicação, da linha do mar, com registros da Av. Beira Mar 

e das regiões aterradas. Denotando uma constatação local de que a 

cidade ainda não se apropriou de sua situação insular, com o uma linha 

do mar delimitada potencialmente atrativa; 

 Registros ocasionais do banheiro público, terminal urbano de ônibus, 

“prédios vazios (abandonados)”, pichação, moradores de rua; 

 Declarações: “local com potencial turístico, local que deve ser preservado, 

necessidade de resgate da origem e revitalização”, “falta de identidade”, 

“falta de acessibilidade”. “reunião de todas as pessoas”, citando reunião 

de todas as pessoas - PNEs (pessoas com necessidades especiais); 

 Ênfase na Praça XV de Novembro; 

 Raro uso de setas e pontilhados, como sinalização de orientação e 

trajetos, pode ser um indício do visível problema com a mobilidade urbana 

que a cidade apresenta; 

 Indicação de um coração envolvendo o Centro Histórico, o que pode 

representar ligação afetiva pelo local; 

 Indicação de interrogação para a localização do que foi o antigo Miramar 

e mencionou a área aterrada. O que pode sinalizar uma falta de 

entendimento da proposta do monumento; 

 Indicação da Praça XV como “início de tudo”. Representação poética com 

texto “Onde vinha o mar vinha amor o mar vinha aonde vai o mar”. 

Comércio, Gastronomia, Shopping aberto; 

 Indicação dos prédios das famílias Koerich e Hoepcke (tradicionais 

famílias do comércio da Cidade); 
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 Citação do Rita Maria (nome dado ao Terminal Rodoviário da Cidade), “foi 

uma escrava que fornecia hospedagem aos navegadores e também 

proprietária do primeiro prostíbulo de Florianópolis”; 

 Indicação do “primeiro hotel – Hotel La Porta” (que foi implodido no início 

dos anos 80). Registro do “antigo terminal urbano” (hoje é chama-se 

Terminal Urbano Cidade de Florianópolis); 

 Indicação da Rua Felipe Schmidt, com um de seus nomes antigos “Rua 

dos Moinhos de Ventos”. Representação da Baía Sul. 

 

Até então, parece evidente o entendimento de que o Centro Histórico de 

Florianópolis compreende, para os residentes participantes da pesquisa, a 

região de entorno da Praça XV de Novembro, suas adjacências. 

Para aprofundamento, na sequência, são apresentados os resultados das 

duas outras indagações feitas durante a aplicação dos mapas, no que concerne 

aos pontos de atração e ruas representativas do objeto de estudo. 

2) O que chama sua atenção neste local? 

 

Para os mapeadores os pontos que mais chamam atenção concordam 

com os roteiros em prática na cidade (Quadro 4) e compreeendem alguns dos 

bens identificados pela Poligonal estabelecida pelo IPHAN (INSTITUTO DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, 2014), todavia 

é fortalecida aqui também a ambiência que irradia no entorno da Praça XV de 

Novembro, edificações históricas, museus, igrejas, praças, mercado e 

alfândega, intensamente representativos do contexto histórico da cidade (Tabela 

1).  

 

Tabela 1 - Incidência de indicações - Pontos de atração 
Pontos de Atração indicadas nos mapas 
mentais 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Total 

A - Edificações históricas (Ruas dos Ilhéus, 
Conselheiro Mafra e Felipe Schmidt) 

1 5 3 9 

B - Museu Histórico de Santa Catarina 
Palácio Cruz e Sousa 

5 5 7 17 

C - Casa de Câmara e Cadeia 1 4 - 5 

D - Praça XV de Novembro 5 8 9 22 
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E - Catedral Metropolitana - N. Sra. do 
Desterro 

5 4 7 16 

F - Mercado Público 5 4 10 19 

Teatro Álvaro de Carvalho - 3 1 4 

Ponte Hercílio Luz 2 1 - 3 

G - Igreja Nossa Senhora do Rosário 1 2 4 7 

H - Praça Fernando Machado 1 2 2 5 

I - Museu Victor Meirelles 1 4 - 5 

Monumento Miramar (Memorial Miramar) - 1 2 3 

Igreja São Francisco - 1 1 2 

J – Alfândega 4 2 1 7 

Comércio - 2 1 3 

Gastronomia - 1 - 1 

Museu do Saneamento - - 1 1 

Praça dos Bombeiros (Pça. Getúlio Vargas) 1 - - 1 

Faculdade de Educação/Museu da Escola 
Catarinense 

- 1 - 1 

Clube 12 de Agosto - 1 - 1 

Escola de Música Banda de Amor à Arte - 1 - 1 

Parque da Luz - 1 - 1 

Forte de Santana (Forte de Santana do Estreito) - 1 - 1 

Forte de Santa Bárbara  - 2 1 3 

Cais Frederico Rolla - - 1 1 

Hotel La Porta (local onde funcionava) - - 1 1 

Colégios Históricos e ruas com pavimentação 
em paralelepípedo 

- 1 - 1 

Calçadões - 1 - 1 

Linha do antigo cais 1 1 - 2 

Escadaria do Rosário - - 1 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

É intrigante a linha do mar praticamente não aparecer nas reprentações 

dos residentes. Pode-se supor que pelas intensas ações de aterramento pelo 

qual a cidade passou, seu contorno foi se modificando e o centro da cidade foi 

se distanciando do mar, com uma série de aterros que se consolidaram na 

década de 1970, devido a expansão da malha viária e a proliferação de 

edificações públicas (DAMIÃO, 2016).  No entanto, os ícones da ligação com o 

mar e a trajetória da cidade permanecem na memória, entre eles a Alfândega, o 

Mercado Público, Praça Fernando Machado e o Monumento ao Miramar, todos 

locais que outrora estabeleciam ligação direta entre a cidade e o oceano, com 

atividades ligadas ao comércio, transporte e lazer (Fotografias 01 e 02). 
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Fonte: Google imagens 2017  
 

Fonte: Google imagens 2017  

Fotografia 2 - Florianópolis antes dos aterros (s.d.) 

Fotografia 1 - Florianópolis depois dos aterros (s.d.) 
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3) Quais as ruas que, na sua concepção, compõem o Centro 

Histórico de Florianópolis? 

 

Quanto ao questionamento sobre as ruas mais lembradas, as 

representações e indicações foram variadas, destacando entre elas, as 10 mais 

lembradas: Conselheiro Mafra, Rua dos Ilhéus, Felipe Schmidt, Francisco 

Tolentino, João Pinto, Saldanha Marinho, Tiredentes, Tenente Silveira, Victor 

Meirelles e Vidal Ramos  (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Incidência de indicações - Ruas que compõem o Centro Histórico de 
Florianópolis 
Ruas indicadas nos mapas mentais Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Av. Beira Mar (Gustavo Richard) - - 2 2 

Av. Hercílio Luz - 1 - 1 

Av. Paulo Fontes - 1 - 1 

Av. Rio Branco - - 1 1 

Rua Álvaro de Carvalho  - 1 1 

Rua Anita Garibaldi - 1 - 1 

Rua Antônio Luz - 1 - 1 

Rua Arcipreste Paiva 1 - - 1 

Rua Artista Bittencourt - 1 - 1 

1 - Rua Conselheiro Mafra 5 6 5 16 

Rua Deodoro - - 1 1 

2 - Rua dos Ilhéus 1 1 2 4 

3 - Rua Felipe Schmidt 4 3 5 12 

Rua Fernando Machado 1 - - 1 

4 - Rua Francisco Tolentino 4 3 - 7 

Rua Hoepcke - 1 - 1 

5 - Rua João Pinto 4 7 1 12 

Rua Marechal Guilherme - - 1 1 

Rua Nereu Ramos - 1 - 1 

Rua Nunes Machado - 1 - 1 

Rua Padre Miguelinho - - 1 1 

Rua Padre Roma - 1 - 1 

Rua Pedro Ivo - 1 - 1 

6 - Rua Saldanha Marinho 1 3 - 4 

Rua São Bento (não existe esta rua 
no) 

- 1 - 1 

Rua Sete de Setembro - 2 - 2 
7 - Rua Tenente Silveira 4 4 6 14 

8 - Rua Tiradentes 3 4 - 7 

Rua Trajano - - 2 2 

9 - Rua Victor Meirelles - 3 1 4 

10 - Rua Vidal Ramos 1 2 2 5 

Travessa Ratcliff - 2 - 2 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Alguns apontamentos podem ser feitos com os resultados obtidos. 

Percebe-se que as ruas mais indicadas são as ruas que têm em sua extensão 

calçadões de pedestres (Ruas Conselheiro Mafra, João Pinto, Tenente Silveira 

e FelipeSchmidt). Esta constatação pode sinalizar que as ruas percorridas em 

caminhadas se estabelecem com maior facilidade na memória dos residentes.  

A rua de maior incidência nos mapas mentais, Rua Conselheiro Mafra é 

uma via de intenso movimento de comércio e esta característica é mantida desde 

a origem histórica da Cidade. Este logradouro já foi denominado como “Rua do 

Comércio”.  Nesta rua que ainda tem em sua conformação casarios históricos 

está localizado o Mercado Municipal, prédio histórico e bem tombado, 

considerado na Visada Preferencial 07 – da Poligonal Conjunta do IPHAN e 

integrante do Conjunto do Centro Histórico de Florianópolis, tombado na esfera 

municipal. Neste rua também estão a Alfândega e um importante número de 

casarões históricos.  

Notou-se durante a aplicação dos Mapas Mentais, que os participantes 

passavam por uma espécie de nostalgia e, enquanto desenhavam, 

demonstraram necessidade de verbalizar algumas opiniões ou considerações. 

Na maioria das explanações comentavam sobre a degradação do centro 

histórico e da necessidade de propostas de revitalização. Nestes momentos 

percebia-se que a metodologia em sí é de fato provocadora de reflexões sobre 

o espaço vivido. 

Outra constatação foi de que o mapeadores integrantes do grupo de 

terceira idade demonstraram ter uma maior relação com o centro histórico do 

que o grupo formado por alunos de turismo e hotelaria. Isto pode indicar a 

necessidade de se reforçar aulas e ações que preparem melhor os futuros 

turismólogos a respeito de sua própria cidade, de maneira a potecializar e 

preparar mais enfaticamente estes acadêmicos, já que Florianópolis é uma 

cidade com caraceterísticas turisticas e com um centro histórico bastante 

significativo. 

Salienta-se que, embora seja possível uma série de análises a partir da 

produção de mapas mentais, o propósito maior do uso desta metodologia foi de 

realizar a sobreposição dos mapas e o cruzamento de informações, ícones e 

signos representados nos desenhos dos mapeadores para a definição de uma 
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poliginal de abrangência do Centro Histórico de Florianópolis para esta 

investigação, com a representação e percepção dos residentes. Sendo assim, 

como pode ser observado no Mapa 2 definiu-se um recorte específico para o 

presente estudo e foi a partir daí que a pesquisa de campo teve seu 

prosseguimento. 
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 Fonte: Execução de Karla Daun (2017) 

Mapa 2 - Poligonal Centro Histórico de Florianópolis para o estudo 
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A partir desta delinmitação, seguiu-se com a pesquisa de campo, no 

sentido de buscar subsídios para o terceiro objetivo desta pesquisa: Analisar a 

percepção dos residentes e turistas a respeito da toponímia e da história das 

ruas do Centro Histórico de Florianópolis. 
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6 DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO – a percepção dos residentes e 

turistas a respeito da toponímia e da história das ruas do Centro Histórico 

de Florianópolis 

 

Em busca de subsídios para o terceiro objetivo desta pesquisa: Analisar 

a percepção dos residentes e turistas a respeito da toponímia e da história 

das ruas do Centro Histórico de Florianópolis, foi realizada entrevista com 

uma amostra 30 transeuntes (residentes e turistas), que caminhavam pelo centro 

histórico, mais precisamente pelas ruas Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt e 

João Pinto (por serem ruas de calçadão de pedestres, facilitando a abordagem). 

Na Rua João Pinto, foram abordadas pessoas que participavam da Feira 

Semanal Permanente Viva a Cidade9. As entrevistas foram realizadas durante 

os fins de semana de junho/ 2017.  Para tanto, considerou-se uma amostra não 

probabilística, que se deu pelos critérios de acessibilidade e conveniência 

(MATTAR, 1996).  

O roteiro de entrevista (Apêndice B), composto com 10 perguntas, dividiu-

se em 03  perguntas relativas ao perfil do respondente, analisadas sob estatística 

simples, e 05 perguntas específicas analizadas separadamente, culminando em 

discursos-síntese. Assim as respostas de diferentes indivíduos, com conteúdos 

discursivos semelhantes foram reunidas. (LEFEVRE & LEFEVRE, 2005). 

Observa-se que a questão número 06 tem o objeitvo de validar a circunstância 

de o entrevistado ter realmente percorrido ruas do Centro Histórico de 

Florianpópolis, certificando sua condição de transeunte no recorte determinado 

para a pesquisa, além de oferecer dados a respeito da frequência de que o 

respondente tem percorrido determinadas ruas. 

Desta forma foi realizada a análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

fundamentada na proposta de Lefevre & Lefevre (2003). Cabe ressaltar que a 

tabulação, o processo construtivo dos discursos e da técnica utilizada, podem 

                                                
9 A Feira Semanal Permanente Viva a Cidade é uma iniciativa da CDL de Florianópolis com apoio da 

Prefeitura Municipal e tem como objetivo resgatar a atividade comercial da região central (com ênfase 
ao leste da Praça XV de novembro), incentivando o melhor uso por parte da população. O evento é 

realizado todos os sábados com diversas atrações na rua João Pinto, transversais e imediações, das 9h às 

16h. (CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS, 2017). 
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ser visualizados no Apêndice C deste estudo. Para este momento, serão 

expostos apenas os extratos de maior significado para a discussão. 

Diante do colocado, inicia-se a exposição dos resultados, apresentando o 

perfil dos respondentes, revelando que 53, 3% dos entrevistados eram do gênero 

masculino e 46, 7% feminino. Quanto a faixa etária, a maioria tinha entre 31 e 50 

anos (56,7%), e 26,7% acima de 51 anos e o restante (23,3%), entre 18 e 30 

anos. 

Sobre a cidade onde residem, 10 dos entrevistados são moradores de  

Florianópolis. Registrou-se de outras cidades: Biguaçú/ SC (1), Blumenau/ SC 

(2), Concórdia/ SC (1), São José/ SC (4), Itapema/ SC (1), Joinville/ SC (2), 

Palhoça/ SC (1), Porto Alegre/RS (1), Santa Maria/ RS (1), Canoas/ RS (2), 

Curitiba (2) e Buenos Aires/ AR (2).  

A análise dos discursos produzidos por meio das questões específicas dá-

se com os seguintes extratos: 

 

Questão 4 - Sobre o que entende como Centro Histórico de 

Florianópolis 

 

IC 1 – Onde se origina a cidade 

IC 2 – Local do desenvolvimento histórico 

IC 3 – Conjunto de edificações históricas 

IC 4 – Local importante para a cidade e que hoje não conhcem mais direito 

IC 4 – Conta a história de uma população 

IC 5 – Parte antiga da cidade 

IC 6 – Lugar que preserva características históricas 

IC 7 – Núcleo histórico formador da cidade 

IC 8 – Ponto de atrações turísticas, cultura e gastronomia 

IC 9 – Centro Cultural 

IC 10 – Marco inicial 

IC 11 – Origem da urbanização 

IC 12 – Ponto de referência para os turistas 

IC 13 – Onde a cidade cresce e se relaciona 
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DSC - O Centro Histórico de Florianópolis é onde se origina a cidade, local do 

desenvolvimento, com conjunto de edificações históricas. É local importante para 

a cidade, onde é contada a história de uma população e que hoje não conhecem 

mais direito.  Parte antiga onde se preserva características históricas, por ser o 

núcleo formador, o marco inicial onde a urbanização teve sua origem, onde a 

cidade cresce e se relaciona. Ponto de referência para os turistas, com atrações 

culturais e gastronômicas. 

 

Questão 5 - Sobre o motivo de visita ao Centro Histórico de Florianópolis 

 

IC 1 – Turismo 

IC 2 – Trajeto para o trabalho 

IC 3 – Comércio/ Compras 

IC 4 – Atividades sociais 

IC 5 – Buscar informações sobre origem, história e a arquitetura da cidade 

IC 6 – Visitar e aprender sobre o morador local 

IC 7 – Por gostar de coisas antigas 

IC 8 – Diversão, Cultura 

IC  9 – Visitar parentes 

IC 10 – Pela gastronomia e cultura local 

IC 11 – Participar de evento 

IC 12 – Encontrar amigos, jogar dominó, por gostar da minha cidade 

IC 13 – Local de Trabalho 

IC 14 – Por curiosidade, lazer 

IC 15 – Para conhcer a história e o comércio 

IC 16 – Por ser “manezinho”  

 

DSC - Entre os motivos para visitar ao Centro Histórico de Florianópolis está o 

turismo, trajeto para o trabalho, comércio, compras, atividades sociais, buscar 

informações sobre origem, história e a arquitetura da cidade, visitar e aprender 

sobre o morador local, por gostar de coisas antigas, para  diversão, cultura, 

visitar parentes. Visito o Centro Hístórico pela gastronomia e cultura local, para 

participar de eventos, encontrar amigos, jogar dominó, por gostar da minha 
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cidade, por ser meu local de trabalho, por curiosidade, lazer, para conhcer a 

história e o comércio e por ser “manezinho”.  

 

Questão 6 - Identifique qual/ quais destas ruas, do Centro Histórico de 

Florianópolis, você já percorreu 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Questão 7 - Sobre a lembrança de algum nome de rua do Centro Histórico 

de Florianópolis relacionado a algum fato ou personalidade da história 

 

IC 1 – Não lembro 

IC 2 – Não conheço a história da cidade 

IC 3 – Não tenho interesse 

IC 4 – Não costumo ter atenção aos nomes das ruas 

 

DSC  1  - Não lembro. Não conheço a história da cidade. Não tenho interesse. 

Não costumo ter atenção aos nomes das ruas. 

 

IC 1 – Rua Victor Meirelles, pintor famoso. Rua onde está o Museu Victor 

Meirelles 

IC 2 - Rua Hercílio Luz, político importante, nome da primeira ponte 

IC 3 – Rua Tiradentes 

IC 4 – Felipe Schmidt, político 

Figura 6 - Gráfico de resposta - Incidência de ruas percorridas pelos entrevistados 
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IC 5 – A maioria é nome de políticos que tiveram importância na história 

 

DSC 2 - Lembro da  Rua Victor Meirelles, pintor famoso, rua onde está o Museu 

Victor Meirelles. Rua Hercílio Luz, político importante, nome da primeira ponte. 

Rua Tiradentes. Rua Felipe Schmidt, político. A maioria é nome de políticos que 

tiveram importância na história. 

 

Questão 10 - O que pensa sobre a oportunidade de percorrer um roteiro 

que conte a história dos nomes das ruas do Centro Histórico e fatos 

curiosos destas ruas 

 

IC 1 – Falta de interesse na história 

DSC 1 – Não sou chegado a história. 

 

IC 1 – Interessate 

IC 2 – Excelente ideia 

IC 3 – Muito bom saber a relação que a rua tem com a cidade.  Um roteiro que 

muita gente iria fazer 

IC 4 – É bem esse o caminho para você divulgar e fazer o povo entender sua 

cultura 

IC 5 – É pertinente, possibilita mais informações para as pessoas que transitam 

nas ruas 

IC 6 – Legal, as pessoas podem se dedicar mais a saber sobre a história de 

Florianópolis 

IC 7 – Importantíssimo, principalmente para estudantes 

IC 8 – Excelente proposta 

IC 9 – Bacana  

IC 10– Muito legal, poderia ser uma forma de apresentar melhor a história e situar 

os turistas 

IC 11 - Interessante, porém não estou certa de que os nomes atuais têm 

identificação com a história da cidade 

IC 12 – Uma ótima oportunidade de dinamizar o turismo local 

IC 13 – Uma maneira inteligente de informação para a população e para o turista 
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IC 14 – Uma baita oportunidade de conhcer a história da cidade 

IC 15 – Maravilhoso 

IC 16– Muito bom para resgatar acontecimentos e referências do passado. Saber 

sobre a cultura local. Enriquecedor para Floripa valorizar a história e reforçar a 

identeidade do povo. Isso faz falta para o “manezinho” 

IC 17 – Facilitam o deslocamento e a compreensão histórica. Permite gerar 

novas oportunidades, novos empregos e novos estabelecimentos 

IC 18 – Interessante, desde que embasada com uma boa pesquisa 

IC 19 – Se bem planejada e embasada, poderia resgatar sentimento de 

pertencimento na comunidade 

IC 20 – Identificação das origens da cidade 

IC 21 – Boa maneira de conhecer a cidade 

IC 22 – Interessante para nativos e para turistas 

 

DSC 2 - Interessante, excelente ideia. Muito bom saber a relação que a rua tem 

com a cidade.  Um roteiro que muita gente iria fazer. É bem esse o caminho para 

você divulgar e fazer o povo entender sua cultura. É pertinente, possibilita mais 

informações para as pessoas que transitam nas ruas. Legal, as pessoas podem 

se dedicar mais a saber sobre a história de Florianópolis. Importantíssimo, 

principalmente para estudantes e poderia ser uma forma de apresentar melhor 

a história e situar os turistas. Interessante, porém não estou certa de que os 

nomes atuais têm identificação com a história da cidade.  Uma ótima 

oportunidade de dinamizar o turismo local. Uma maneira inteligente de 

informação para a população e para o turista e uma baita oportunidade de 

conhecer a história da cidade. Maravilhoso, muito bom para resgatar 

acontecimentos e referências do passado. Saber sobre a cultura local. 

Enriquecedor para Floripa valorizar a história e reforçar a identeidade do povo. 

Isso faz falta para o “manezinho”. Facilita o deslocamento e a compreensão 

histórica. Permite gerar novas oportunidades, novos empregos e novos 

estabelecimentos, desde que embasada com uma boa pesquisa. Se bem 

planejada, poderia resgatar sentimento de pertencimento na comunidade, a 

identificação das origens da cidade, pois há certa falta de interesse pela história. 

Boa maneira de conhecer a cidade, interessante para nativos e para turistas. 
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Ao analizar os discursos  expostos, observava-se que, para os 

entrevistados, o Centro Histórico é o ponto de origem da cidade, o que de fato 

procede, já que Florianópolis teve seu  ato oficial para povoação, neste lugar, 

onde antes existiam poucas chácaras, em 1726, quando Desterro foi elevada à 

Vila, todavia, o traçado urbano própriamente dito (1740), vai se esboçando com 

maior concentração, quando o núcleo principal se avolumava em torno da 

primeira ermida, capelinha de Dias Velho, servindo de ponto de partida para a 

povoação, conforme afirma Veiga (2010). 

Percebe-se nos discursos que o centro histórico é visto como um polo 

cultural, um núcleo dinâmico onde a população se relaciona e constrói a sua 

história, portanto um lugar onde se pode entender melhor as particularidades de 

uma cidade. Há também um entendimento sobre a necessidade de conservação/ 

preservação da referência histórica tanto para os residentes, quanto para os 

turistas. 

As motiviações de visita ou passeio pelas ruas dos centro histórico são as 

mais variadas, desde trajeto para o trabalho, turismo, compras, lazer, 

gastronomia, encontro com amigos ou parentes até conhecer aspectos da 

cultura local.  

A figura do “manezinho” apareceu nos discursos, destacando a 

importância que o nativo tem no cotidiano da cidade. O manezinho é uma 

constante no imaginário popular  referente ao modo de ser das pessoas que 

nascem em Florianópolis, que guardam seu jeito de falar e  de viver muito próprio 

daquele lugar, vide “Dicionário da Ilha – Falar & Falares da Ilha de Santa 

Catarina” (ALEXANDRE, 1994).  Esta expressão pontua a relevância do 

residente com o seu lugar de origem e isto efetiva indicação de pertencimento, 

pois a expressão usada na região é “manezinho da Ilha”, para aquele que 

pertence àquele lugar. 

Notou-se por meio dos discursos que, quando é perguntado se o 

entrevistado lembra de algum nome de rua do Centro Histórico ou se relaciona 

algum desses nomes com a história, de maneira geral não há indicativos de 

memória sobre os nomes das ruas ou identificação com estes nomes. A 
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alegação é de que há desconhcimento, desinteresse ou falta de atenção. Poucos 

dos respondentes identificaram ou relecionaram as ruas à fatos ou 

personalidades da história. Entre as ruas citadas, estão: Felipe Schmidt 

(relacionando a um político), Rua Tiradentes (sem comentário do respondente), 

a Rua Hercílio Luz (indicando como um político importante). Foi lembrada 

também a Rua Victor Meirelles (indicando o pintor famoso e a rua onde se 

encontra o museu homônimo).  

Isto pode revelar que não há real identificação dos transeuntes com os 

nomes atuais ou que não há um efetivo ação para que estas informações, 

provenientes da toponímia, sejam divulgadas ou conhecidas. O que não invalida 

sua importância, visto que, logo nos discursos seguintes, há sinais de que 

roteiros que incluíssem a toponímia em seu conteúdo, poderiam ser 

interessantes tanto para os residentes, quanto para os turistas e uma ótima 

oportunidade de dinamizar e incrementar o turimo local. 

Percebe-se  que as ruas Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt, Tenente 

Silveira e Vidal Ramos são as ruas mais percorridas pelos entrevistados 

evidenciando maior movimento de transeuntes na região oeste da Praça XV de 

Novembro e reforçando a situação de abandono que as ruas do lado leste da 

praça vem passando. Esta situação preocupa diversas insituições da cidade, que 

já se organizam para realizar ações que revitalizem o centro histórico da Capital. 

Entre estas inicitaivas destaca-se o projeto Centro Sapiens10, uma parceria 

público-privada para a revitalização da região leste do centro histórico de 

Florianópolis, lançado em 2015 para o desenvolvimento tecnológico territorial 

voltado à promoção da Economia Criativa - com foco em turismo, gastronomia, 

artes, design e tecnologia. Cabe ressalvar que a Feira Permanente Viva a 

Cidade, onde as entrevistas foram realizadas é uma das ações englobadas pelo 

Centro Sapiens. 

                                                
10 O Centro Sapiens é uma iniciativa do Sapiens Parque, Prefeitura de Florianópolis e Governo de Santa 

Catarina, e possui um grupo gestor formado também por SMCTDES, SETUR, CDL, Sebrae, IPUF, 
CERTI e outros parceiros. Totalmente colaborativo e democrático. O projeto é aberto a novos 

participantes e propostas. Mais informações podem ser encontradas no link: 

http://centrosapiens.com.br/sobre/ 
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Concluindo este capítulo, vimos que os discursos evidenciam o 

desconhecimento dos transeuntes a respeito dos nomes das ruas do Centro 

Histórico de Florianópolis, no entanto observa-se potencial interesse dos 

transeuntes, tanto turistas como residentes, em um roteiro que trate da toponímia 

e das história das ruas da cidade.  

Partiu-se, a partir da pesquisa de campo e dos resultados empíricos, para 

o quarto objetivo da pesquisa: Relacionar os nomes, atribuídos às ruas do 

recorte definido para esta pesquisa, com a história da cidade. 
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7 A TOPONÍMIA DAS RUAS DO CENTRO HISTÓRICO DE FLORIANÓPOLIS 

(SC)  E O TURISMO 

 

Considerando-se que o objetivo geral é analisar se a toponímia das ruas 

do Centro Histórico de Florianópolis (SC) constitui-se como uma potencialidade 

que poderá contribuir com os planos turísticos culturais e que não há pretensão 

de elaborar um atlas liguístico, foram analisados os nomes atuais das ruas 

destacadas na poligonal recortada para este estudo, por meio de ficha 

toponímica adaptada da ficha lexicográfico-toponímica, modelo proposto  por 

Dick (2004, p. 130). 

De acordo com o Mapa 2, as ruas recortadas são: Rua Conselheiro Mafra; 

Rua dos Ilhéus; Rua Felipe Schmidt; Rua Francisco Tolentino; Rua João Pinto; 

Rua Saldanha Marinho; Rua Tenente Silveira; Rua Tiradentes; Rua Victor 

Meirelles e Rua Vidal Ramos. 

Para cada designação foram levantadas informações adicionais, 

organizadas em fichas toponímica. As fichas adaptadas, incluíam os seguintes 

campos: Topônimo (nome atual do lugar); Taxionomia (classificação do 

topônimo conforme as taxes de natureza física ou antropocultural);  Percurso 

onomástico (alterações toponímicas, nomes anteriores);  Nota Histórica e/ou 

Biográfica (informações sobre os fatos históricos relacionados ao topônimo ou, 

no caso de um antropotopônimos, dados biográficos: nome do personagem 

homenageado; cidade de origem; profissão(ões); data de nascimento; data de 

falecimento; informações gerais) e Data de alteração para o nome atual 

(quando encontrada).  

Cabe infornar que, em Florianópolis, a denominação dos logradouros 

públicos é proposta à Câmara Municipal, respeitando-se a Lei N°. 5273/ 98 

(ANEXO 6). 

Acredita-se que, por meio deste modelo adaptado, embora mais sucinto, 

pode-se analisar as informações mais específicas no intiuto de alcance de 

subsídios para o desenvolvimento dos objetivos delineados para esta pesquisa.  

Para tanto, na sequência, além das fichas toponímicas preenchidas, como 

foco deste estudo, são expostas fotografias das placas de sinalização dos 

logradouros e imagens atuais e antigas das ruas selecionadas, para suporte 
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ilustrativo e  contribuição com a compreensão das mudanças que estes 

logradouros passam no decorrer do tempo. 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 
Quadro 5 - Ficha toponímica 01 - Rua Conselheiro Mafra 

Topônimo Conselheiro Mafra 

Taxinomia Antropotopônimo 

Nota biográfica Manoel da Silva Mafra (1831 – 1907) 
Nasceu em Desterro 
“Grande jurista e defensor da causa da questão 
das fronteiras” (CORRÊA, 2004) 

Percurso onomástico Rua do Príncipe (1876) (> Rua do Comércio 
(1889) > Rua Altino Correia (1900) (CORRÊA, 
2004) 

Nota histórica e/ou biográfica “É uma das maiores ruas de Florianópolis. Seu 
início se dá na praça 15, com término na 
cabeceira da Ponte Hercílio Luz (...) , a rua do 
Príncipe começava beirando o mar, na esquina 
onde havia a Alfândega antiga (na década de 
1940 havia aí o Hotel La Porta) . A primeira 
quadra era formada por vários sobrados que 
transformaram-se em lojas e vieram até nossos 
dias. Chegava até a “Figueira” (hoje Francisco 
Tolentino), continuando com um caminho que 
chegava até o Forte Santana. A Rua só foi 
terminada em 1841, com a construção do 
Cemitério Público. Devido a proximidade com o 
porto, teve grande comércio de ferragens e de 
artigos náuticos e tecidos. Daí seu nome de Rua 
do Comércio. Após a Revolução de 1983 passou 

Fotografia 3 - Placa Rua Conselheiro Mafra 
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a se chamar Altino Correia, um oficial legalista; 
continuou, porém, conhecida como Rua do 
Comércio. Afinal chegou-se no “Conselheiro 
Mafra” e esse nome permaneceu porque , além 
de personagem da província, era nascino nessa 
rua. Em algumas quadras da rua só havia casas 
de frente para o mar, nesse terreno à beira-mar 
foram construídos dois importantes edifícios: a 
Alfândega nova e o Mercado Público. Em 1866 a 
Alfândega havia explodido na praça (com várias 
mortes) e outros prédio foi construído, copiando 
a Alfândega do Rio de Janeiro. (...) Nos áureos 
tempos, havia um trapiche onde desembarcavam 
as mercadorias para a Alfândega dentro de um 
vagãosinho cujo os trilhoos iam até o interior do 
prédio”.(REIS c, 2012) 
É possível encontrar na rua casarões datados de 
1850 e 1851, pelo menos 50 prédios são 
históricamente significativos.  (DAMIÃO, 2014) 

Data de alteração para o nome 
atual 

1910 (CORRÊA, 2004) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Fonte: Casa da Memória (2017). 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 

Fotografia 5 - Rua Conselheiro Mafra, início do Século XX 

Fotografia 4 - Rua Conselheiro Mafra em 2017 
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Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 

Quadro 6 - Ficha toponímica 02 - Rua dos Ilhéus 

Topônimo Dos Ilhéus (a escrita oficial é “Ilhéos”) 

Taxinomia Etnotopônimo 

Percurso onomástico Rua Áurea (SILVA, 1999) 

Nota histórica  “Essa era a única rua chamada Áurea, depois 
passando para Barão do Batovi, Marechal Gama 
d’Eça e 16 de abril (...) Em 1885, a rua chamou-
se Barão de Batovi, já que ele residia na esquina 
com a praça. Após a República, em 14 de 
dezembro de 1889, passou a chamar-se 
marechal Gama d’Eça, que era o mesmo Barão 
de Barovi, sem o título que o ligava a 
Mornarquia. Veio então a vitória de Floriano 
Peixoto, e a rua novamente troca de nome: era 
agora 16 de abril. O Visconde de Ouro Preto, 
advogado do governo catarinense, foi o útlimo 
homenageado, permanecendo até o presente, 
embora parte da rua tenha, posteriormente, 
recebido o nome de Ilhéus, mais precisamente 
em 1948, homenageando os povoadores 
açorianos. Assim o trecho entre a praça e a rua 
Artista Bittencourt passou a se chamar Ilhéus, 
permanecendo até o presente” (REIS b, 2012) 

Data de alteração para o nome 
atual 

Lei Nº 11/48, de 25 de setembro de 1948 
(ANEXO 7) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Fotografia 6 - Placa Rua dos Ilhéus 
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Fonte: Casa da Memória (2017). 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 

Fotografia 8 - Rua dos Ilhéus (1980) 

Fotografia 7 - Rua dos Ilhéus em 2017 
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Fotografia 9 - Placa Rua Felipe Schmidt 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 
Quadro 7 - Ficha toponímica 03 - Rua Felipe Schmidt 

Topônimo Felipe Schmidt 

Taxinomia Antropotopônimo 

Nota biográfica Felipe Michels Schmidt  (1859 – 1930) 
Nasceu em Lages/SC 
Governador de Santa Catarina (1914/1918) 
(DIÁRIO CATARINENSE, novembro 1993) 

Percurso onomástico Rua dos Moinhos de Vento > Rua Bela (1817) > 
Rua do Senado (1865)  > Rua da República 
(1889) (SILVA, 1999), (CORRÊA, 2004) 

Nota histórica  Foi conhecida por “Moinhos dos Vento”, porque 
em uma altura da rua exixtiam moinhos de 
beneficiamento de arroz, tradição trazida por 
açorianos, no século XVIII (SILVA, 1999) 
Nesta Rua ficava o antigo Café Quidoca, atual 
Ponto Chic (SILVA, 1999). 
Nesta rua, por algum tempo, aconteciam os 
desfiles comemorativos ao 7 de setembro 
(SILVA, 1999). 
Até 1928 era uma rua simples e “carroçável” 
(como diziam antigamente), onde haviam vários 
casarões de estilo colonial que foram demolidos 
em 1930, para que a via ganhasse a largura 
atual, para permitir a passagem de veículos 
emparelhados. Ganhou o nome Felipe Schmidt 
em homenagem a um dos primeiros 
governadores republicanos. Durante muito 
tempo, foi a principal rua do Centro, por ligar a 
Praça XV ao Cemitério Municipal. Com a 
contrução da Ponte Hercílio Luz, ganhou 
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extensão e tornou-se fundamental para a vazão 
do tráfego para a Ponte. Cresceu como um 
grande espaço comercial e onde haviam lojas, 
agências bancárias, bares e cafés. Nestes cafés 
reuniam-se homens de negócios, políticos, onde 
eram discutidos e “fofocados” os assuntos locais. 
O último café, chamado Ponto Chic (conhecido 
também como Senadinho), resitiu mais de 50 
anos, ficava no andar térreo do então Hotel Lux, 
contruído na decada de 1940, na esquina com a 
Rua Trajano. O café foi palco para a 
Novembrada (30 de novembro de 1979), quando 
o presidente João Batista Figueiredo, foi tomar 
um café acompanhado do governador Jorge 
Bornhausen e confrontou-se com uma grande 
manifestação popular contra o Regime Militar 
implantado em 1964, organizada por estudantes 
universitários. Do outro lado da rua ficava a 
Confeitaria do Chiquinho, outro importante ponto 
de encontro da cidade. A rua também foi 
conhecida como a rua da paquera, onde as 
moças praticavam o footing (passeio à pé) até a 

década de 1960. “A Rua Felipe Schmidt era o 
centro nervoso dos negócios, da política e da 
paquera”. A rua mudou muito com a implantação 
do calçadão em 1976, no mandato do prefeito 
Espiridião Amim. O trânsito de pedestre 
aumentou, a rua ganhou mais atividades 
comerciais, perdendo um pouco dos locais de 
encontro, como cafés e bares. O calçadão foi 
considerado o primeiro projeto de modernização 
do Centro que seguia moldes de da 
humanização de espaços públicos que a cidade 
de Curitiba adotara pioneiramente. Nos trechos 
mais distantes, a partir do Largo do Fagundes, 
era mais ocupado por residências, lojas e pela 
Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke. 
(DAMIÃO, 2016) 

Data de alteração para o nome 
atual 

(não encotrada) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Fonte: Casa da Memória (2017). 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 

Fotografia 11 - Rua Felipe Schmidt (1930) 

Fotografia 10 - Rua Felipe Schmidt em 2017 
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Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 
Quadro 8 - Ficha toponímica 04 - Rua Francisco Tolentino 

Topônimo Francisco Tolentino 

Taxinomia Antropotopônimo 

Nota biográfica Francisco Tolentino Vieira de Souza (1845 – 
1904). Nascido em São José 
Advogado e jornalista (SILVA, 1999) 

Percurso onomástico Rua da Figueira (SILVA, 1999) (VEIGA, 2010) > 
Rua Dr. Rolla (VEIGA, 2010) 

Nota histórica e/ou biográfica O primeiro terminal de ônibus da cidade foi 
contruído nesta rua, reunindo a maior parte das 
linhas urbanas (REIS a, 2015) 
“A Francisco Tolentino era a porta de entrada de 
uma Florianópolis provinciana. Sob a guarda do 
Mercado Público, havia um cais banhado pela 
Praia do Vai Quem Quer, local aterrado nos anos 
1970”. “Longe do cais e da água, a Francisco 
Tolentino não perdeu a importância de sempre. 
Após o aterro, o comércio da região expandiu e 
arranha-céus nasceram atrás dos prédios 
tombados como patrimônio histórico”. “A 
denominação homenageia o político Francisco 
Tolentino. Ele participou das últimas sete 
legislaturas provincianas que existiam durante o 
Império. Depois de proclamada a República foi 
deputado federal por quatro vezes, morrendo em 
1904, aos 59 anos, durante o mandato.” (HORA 
DE SANTA CATARINA, 2014) 

Data de alteração p/ o nome 
atual 

(não encotrado) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fotografia 12 - Placa Rua Francisco Tolentino 
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Fonte: Casa da Memória (2017). 
 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 

Fotografia 14 - Rua Francisco Tolentino (s.d.) 

Fotografia 13 - Rua Francisco Tolentino em 2017 
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Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 
Quadro 9 - Ficha toponímica 05 - Rua João Pinto 

Topônimo João Pinto 

Taxinomia Antropotopônimo 

Nota biográfica João Pinto da Luz (1818 – 1866) 
Nasceu em Desterro 
Comerciante e político brasileiro na época 
imperial (SILVA, 1999) 

Percurso onomástico Rua Augusta (SILVA, 1999) 

Nota histórica e/ou biográfica Quando chamada de Rua Augusta, manteve no 
século XIX o movimento comercial varejista, do 
lado leste da Praça XV de Novembro. Naquela 
época o lado oposto não apresentava o mesmo 
progresso. Era a rua mais importante da época 
(Silva, 1999). No final da década de 1920, com a 
conlcusão da Ponte Hercílio Luz e conclusão da 
segunda ala do Mercado Público, a Rua 
Conselheiro Mafra passou a ter maior 
importância. (SILVA, 1999). 

Data de alteração para o nome 
atual 

1874 (VEIGA, 2010) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Fotografia 15 - Placa Rua João Pinto 



102 

 

 

Fotografia 16 - Rua João Pinto (1892) 

 
Fonte: Casa da Memória (2017). 
 
 
Fotografia 17 - Rua João Pinto em 2017 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
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Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 
Quadro 10 - Ficha toponímica 06 - Rua Saldanha Marinho 

Topônimo Saldanha Marinho 

Nota biográfica Joaquim Saldanha Marinho (1816-1895) 
 Advogado, político e escritor  
“Formou-se em Direito aos 20 anos de idade. Foi 
promotor público nas cidades de Icó e Fortaleza, 
no Ceará, onde também exerceu atividade como 
professor. Com temperamento enérgico, atuou 
como figura pública tendo assumido diferentes 
cargos, entre eles o de deputado geral pelos 
estados de Pernambuco, Ceará, Amazonas e 
São Paulo, do qual também foi senador. Figura 
de destaque na maçonaria brasileira, participou 
da elaboração da Constituição brasileira de 
1891.” (ABDALLA 2015) 

Taxinomia Antropotopônimo 

Percurso onomástico Rua Padre Domingos > Rua das Rosas > Rua do 
Açougue > Rua da Conceição (SILVA, 1999) 

Nota histórica e/ou biográfica  

Data de alteração para o nome 
atual 

1889* (VEIGA, 2010) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

Fotografia 18 - Placa Rua Saldanha Marinho 
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Fonte: Casa da Memória (2017). 
 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 

Fotografia 20 - Rua Saldanha Marinho (1930) 

Fotografia 19 - Rua Saldanha Marinho em 2017 
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Fotografia 21 - Placa Rua Tenente Silveira 

Fonte: Acervo de Fátima Milbach Nascimento (2017) 
 
 
Quadro 11 - Ficha toponímica 07 - Rua Tenente Silveira 

Topônimo Tenente Silveira 

Taxinomia Antropotopônimo 

Nota biográfica José Ignácio da Silveira (SILVA, 1999) 
Foi primeiro-tenente, faleceu a bordo do 
encouraçado Tamandaré, no bombardeio da 
Fortaleza de Itapiru, durante a Guerra do 
Paraguai (CABRAL, 1979) 

Percurso onomástico Rua do Governador > Rua do Imperador (SILVA, 
1999) 

Nota histórica “...já teve nomes como Rua do Imperador e Rua 
do Governador há de ser uma via bem 
importante, certo? E ela é mesmo. A atual Rua 
Tenente Silveira, que hoje é assim chamada em 
homenagem a José Ignácio da Silveira, herói da 
Guerra contra o Paraguai, sempre foi uma das 
principais vias da cidade e continua assim até 
hoje. Em 1774, a rua já aparecia documentada 
em antigas cartografias, não à toa, pois foi nesta 
rua que existiu a primeira sede do Palácio do 
Governo e também a Provedoria Real. E é lá 
hoje que estão situadas a Secretaria da Fazenda 
e a Secretária de Infra-Estrutura, além de ter se 
tornado uma grande rua comercial. Mas nem 
sempre foi assim. A rua que hoje abrange muitas 
quadras, ligando a Catedral Metropolitana à 
Avenida Rio Branco, inicialmente, não 
contemplava nem saída.” “O surgimento de 
novas vias e o aperfeiçoamento daquelas já 
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Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

existentes começou no século XX, entre os anos 
de 1927 e 1928, com a ligação da Ilha ao 
Continente e a necessidade de aperfeiçoar o 
sistema viário, dando um melhor escoamento ao 
trânsito. Foi somente em 1951 que se completou 
o prolongamento final da rua Tenente Silveira”. 
(FLORIPAMANHÃ, 2009) 

Data de alteração para o nome 
atual 

1889 (CORRÊA, 2004) 
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Fotografia 22 - Rua Tenente Silveira (1980) 

Fonte: Casa da Memória (2017). 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017) 

Fotografia 23 - Rua Tenente Silveira em 2017 
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Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 
Quadro 12 - Ficha toponímica 08 - Rua Tiradentes 

Topônimo Tiradentes 

Taxinomia Antropotopônimo 

Nota biográfica Joaquim José da Silva Xavier (1746 – 1792) 
Nascido na fazenda do Pombal, perto de São 
José Del Rei do Rio das Mortes (hoje a cidade 
de Tiradentes 
profissão(ões), foi Dentista, tropeiro, minerador, 
médico, alferes. Conhecido como o “herói da 
inconfidência” (YAZBECK, 2017). 

Percurso onomástico Rua da Cadeia > Rua do Consituição > Rua do 
Fogo (SILVA, 1999) 

Nota histórica  “Principal homenagem de Florianópolis a 
Joaquim José da Silva Xavier, o mártir da 
Inconfidência, a rua Tiradentes ainda é um elo 
com o passado e o futuro da cidade. Não apenas 
pela homenagem ao patrono cívico do Brasil, 
mas por guardar em si a própria história da 
cidade que se ergueu aos arredores da praça 15. 
Muitos acham que a via parou no tempo desde 
que o Centro da cidade migrou para o outro lado 
da praça.” “ Nos séculos 18 e 19 a rua era uma 
via residencial. Em dezembro de 1887, na 
tentativa de incentivar o fim das casas ditas 
como de antiga arquitetura, foi aprovada lei 
isentando po cinco anos de imposto predial as 
casas reconstruídas a partir do ano seguinte. 
Assim, o Centro foi se transformando e 
substituídas as primeiras casas de porta e janela 
por sobrados maiores. Enquanto a rua Augusta – 

Fotografia 24 - Placa da Rua Tiradentes 
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hoje João Pinto – era mais dedicada ao 
comércio, a Tirandentes doi reservada 
praticamente às residências”. 
Em 2001,foi autorizado a criação de um 
calçadão, por meio da Lei complementar 82. 
(BISPO, 2016) 

Data de alteração para o nome 
atual 

1889 (VEIGA, 2010) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 

 

Fonte: Casa da Memória (2017). 
 

Fotografia 26 - Rua Tiradentes em 2017 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 

Fotografia 25 - Rua Tiradentes (1909) 
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Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 
 
Quadro 13 - Ficha toponímica 09 - Rua Victor Meirelles 
Topônimo Victor Meirelles 

Taxinomia Antropotopônimo 

Nota biográfica Victor Meirelles de Lima (1832 – 1903) 
Nascido em Nossa Sra. Do Desterro. Pintor, 
desenhista e professor. Autor de quadros 
históricos, retratos, panoramas e da mais popular 
das telas brasileiras, “Primeira Missa no Brasil” , 
exposta no Salão de Paris em 1861 (obra 
pertencente ao acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes/IBRAM/MinC), Victor Meirelles 
deixou um extraordinário acervo, minuciosos 
esboços, estudos em papel e óleos sobre tela. 
(BRASIL, 2017). O pintor foi amigo pessoal do 
Imperador D. Pedro II. Com a República caiu o 
imperador e seus amigos. Victor Meirelles 
morreu pobre, num dia de Carnaval. (REIS a, 
2012) 

Percurso onomástico Rua da Pedreira > Rua dos Artigos Bélicos 
(SILVA, 1999) 

Nota histórica e/ou biográfica Foi rua “dos artigos bélicos”, pois um prédio que 
lhe ficava de esquina com a praça era o Quartel 
de Artigos Bélicos; também foi rua “da pedreira” 
pois nas proximidades  com a avenida Hercíclio 
Luz havia uma enorme pedreira até meados do 
século XX. Recebeu o nome Victor Meirelles, 
pois o pintor morou em uma casa nesta rua que, 
atualmente abriga o museu com seu nome. 
(REIS a, 2012) 

Data de alteração  1889 (CORRÊA, 2004) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Fotografia 27 - Placa Rua Victor Meirelles  
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Fonte: Casa da Memória (2017). 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 

Fotografia 29 - Rua Victor Meirelles (1935) 

Fotografia 28 - Rua Victor Meirelles em 2017 
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Fonte: Acervo da pesquisadora (2017).  
 
 
Quadro 14 - Ficha toponímica 10 - Rua Vidal Ramos 

Topônimo Vidal Ramos 

Taxinomia Antropotopônimo 

Nota biográfica Vidal Ramos (1866 – 1954) 
Nasceu em Lages 
Foi vereador e prefeito de Lages/SC, deputado 
provincial, estadual e federal e senador. Foi 
governador por duas vezes (1902 – 1903) e 
(1910 – 1914). Teve 14 filhos e dois deles foram 
governadores do Estado: Nereu Ramos e Celso 
Ramos. (GONÇALVES, 2011) 
Vidal Ramos revolucionou o ensino catarinense 
– foi o fundador da educação pública e doou 
uma chácara para que o jesuítas construíssem o 
Colégio Catarinense (DAMIÃO  b, 2015). (Hoje, 
um dos maiores colégios particulares da cidade)  

Percurso onomástico Rua da Palhoça  - até 1874 (VEIGA, 2010) > Rua 
28 de Setembro (SILVA, 1999) (VEIGA, 2010) 

Nota histórica Chamou-se Rua da Palhoça, pois no terreno da 
família Linhares havia uma carioca (fonte), cuja a 
cobertura era de palha, com uma entrada isolada 
e um caminho longo e estreito de 
aproximadamente 2 po 30 metros, com uma 
torneira no final, onde os moradores se 
abasteciam (SILVA, 1999).  

Data de alteração  (não encotrado) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Fotografia 30 - Placa Rua Vidal Ramos 
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Fonte: Casa da Memória (2017). 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017). 
 

Fotografia 32 - Rua Vidal Ramos (1925) 

Fotografia 31 - Rua Vidal Ramos 2017 
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A partir dos resultados encontrados com o levantamento das fichas 

toponímicas, com bases em estudos toponímicos, com fontes em jornais, livros 

e documentos, pode-se compreender que as ruas recortadas do Centro Histórico 

de Florianópolis são, em sua maioria antropotopônimos, ou seja; relacionados 

com os nomes próprios individuais: prenome, hipocorístico, prenome mais 

alcunha, apelidos de famílias e prenome mais apelidos de famílias. 

Destes 09 antropotopônimos, 100% são do gênero masculino, o que pode 

denotar um caráter de poder, no que diz respeito ao gênero, na motivação 

toponímica.  

 Apenas uma das ruas trata-se de um etnotopônimo; a rua dos Ilhéus, 

homenagem aos colonizadores açorianos de Desterro, que deixaram profundas 

marcas e contribuições para a história e patrimônio local. 

É importante ressaltar que todos os nomes sofreram alteração em algum 

momento e os nomes originais, na sua maioria, não tinha relação com nomes 

próprios ou alcunhas, mas eram indicativos de pontos de atração nestas ruas, 

nomes de certa maneira, funcionais. (Rua dos Moinhos de Ventos, Rua da 

Pedreira, Rua do Açougue, Rua dos Artigos Bélicos e outras).  

Os homenageados tinham diversas profissões: Jurista, advogado, 

jonalista, comerciante e político,  advogado, político e escritor, militar, dentista, 

tropeiro, minerador, médico e alferes, pintor, vereador, prefeito, deputado e 

governador. Muitos deles (50%). ligados à política de Santa Catarina.  

Percebe-se que há uma evidente relação dos nomes com a dinâmica do 

Centro Histórico de Florianópolis, desde os nomes originais das ruas que tinham 

relação com a funcionalidade de Desterro até as mudanças de nome para 

personagens que, na sua maioria tiveram uma relação direta com sua história. 

Contudo há de se notar a presença do nome de “Tiradentes” que, a despeito de 

ter uma participação relevante na história do país, não tem ligação direta com a 

trajetória da Cidade. 

Um dado relevante indica que a motivação toponímia está no 

denominador, sendo essa motivação um dos principais objetos dos estudos 

onomásticos, isto é, a “intencionalidade que anima o denominador”. (MURILLO, 

2013). Pode-se perceber isto quando se constata que, mais da metade dos 

nomes das ruas foram modificados no mesmo ano da instalação da República 
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em Desterro, demostrando claramente que no ato de estabelecer os novos 

nomes ou de adaptá-los houve a intenção de substituir aqueles que tinham 

ligações com o império.  

Esta modificação proposital na mudança dos nomes em Desterro, na 

virada da forma de governo é detalhada por Corrêa (2004), quando diz que, no 

mês de dezembro de 1889, no mês subsequente ao da proclamação da 

República, a Câmara Municipal de Desterro num mesmo decreto, tomou as 

seguintes providências: 

 

... mudou o nome das principais ruas da cidade, substituindo aquelas 
que tinham conotação monárquica para outros nomes ligados às forças 
armadas, heróis republicanos e outras personalidades catarinenses de 
prestígio estadual ou nacional. Desta maneira, a Praça Barão de 
Laguna passou a denominar-se Praça 15 de Novembro; a Rua do 
Imperador foi mudada para Tenente Silveira; a Rua do Senado para 
Rua da República; a do Ouvidor para General Deodoro; a Rua da 
Princesa Imperial passou a denominar-se Almirante Lamego; a Rua do 
Príncipe foi mudada para Victor Meirelles e a do Vigário, para Fernando 
Machado. Para as outras ruas, simplemente foram tirados os títulos 
monárquicos para serem concedidos os nomes simples, como a 
substituição de Barão de Batovi para Marechal Gama d’Eça e a Barão 
de Iguatemi para Almirante Alvim, além de outras que também 
receberam diferentes denominações. A Rua do Príncipe, onde estava 
quase que todo o comércioda cidade, paralela ao cais, passou a se 
chamar Rua do Comércio. Logo depois, em 1900, foi denominada de 
Altino Correia. Dez anos depois, em homenagem ao grande jurista e 
defensor de causa da questão das fronteiras contestadas com o 
Paraná, Manoel da Silva Mafra, que havia falecido em 1907, seu nome 
foi mudado para Conselheiro Mafra. 
 

Pode-se perceber claramente concordância dos resultados com a 

afirmação de Carvalhinhos (2003), quando diz que os estudos onomásticos  

conferem “um resgate ideológico do denominador e preservação 

 do fundo de memória”. As denominações estão de fato íntima relação 

com aspectos sociais e culturais do objeto desta pesquisa. 

Neste sentido, os topônimos deste recorte, assume de fato além do 

sentido territorial/ espacial, aspectos antropológico, sociológicos e/ ou culturais, 

como sustenta Dick (1990) e denota uma verdadeira tomada de posse real ou 

simbólica de um lugar (CLAVAL, 2001). 

Acredita-se portanto que, assim como Benjamin (2000) destaca nos textos 

de Baudelaire, uma intensa conotação ligada às mudanças na cidade de Paris 

de meados do século XIX, por meio da observação da figura do flâneur em suas 
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ruas, podemos verificar as mudanças na dinâmica de Desterro por meio das 

motivações e denominações dos nomes de suas ruas.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação de estudos toponímicos com o turismo nos permitiu refletir sobre 

o quanto a interdisciplinaridade pode ser positiva para a produção científica, pois 

para este estudo tivemos que percorrer interessantes caminhos na linguística, 

na geografia na história, na antropologia. O Turismo se comunica 

constantemente com diversas áreas do conhecimento e provoca indagações e 

reflexões ricas, intrigantes e diversas. 

No início do processo de investigação, buscou-se referenciais teóricos 

para embasamento e discutiu-se como vem se delineando o universo de estudos 

que relacionam a toponímia com o turismo. Concluiu-se que ainda são poucas, 

quase raras as pesquisas neste sentido.  

Devido a esta escassez de modelos de pesquisa com o mesmo tema, ou 

seja, relacionando a toponímia ao turismo, houve necessidade de um tempo 

considerável para a procura e definição por uma escolha metodológica que 

pudesse ser condizente com o traçado dos objetivos para esta pesquisa, por 

consequência, houve curto período destinado à análise, de fato, um limitador, 

visto que análises requerem um tempo considerável. Diante disto acredita-se que 

ainda há mais a ser explorado como resultados de pesquisa. 

Para o segundo objetivo específico, que intencionava conhecer a 

percepção dos residentes a respeito do que entendem como Centro Histórico de 

Florianópolis, com o aporte dos mapas mentais foi definida uma nova poligonal 

para este Centro Histórico, específica para este trabalho. 

Por meio das representações nos mapas mentais notou-se claramente 

que a percepção dos residentes coincide com as deliberações dos órgãos oficiais 

da Cidade, o que parece sugerir que os pontos de atração deste recorte tem 

significativa importância para os moradores e de que as iniciativas de 

conservação ou preservação são substancialmente relevantes para a história e 

identidade da cidade, portanto subsídios para o patrimônio cultural local.  

Sendo assim, lembramos a Constituição Brasileira, em que diz: 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
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imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória [...]”. 

A respeito da aplicação e análise do uso metodológico dos Mapas 

Mentais, concluiu-se que para o propósito especifico desta pesquisa, a referida 

metodologia ofereceu o resultado procurado, ou seja; possibilitou a obtenção da 

poligonal específica, no entanto, as representações indicadas pelos mapeadores 

oferecem também informações sobre a relação dos residentes com o Centro 

Histórico de Florianópolis. A Praça XV de Novembro aparece como atração 

central e as ruas adjacentes são marcantes para o desenvolvimento da urbe. 

Na continuidade, foram realizadas entrevistas com os transeuntes, o que 

permitiu a análise e percepção dos residentes e turistas a respeito da toponímia 

e da história das ruas do Centro Histórico de Florianópolis, terceiro objetivo desta 

dissertação. Neste ponto notou-se o reforço da área do Centro Histórico de 

Florianópolis como centro de origem da cidade. Os discursos indicaram, entre 

outras coisas, que a região ao leste da Praça XV de Novembro sofre com a 

degradação.  

Quanto as denominações das ruas, observou-se que parece não haver 

uma identificação direta dos transeuntes com os nomes atuais, ou que não há 

uma efetiva ação para que estas informações, provenientes da toponímia, sejam 

divulgadas ou conhecidas. O que não invalida sua importância, visto que, logo 

nos discursos seguintes, há sinais de que roteiros que incluíssem a toponímia 

em seu conteúdo, tornam-se interessantes tanto para os residentes, quanto para 

os turistas e uma real oportunidade para dinamizar e incrementar o turismo local. 

Neste momento da pesquisa, com as informações provenientes dos 

mapas mentais e dos discursos, partiu-se ao objetivo de relacionar os nomes, 

atribuídos às ruas do recorte definido para esta pesquisa, com a história da 

cidade, por meio de levantamento de dados sobre as denominações. 

Foi nesta etapa que, de fato o estudo da toponímia das ruas recortadas 

do Centro Histórico de Florianópolis demonstrou que estas denominações 

carregam sim elementos e informações que podem contribuir com a revelação 

de fatos importantes relativos ao desenvolvimento, à história e, por 

consequência, do patrimônio da cidade, podendo contribuir sobremaneira com 
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os planos turísticos de Florianópolis, oferecendo ao turista, que tem a intenção 

de conhecer as diferentes heranças culturais, tradições e costumes 

(MACDONALD, 2004) propostas de um turismo cultural intensamente 

entrelaçado com a dinâmica da cidade. 

Percebe-se que há uma evidente relação dos nomes com a dinâmica do 

Centro Histórico de Florianópolis, desde os nomes originais das ruas que tinham 

relação com a funcionalidade de Desterro até as mudanças de nome para 

personagens que, na sua maioria tiveram uma relação direta com seu cotidiano.  

O que mais chamou a atenção foi a mudança dos nomes, na transição do 

império para a república, demonstrando explicitamente as mudanças que a 

cidade sofreu nesta época, especialmente em configuração política . Este 

período foi fortemente marcado com as mudanças das denominações e esta 

referência fortifica sobremaneira a relação da toponímia com a formação e 

história da cidade. 

Por fim, ao aglutinar os dados primários e secundários obtidos nesta 

pesquisa, acredita-se que há, de fato, potencialidade para ofertas de ações para 

o turismo cultural, por meio do desenvolvimento de roteiros que incluam estudos 

toponímicos embasados, criativos e atrativos, que demonstrem pelos caminhos 

do Centro Histórico suas transformações, seus personagens, sua identidade, seu 

rico e revelador patrimônio cultural. 

A pesquisa nunca se esgota, a trilha científica percorrida pelas ruas do 

Centro Histórico de Florianópolis despertaram novos olhares sobre a história da 

cidade. Sugere-se expansão de estudos com os nomes dos bairros, das praias 

e até da própria Florianópolis, que tem em sua denominação um trajetória 

polêmica, ao homenagear o então presidente da república Floriano Peixoto, mas 

isto já seria outra investigação e outras descobertas. 

Sugere-se também a partir deste estudo, um aprofundamento quanto as 

questões semióticas e semânticas relacionadas a signo toponímico, o que não 

foi possível nesta oportunidade, mas que demandaria profundas discussões. 

As percepções e representações evidenciadas nos mapas mentais, os 

discursos dos transeuntes e os estudos toponímicos fundem-se num saber que 

não se encerra, descortinando possibilidades de ver as ruas com uma lente 
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maior e sobre ângulos diversos com o intuito de provocar novas perspectivas de 

resgate da memória. 
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APÊNDICE A - Mapas Mentais (Análises individuais) 

 
Analise do Mapa Mental - Sujeito 01/ Grupo 01 

Perfil do sujeito  63 anos, fem., aposentado, visita diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, mapas, cores, linhas e figuras geom. 

Interpretação quanto a 
distribuição 

“vista aérea”, elementos dispersos 

Especificidades dos ícones Indicação de paisagem natural (árvores da Praça 
XV). Paisagem construída: Terminal de ônibus 
urbano, Colégio, Rodoviária, Correios, Instituto 
Federal de Santa Catarina, Hospital de Caridade. 
Nada de elementos humanos ou elementos 
móveis.  

Outros aspectos e particularidades 

Destaca a indicação de onde seria a Travessa Ratcliff, como “Boemia”.  

Ruas citadas Vidal Ramos, Tenente Silveira, Felipe Schmidt, 
Conselheiro Mafra, Francisco Tolentino, 
Arcipreste Paiva, Tiradentes, João Pinto, Av. 
Hercílio Luz 

Pontos de atração Igreja N. Senhora do Rosário (com escadaria), 
Ponte Hercílio Luz, Alfândega, Mercado Público, 
Teatro Álvaro de Carvalho, Catedral, Casa de 
Câmara e Cadeia. Indicou “Museu Náutico” (não 
existe no local. O que poderia ser é a Antiga 
capitania dos Portos, atual sede da Fundação 
Franklin Cascaes) 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 02/ Grupo 01 

Perfil do sujeito 63 anos, feminino, do lar, visita diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, cores, figuras geométricas e linhas. 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Elementos em plano linear horizontal 

Especificidades dos ícones Indicação de paisagem natural (Figueira da 
Praça XV). Paisagem construída: Casario as rua 
Conselheiro Mafra, Catedral, Alfândega. Nada 
de elementos humanos ou elementos móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Felipe Schmidt, Conselheiro Mafra, Francisco 
Tolentino, Tiradentes, João Pinto 

Pontos de atração Alfândega, Mercado Público, Catedral, Indica a 
Praça XV, por meio da Figueira (símbolo nesta 
Praça), Museu Histórico de Santa Catarina 
Palácio Cruz e Sousa e Museu Victor Meirelles. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 03/ Grupo 01 

Perfil do sujeito 74 anos, feminino, cozinheira aposentada, não 
costuma visitar 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, cores, e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Plano horizontal disperso 

Especificidades dos ícones Indicação de paisagem natural (mar). Paisagem 
construída: Marcado Público e Ponte Hercílio 
Luz. Nada de elementos humanos ou elementos 
móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas  

Pontos de atração Mercado Público e Ponte Hercílio Luz.  

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 04/ Grupo 01 

Perfil do sujeito 71 anos, feminino, aposentada, visita 
diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas e cores 

Interpretação quanto a 
distribuição 

radial 

Especificidades dos ícones Indicação de paisagem natural (Figueira da 
Praça XV, como figura central). Paisagem 
construída: Casario as rua Conselheiro Mafra, 
Catedral, Alfândega. Nada de elementos 
humanos ou elementos móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Felipe Schmidt, Conselheiro Mafra, Tiradentes, 
João Pinto 

Pontos de atração Praça XV, Largo da Catedral, Praça Fernando 
Machado, Museu Histórico de Santa Catarina 
Palácio Cruz e Sousa 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 05/ Grupo 01 

Perfil do sujeito 64 anos, feminino, aposentada, visita 
semanalmente. 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, mapas, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea 

Especificidades dos ícones Paisagem construída: Terminal Urbana. 
Indicação de elementos móveis (carros).  Nada 
de elementos humanos ou paisagem natural. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Felipe Schmidt, Conselheiro Mafra, Tenente 
Silveira e João Pinto 

Pontos de atração Praça XV, Catedral, Largo da Alfândega, Museu 
Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz e 
Sousa e Mercado Público, edificações históricas 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 06/ Grupo 01 

Perfil do sujeito 56 anos, feminino, do lar, visita diariamente. 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, mapas, cores e figuras 
geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Plano horizontal com trajetos 

Especificidades dos ícones Paisagem natural (Flores, árvores). Paisagem 
construída: Museu, mercado e igreja. Nada de 
elementos humanos ou elementos móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Felipe Schmidt, Conselheiro Mafra, Saldanha 
Marinho. 

Pontos de atração Praça XV, Catedral, Museu Histórico de Santa 
Catarina Palácio Cruz e Sousa, Catedral e 
Mercado Público 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 07/ Grupo 01 

Perfil do sujeito 62 anos, feminino, bancária aposentada, visita 
semanalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, mapas, poucas cores e figuras 
geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Plano horizontal linear, dispersos 

Especificidades dos ícones Paisagem natural (Figueira da Praça XV). 
Paisagem construída: Museu, mercado, igreja e 
mictório público. Nada de elementos humanos ou 
elementos móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Av. Hercílio Luz, Rua dos Ilhéus, Antônio Luz e 
Fernando Machado 

Pontos de atração Praça XV, Catedral, Museu Histórico de Santa 
Catarina Palácio Cruz e Sousa e Alfândega. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 08/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 60 anos, masculino, analista, visita mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Plano horizontal, praticamente textual 

Especificidades dos ícones Paisagem construída: Edificações históricas, 
ruas com paralelepípedos, colégios, bancos, 
bares, restaurantes, lojas. Ausência de 
paisagem natural, de elementos humanos ou 
elementos móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Indicações de “local com potencial turístico, local que deve ser preservado, 
necessidade de resgate da origem e revitalização” 

Ruas citadas João Pinto, Sete de Setembro, Tiradentes 

Pontos de atração Edificações históricas 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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.Analise do Mapa Mental - Sujeito 09/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 62 anos, masculino, funcionário público, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Figuras isoladas dispersas, na horizontal 

Especificidades dos ícones Ausência de paisagem natural, de elementos 
humanos ou elementos móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Conselheiro Mafra 

Pontos de atração Museu Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz 
e Sousa, Casa de Câmara e Cadeia, Praça XV, 
Edificações históricas da Rua Conselheiro Mafra 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 10/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 49 anos, masculino, empresário, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Figuras isoladas, na horizontal, em forma de 
esquema 

Especificidades dos ícones Indicação de paisagem natural (figueira da Praça 
XV). Presença de elementos humanos em 
grupos e ausência de elementos móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Indicou gastronomia como um atrativo do Centro Histórico. Indicou “falta de 
identidade”, “falta de acessibilidade”. Comentou sobre “reunião de todas as pessoas”, 
citando sigla PNEs (pessoas com necessidades especiais?) 

Ruas citadas Conselheiro Mafra, João Pinto, Francisco 
Tolentino, Felipe Schmidt 

Pontos de atração Catedral Metropolitana, Praça XV 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 11/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 56 anos, feminino, empresário, visita diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, mapas, cores 

Interpretação quanto a 
distribuição 

“Vista aérea”, texto 

Especificidades dos ícones Ausência de paisagem natural, elementos 
humanos. Indicou os Terminais urbanos de 
ônibus e a Rodoviária 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Conselheiro Mafra, João Pinto, Tenente Silveira, 
Vidal Ramos, Antônio Luz, Tiradentes, Victor 
Meirelles e Av. Hercílio Luz 

Pontos de atração Mercado, Praça XV, Teatro Álvaro de Carvalho e 
Clube 12 de Agosto. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 12/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 56 anos, feminino, empresário, visita diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, mapas, linhas, poucas cores e figuras 
geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea, trajetos 

Especificidades dos ícones Ausência de paisagem natural ou elementos 
humanos. Paisagem construída: Casario no 
entorno da Praça XV, Catedral, Correios, 
Mercado Público, Museus. Nada de elementos 
humanos ou elementos móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Ênfase para a Praça XV de Novembro 

Ruas citadas Conselheiro Mafra, João Pinto, Tenente Silveira, 
Vidal Ramos, Tiradentes, Victor Meirelles, Anita 
Garibaldi, Saldanha Marinho, Nereu Ramos e Av. 
Hercílio Luz 

Pontos de atração Museu Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz 
e Sousa, Casa de Câmara e Cadeia, Praça XV, 
Edificações históricas, Igreja Nossa Senhora do 
Rosário (com escadaria), Museu Victor Meirelles, 
Calçadão e Teatro Álvaro de Carvalho 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 13/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 39 anos, feminino, comerciante, visita 
diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, mapas, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea, elementos dispersos 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural e de elementos 
humanos. Paisagem construída: colégios, 
terminal de ônibus, prédios residenciais, 
Secretaria de Educação, Escola de Música 
Banda de Amor à Arte (tradicional na cidade). 
Uso de setas e pontilhados 

Outros aspectos e particularidades 

Indicou banheiro público, terminal urbano de ônibus, “prédios vazios (abandonados)”, 
pichação, moradores de rua. Comércio. 

Ruas citadas João Pinto, Tiradentes, Victor Meirelles, Anita 
Garibaldi, Saldanha Marinho, Ilhéus, Nunes 
Machado, Travessa Ratcliff e Av. Hercílio Luz 

Pontos de atração Praça XV de Novembro e Praça Fernando 
Machado 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 14/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 55 anos, masculino, microempresário, visita 
diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, mapas, linhas, cores e figuras 
geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural e ausência de 
elementos humanos. Paisagem construída: 
Alfândega, Igreja, Faculdade de educação, 
Museu e Teatro. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas  

Pontos de atração Praça XV de Novembro, Monumento Miramar, 
Alfândega, Edificações históricas, Teatro Álvaro 
de Carvalho, Mercado público, catedral, 
Faculdade de Educação (atualmente, Museu da 
Escola Catarinense) e Teatro Álvaro de Carvalho 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 15/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 53 anos, masculino, gestor de negócios, visita 
diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, mapas, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural (figueira e outras 
árvores da Praça XV, nuvens) e ausência de 
elementos humanos. Paisagem construída: 
Igreja, Museus, Mercado. 

Outros aspectos e particularidades 

Indicação de um coração envolvendo o Centro Histórico, o que pode representar 
ligação afetiva pelo local. 

Ruas citadas Tenente Silveira, Felipe Schmidt, Conselheiro 
Mafra, Francisco Tolentino, Artista Bittencourt, 
Hoepcke, Padre Roma, São Bento, Pedro Ivo, 
Sete de Setembro, Av. Paulo Fontes. 

Pontos de atração Museu Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz 
e Sousa, Casa de Câmara e Cadeia, Praça XV, 
Parque da Luz, Ponte Hercílio Luz e Museu 
Victor Meirelles 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 16/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 66 anos, masculino, comerciante, visita 
diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, figuras geométricas raras 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea, elementos dispersos, texto 

Especificidades dos ícones Ausência de paisagem natural, elementos 
humanos ou móveis. 

Outros aspectos e particularidades 

Indicação de interrogação para a localização do que foi o antigo Miramar e mencionou 
a área aterrada. 

Ruas citadas Francisco Tolentino, Conselheiro Mafra, João 
Pinto 

Pontos de atração Museu Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz 
e Sousa, Casa de Câmara e Cadeia, Praça XV, 
Praça Fernando Machado, Forte Sta. Bárbara, 
Museu Victor Meirelles, Catedral Metropolitana, 
Igreja de São Francisco de Assis e Mercado 
Público, Linha do Antigo Cais. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 17/ Grupo 02 

Perfil do sujeito 27 anos, masculino, arquiteto/ urbanista, visita 
diariamente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, mapas, linhas, cores e figuras 
geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural (mar e verde da 
Av. Hercílio Luz). Ausência de elementos 
humanos e móveis. Paisagem construída: 
Igrejas, Museus, Mercado, Teatro, terminal de 
ônibus urbano 

Outros aspectos e particularidades 

Indicação da Praça XV como “início de tudo”. Representação poética com texto “Onde 
vinha o mar vinha amor o mar vinha aonde vai o mar”. Comércio, Gastronomia, 
Shopping aberto. Indicação da Travessa Ratcliff como “Travessa da Boemia”. 

Ruas citadas Saldanha Marinho, João Pinto, Felipe Schmidt, 
Vidal Ramos, Av. Hercílio Luz, Travessa Ratcliff 

Pontos de atração Museu Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz 
e Sousa, Praça XV, Museu Victor Meirelles, 
Igreja Nossa Senhora do Rosário (com 
escadaria), Alfândega, Mercado Público, 
Catedral Metropolitana (primeira igreja), Casario 
histórico 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 18/ Grupo 03 

Perfil do sujeito 28 anos, masculino, consultor de vendas, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras (poucas), linhas e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea, elementos dispersos, na horizontal 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural (sol e figueira da 
Praça XV). Presença de elemento humano e 
ausência de elementos móveis. Paisagem 
construída: Bancos, igreja, praça e mercado 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas  

Pontos de atração Praça XV, Mercado Público, Catedral 
Metropolitana 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 19/ Grupo 03 

Perfil do sujeito 25 anos, masculino, estudante, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras e cores (legenda), linhas e figuras 
geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea, elementos dispersos 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural (indicado pelo 
verde no centro da Praça XV, que pode sugerir a 
figueira). Ausência de elementos humano e 
elementos móveis.  

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas  

Pontos de atração Praça XV, Mercado Público, Catedral 
Metropolitana, Teatro Álvaro de Carvalho, Museu 
Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz e 
Sousa, Museu em reforma (não identificado pela 
autora. Poderia ser a Casa de Câmara e Cadeia, 
que está em reforma, mas a localização não 
confere), Escadaria do Rosário. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
 



151 

 

 

 
Analise do Mapa Mental - Sujeito 20/ Grupo 03 

Perfil do sujeito 25 anos, masculino, estudante, visita 
semanalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, cores, figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Elementos dispersos na horizontal 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural (vegetação da 
Praça XV). Ausência de elementos humano e 
elementos móveis. Paisagem construída, 
prédios, igreja, mercado, alfândega, praça, 
monumentos. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas  

Pontos de atração Praça XV, Mercado Público, Catedral 
Metropolitana, Teatro Álvaro de Carvalho, 
Monumento Miramar, Edificações históricas 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 21/ Grupo 03 

Perfil do sujeito 62 anos, feminino, comerciante, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Elementos dispersos  

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural (figueira da Praça 
XV). Ausência de elemento humano e elemento 
móveis. Paisagem construída: casarios, museus, 
igrejas, praça. 

Outros aspectos e particularidades 

Indica prédio das famílias Koerich e Hoepcke (tradicionais famílias do comércio da 
Cidade). Citou Rita Maria (nome dado ao Terminal Rodoviário da Cidade) e conta que 
“foi uma escrava que fornecia hospedagem aos navegadores e também proprietária 
do primeiro prostíbulo de Florianópolis” 

Ruas citadas Conselheiro Mafra e Felipe Schmidt 

Pontos de atração Praça XV, Catedral Metropolitana (Nossa 
Senhora do Desterro), Estátua na Praça 
Fernando Machado, Edificações históricas das 
Ruas Conselheiro Mafra e Felipe Schmidt. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 22/ Grupo 03  

Perfil do sujeito 19 anos, feminino, estudante, não visita 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Elementos dispersos na horizontal 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural (figueira e outras 
árvores da Praça XV). Ausência de elementos 
humanos e elementos móveis. Paisagem 
construída: lojas, supermercado, museu, igreja e 
praça 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Av. Rio Branco 

Pontos de atração Praça XV, Mercado Público, Igreja Nossa 
Senhora do Rosário (e escadaria), Museu 
Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz e 
Sousa 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 23/ Grupo 03  

Perfil do sujeito 34 anos, masculino, estudante, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea 

Especificidades dos ícones Ausência de paisagem natural, elementos 
humanos e elementos móveis.  

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Tenente Silveira, Felipe Schmidt, Álvaro de 
Carvalho, Deodoro da Fonseca, Trajano e Av. 
Paulo Fontes 

Pontos de atração Mercado Público e Museu Histórico de Santa 
Catarina Palácio Cruz e Sousa 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 24/ Grupo 03  

Perfil do sujeito 45 anos, feminino, guia de turismo, visita 
semanalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, mapas, cores e figuras 
geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea 

Especificidades dos ícones Presença de paisagem natural (figueira da Praça 
XV). Ausência elementos humanos e elementos 
móveis.  

Outros aspectos e particularidades 

Indicação do “primeiro hotel – Hotel La Porta” (que foi implodido no início dos anos 
80) e do que chamou “antigo terminal urbano” (hoje é chama-se Terminal Urbano 
Cidade de Florianópolis). Há indicação da Rua Felipe Schmidt, com um de seus 
nomes antigos “Rua dos Moinhos de Ventos”. Representação da Baia Sul. 

Ruas citadas Rua dos Ilhéus, Tenente Silveira, Felipe Schmidt, 
Conselheiro Mafra e Victor Meirelles.  

Pontos de atração Mercado Público, Museu Histórico de Santa 
Catarina Palácio Cruz e Sousa, Praça XV de 
Novembro, Catedral Metropolitana, Monumento 
Miramar, Praça Fernando Machado, Forte Santa 
Bárbara, Cais Frederico Rolla, Museu do 
Saneamento. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 25/ Grupo 03  

Perfil do sujeito 22 anos, masculino, estudante, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, figuras 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Elementos dispersos, isolados 

Especificidades dos ícones Ausência elementos humanos e elementos 
móveis. Paisagem construída: Mercado e 
Alfândega. Paisagem Natural: Figueira da Praça 
XV. 

Outros aspectos e particularidades 

Ausência de qualquer tipo de trajeto. Elementos isolados e não dispostos em mapa. 

Ruas citadas  

Pontos de atração Alfândega, Praça XV e Mercado 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 26/ Grupo 03  

Perfil do sujeito 36 anos, masculino, motorista, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea, elementos na horizontal 

Especificidades dos ícones Ausência de elementos humanos e elementos 
móveis. Paisagem Natural: Figueira da Praça 
XV. Paisagem construída: Igrejas 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Rua dos Ilhéus, Conselheiro Mafra, Felipe 
Schmidt, Padre Miguelinho, Tenente Silveira, 
Vidal Ramos, Trajano e Marechal Guilherme 

Pontos de atração Mercado Público e Museu Histórico de Santa 
Catarina Palácio Cruz e Sousa, Catedral 
Metropolitana, Praça XV de Novembro, Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, Alfândega 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 27/ Grupo 03  

Perfil do sujeito 20 anos, masculino, estudante, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Linear, elementos na horizontal, tracejados 

Especificidades dos ícones Ausência de elementos humanos e elementos 
móveis. Paisagem Natural: Figueira da Praça 
XV. Paisagem construída: Mercado e lojas  

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Conselheiro Mafra 

Pontos de atração Mercado Público, Praça XV de Novembro e 
Comércio 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 28/ Grupo 03  

Perfil do sujeito 36 anos, feminino, autônoma, visita 
semanalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, mapas e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea, elementos na horizontal 

Especificidades dos ícones Ausência de elementos humanos e elementos 
móveis. Paisagem Natural: Figueira e outras 
árvores e vegetação da Praça XV. Paisagem 
construída: Mercado, igrejas, museus, 
camelódromo (lojas), praça. 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt, Deodoro, 
Trajano, Avenida Beira Mar (deslocada do local. 
Talvez quisesse se referir à Baia Sul) 

Pontos de atração Mercado Público, Praça XV de Novembro, 
Catedral Metropolitana, Museu Histórico de 
Santa Catarina Palácio Cruz e Sousa, Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, Igreja São 
Francisco, Edificações históricas 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Analise do Mapa Mental - Sujeito 29/ Grupo 03  

Perfil do sujeito 22 anos, masculino, estudante, visita 
mensalmente 

Categorias de Análise 

Representação de elementos Letras, linhas, cores e figuras geométricas 

Interpretação quanto a 
distribuição 

Vista aérea parcial, elementos na horizontal 

Especificidades dos ícones Ausência de elementos humanos e elementos 
móveis. Ausência de paisagem natural. 
Paisagem construída: Igreja e museu 

Outros aspectos e particularidades 

Ruas citadas Vidal Ramos e Trajano 

Pontos de atração Museu Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz 
e Sousa, Igreja Nossa Senhora do Rosário (com 
escadaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

APÊNDICE B – Roteiro da Entrevista 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  

Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria - PPGTH UNIVALI 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 
A. Perfil do respondente: 
 

01) Faixa etária 

o de 18 a 25 anos 

o de 26 a 30 anos 

o de 31 a 40 anos 

o de 41 a 50 anos 

o de 51 a 60 anos 

o acima de 60 anos 
 
2) Gênero 

o Feminino 

o Masculino 

o Prefiro não dizer 
 
3) Em qual cidade você reside? 
 
 
B. Questões específicas: 
 

4) O que você entende como Centro Histórico de uma cidade? 
 
5) Indique o(s) motivo(s) de sua visita ao Centro Histórico de Florianópolis? 
 
6) Identifique qual/ quais destas ruas, do Centro Histórico de Florianópolis, você já 
percorreu: 

o Rua Conselheiro Mafra 

o Rua dos Ilhéus 

o Rua Felipe Schmidt 

o Rua Francisco Tolentino 

o Rua João Pinto 

o Rua Saldanha Marinho 

o Rua Tenente Silveira 

o Rua Tiradentes 

o Rua Victor Meirelles 

o Rua Vidal Ramos 
 
7) Você lembra algum nome de rua do Centro Histórico de Florianópolis relacionado a 
algum fato ou personalidade da história? Comente. 
8) O que você pensa sobre a oportunidade de percorrer um roteiro que conte a história 
dos nomes das ruas do Centro Histórico e fatos curiosos destas ruas? 
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APÊNDICE C - Quadros Metodológicos DSC 

4) O que você entende como Centro Histórico de Florianópolis? 

Expressões-Chave (E-Ch)  Ideias Centrais (ICs) Ancoragens (ACs) 
 

...lugar onde se origina a cidade. 
Local do desenvolvimento histórico, 
lugar central. 
É um conjunto que engloba ruas, 
prédios, praças, tudo que faz parte de 
quando começou a cidade. 
Uma parte do centro ou, no caso, o 
centro todo, onde referencia a história 
dos colonizadores, do que está 
querendo se divulgar. 
Local de arquitetura histórica. 
... é um lugar que já foi muito 
importante para a cidade. Um lugar 
que já foi muito visitado e hoje em dia 
não é mais por que as pessoas não 
conhecem mais a história de 
Florianópolis direito. 
Onde a cidade começou. É toda a 
história que existe ali da criação da 
cidade. Amo o centro histórico. 
Trás a história de uma cidade, de uma 
população. 
Parte antiga de uma cidade. 
Lugar que preserva características 
históricas da cidade. 
Arquitetura antiga e núcleo da história 
da cidade. 
Local de concentração de edificações 
e monumentos históricos. 
Local que conta a história da cidade, 
sua formação. Ponto de atrações 
turísticas. 
Local onde a cidade tem a sua origem. 
Núcleo formador da cidade, com 
atrações turísticas, cultura e 
gastronomia. 
Área preservada da cidade. Início da 
história. 
Local onde iniciou a cidade. 
Local que conta a história de uma 
cidade.  
Centro cultural. 
É o marco inicial de uma cidade.  
É onde estão centralizados os pontos 
turísticos relativos à história da 
cidade.  
É uma concentração cultural. 
Lugar de efervescência cultural.  

IC 1 – Onde se 
origina a cidade 
 
IC 2 – Local do 
desenvolvimento 
histórico 
 
IC 3 – Conjunto de 
edificações 
históricas 
 
IC 4 – Local 
importante para a 
cidade e que hoje 
não conhcem mais 
direito 
 
IC 4 – Conta a 
história de uma 
população 
 
IC 5 – Parte antiga 
da cidade 
 
IC 6 – Lugar que 
preserva 
características 
históricas 
 
IC 7 – Núcleo 
histórico formador da 
cidade 
 
IC 8 – Ponto de 
atrações turísticas, 
cultura e 
gastronomia 
 
IC 9 – Centro 
Cultural 
 
IC 10 – Marco inicial 
 
IC 11 – Origem da 
urbanização 
 
IC 12 – Ponto de 
referência para os 
turistas 

Núcleo de origem da 
cidade, com atrações 
culturais que contam 
a história da 
população. Onde a 
cidade cresce e se 
relaciona. 
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Espaço de origens da urbanização. 
Ponto de referência para os turistas. 
Um lugar que conta a história de uma 
população.  
Grande polo cultural. 
O referencial, o começo da cidade. 
Onde está a arquitetura histórica. 
Local de referência de uma cidade 
que contenha informações, 
esculturas, placas informativas sobre 
dados históricos, personalidades 
marcantes, arquitetura ou outros 
aspectos, da natureza talvez, que 
identifiquem e caracterizem o povo 
natural deste local. 
Local onde começa a cidade, com 
prédios históricos 
Local onde se encontram prédios e 
artefatos de épocas passadas 
Lugar onde inicia a urbanização. 
Ponto de atrativos turísticos e 
culturais. Infelizmente vários centros 
históricos estão em visível 
degradação. 
Pontos importantes que identificam as 
características históricas da cidade. 
Suas origens 
Núcleo de origem da cidade. 
Para mim, Centro Histórico é o 
começo de tudo. É onde a cidade 
cresce. Onde a sociedade se 
relaciona 

 
IC 13 – Onde a 
cidade cresce e se 
relaciona 
 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

O Centro Histórico de Florianópolis é onde se origina a cidade, local do 
desenvolvimento, com conjunto de edificações históricas. É local importante para a 
cidade, onde é contada a história de uma população e que hoje não conhecem mais 
direito.  Parte antiga onde se preserva características históricas, por ser o núcleo 
formador, o marco inicial onde a urbanização teve sua origem, onde a cidade cresce 
e se relaciona. Ponto de referência para os turistas, com atrações culturais e 
gastronômicas. 

 
 

5) Indique o(s) motivo(s) de sua visita ao Centro Histórico de Florianópolis? 

Expressões-Chave (E-Ch)  Ideias Centrais (ICs) Ancoragens (ACs) 

Turismo.  
...onde transito para meu 
trabalho, onde encontro 
pessoas, onde faço compras 
...para atividades relacionadas 
ao trabalho e atividades sociais 
Trabalho 
Me informar um pouco mais 
sobre a história, ver as 
arquiteturas, saber um pouco 

IC 1 – Turismo 
 
IC 2 – Trajeto para o 
trabalho 
 
IC 3 – Comércio/ 
Compras 
 
IC 4 – Atividades 
sociais 

Por estar em turismo, ou 
por ser local onde trabalha 
ou para ir fazer compras 
no comércio. Para 
atividades sociais, 
culturais, gastronômicas, 
diversão em lazer. Por 
curiosidade, em busca de 
informações sobre a 
história e a arquitetura da 
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mais sobre a cidade, como ela 
surgiu 
Participação em evento 
Feira Cultural 
Por que eu gosto de visitar 
coisas que contam a história 
do nosso povo... uma maneira 
de você aprender sobre o 
morador local  
Por gostar mesmo de coisa 
mais antiga. 
Conhecer a história da cidade 
Diversão, cultura, compras 
Turismo e visitar parentes. 
Conhecer a gastronomia, 
comércio e cultura local 
Participação em evento. 
Para conhecer a história da 
cidade 
Passo pelo Centro Histórico no 
meu trajeto de casa para o 
trabalho. 
... encontrar os amigos no 
Centro histórico, jogar um 
dominó, me distrair. Gosto 
muito do centro da minha 
cidade. 
É meu local de trabalho. 
Turismo, curiosidade, 
gastronomia, lazer. 
... interesse pelos aspectos 
históricos de uma cidade, sou 
curiosa. Já morei em 
Florianópolis. 
... para conhecer a história e o 
comércio local. 
... por compromissos com 
trabalho. 
A turismo e a trabalho. 
Comércio 
Conhecer um pouco do 
passado e da história da 
cidade 
Gosto de caminhar pelas ruas 
da cidade e conhecer melhor 
seus hábitos e cultura. 
Passeio, estudo 
Vim conhecer as praias e 
tenho amigos que moram na 
cidade. 
Passo diariamente pelo centro 
histórico, sou manezinha. 

 
IC 5 – Buscar 
informações sobre 
origem, história e a 
arquitetura da cidade 
 
IC 6 – Visitar e 
aprender sobre o 
morador local 
 
IC 7 – Por gostar de 
coisas antigas 
 
IC 8 – Diversão, 
Cultura 
 
IC  9 – Visitar parentes 
 
IC 10 – Pela 
gastronomia e cultura 
local 
 
IC 11 – Participar de 
evento 
 
IC 12 – Encontrar 
amigos, jogar dominó, 
por gostar da minha 
cidade 
 
IC 13 – Local de 
Trabalho 
 
IC 14 – Por 
curiosidade, lazer 
 
IC 15 – Para conhecer 
a história e o comércio 
 
IC 16 – Por ser 
“manezinho”  
 
 
 
 
 

cidade e da população. 
Por ser morador ou ser 
“manezinho”. 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 
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Entre os motivos para visita ao Centro Histórico de Florianópolis está o turismo, trajeto 
para o trabalho, comércio, compras, atividades sociais, buscar informações sobre 
origem, história e a arquitetura da cidade, visitar e aprender sobre o morador local, 
por gostar de coisas antigas,para  diversão, cultura, visitar parentes. Visito o Centro 
Hístórico pela gastronomia e cultura local, para participar de eventos, encontrar 
amigos, jogar dominó, por gostar da minha cidade, por ser meu local de trabalho, por 
curiosidade, lazer, para conhcer a história e o comércio e por ser “manezinho”. 

 
 

6) Você lembra algum nome de rua do Centro Histórico de Florianópolis 
relacionado a algum fato ou personalidade da história? Comente. 

Expressões-Chave (E-Ch)  Ideias Centrais (ICs) Ancoragens (ACs) 

Não.  
Não lembro.  
Não recordo.  
No momento, não 
Não 
Não lembro nenhum 
Que vergonha! Não lembro. 
Não lembro, mas percebi 
que tem um monte de ruas 
com nomes de políticos. 
No momento, não. 
Desculpe, não recordo 
Não conheço a história da 
cidade. Não tenho muito 
interesse. 
Não. Apesar de conhecer 
as placas com dados 
históricos e tê-las lido, não 
me recordo no momento de 
nenhum dado a este 
respeito. 
Não 
Não costumo ter atenção 
aos nomes das ruas. 

IC 1 – Não lembro 
 
IC 2 – Não conheço a história da 
cidade 
 
IC 3 – Não tenho interesse 
 
IC 4 – Não costumo ter atenção 
aos nomes das ruas 

Os nomes das ruas 
praticamente não 
são lembrados ou 
por desinteresse, 
falta de atenção, ou 
por 
desconhecimento. 
 
 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

DSC – 1  Não lembro. Não conheço a história da cidade. Não tenho interesse. Não 
costumo ter atenção aos nomes das ruas. 

Expressões-Chave (E-Ch)  Ideias Centrais (ICs) Ancoragens (ACs) 

Rua Victor Meirelles, nome 
de um pintor famoso. Nesta 
rua está o Museu Victor 
Meirelles. 
Rua Hercílio Luz, político 
importante. 
Victor Meirelles, que é o 
pintor. Rua Tiradentes. 
Felipe Schmidt, político. 
A maioria é de nome de 
políticos que tiveram 
importância para a história. 

IC 1 – Rua Victor Meirelles, 
pintor famoso. Rua onde está o 
Museu Victor Meirelles 
 
IC 2 - Rua Hercílio Luz, político 
importante, nome da primeira 
ponte 
 
IC 3 – Rua Tiradentes 
 
IC 4 – Felipe Schmidt, político 
 

Há uma percepção 
que a maioria das 
ruas tem nomes de 
políticos. 
 
São lembradas as 
ruas Victor Meirelles 
(pintor), Hercílio Luz 
(político e nome da 
primeira ponte), Rua 
Tiradentes e Felipe 
Schmidt (político)  
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Hercílio Luz, político 
importante na cidade. 
Nome da primeira ponte. 
Victor Meirelles, pintor. 

IC 5 – A maioria é nome de 
políticos que tiveram 
importância na história 
 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

DSC 2 - Lembro da  Rua Victor Meirelles, pintor famoso, rua onde está o Museu Victor 
Meirelles. Rua Hercílio Luz, político importante, nome da primeira ponte. Rua 
Tiradentes. Rua Felipe Schmidt, político. A maioria é nome de políticos que tiveram 
importância na história.  

 
 

8) O que você pensa sobre a oportunidade de percorrer um roteiro que conte a 
história dos nomes das ruas do Centro Histórico e fatos curiosos destas ruas? 

Expressões-Chave (E-Ch)  Ideias Centrais (ICs) Ancoragens (ACs) 

Não sou muito chegada a 
história 
 

IC 1 – Falta de interesse na 
história 

 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

DSC 1 – Não sou chegada a história. 

Expressões-Chave (E-Ch)  Ideias Centrais (ICs) Ancoragens (ACs) 

Interessante. (2) 
Uma excelente ideia. 
Muito interessante 
...muito bom...Para mim isso 
aí é ótimo, eu adoro essas 
coisas. Saber a relação que 
a rua tem com a cidade, o 
porque do nome das ruas é 
um roteiro que muita gente 
iria gostar, fazer um caminho 
desse, para trás. 
... é bem esse o caminho 
para você divulgar e fazer o 
povo entender sua cultura. 
Por que sou nativo da Ilha e 
tenho orgulho de ser 
manezinho, mas tem muita 
gente que não nasceu aqui, 
não tem pai, não tem avô, 
não tem bisavô, não tem 
ninguém na Ilha, veio para cá 
e tem orgulho de se dizer 
"manezinho da ilha", mesmo 
não sendo manezinho. Eu 
acho que a partir do 
momento que você mora 
num lugar e sabe a história 
daquele lugar você acaba se 
tornando um povo mais feliz 
culturalmente, através de 
todas as informações que 
são baratas par você. 

IC 1 – Interessate 
 
IC 2 – Excelente ideia 
 
IC 3 – Muito bom saber a 
relação que a rua tem com 
a cidade.  Um roteiro que 
muita gente iria fazer 
 
IC 4 – É bem esse o 
caminho para você divulgar 
e fazer o povo entender 
sua cultura 
 
IC 5 – É pertinente, 
possibilita mais 
informações para as 
pessoas que transitam nas 
ruas 
 
IC 6 – Legal, as pessoas 
podem se dedicar mais a 
saber sobre a história de 
Florianópolis 
 
IC 7 – Importantíssimo, 
principalmente para 
estudantes 
 
IC 8 – Excelente proposta 
 
IC 9 – Bacana 
 

Ideia interessante e 
pertinente. Muito boa 
para conhcer a história 
da cidade, entender a 
cultura do povo, gerar 
empregos e 
oportunidades. Gerar 
sentimento de 
pertenciamento na 
popolação local e 
dinamisar o turismo, 
porém não há certeza se 
os nomes atuais tem 
identificação com a 
história da cidade 
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...é pertinente, pois pode 
possibilitar mais informações 
para as pessoas que 
transitam pelas ruas. 
... isso é legal, porque daí 
assim as pessoas vai que um 
dia elas se dedicam mais a 
saber sobre a história de 
Florianópolis 
...importantíssimo, 
principalmente para 
estudantes, mais novos, 
para conhecer a história. 
Hoje em dia a coisa está de 
uma maneira, que as vezes 
os pais não passam para os 
filhos a importância daquela 
história que houve ali, ás 
vezes cresce, vira adulto e 
não sabe da história. 
Bem interessante. 
Excelente proposta. 
Bacana. 
Muito legal, pois poderia ser 
uma forma de apresentar 
melhor a história e situar os 
turistas. 
Interessante, porém não 
estou certa de que os nomes 
atuais têm identificação com 
a história da cidade. 
Parece uma ótima 
oportunidade de dinamizar o 
turismo local 
Muito interessante. 
Pode ser legal. 
Deveras interessante. Um 
maneira inteligente de 
informação para a população 
e para o turista. 
Isto é interessante para os 
turistas. 
Já fiz algo parecido, acho 
que foi na Bahia. É uma baita 
oportunidade de conhecer a 
história da cidade. 
Sou adepta. Maravilhoso! 
Creio ser muito interessante. 
Acho que seria muito bom 
para resgatar 
acontecimentos e também 
para que os nativos da ilha 
tenham ainda mais 
referência sobre seus 

IC 10 – Muito legal, poderia 
ser uma forma de 
apresentar melhor a 
história e situar os turistas 
 
IC 11 - Interessante, porém 
não estou certa de que os 
nomes atuais têm 
identificação com a história 
da cidade 
 
IC 12 – Uma ótima 
oportunidade de dinamizar 
o turismo local 
 
IC 13 – Uma maneira 
inteligente de informação 
para a população e para o 
turista 
 
IC 14 – Uma baita 
oportunidade de conhcer a 
história da cidade 
 
IC 15 – Maravilhoso 
 
IC 16 – Muito bom para 
resgatar acontecimentos e 
referências do passado. 
Saber sobre a cultura local. 
Enriquecedor para Floripa 
valorizar a história e 
reforçar a identeidade do 
povo. Isso faz falta para o 
“manezinho” 
 
IC 17 – Facilitam o 
deslocamento e a 
compreensão histórica. 
Permite gerar novas 
oportunidades, novos 
empregos e novos 
estabelecimentos 
 
IC 18 – Interessante, desde 
que embasada com uma 
boa pesquisa 
 
IC 19 – Se bem planejada 
e embasada, poderia 
resgatar sentimento de 
pertencimento na 
comunidade 
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antepassados... gosto muito 
de saber sobre a cultura 
local... Acho que 
enriqueceria para os nativos 
e para os turistas ... quando 
conhecemos um local nos 
alimentamos de tudo o que 
aconteceu ali. ... Floripa 
(abreviação para 
Florianópolis) não valoriza 
sua história, pois são poucos 
os dados acessíveis ao 
público. Um povo precisa 
reforçar sua identidade ... 
penso que para o manezinho 
isso faz falta ... 
Pode ser uma boa ideia. 
Excelente ideia 
...são roteiros como este que 
facilitarão tanto o 
deslocamento, compreensão 
histórico ...permitirá gerar 
novas oportunidades como 
de possíveis novos 
empregos...novos 
estabelecimentos que 
venham de encontro com 
essa proposta nesse roteiro 
proposto. 
... proposta interessante, 
desde que embasada com 
uma boa pesquisa. 
Uma iniciativa dessas, se 
bem planejada e colocada 
em prática, poderia até 
resgatar sentimento de 
pertencimento da 
comunidade. 
Muito bacana. É a 
identificação das origens da 
cidade. 
Me parece muito bom. Uma 
boa maneira de conhecer a 
cidade. 
Acho que é uma ideia 
interessante para os nativos 
e para os turistas. 

IC 20 – Identificação das 
origens da cidade 
 
IC 21 – Boa maneira de 
conhcer a cidade 
 
IC 22 – Interessante para 
nativos e para turistas 
 
 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

DSC 2 - Interessante, excelente ideia. Muito bom saber a relação que a rua tem com 
a cidade.  Um roteiro que muita gente iria fazer. É bem esse o caminho para você 
divulgar e fazer o povo entender sua cultura. É pertinente, possibilita mais 
informações para as pessoas que transitam nas ruas. Legal, as pessoas podem se 
dedicar mais a saber sobre a história de Florianópolis. Importantíssimo, 
principalmente para estudantes e poderia ser uma forma de apresentar melhor a 



169 

 

 

história e situar os turistas. Interessante, porém não estou certa de que os nomes 
atuais têm identificação com a história da cidade.  Uma ótima oportunidade de 
dinamizar o turismo local. Uma maneira inteligente de informação para a população e 
para o turista e uma baita oportunidade de conhecer a história da cidade. Maravilhoso, 
muito bom para resgatar acontecimentos e referências do passado. Saber sobre a 
cultura local. Enriquecedor para Floripa valorizar a história e reforçar a identeidade do 
povo. Isso faz falta para o “manezinho”. Facilita o deslocamento e a compreensão 
histórica. Permite gerar novas oportunidades, novos empregos e novos 
estabelecimentos, desde que embasada com uma boa pesquisa. Se bem planejada, 
poderia resgatar sentimento de pertencimento na comunidade, a identificação das 
origens da cidade, pois há certa falta de interesse pela história. Boa maneira de 
conhecer a cidade, interessante para nativos e para turistas. 
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 ANEXO 1 - Modelo de ficha lexicográfico-toponímica (Dick 2004, p. 

130) 

 
A descrição dos campos é a seguinte (CURVELLO, 2009, p. 71): 

 

Campo 1: Localização – localização geográfica do município. Nesse campo são registradas 

informações como o nome da Mesorregião e da Microrregião onde se situam os municípios; 
 

Campo 2: Topônimo – nome do lugar; 

 
Campo 3: Acidente Geográfico – irregularidade no nivelamento do solo, a qual pode ser 

classificada como: baía, chapada, delta, estreito, ilha, montanha, rio, vale, etc.; 

 
Campo 4: Taxionomia – nomenclatura que permite interpretar, descrever e classificar os nomes 

dos lugares quanto ao aspecto semântico; 

 

Campo 5: Etimologia – informações sobre o significado do topônimo descrito a partir de sua 
estrutura mórfica; 

 

Campo 6: Entrada lexical – refere-se ao elemento linguístico de base, à unidade significativa 
que pode ser uma palavra simples ou composta, uma locução ou uma frase; 

 

Campo 7: Estrutura morfológica – são as unidades mínimas de significação (morfemas lexicais 

e gramaticais) que compõem o topônimo; 
 

Campo 8: Histórico – informações sobre a origem e os fatos motivadores das alterações 

toponímicas; 
 

Campo 9: Informações Enciclopédicas – informações complementares coletadas em materiais 

de segunda mão como livros, dicionários e pesquisa na internet; 
 

Campo 10: Contexto – contexto situacional, que indica de onde o topônimo foi retirado; 

 

Campo 11: Fonte – documentos e textos diversos que servirão de base para a pesquisa; 
 

Campo 12: Pesquisador – aquele ou aqueles que fizeram a pesquisa; 

 
Campo 13: Revisor – aquele que revê a pesquisa;  

 

Campo 14: Data da coleta – quando foram coletados os dados. 

 

Localização - Município: 
Topônimo:                                                      A. G:                          Taxionomia: 
Etimologia: 
Entrada lexical: 
Estrutura morfológica: 
Histórico: 
Informações enciclopédicas: 
Contexto: 
Fonte: 
Pesquisador:                                  Revisor:                               Data da coleta: 
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ANEXO 2 - Decreto Lei 270/ 1986 
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ANEXO 3 - Decreto Lei 521/89 
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ANEXO 4 - Portaria Nº 500, de 20 de outubro de 2014 
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ANEXO 5 - Fragmentos do Relatório Técnico sobre a área de entorno 

dos Bens Tombados pelo Iphan no Centro Histórico de 

Florianópolis/SC 

 



178 

 

 

 

 

 



179 

 

 

 

 

 



180 

 

 

 

 

 



181 

 

 

 

 

 



182 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 



184 

 

 

ANEXO 6 - Lei 5273/98 

LEI Nº 5273/98 
 

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
LOGRADOUROS PÚBLICOS. 
Faço saber a todos os habitantes do município de 
Florianópolis, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os Projetos de Lei objetivando a Denominação de Logradouros Públicos, deverão ser 
instruídos com justificativa, abaixo assinado dos respectivos moradores e/ou ata de 
assembléia de associação de moradores ou conselho comunitário local, que delibere 
sobre tal e croquis de localização. 

Art. 2°  A denominação de logradouros públicos não poderá recair para homenagear pessoas 
vivas. 

 § 1º Deverão ser anexados ao projeto de lei, em atendimento ao disposto no "caput" 
deste artigo, certidão de óbito da pessoa homenageada, bem como biografia da mesma. 

§ 1º - Deverão ser anexados ao projeto de lei, em atendimento ao disposto no “caput” 
deste artigo, certidão de óbito da pessoa homenageada, exceto quando for de 
notório conhecimento público, bem como biografia da mesma; (Lei nº 6198/2003 
de 02/07/2003 – DOE de 09/07/2003) 

§ 2° - A denominação de logradouro público poderá conter o apelido da pessoa 
homenageada, todavia, sempre após o nome original constante da certidão de 
óbito; 

§ 3° - Sempre que possível deverá ser abreviado o nome da pessoa homenageada, 
visando facilitar a disposição da denominação nas placas indicativas. 

§ 4º A denominação poderá ser com o codinome artístico quando se tratar de 
personalidade reconhecida publicamente. (Lei nº 8602/2011 – DOEM Edição nº 
484 de 25/05/2011) 

 
Art. 3° Os projetos de lei que proponham nomes “fantasia”, deverão ser instruídos, além da 

documentação exigida pelo artigo 1° desta Lei, com  histórico do fato que tenha 
motivado a escolha do nome, bem como, com dados técnicos complementares. 

 
Parágrafo Único - Nomes “estranhos” que causem ofensa ao vernáculo pátrio serão 

proibidos. 
Art. 3ºA Fica proibido a duplicidade de denominação de logradouros públicos, independente da 

classificação dos mesmos. (Lei nº 6198/2003 de 02/07/2003 – DOE de 09/07/2003) 
 
Art. 4°  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação 
 
Art. 5°  Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis n° 308 e n° 486. 
 
DOE - 12.05.98 
Prefeitura Municipal, em Florianópolis, aos 30 de abril de 1998. 

 
ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU 

PREFEITA MUNICIPAL 
OBS.: O texto original da Lei está em preto. A consolidação está em vermelho e tem caráter 

meramente informativo, não substituindo as publicações dos Diários Oficiais. 

http://sistemas.sc.gov.br/cmf/pesquisa/docs/2003/LPMF/LEI6198_03.doc
http://sistemas.sc.gov.br/cmf/pesquisa/docs/2011/LPMF/LEI8602_11.doc
http://sistemas.sc.gov.br/cmf/pesquisa/docs/2003/LPMF/LEI6198_03.doc
http://sistemas.sc.gov.br/cmf/pesquisa/docs/1957/LPMF/lei308_57.DOC
http://sistemas.sc.gov.br/cmf/pesquisa/docs/1961/LPMF/lei486_61.DOC
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 ANEXO 7 - Lei 11/ 48 

 


