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RESUMO 

 

Esta tese teve como objetivo reconhecer na história edificada do centro da cidade de 
Itajaí (SC) - Brasil, ocupada a partir do século XVII, elementos patrimoniais que se 
constituem como atributo turístico, no contexto de uma política pública para o 
desenvolvimento do turismo cultural. Propõe um modelo para análise da paisagem 
da cidade e formulação de um roteiro por meio das categorias de Cullen, (1971); 
Rossi (1995); Lynch (1997) e de Boullón (2002). A investigação inicia com a 
pesquisa bibliográfica para a elaboração do referencial teórico e a definição da área 
a ser estudada, seguida pela sistematização do modelo das categorias de análise da 
paisagem, e procedimentos a serem realizados antes, durante e depois da pesquisa 
de campo, complementada pela descrição e análise dos dados coletados e 
considerações finais. As hipóteses confirmadas são que o centro da cidade de Itajaí 
possui um alto potencial de atratividade turística em função do seu patrimônio 
histórico edificado e que este patrimônio do centro da cidade é o elemento que 
perpetua a memória e a identidade cultural desta sociedade e também um 
diferencial para o desenvolvimento do turismo cultural.  
 

Palavras-chave: Turismo Cultural. Cidade. Paisagem.  
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ABSTRACT 

 

The built historical heritage characterizes the town or city as a unique architectural 
work that is timeless, on a large scale, built over a long period of time; a landscape 
that is ever changing and is ready to be exploited. This thesis seeks to recognize, in 
the built history of the center of the town of Itajaí (SC) - Brazil, elements of the 
heritage that constitute tourism attributes in the context of a public policy aimed at 
developing cultural tourism. The thesis develops a model for analyzing the landscape 
of the tourism city, based on the categories of Cullen, (1971); Rossi (1995); Lynch 
(1997) and Boullón (2002). The investigation begins with a literature review, to build 
the theoretical framework and define the area to be studied, followed by the 
systematization of the model of categories of analysis of the landscape, and 
procedures to be carried out before, during and after the field research. The results 
indicate that the center of the town of Itajaí has high potential as a tourism attraction, 
due to its built historical heritage. The research confirms the hypotheses proposed, 
and indicates that unique towns, when visited, surprise the tourist with their plurality 
of functions related to it, which are linked to the values that have remained over time, 
and the stylistic characteristics that evoke previous experiences.  

 Keywords: Cultural Tourism. City. Landscape.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Relevância da tese 

 

Até algumas décadas atrás, a reconstrução da memória do passado por meio 

da vivência de espaços antigos era privilégio de poucos. Grande parte da sociedade 

brasileira não reconhecia o patrimônio cultural edificado como elemento de 

perpetuação da identidade cultural, nem tampouco, havia movimentos sociais em 

prol da preservação dos bens patrimoniais monumentais.  

Atualmente, muitas edificações com alto valor arquitetônico de relevância 

cultural estão sendo demolidas devido à dificuldade de aplicar as leis de proteção e 

operacionalizar as políticas públicas de preservação do patrimônio histórico.  

Alguns destes edifícios vêm sucumbindo, devido aos dificultosos e morosos 

processos para captação dos poucos recursos que são direcionados para as obras 

de restauro. Lentamente, esta realidade está sendo mudada e este cenário vem 

sendo prejudicado pelo acelerado processo de crescimento das cidades e pelas 

pressões exercidas por meio da especulação imobiliária. Tais procedimentos são 

responsáveis pela supervalorização do solo em que estas edificações estão 

implantadas. Tal fato auxilia a rápida venda e supressão dos antigos edifícios 

populares e antigos traçados urbanos - eixos que registraram a história da expansão 

das cidades. (MORENO, 2002). 

No Brasil, as ações de proteção e preservação do patrimônio histórico e 

cultural começam a ser aplicadas apenas na década de 1930, com a criação do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No entanto, a intensificação da 

aplicação das políticas patrimoniais ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, quando a 

elite cultural, os governos estaduais e municipais foram estimulados a preservar os 

centros das cidades – elementos essenciais da vida, seus bens culturais, a memória 

coletiva e a identidade cultural. (ENDRES, OLIVEIRA e MENEZES, 2007).  

A partir deste período, alguns centros urbanos brasileiros passaram a ser 

revitalizados, pois houve o entendimento de que estes se constituem como os 

lugares mais dinâmicos da vida urbana, e que historicamente foram eleitos para a 

localização de diversas instituições públicas, religiosas e que estes espaços são 

movimentados devido ao fluxo de pessoas, veículos e mercadorias, decorrentes das 

atividades terciárias predominantes nesta região. O somatório de todas as atividades 
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confere ao centro urbano um significado que extrapola os limites da própria cidade. 

(VARGAS e CASTILHO, 2009).  

Esta mudança de condição associada ao desenvolvimento tecnológico e a 

globalização fez com que o território deixasse de ser o “lócus” da produção para se 

tornar objeto de consumo, palco de acontecimentos sociais e políticos. O 

desenvolvimento tecnológico contribuiu com a redução das distâncias, da velocidade 

de transmissão de informação e a facilidade dos deslocamentos, aumentando à 

acessibilidade às diversas partes do mundo, homogeneizando o território, 

imprimindo maior visibilidade e permitindo simultaneidade entre os acontecimentos. 

Este acelerado processo assumido pelos novos meios de comunicação e de 

marketing instaura uma verdadeira competição entre lugares, transformando a 

paisagem em um produto, para ser cobiçado por investidores, políticos, moradores e 

turistas. (VARGAS e CASTILHO, 2009).  

A instauração deste panorama promoveu o incremento do turismo cultural no 

Brasil, que neste milênio, tem sido um grande aliado das políticas públicas de 

preservação, revitalização e restauro da história edificada, promovendo discussões 

junto à sociedade e aos órgãos de fomento a cultura, onde o tema central é o 

patrimônio histórico edificado. Este novo cenário impulsiona o desenvolvimento de 

estudos do fenômeno turístico associado à cultura, no âmbito das ciências sociais 

aplicadas, que promove a compreensão das ligações do turismo com a cidade e seu 

o patrimônio edificado. (INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR, 

1991).  

As pesquisas recentes realizadas sobre o patrimônio histórico edificado têm 

como foco principal a identificação das peculiaridades urbano-arquitetônicas de cada 

bairro2, cujo conjunto constitui a cidade, reconstituem as cenas de uma vida rica de 

significados, com valores passíveis de reconhecimento junto à sociedade local. 

Estes fatos são de fundamental importância para o desenvolvimento turístico e para 

a qualidade de vida dos residentes devido à revelação de antigos valores que 

justificam as características originais da identidade destes locais.  Constata-se que 

para abranger toda a cidade, os estudos devem se reportar aos primórdios da 

existência desta urbe para compreender a importância de sua perpetuação junto à 

                                                           
2
 Bairro – setor ligado a evolução e a natureza de uma cidade, constituido por partes com 

características em comum. (LYNCH, 1999; ROSSI, 1995). 
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sociedade atual e propiciar que as gerações futuras também possam conhecer a sua 

história. (ROSSI, 1995). 

O conjunto de bairros que formam a cidade3 propicia que ela conte a sua 

própria história e que ela perpetue entre gerações, pois esta história inicia, no 

momento em que o homem constrói sua primeira habitação e transforma o espaço, 

criando um ambiente favorável a sua forma de vida e aos seus padrões estéticos. 

Estes primeiros esboços da arquitetura, junto com os das cidades, mostram que a 

arquitetura é um fato inseparável da construção da civilização, portanto, permanente 

e universal.  

É importante destacar que os assentamentos humanos delinearam a gênese 

das cidades e a permanência destas tipologias documenta esta memória, sendo o 

registro do desenvolvimento das primeiras cidades. Desta forma, esses 

assentamentos contemplam as relações sociais, que estão vinculadas ao modo de 

produção de renda, aos bens de subsistência, de transporte, aos signos, ao poder 

de proteção e foram denominados de desenvolvimento sócio-espacial. As diferenças 

entre os lugares, também identificam os diversos tipos de modo de produção, 

peculiares daquela formação social, inserido em seu momento histórico. (CHOLLEY, 

1964; ROSSI, 1995; SANTOS, 1982; SOUZA, 2004).  

Portanto, entender a formação do espaço e sua comunidade nos permitem 

compreender que o espaço é social e que a sua transformação ocorre a serviço das 

necessidades do homem, ao longo de sua história, pois o desenvolvimento das 

cidades contextualiza a ocupação deste território na busca de melhorias da 

qualidade de vida e de aumento da justiça social. (SOUZA, 2004).  

Toda esta mudança que vai sendo armazenada ao longo do tempo na 

estrutura física da cidade, resulta na permanência de fragmentos de inúmeras 

paisagens, outrora vivida pela sociedade local em diversos momentos da história. 

Esta paisagem que foi sendo alterada devido à dinamicidade do processo evolutivo 

dos fatos urbanos, mantém registros que nem sempre estão apenas nos edifícios, 

mas na associação deles aos traçados urbanos, elementos de maior tempo de 

permanência, e que juntos configuram o produto da arte do ambiente urbano. 

(CULLEN, 1971; ROSSI, 1995).  

                                                           
3
 A cidade nasce do contraste entre dois grupos sociais, dominantes e subalternos. “Ela se forma 

quando as indústrias e os serviços já não são executados pelas pessoas que cultivam a terra, mas 
por outras que não tem essa obrigação e que são mantidas pelas primeiras como excedentes do 
produto total.” (BENÉVOLO, 1983, p. 23) 
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Com intuito de estudar e decodificar estes processos registrados nos núcleos 

urbanos, Rossi (1995) apresenta a Teoria da Permanência e a publica em 1966, 

tendo como base as doutrinas da geografia social de Tricart, da persistência de 

Marcel Poète e da Iluminista de Milizia. A obra de Aldo Rossi (1995) designa 

categorias para análise e leitura dos fenômenos urbanos, momento em que a 

apreciação deve se restringir a “um pedaço da cidade”, a um conjunto de edifícios, 

cujo princípio arquitetônico é único e imutável. O desenho urbano desta parte da 

cidade configura a construção de um ambiente homogêneo, coordenado e contínuo, 

capaz de interpretar a consistência da paisagem local, que busca a compreensão 

das leis, motivos e ordens, ligados ao retrato desta realidade histórica.  

Corroborando com a Teoria da Permanência de Lynch (1997), resgata-se o 

entendimento de que a cidade é uma obra arquitetônica singular de grande escala, 

construída no decorrer de um longo período de tempo, e, por conseguinte uma obra 

de arte atemporal, paisagem que está sempre se modificando e está pronta para ser 

explorada. Esta perspectiva compreende a cidade a partir da sequência de 

elementos compositivos, que estimula a todos os sentidos dos seus habitantes, pois 

promove a sua interação com o espaço e rememora experiências já vividas. 

Também complementa com o estudo da legibilidade aparente da paisagem, onde os 

bairros, marcos, pontos nodais, limites ou vias são facilmente reconhecíveis e 

agrupados num modelo geral. Lynch (1997) também salienta que a imagem 

ambiental é um elo estratégico para a orientação das pessoas no espaço, a qual 

resulta da lembrança de experiências passadas, cujo uso está relacionado à 

interpretação de informações e orientação da ação, pois um ambiente ordenado 

pode servir como um sistema de referências, um organizador da atividade, da 

crença ou do conhecimento. 

Ainda nesta mesma perspectiva teórica, a publicação da obra Paisagem 

Urbana, de Cullen (1971), traz a compreensão da cidade como uma ocorrência 

emocionante no meio ambiente, um empreendimento humano que pode ser 

construído através da lógica, do senso comum ou da criação, empregando valores 

subjetivos. A interpretação das sensações que o transeunte obtém ao circular por 

entre um conjunto de edifícios, dá-se a partir de três categorias: a óptica, que 

identifica os elementos da cidade que provocam impacto de ordem emocional sobre 

as pessoas; a local, que identifica as reações humanas perante nossas posições no 

espaço e o conteúdo, a constituição da cidade e tudo que a individualiza (cor, 
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textura, escala, estilo, sua natureza, personalidade). Ao estudar o espaço, parte-se 

do principio de que a maior parte da cidade é pretérita e que sua morfologia registra 

os diferentes períodos da sua construção, documentada pelos diferentes estilos 

arquitetônicos e irregularidades do traçado urbano.  

Em perspectiva semelhante Rossi (1995) define a cidade como uma obra de 

arte, uma paisagem construída pelo homem ao longo do tempo, composta por um 

conjunto arquitetônico que reproduz a imagem desta sociedade, a forma de viver e 

os padrões estéticos. Tal conceito se assemelha ao descrito por Lynch (1960), para 

quem a cidade é um grande artefato, composto por um conjunto de fatos urbanos 

que definem a cidade e seu entorno, assim como, dos fatos urbanos (conjunto de 

dados que resume o caráter e o resultado da conexão entre forma, individualidade, 

Locus, desenho, memoria e alma da cidade - a qualidade dos fatos urbanos). Estas 

teorias nortearam a leitura da cidade a partir de escalas para análise da paisagem, 

como: a rua, o bairro e a cidade. Onde o fato urbano é um indicador das condições 

do organismo urbano, um dado verificável na cidade atual e cuja razão de existir é a 

continuidade, onde a permanência da informação do passado serve como termo de 

comparação com a atualidade e prospecção do futuro. Tais teorias e conceitos sobre 

a cidade influenciam diretamente os estudos das cidades na perspectiva do turismo.  

Boullón (2002), na obra Planejamento do Espaço Turístico, se apropria do 

conceito de que a cidade é um ambiente artificial criado e construído pelo homem, 

cujo objetivo prático é promover a vida em sociedade. Tal fato tornou a cidade um 

dos mais reveladores testemunhos do nível cultural e econômico alcançado por uma 

sociedade, cuja realidade urbana a transformou em um atrativo turístico, 

representado pelas ruas, praças e edifícios. Estes elementos urbanos originam uma 

paisagem composta por uma série de elementos formais que promovem a interação 

do espaço com o observador, o qual identifica e retém as informações em sua 

memória a partir de uma imagem, um mapa mental que promove a orientação do 

turista no espaço. Esta representação física é composta pelos pontos focais 

(logradouros, marcos, bairros, setores, bordas e roteiros) e pela organização focal, 

os quais, juntos, geram uma representação física do espaço. As informações 

captadas demonstram as potencialidades e atrativos turísticos que a cidade possui, 

assim como possibilita a criação de um esquema gráfico, roteiro, que localiza os 

pontos de interesse.   
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A presente pesquisa parte da premissa de que a cidade é depositária de sua 

própria história e que a busca por estes valores requer uma imersão na dinâmica 

urbana para identificar as potencialidades que possui para o desenvolvimento do 

turismo cultural. A figura 01 busca demonstrar a síntese das categorias de análise 

descritas por Aldo Rossi (1995) em sua obra Arquitetura da Cidade. 

 

 Figura 01 – Atributos que contribuem com o desenvolvimento do turismo cultural. 

 

Fonte: Rossi (1995) 

 

As categorias apresentadas buscam identificar os resquícios do passado, nos 

fatos que mostram que a cidade antiga cedeu o seu lugar para a moderna, a 

realidade física da cidade foi sendo substituída, onde permanecem elementos 

urbanos e arquitetônicos que revelam a identidade das sociedades passadas, e 

guardam as memórias para a sociedade do futuro. (ROSSI, 1995). Estas mudanças 

sucessivas que ocorrem no sítio físico permitem que o transeunte atravesse a 

cidade a passos uniformes, fazendo com que a paisagem urbana venha surgindo, 

como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas. (CULLEN, 1971). 

Estas revelações são composições espaciais, das quais permanecem apenas 

fragmentos, que permitem compreender a antiga morfologia do traçado urbano 

associado à composição dos conjuntos arquitetônicos e aos estilos das edificações. 

Assim, é possível ler a cidade a partir de “um pedaço”, pois os resultados obtidos 

subsidiam a reconstrução do passado. (CULLEN, 1971; LYNCH, 1997; ROSSI, 

1995). 

Muitas pesquisas utilizaram os fundamentos teóricos dos autores 

supracitados, como por exemplo, as dissertações de mestrado: Rodrigues (2011), 
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“Desenhando as Vias Públicas: reflexões sobre o espaço urbano” Dazzi (2009), “O 

Patrimonio histórico edificado como forma de agregar valor ao turismo: uma análise 

da paisagem edificada no entorno da Praça Dogello Goss – Concordia/SC”; 

Torrentes (2007), “A atividade turística e a preservação do patrimônio histórico e 

cultural na Estrada Real Paraty-Cunha”; e Favacchio (2002), “O Planeamento de 

espaço Público e a Qualidade das cidades”. Pode-se citar ainda as teses de 

doutorado de Almeida (2010), “O ‘construir no construído’ na produção 

contemporânea: relações entre teoria e prática”; Pacheco (2009), “Percepção 

ambiental como desvelamento do ethos embrionário”; Bassani (2005) “A Função é a 

Comunicação”. 

 Outras pesquisas divulgadas em forma de artigo científico tem sua base nos 

autores que fundamentam esta presente pesquisa,  dentre os quais vale destacar: 

Salgueiro (1996) no artigo “Ouro Preto: dos gestos de transformação do ‘colonial’ 

aos de construção de um ‘antigo moderno’”; Furtado (2012) em seu artigo “Ideias da 

Arquitectura Portuguesa em viagem”; Neves e Reis (2011) no artigo “Produção 

arquitetônica, linguagem e construção da cidade: estudo do uso de elementos 

historicistas na arquitetura contemporânea de Florianópolis”; Rheingantz, Alcantara 

e Del Rio (2005) no artigo “A influência do projeto na qualidade do lugar”; Velho 

(2006) em seu artigo “Patrimônio, negociação e conflito”; Bortolotto (2009) no artigo 

“Revitalizar é preciso, preservar a história é necessário: o caso da Avenida Londrina 

em Sarandi/PR”; César, Dhein e Uez (2011) no artigo “Paisagem: a dimensão 

espacial na educação patrimonial”; Carvalho e Simões (2011) no artigo 

“Reinterpretando o acervo arquitetônico do bairro da Praia Grande através dos 

lugares de memória”; Pires e Ferreira (2007) no artigo “Percepções sobre a 

interpretação do patrimônio edificado em Tiradentes”. Dentre os trabalhos citados 

observa-se que poucos associam arquitetura ao turismo e nenhuma propõe um 

método para elaboração de um roteiro turístico cultural a partir dos fundamentos 

produzidos pelos estudiosos da Arquitetura e do Urbanismo. 

Desta forma, este estudo identificou uma lacuna a qual deu origem à criação 

de um modelo para análise da cidade e identificação das potencialidades turísticas, 

o qual originou um roteiro turístico do trajeto estudado.  

A empiria desta pesquisa teve como objeto de estudo uma parte da cidade 

catarinense de Itajaí, Brasil. A referida cidade tem mais de 100 anos de existência, 
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com um casco histórico preservado - traçado urbano, edificações monumentais e 

conjuntos residenciais populares. 

 

1.2  Definição das hipóteses  

 

As hipóteses desta pesquisa surgiram da análise do referencial teórico e da 

expectativa de constatar quais foram as contribuições da história edificada para esta 

cidade. 

- 1ª Hipótese – em função do seu patrimônio histórico edificado, o centro da 

cidade de Itajaí possui um alto potencial de atratividade turística; e 

- 2ª Hipótese – o patrimônio edificado do centro da cidade de Itajaí é um 

elemento que perpetua a memória e a identidade cultural desta sociedade, e 

também se apresenta como um diferencial para o desenvolvimento do turismo 

cultural.  

A autenticidade destes atributos culturais e a diversidade dos atrativos 

sustentam as hipóteses, assim como, incitam a análise de núcleos históricos, com 

intuito de identificar as peculiaridades e potencialidades, de desenhar as ações a 

serem implantadas para que a paisagem aprimore a experiência do turista, a partir 

de roteiros que estimule o olhar, provoque curiosidade, para que o leve a descobrir 

muito mais sobre o lugar e seus habitantes, seus hábitos e costumes, sua história e 

suas lendas. A criação desta rede de atos tende a instituir uma comunicação efetiva 

do visitante como residente, promovendo a preservação da cultura local e o 

desenvolvimento das comunidades a partir da valoração do produto turístico 

proveniente da cultura material.  

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa teve como objetivo principal reconhecer na história edificada do 

centro da cidade de Itajaí, elementos patrimoniais que se constituem como atributo 

turístico, no contexto de uma política pública para o desenvolvimento do turismo 

cultural.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar a meta central, esta tese tem como objetivos específicos: 

 

 Estudar as políticas públicas de proteção, preservação e recuperação do 

patrimônio histórico cultural e de incentivo ao desenvolvimento do turismo cultural; 

 Analisar o centro de Itajaí a partir de um modelo com as categorias de análise da 

paisagem da cidade descritas por Cullen (1971), Lynch (1997), Rossi (1995) e 

Boullón (2002); e 

 Identificar na paisagem edificada do centro de Itajaí seu potencial para se tornar 

um atrativo turístico cultural.  

 

1.4 Metodologia da pesquisa 

 

1.4.1 Caracterização da metodologia 

 

O desenvolvimento desta pesquisa baseia-se nos ensinamentos da 

investigação qualitativa, a qual parte do princípio de que a descoberta científica 

resulta da associação das doutrinas existentes à observação da realidade, cujo 

resultado confirma ou refuta as hipóteses propostas. (MARCONI e LAKATOS, 2004; 

DENZIN e LINCOLN, 2006; CRESWELL, 2007).  

A estratégia para esta investigação se apropria dos conceitos de cidade que 

subsidiam a interação do observador com o ambiente e o norteia para perceber a 

paisagem. Os fundamentos estão em Lynch (1997), Cullen (1971) e em Rossi 

(1995), e particularmente, em Boullón (2002), quando se trata da análise do espaço 

turístico urbano, baseado nos conceitos discutidos por Lynch em 1960.   

Portanto, a pesquisa opta pelo estudo de uma parte da cidade, pois 

compreende que esta experiência pode ser replicada para outros sítios da cidade, 

pois o desenho desta parte configura a construção de um ambiente homogêneo, 

coordenado e contínuo, capaz de apresentar a coerência da paisagem local, onde 

se buscam as leis, motivos e ordens, que está ligada a realidade histórica. 

(CULLEN, 1971; LYNCH, 1997). 

Vale ressaltar que as informações obtidas a partir da percepção do 

observador podem apontar diferenciais e potencialidades, atributos que podem 
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contribuir com a transformação deste sítio, repleto de signos do presente e do 

passado, em um empreendimento que se apropria da paisagem como matéria prima 

para o desenvolvimento do turismo cultural.  

 

1.4.2 Operacionalização da pesquisa 

 

A investigação inicia com a pesquisa bibliográfica para a elaboração do 

referencial teórico e a definição da área a ser estudada na cidade de Itajaí, seguido 

pela sistematização das categorias de análise da paisagem, procedimentos a serem 

realizados antes, durante e depois da pesquisa de campo, complementada pela 

descrição e análise dos dados coletados e considerações finais.  

 

1.4.2.1. Definição do lugar de estudo  

 

A cidade onde esta investigação foi desenvolvida é Itajaí, um município do 

Estado de Santa Catarina, que está localizado no Baixo Vale do Itajaí, junto à foz do 

Rio Itajaí-açu. Como está no litoral centro-norte catarinense é banhado pelo Oceano 

Atlântico, figura 35. Sua extensão territorial é de 289,25 km² sendo que 20% da área 

é urbana e 80% rural, áreas de preservação ambiental. Situa-se no aglomerado 

urbano da Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí, e faz limite com os municípios 

vizinhos de Brusque, Navegantes, Balneário Camboriú e Camboriú. A localização 

geográfica deste município está distante da maior cidade do estado – Joinville, ao 

norte em torno de 103 km, e ao sul, a 90 km, de Florianópolis - a capital do Estado 

(AMFRI, 2011). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaja%C3%AD-a%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_da_Foz_do_Rio_Itaja%C3%AD
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Figura 02 - Localização de Itajaí no Brasil e em Santa Catarina. 

 

 

 

 
                                                                             Fonte: www.brasil-turismo.com/santa- 
                          catarina/mapas/sc-interativo.htm, 2012 

 

       Fonte:www.brasil-turismo.com/mapas.htm, 2012 
 

 
Figura 03 - Localização de Itajaí (SC) e seus limites geográficos 

 
Fonte: Google (2011) 

 
 

A cidade é dividida em 28 bairros, que são: Barra do Rio, Cabeçudas, 

Canhanduba, Centro, Cidade Nova, Cordeiros, Dom Bosco, Espinheiros, Fazenda, 

Nossa Senhora de Guadalupe (Fazendinha), Itaipava, Murta, Nossa Senhora das 

Graças, Praia Brava, Promorar I, Promorar II, Promorar III, Ressacada, Rio do Meio, 

Rio Bonito, Rio Novo, Salseiros, São João, São Judas, São Roque, São Vicente, Vila 

Operária e Volta de Cima. 

É banhada pelos Rios Itajaí-açu e Itajaí mirim. Sua vegetação é do tipo 

litorâneo e é composta também por Mata Atlântica, nas encostas. O clima apresenta 

pouca variação, as mínimas ficam entre 8º C e 10ºC, no inverno e no verão 

 

Itajaí 

http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm
http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm
http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm
http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm
http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm
http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm
http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm
http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm
http://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/mapas/sc-interativo.htm


22 
 

alcançam entre 35ºC e 40ºC (AMFRI, 2011; EPAGRI, 2011). A média da 

temperatura anual fica em 20ºC. 

O clima da região é temperado, é úmido no inverno e seco no verão. As 

massas de ar de maior influência são a polar atlântica (mPa) e a massa tropical 

atlântica (mTa). As chuvas são bem distribuídas durante o ano, chegando a atingir, 

em média, 1.500 mm anuais. (AMFRI, 2011; EPAGRI, 2011). 

Sua topografia é basicamente plana, está a 1 metro de altitude, em relação ao 

nível do mar. O local mais alto fica no Morro da Cruz, a 170 metros de altitude no 

qual parte da vegetação nativa pode ser observada, no entanto, o baixo vale é 

caracterizado pela extensão das planícies de inundação. O território da bacia divide-

se em três grandes compartimentos naturais - o alto, o médio e o baixo vale, devido 

ás suas características geológicas e geomorfológicas, conforme demonstra a figura 

03 (EPAGRI, 2011). 

O relevo é composto por superfícies originárias do modelo litorâneo, 

onduladas e montanhosas. As restingas são cobertas por aluviões do Rio Itajaí- 

Mirim e as praias cercadas por morros cobertos pela exuberante vegetação 

subtropical da Mata Atlântica (EPAGRI, 2011). 

 
Figura 04 - Características geomorfológicas do Vale do Itajaí 

 
Fonte: Google (2012) 

 

A bacia hidrográfica do Rio Itajaí é a mais extensa vertente atlântica no 

Estado de Santa Catarina, sendo o Rio Itajaí-Açu o mais importante desta bacia. Ela 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
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compreende uma área de 15.000 km2, distribuídos em 46 municípios e com cerca 

de 800 mil habitantes (EPAGRI, 2011). 

Os dados populacionais desta localidade são referentes aos habitantes em 

áreas urbanas e rurais.   

Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

sua população em 2010 era de 183 388 habitantes e a densidade demográfica é de 

634,01 hab/km² (IBGE, 2011). 

De acordo com os dados mais recente disponiveis, IBGE (2011), em 2009 a 

cidade tinha o segundo maior produto interno bruto do estado - PIB de R$ 

10.870.485.754,00 e a maior renda per capita do estado.  

O sistema econômico de Itajaí é impulsionado pelo Tripé: porto, comércio 

atacadista de combustível e pesca (maior porto pesqueiro do país) e produção 

industrial e comercial de gêneros alimentícios. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAJAÍ, 2012).  

Desta cidade foi realizado um recorte e a área de estudo restringe-se ao 

centro histórico, área já demarcada pelo plano diretor municipal, devido à 

significativa permanência de parte do traçado urbano do século XVIII e de 

concentração de edifícios monumentais do século XIX e XX. Também associa ao 

trabalho, parte do traçado urbano do antigo corredor de transporte de cargas do Alto 

Vale do Itajaí para o Porto de Itajaí, Rota da Madeira, trecho construído no ano de 

1880, devido à enchente ter interceptado a Rua Pedro Ferreira – fato que promoveu 

alteração na malha viária, e que permanece como um indicador das condições dos 

organismos urbanos, verificável na cidade atual. Em tais locais, perpetuam os fatos 

históricos, geográficos e econômicos, conhecimentos que subsidiam a comparação 

entre o passado e o futuro. (ROSSI, 1995).  

Este antigo corredor é composto também por vias que já fazem parte do 

centro histórico e por outras, que apesar de não o comporem, são portadoras de 

elementos de relevância cultural. Deste contexto, foram selecionadas as ruas Silva, 

Eugenio Muller e Tijucas, pois estas promovem a continuidade do trajeto no 

momento em que a Rua Pedro Ferreira se encontra com a Silva. E quando a Rua 

Tijucas intercepta a Praça Governador Irineu Bornhausen, defronte a Igreja do 

Santíssimo Sacramento. Ao agregar estas vias às demais que já compõem o centro 

histórico, cria-se um Circuito Turístico Cultural, no centro da cidade, que pode ser 

percorrido a pé. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
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A delimitação da área, o “Lócus” a ser estudado, foi baseado na teoria de 

Rossi (1995), a qual define que para avaliar o lugar é preciso estabelecer limites que 

compreendam as escalas da rua, do bairro e da cidade e determina a reconstituição 

da formação espacial da cidade, a partir de elementos deduzidos da história, da 

geografia e da arquitetura, consideração que se estende aos edifícios, às ruas e aos 

monumentos urbanos, aos organismos urbanos, que perpetuam na cidade atual e 

subsidiam a comparação entre o passado e o futuro. 

O estudo da área delimitada foi norteado pelas categorias de análise da 

paisagem urbana descritas por Cullen (1971), por Rossi (1995), por Lynch (1997), e 

por Boullón (2002), com intuito de identificar potencialidades que possibilitem 

transformar este sítio, em um atrativo, cuja matéria-prima para o desenvolvimento do 

turismo cultural é parte da própria cidade.  

 Para melhor operacionalizar a análise, o circuito foi divido em cinco trajetos. 

O trajeto 01 inicia junto ao marco zero da cidade, passa pela Avenida Republica 

Argentina e segue em direção ao Mercado Público; o trajeto 02 parte do Mercado 

Público, passa pela Rua Olímpio Miranda Junior, em direção a Rua Lauro Müller e 

Pedro Ferreira; já o trajeto 03, inicia na Rua Silva, passa pela Eugenio Muller e vai 

até a Rua Tijucas; o trajeto 04 começa na Rua Tijucas, junto ao limite do Porto e 

termina no Largo da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento; o fechamento do 

circuito parte da Praça Governador Irineu Bornhausen, passa pela Rua Hercílio Luz 

e chega novamente ao Marco Zero, trajeto 05, figura 04. 

 

Figura 05 -  Circuito Turístico Cultural do Centro de Itajaí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  
 
 
 
 

Fonte: Acervo do Autor (2011) 

Trajeto 01 

Trajeto 03 

Trajeto 04 

Trajeto 05 

Trajeto 02 
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1.4.2.2 Procedimentos da pesquisa  

 

Esta investigação foi composta pelo planejamento dos procedimentos a 

serem realizados antes, durante e depois da aplicação do método criado.  

Para a elaboração do referencial teórico foram realizadas pesquisas em 

variadas fontes de informações, como livros, teses e dissertações, artigos de 

periódicos, anais de eventos científicos, cartas patrimoniais, manuais e decretos-lei, 

dentre outros, todos estes guiaram a obtenção de informações para a formulação do 

método. 

O método foi criado a partir da comparação entre teorias de análise da cidade 

escritas por Kevin Lynch (1960), de Gordon Cullen (1961), de Aldo Rossi (1966) e 

Roberto Boullon (2002). Ele compreende as relações da paisagem da cidade com o 

turismo cultural, pois parte do entendimento de que a cidade é composta por uma 

série de camadas – patrimônio cultural edificado - que foram sendo sobrepostas e 

sedimentadas ao longo do tempo nesta urbe, que foi e é o palco de todos os 

acontecimentos sociais. E que nela estão os registros da memória e da identidade 

das sociedades que por ela passaram, registros autênticos que se configuram como 

atributos para o desenvolvimento de roteiros turísticos culturais. 

Após o método ter sido formulado foram desenvolvidos estudos em 

documentos, bases cartográficas e livros que relatam a história da cidade de Itajaí, 

dos primórdios de sua existência até os dias atuais e identificam dados relevantes 

que guiaram a escolha do lugar para a aplicação do método no objeto empírico. 

Durante a aplicação do método no centro da cidade de Itajaí, foram obtidos 

registros que relatam as percepções do pesquisador diante da paisagem da área em 

estudo. 

Após a pesquisa de campo, foram realizadas análises e discussões, 

procedimentos que confrontaram os dados coletados com o referencial bibliográfico, 

e possibilitaram a confirmação das hipóteses formuladas.  

 

1.5 Organização do trabalho 

 
Esta tese é composta por vários capítulos, iniciando com a introdução, bem 

como a metodologia aplicada, passando pelos capítulos com as referências teóricas 

e empíricas, os resultados obtidos e as considerações finais.  
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O capítulo 2 - A cidade e a arquitetura aborda o processo de formação das 

cidades, aponta-a como um bem cultural, locus de vital importância para a 

perpetuação da memória e identidade de uma sociedade. Trata também sobre as 

teorias de análise da cidade de Kevin Lynch (1960), de Gordon Cullen (1961), de 

Aldo Rossi (1966) e de Roberto Boullón (2002), autores que nortearam a criação do 

inédito método descrito por esta tese no capitulo 5.  

O capítulo 3 – Turismo e cultura, apresenta reflexões sobre o conceito de 

turismo e turismo cultural, os benefícios econômicos e culturais que esta atividade 

trouxe para a sociedade no mundo, no Brasil e em Santa Catarina, as cartas 

patrimoniais e as politicas públicas para proteção e revitalização do patrimônio 

cultural da cidade no mundo e no Brasil. 

O capítulo 4 – Reconstrução da paisagem urbana de Itajaí do século XVII até 

o século XXI apresenta a história desta cidade e contextualiza os acontecimentos 

europeus e brasileiros que influenciaram a ocupação e desenvolvimento da 

paisagem edificada desta urbe até o século passado. 

O capítulo 5 – Método proposto demonstra a aproximação das teorias, de 

Kevin Lynch (1960), de Gordon Cullen (1961), de Aldo Rossi (1966) e de Roberto 

Boullón (2002), que originaram o método que analisa a paisagem da cidade e 

identifica as peculiaridades impares, os atributos para o desenvolvimento de um 

roteiro turístico cultural. 

O capítulo 6 – O Roteiro e os trajetos turísticos culturais do centro de Itajaí 

exibe a aplicação do método acima descrito no centro da cidade de Itajaí, o qual 

relata as potencialidades desta paisagem composta pelo patrimônio histórico 

edificado, singularidades que individualizam cada trajeto desta urbe e origiram ao 

roteiro turistico cultural do centro da cidade de Itajaí. 

 O capítulo 7 – Considerações finais, apresenta a relevância desta pesquisa, 

as reflexões sobre as relações entre as politicas públicas de preservação do 

patrimônio edificado e o turismo cultural no Brasil, retrata a perda de oportunidades 

para a perpetuação da memória e da identidade de algumas sociedades brasileiras, 

assim como, as comprovações que foram obtidas e as recomendações para estudos 

a serem desenvolvidos futuramente. 
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2  CIDADE E ARQUITETURA 

  

A arquitetura nasce como elemento formador da cidade, pois uma das 

primeiras manifestações do homem foi criar um ambiente artificial que facilitasse a 

sua vida. Desta forma, a construção de uma cidade4 é a criação do ambiente em que 

vivemos e na qual estão registradas todas as manifestações do cotidiano da 

sociedade.  

Para Rossi (1995), a cidade é um cenario das vicissitudes do homem, repleta 

de sentimentos de gerações, de ocorrências públicas, de tragédias, de fatos novos e 

antigos. Este processo, característico da arquitetura, agrega a concepção de um 

ambiente propício à vida e à intenção estética e que evidenciam a cidade como um 

elemento de criação humana, concretizado e intimamente ligado à sociedade e a 

natureza. (ROSSI, 1995). 

 

2.1 Cidade e história 

 

A origem da formação das cidades há muito tempo é fruto de discussão, pois 

se trata de um fato muito antigo na maior parte do mundo, a exemplo de algumas 

cidades, milenares, como as do Oriente Médio que permanecem quase que 

intocadas. Outras, devido a influência da industrialização e profundas 

transformações sofreram mudanças do organismo urbano. (ASCHER, 2005).  

A vida predatória de caça e coleta de alimentos vai cedendo espaços para a 

formação das aldeias, ninho coletivo para o cuidado e nutrição dos filhos, no qual a 

mulher passa a desempenhar diversos papéis, nesta nova forma de sociedade. 

(MUNFORD, 2004; BENEVOLO, 1993).  

O desenvolvimento de grupos ocupacionais resultou em uma enorme 

expansão das capacidades humanas. O domínio sobre os transportes entre lugares 

distantes intensificou a comunicação por longas distâncias no espaço e no tempo. 

Houve uma explosão de novos inventos, como o desenvolvimento em larga escala 

da engenharia civil, que elevou a produtividade agrícola. Assim, esta combinação de 

                                                           
4 Alguns autores afirmam que o conceito de cidade, enquanto objeto construído não existe antes do 

século XV – Michel Foucault. E que o conceito de cidade concreta, como objeto de comentários ou 
escritos, surge a partir da segunda metade do século XVII (CHOAY, 1992). 
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criatividade e controle, de expressão e repressão, de tensão e libertação cede o 

espaço da antiga aldeia para originar civilização urbana. (BENEVOLO, 1993).  

No entanto, muito outros fatos importantes marcaram o desenvolvimento das 

cidades, ao longo dos tempos, mas para compreender a natureza histórica das 

cidades é preciso distinguir das suas funções originais, aquelas que surgiram e as 

que ainda estão por vir. Para tanto, surge no século XIX, estudos sobre o termo 

cidade, com a clássica obra de Fustel Coulanges, denominada de “A cidade antiga”, 

na qual o autor expõe o seu entendimento dos fenômenos urbanos a partir de 

análises realizadas sobre a família, a propriedade privada e a religião. (BARROS, 

2007; MUNFORD, 2004). 

Dessa maneira, pode-se perceber que o conteúdo das obras evolui para a 

análise da cidade, associado às formas, funcionalidade e desdobramentos sociais. 

Os estudos sobre os fenômenos urbanos passam a explicar a cidade em todas as 

suas dimensões. Este movimento foi impulsionado pela aceleração da 

industrialização e pelos ideais revolucionários que convulsionavam nos ambientes 

urbanos europeus do século XVII, em que a cidade desempenhava um papel capital 

na produção de ambiguidades sociais diversas e confrontações múltiplas. 

(BARROS, 2007).  

Ressalta-se ainda que as reflexões do século XVIII chegam ao século XX e 

XXI e desencadeiam uma ânsia por captar a essência urbana, pois a cidade foi e é 

sem dúvida, o maior artefato produzido pelo homem, e para estudá-la, autores como 

Cullen (1971), Lynch (1997), Rossi (1995) e Boullón (2002) criam categorias para 

analisá-la.   

Portanto, para compreender a cidade, os autores acima citados, partem da 

percepção, das sensações obtidas pelo pesquisador quando o mesmo percorre o 

trajeto que está sendo estudado, e assim, identifica as potencialidades que o 

patrimônio histórico construído atribui para esta paisagem.  

 

2.2  Cidade, memória e identidade 

 

Os movimentos em prol da conservação da história, de preservação da 

identidade da sociedade, surgem na França, entre os séculos XVIII e XIX. O seu 

objetivo era de minimizar a onda de vandalismos contra os monumentos, pois eles 

eram símbolos do antigo regime e de suas classes dominantes: o clero e a nobreza.  
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A Revolução Francesa e a Revolução Industrial também foram movimentos 

sociais que apontaram para o futuro, para transformações de ordem prática e 

conceitual, mas que fortaleceram o vínculo com o passado. A França, Inglaterra e 

Itália, foram palco dos primeiros debates e ações voltadas à preservação do 

patrimônio cultural. As teorias formuladas pelos pioneiros – o francês Eugène Viollet-

le-Duc e o inglês John Ruskin – apesar de assumirem posições antagônicas, têm 

uma origem comum: a correlação com o espírito nostálgico dominante no período.  

A posição dos italianos, por sua vez, reflete uma conduta sistemática que 

acompanha os trabalhos de escavação arqueológica. No início do século XX, o 

austríaco Alois Riegl (1858-1905) apresenta o conceito de restauro e distingue 

diferentes atribuições de valores calcadas em apreensões psicológicas e sensoriais, 

como o valor de antiguidade, produzindo satisfação psicológica emanada pela 

identificação da qualidade dos edifícios mais antigos, associada à capacidade de 

sobreviver à ação do tempo e respeitando o documento histórico, representado 

pelos monumentos históricos.  

Desse modo, indica uma nova apreensão, ditada não apenas pela 

observação da forma, do estilo do passado, mas especialmente por uma apreciação 

da aparência consumada da produção humana. E do valor histórico, o fato de 

representar um estágio particular do desenvolvimento criativo da atividade humana. 

Também promove a aproximação entre metrópole e memória que permite identificar 

a associação entre as transformações do mundo moderno e a necessidade de se 

conservar, ordenar, rever e atualizar experiências passadas e conhecimentos 

adquiridos. Desta maneira, a ativação da memória implícita nos movimentos 

preservacionistas, nestes tempos de transformações e de aceleração da História, 

diante da perspectiva da perda, do esquecimento, configura-se como uma 

necessidade premente de reconstrução da própria identidade do indivíduo no seio 

da nascente sociedade de massa. (ALMEIDA, 2010).  

No século XX, impulsionados por movimentações do passado, a cidade e 

seus centros históricos voltam a ser tema de discurso dos políticos, técnicos e 

jornalistas, bem como da população em geral, tornando-se matéria de importância 

frente à transformação das cidades e que perdura até os dias atuais. (MORENO, 

2002; BARAJAS, 2009). 

Esta preocupação com os centros históricos promoveu desenvolvimento de 

uma consciência patrimonial que passou a revelar os antigos centros urbanos como 
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um reflexo do presente e do futuro, muito mais que do passado. Este processo 

deflagrou a formação de uma memória patrimonial que deverá responder às 

necessidades das sociedades do futuro. Sociedade que foi criada a partir da 

aceleração da vida moderna, promovida pelo crescimento das periferias, pela 

desertificação dos centros urbanos e pelo desaparecimento dos modos de vida 

tradicionais.  

As cidades que passaram pelas últimas vertentes do planejamento urbano, 

pós Hausmann e Le Corbuiser, perderam a sua aura com a explosão demográfica 

urbana. Esta corrente progressista do urbanismo, que propôs a nova urbanidade, 

prometeu solucionar todos os problemas por meio da funcionalidade, mas obteve 

fracasso. No entanto, este urbanismo moderno promoveu o surgimento de uma nova 

filosofia de planejamento, dominada pela ideia de requalificação e reabilitação da 

cidade histórica e tradicional. Fato que deu início ao processo de planejamento da 

cidade a partir do que já existe. Destas mudanças, surgem os conceitos de cidade 

sustentável, planejamento estratégico, espaço público e cultura urbana, entre outros. 

(PEIXOTO, 2004). 

Dentro deste contexto e durante os movimentos modernistas surge o 

pensamento da lógica globalizante, a qual revela uma nova forma de racionalidade 

para a organização sócio-espacial contemporânea, que propõe novos valores e 

conteúdos para o espaço dos fluxos, tanto no que se refere à circulação, à 

informação e à comunicação, quanto para o espaço fixo ou das formas, relacionados 

aos objetos naturais e técnicos presentes na paisagem, incluindo o patrimônio 

histórico. (LUCHIARI, 2005).  

Como o centro histórico da cidade passa a ser um importante objeto deste 

processo. O patrimônio cultural edificado assume o papel de estruturador das 

primeiras formas e funções urbanas. Torna-se responsável pela vitalidade urbana no 

decorrer da história, pois neste centro urbano encontra-se uma diversidade de 

formas e funções, pretéritas e presentes, de signos e significados que ganharam ou 

perderam a importância social no decorrer do tempo. (MORENO, 2002).  

Em virtude desta nova maneira de pensar a cidade, o século XX é marcado 

pela ascensão da urbanização e industrialização. Neste momento, grande parte da 

população mundial passou a viver nos centros urbanos. E, mediante a este 

movimento, pensar, sentir e viver a cidade, decifrar a história deste viver, suas 

mutações e diferenças, tornaram-se tema de estudo para muitos pensadores deste 
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período. (BARROS, 2007). Podem-se destacar dois que revolucionam a arquitetura 

mundial, Le Corbusier e Gropius, ambos em países que vivem a crise do período 

marcado pelo fim de uma guerra, mas que se apropriam da arquitetura para 

desenhar uma nova realidade e instituir o conceito de funcionalidade, produto que 

representa esta nova sociedade, democrática, emoldurada pela pureza das formas e 

perfeição das estruturas. (ARGAN, 2001). 

Já no final do século XX ressurge a tendência para a adoção do modelo da 

cidade aberta da Antiguidade. Movimento proveniente dos crescentes desencontros 

entre a cidade e a arquitetura, que renega as obras de arquitetura que nascem 

desvinculadas do corpo social, pois são produtos de um clã que se preocupa 

exclusivamente com a aprovação dos arquitetos famosos. Algumas escolas de 

arquitetura, como a de Sevilha, Veneza e Lisboa se opuseram a este movimento, 

revisando as teorias de projeto que sucederam a crise do movimento moderno. 

Assim, iniciam seus trabalhos com uma seleção de arquitetos, que marcam o 

momento inicial e final da pós-modernidade, como Aldo Rossi e Rem Koolhaas, que 

abordaram o maior problema da arquitetura do nosso tempo, que é a compreensão 

dos fenômenos urbanos.  (ARGAN, 2001; BARAJAS, 2009). 

Os movimentos da Escola de Veneza impulsionam os estudos de Aldo Rossi 

(1995), a resgatar os conceitos do passado para estudar a arquitetura da cidade. Ele 

apropria-se da visão culturalista que reivindica as tradições e identidades locais, 

renegadas pela sociedade industrial, pela globalização e pela cultura de massa. 

Para este autor, a cidade deve ser entendida como palco dos acontecimentos 

históricos, e passa a vê-la sob dois pontos de vista diferentes. Do primeiro ponto. 

identifica a cidade como um artefato, construído ao longo do tempo e que conserva 

vestígios, como: a arquitetura, a arqueologia e a documentação municipal. Neste 

contexto as cidades são como um texto a ser descoberto de uma história retratada 

por meio de seu patrimônio edificado. Já no segundo ponto, identifica o fundamento 

dos fatos urbanos, como a síntese de uma série de valores. (ARGAN, 2001). 

O fato urbano apresenta uma série de problemas que nascem desta 

observação que se referem à natureza singular de cada acontecimento. Como a 

observação das cidades da Europa, nas quais existem grandes palácios que 

constituem partes da cidade, cuja função atual não é mais a original. No entanto, ao 

serem visitados surpreendem com a pluralidade de funções ligadas a ele, 

independente de sua forma, esta é a imagem que se guarda dele. Portanto, pensar 
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nos valores que permanecem e nas características estilísticas é resgatar as 

experiências pregressas vividas. A partir delas, bem como por meio de um somatório 

de fatos empíricos presentes na alma da cidade e da memória, será possível realizar 

a leitura do lugar, do seu desenho e, por conseguinte, elaborar uma síntese deste 

espaço. (CHOAY, 1992; ROSSI, 1995; BARROS, 2007).  

Esta é uma forma de ler a cidade a partir do conceito de arte, que classificou 

a cidade como um artefato que está entre o natural e o artificial, um objeto da 

natureza e um sujeito da cultura, fruto que surge da imaginação e da memória 

coletiva, típica dos fatos urbanos. Portanto, compreender a cidade é conhecer a sua 

história, o testemunho de seus valores, a memória, os valores estéticos e as 

relações entre o lugar e seus habitantes. Além de conhecer a orientação da cidade, 

sua evolução e formação espacial, é preciso entender que a cidade, é uma obra de 

arte formada por partes, como o sistema viário e a topografia. E a sua compreensão 

está relacionada a análise do conjunto, obtida por meio de suas partes. (CHOAY, 

1992; LYNCH, 1999). 

Este resgate cultural lê a cidade como uma obra de arte coletiva, como um 

artefato esteticamente construído, assimila conceitos como os provenientes da 

escola francesa de geografia que definem este processo como a construção da 

cidade a partir de si mesma e que todos os elementos, manifestações e 

comportamentos contribuem para formação da alma da cidade; da teoria do 

funcionalismo, no qual o ”tipo” se transforma em um modelo organizativo da função 

e da teoria de Poète, que nasce a partir do estudo da história e baseia-se em uma 

série de hipóteses. Dentre elas, pode-se destacar a econômica, que analisa a 

evolução da cidade por meio do fenômeno da persistência, teoria detectável a partir 

dos monumentos, dos sinais físicos do passado e da persistência dos traçados. São 

considerados os eixos de desenvolvimento que marcam o início do crescimento da 

cidade, na qual as direções, os traçados e o significado dos fatos mais antigos se 

mantêm. (GOITIA, 1996; ROSSI, 1995). 

 A história de uma cidade pode ser lida a partir da escrita arquitetônica, 

composta pelas ruas, monumentos e habitações. A cidade vai superpondo a 

temporalidade, permitindo que as habitações mais antigas convivam com as mais 

modernas, promovendo um desfile de temporalidades. Desta forma, edifícios que 

eram símbolos de riqueza e poder podem passar a compor continentes de pobreza e 

de marginalidade.  
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Outro aspecto importante a ser observado é o fato de que os pedestres 

caminham e vivenciam emoções olfativas, tácteis e visuais, alojados nas placas de 

ruas, cartazes e informações que evocam as memórias. Este deslocamento social 

do espaço e as motivações para este deslocamento podem ser lidos pelo 

historiador, que compreende o contexto da cidade como a escrita de um texto. 

(BARROS, 2007).   

A memória humana retém dados da experiência ou do conhecimento 

adquirido e da forma. A memória é sempre atual, pois a qualquer momento pode ser 

evocada. Ela vive no eterno presente, está aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento; alimenta-se de lembranças vagas, telescopias, globais e flutuantes;  

cria sentimento de pertencimento e identidade. Estas são algumas características da 

memória que fornecem um arcabouço de conhecimento sobre si mesmo. Dentro 

desta perspectiva alguns grupos não querem esquecer suas memórias, pelo 

contrário, querem preservá-las e perpetuá-las, para que as futuras gerações saibam 

dos acontecimentos que por ali passaram, pois, a memória é um elemento 

constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida 

em que ela é um fator extremamente importante do sentimento de continuidade, de 

coerência de uma pessoa e de um grupo na reconstrução de si próprio. (LEW; 

HALL; WILLIANS, 2004). 

O resgate da memória é imprescindível para a construção da identidade de 

um povo, isto ocorre através da perpetuação da história, da busca das raízes, das 

origens, do âmago da sua história, pois os seres sociais não nascem com as suas 

identidades nacionais, elas são formadas e transformadas. (LEW; HALL; WILLIANS, 

2004). 

A ligação entre memória e identidade é tão profunda que o imaginário 

histórico-cultural alimenta-se deles, para se autosustentar, e se autoreconhecer 

como expressão particular de um determinado povo. A memória não pode ser 

entendida como apenas um ato de busca de informações do passado, tendo em 

vista a reconstituição deste passado. Ela deve ser entendida como um processo 

dinâmico da própria rememoração, o que estará ligado à questão de identidade.  

A definição da própria identidade cultural implica em distinguir os princípios, 

os valores e os traços que a marcam, não apenas em relação a si própria, mas 

frente a outras culturas, povos ou comunidades. Memória e identidade estão 
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interligadas, desse cruzamento, múltiplas possibilidades poderão se abrir para a 

produção do imaginário histórico-cultural.  (SANTOS, 2004). 

Para Ferreira (2008), a memória promove lembrar-se da própria lembrança, 

não deixando que se apaguem as experiências adquiridas por todos os envolvidos. 

Desta forma, a nação é construída, com uma comunidade simbólica, gerando 

sentimentos de identidade e de pertinência, que não necessariamente, são impostos 

pelos limites geográficos. 

Assim, a memória histórica é um fator da identificação humana, é a marca ou 

o sinal de sua cultura. A memória reconhece elementos que nos afasta ou nos 

aproxima de outros grupos sociais. Segundo Wehling e Wehling (2003) a memória 

divide-se em: memória individual como sendo o reconhecimento da própria 

identidade, e a memória do grupo, a afirmação de sua identidade. Logo, a identidade 

cultural define o que cada grupo é, e o que nos diferencia uns dos outros. 

Portanto, identidade pode ser entendida como os aspectos peculiares de um 

determinado povo com suas crenças, ritos e experiências comuns que formam a 

identidade particular, como: a identidade nacional, brasileira, americana, japonesa. 

Na linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir do 

reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são partilhadas 

com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal. Essa 

construção da identidade ou identidades vai se moldando quando um determinado 

grupo se apropria de seus valores e manifestações, perpetuando-os na sua história, 

passando de geração a geração. As identidades parecem invocar uma origem que 

residiria em um passado histórico com o qual elas continuariam a manter certa 

correspondência. Elas estão vinculadas a utilização dos recursos da história, da 

linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no 

qual nos tornamos. (HALL, 2001). 

A idéia de patrimônio desponta como elemento de cultura associado ao seu 

contexto de produção, através do qual o homem afirma sua identidade, articula a 

noção de “si mesmo”, e, ao mesmo tempo, organiza sua prática social e a 

representação de sua linguagem simbólica. Portanto, o tema do patrimônio 

construído envolve uma consciência coletiva de apropriação do passado pelo 

presente e a perspectiva de transmissão ao futuro, garantida pela idéia de 

preservação da memória e da construção da identidade de um povo.  Para Japiassú 

(1996) a memória pode ser entendida como a capacidade de relacionar um evento 
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atual com um evento passado do mesmo tipo, como a capacidade de evocar o 

passado por meio do presente. 

Nesta perspectiva de preservar a cultura e fazer dela um produto que tem 

uma demanda específica, surge o turismo cultural que se apropria do patrimônio 

cultural edificado enquanto suporte da memória, ou seja, os edifícios e áreas 

urbanas de valor patrimonial podem ser tomados como um ponto de apoio da 

construção desta imagem; como um estímulo externo que ajuda a reativar e reavivar 

certos traços da memória em uma formação sócio-territorial.  

Neste contexto, o patrimônio passa a representar um repertório de estruturas 

simbólicas que alimenta a dinâmica cultural e o interesse social pelo patrimônio 

edificado e pela preservação de áreas urbanas, cujo objetivo é utilizar e usufruir 

destas áreas como objetos de referência cultural, de construção da memória social e 

também de integração das áreas patrimoniais a um modo mais dinâmico a vida. 

Portanto, preservar esta arquitetura é garantir que ela sobreviva enquanto suporte 

da memória, legado de um passado que projeta a sociedade em direção ao futuro.  

 

2.3  Cidade como cultura material 

 

O Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 

intitula de cultura material, um conjunto de bens culturais, classificado de acordo 

com a sua natureza, seja ela histórica, de belas artes, de artes aplicadas, 

arqueológica, paisagística e etnográfica. Esta classificação divide em bens imóveis, 

como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos; e bens móveis 

individuais, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, 

bibliográficos, arquivísticos, videográficos e cinematográficos. (IPHAN, 2011).  

Portanto, a cidade é um bem cultural material, na qual sua história mostra que 

às transformações de ordem econômica e social seguem a adequação das 

estruturas, das formas e das imagens das cidades. 

 A modernização, com o processo de globalização, gerou a estandardização e 

a homogeneidade das cidades. Portanto, é por meio da diferenciação e originalidade 

da identidade local que as cidades poderão se individualizar, acentuando suas 

identidades, marcando seu lugar no panorama mundial. A economia cultural que 

envolve estas cidades originais repletas de aspectos diferentes e entrelaçados as 

destacam frente à indústria cultural, a indústria do turismo e a economia simbólica. 
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Esta nova economia que deixou de ser informacional para se tornar cultural, 

cria um novo cenário no qual a cultura é a mola propulsora do seu desenvolvimento 

e as exigências se voltam para a revitalização da urbe, como um instrumento de 

desenvolvimento econômico. A originalidade dos espaços torna-se um diferencial 

para disputa entre as cidades, ou seja, aquela que apresentar melhores condições 

do patrimônio cultural irá atrair capitais, investimentos, empresas, moradores e 

turistas. (ARANTES, 1998; HALL, 2001). 

 Em virtude destes movimentos, constata-se surgimento de uma diversidade 

de planos, projetos e políticas urbanas que utilizam a cultura como estratégia para a 

regeneração da cidade, seja por meio da preservação de sítios históricos, da 

revitalização de áreas centrais ou periféricas, da ocupação de áreas degradadas ou 

vazios urbanos, ou mesmo pela expansão urbana.  

A tônica das intervenções recai na reabilitação ou na recriação de ambientes 

históricos, na construção de equipamentos culturais marcantes, no cuidadoso 

desenho dos espaços públicos, no uso da arte pública e da animação cultural, entre 

outros recursos. (VAZ, 2004). 

Desta forma, a busca por renovação urbana privilegia zonas como centros 

históricos, áreas centrais degradadas e vazios urbanos, resultantes do processo de 

desindustrialização, ou seja, antigas zonas portuárias, ferroviárias e industriais. 

Estas transformações urbanas buscam reverter os efeitos danosos das mudanças 

econômicas pós-fordistas e adequar o ambiente construído à nova economia.  

Essas novas áreas de intervenção devem oferecer condições para a 

produção e o consumo da cultura e para o turismo de uma maneira geral. As 

transformações espaciais não são consideradas somente na sua dimensão físico-

territorial, mas envolvem, em grau crescente, ponderações de ordem simbólica. O 

lugar, a imagem e a identidade, passam a ser elementos da cultura local e se tornam 

peças fundamentais para a operacionalização destas mudanças. (VAZ, 2004). 

Apesar de todos estes movimentos em prol da cultura local, constata-se que a 

interpretação das teorias sobre Patrimônio Cultural Urbano e seus conceitos 

correlatos, historicamente construídos, resultam no entendimento de que a 

preservação do patrimônio urbano é uma das principais estratégias para a 

revitalização das cidades, da cultura material. Além disso, o diagnóstico das 

peculiariades locais promove soluções que evitam a padronização dos espaços, a 

gentrificação (expulsão dos moradores mais pobres das áreas de intervenção que 
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recebe moradores mais abastados ou novas funções elitizadas) e a valorização da 

sua “identidade” cultural singular. (FREITAG, 2003). 

Sendo assim, a ideia de patrimônio material desponta como elemento de 

cultura associado ao seu contexto de produção, por meio do qual o homem afirma 

sua identidade, articula a noção de suas próprias origens, organiza sua prática social 

e a representação de sua linguagem simbólica. 

 Portanto, o tema patrimônio material envolve uma consciência coletiva de 

apropriação do passado pelo presente e a perspectiva de transmissão ao futuro, a 

partir da preservação da memória e da construção da identidade de um povo.  Nesta 

perspectiva de preservar a cultura e fazer dela um produto que tem uma demanda 

específica, surge o turismo cultural que se apropria do patrimônio cultural edificado, 

enquanto suporte da memória, ou seja, os edifícios e áreas urbanas de valor 

patrimonial podem ser tomados como um ponto de apoio da construção desta 

imagem; como um estímulo externo que ajuda a reativar e reavivar certos traços da 

memória em uma formação sócio-territorial.  

Em vista disso, o patrimônio passa a representar um repertório de estruturas 

iconográficas que alimentam a dinâmica cultural e o interesse social pelo patrimônio 

edificado e pela preservação de áreas urbanas, cujo objetivo é utilizar e usufruir 

destas áreas como objetos de referência cultural, de construção da memória social e 

também de integração das áreas patrimoniais a um modo de vida mais dinâmico.  

Portanto, preservar a arquitetura é garantir que ela sobreviva como suporte 

da memória, como o legado de um passado que projeta a sociedade em direção ao 

futuro.  

Todo referencial que aborda o tema central desta pesquisa esboça pistas de 

como enfrentar o desafio de buscar soluções para incorporar o patrimônio cultural 

edificado à cidade e requerer a sua aceitação junto à sociedade local e regional. 

 Vale ressaltar que as cidades históricas preservadas e revitalizadas, 

precisam velar pelo seu futuro, para não correrem o risco de serem degradadas e 

destruídas pelo abandono e descaso das políticas públicas de restauro e 

preservação, ou pelos fluxos de um turismo devorador e destruidor, incapaz de 

respeitar o patrimônio histórico.  

As cidades que descobriram seus “tesouros” arquitetônicos e urbanísticos 

precisam tomar a palavra “revitalização” muito a sério. Isso não significa transformar 
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edifícios históricos em museu, mas usá-lo mantendo a sua função original com todas 

as sofisticações do passado.  

Não obstante, nada impede que edifícios e tradições que resistiram ao tempo, 

se voltem para o futuro, assumindo novas funções e embelezando as cidades, 

contribuindo para a valorização do patrimônio e o desenvolvimento do turismo 

cultural, sem deixar de lado as características do espaço e as necessidades da 

população receptora sob os quais recaem os impactos positivos e negativos da 

atividade turística. (FREITAG, 2003). 

 

2.4 Teorias de análise da cidade 

 

O balanço do movimento moderno na arquitetura, que germinou com a 

reconstrução europeia no pós 2ª guerra, foi ao encontro da crítica social e cultural, 

centrada nos aspectos técnicos e científicos da modernidade, caracterizando o 

entendimento da condição pós-moderna de desenraizamento do homem com o 

ambiente.  

O conhecimento sobre o ambiente material e sobre o mundo social, ampliado 

e difundido pelos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAMs, 

contribuiu para o fomento da imagem de intrusão e controle da subjetividade 

efetivada pelos aparatos técnicos e científicos. A partir disso, a prática arquitetônica 

investiu na tentativa de resgate dos sentidos compartilhados, identificados na arte, 

muitas vezes pela recuperação do passado e da tradição, seja por imagens, seja por 

processos materiais para a produção da arquitetura. (FIALHO; REINISH, 2000). 

Desta forma, a preocupação com a compreensão do espaço gerou pesquisas 

sobre a maneira que a cidade e os elementos que a compõe são percebidos e 

imaginados. Estes estudos originaram em 1960, com a obra de Kevin Lynch- “ A 

imagem da cidade”, em 1961, de Gordon Cullen, “Paisagem urbana” e, em 1966, “A 

Arquitetura da Cidade”, de Aldo Rossi.  

Estes autores reconhecem que o locus é fator determinante para a análise da 

arquitetura. Além, disso, a história presente nos diversos edifícios e na malha urbana 

da cidade, construídos em diversas épocas, desperta a atenção para a composição 

do espaço urbano, que se constitui como imagem, a partir da categorização de 

diversos elementos, configurando o reconhecimento do fazer arquitetônico como um 
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dos aspectos culturais que contribuem para a construção da memória e da 

identidade do homem. 

Mais tarde, em 2002, Roberto Boullón, ao analisar os fenômenos turísticos, 

em sua obra Planejamento do Espaço Turístico, classifica o espaço turístico como 

natural e urbano. E, para facilitar a interpretação do espaço urbano e possibilitar que 

o turista compreenda suas experiências visuais, apropria-se de alguns dos conceitos 

desenvolvidos por Kevin Lynch, em 1960, descritos em seu livro a Imagem da 

cidade. 
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3 TURISMO E CULTURA 
 

Este capítulo inicia uma série de reflexões e associações de conceitos sobre 

o turismo, sua demanda, motivações e produtos, como também, exploram as 

relações do turismo cultural com o núcleo receptor, aquele que oferece como 

produto essencial o legado do homem em épocas distintas, representado pelo 

patrimônio histórico edificado das cidades.  

 

3.1 Turismo 

 

 O desenvolvimento acelerado da atividade turística vem gerando benefícios 

para a sociedade e também prejuízos, que se não controlados tendem a 

desestabilizar o crescimento. Esta problemática promoveu a associação de vários 

segmentos sociais, culturais e econômicos que desencadearam a formação de 

diversos grupos de estudos, cujo objetivo é buscar novos conceitos e definir 

estratégias que promovam o desenvolvimento sustentável desta atividade. (AVIGHI; 

LAGE; MILONE, 2000). 

Muitos são os estudiosos que fazem parte destas equipes multidisciplinares 

que buscam a atualização de conhecimentos que estão relacionados à socialização 

do indivíduo (turista), por meio da prática do lazer, que proporciona o intercâmbio 

cultural, agrega valores diferenciados ao conhecimento e às experiências 

vivenciadas durante os seus deslocamentos. (LAGE; MILONE, 2000). 

Norteando os estudos globais está a Organização Mundial do Turismo – OMT 

(2001), que define o turismo como um conjunto de atividades que as pessoas 

realizam durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao do seu entorno 

habitual, motivados por razões diversas, por um período de tempo inferior a um ano. 

Portanto, o turismo é uma forma de lazer, que salienta a livre vontade dos indivíduos 

ou grupos para o desfrute da atividade turística, pois apesar das divergências de 

conceitos entre autores, a OMT (1995) considera como turística, também, as viagens 

a negócios, ressaltando que são as atividades realizadas pelas pessoas em outros 

destinos por um período consecutivo menor a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios ou outros. 

O conceito de turismo também foi definido a partir das apreciações de oferta e 

de demanda. Como oferta, Leiper (1990), define turismo como um modelo que 
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considera os indivíduos, negócios, organizações e lugares como uma maneira para 

oferecer uma experiência de viagem. Krippendorf (1986) considera o turismo uma 

indústria que inclui agências de viagem, empresas de transporte, contratistas de 

catering e entretenimento, construtores de segunda casa, fabricantes de 

equipamentos para camping, assessores de planejamento, arquitetos, fabricantes de 

teleféricos, indústria têxtil, tendas de souvenires, cassinos, parques, indústria 

automobilística, bancos e companhias de seguros. 

Quando a temática em questão é a demanda, a referência volta-se para as 

experiências vividas em lugares diferentes e a interação que resultou o 

desenvolvimento destes destinos. (LAGE; MILONE, 2000). 

Alguns estudiosos definem turismo de acordo com a motivação ou 

características do viajante, portanto em função da demanda. (SMITH, 1989).  

Pearce (1992) sugere um enfoque de mercado, que considera a demanda de 

consumo como fator essencial para qualquer investigação acadêmica, e baseia-se 

no princípio de que as organizações se veem obrigadas a seguir os modelos do 

mercado - o cliente é quem paga. 

Com base nestes autores, pode-se constatar que as definições de turismo 

acabam tendendo mais para uma conceituação da demanda do que para a da 

oferta. 

Desta forma, o turismo não se caracteriza unicamente como atividade 

econômica, mas como, um conjunto de atividades produtivas inseridas em diferentes 

setores, como uma força que impulsiona o desenvolvimento mundial, gerando renda, 

emprego, tributos e divisas. E, para assistir a esta demanda, esta atividade acaba 

englobando uma gama de serviços diferenciados, que promovem a interação entre 

turistas e comunidade,  além de intensificar o efeito multiplicador, cujo resultado é a 

geração de benefícios para os envolvidos direta ou indiretamente com o setor 

turístico nacional, estadual e municipal. (WÖHLKE; MORATELLI, 2004). 

A prática do turismo permite observar e vivenciar os diferentes sistemas 

socioculturais. Mas, a rigor o turismo não é uma ciência com autonomia e 

independência, pois faz uso de princípios, recursos e conclusões de ciências e 

técnicas dos mais variados ramos da atividade humana, desde os hábitos comuns 

de determinada sociedade até a medicina computadorizada. Nem mesmo o objeto 

do conhecimento específico do seu setor lhe é próprio, pois se constitui de um 
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conjunto de objetos de outras ciências e de técnicas comuns a atividades de outros 

campos ou especialidades. (ANDRADE, 1997). 

 Portanto, a ciência do turismo ainda está em formação, parte dela consiste 

na elaboração de teorias sobre o funcionamento do fenômeno turístico e de modelos 

explicativos. (BARRETTO, 1995). 

Uma das teorias mais difundidas é a dos sistemas, adotada e divulgada, no 

Brasil, por Beni (1998) e, em outros países, por Leiper (1990), Molina (2001), 

Ascanio (2003) e Boullón (2002). O modelo empírico do Sistema de Turismo 

(SISTUR) é formado por três conjuntos: das relações ambientais; das ações 

operacionais e da organização estrutural da oferta e demanda turística. Esses 

conjuntos correspondem, respectivamente, aos subsistemas ecológico, social, 

econômico e cultural; de produção, distribuição, consumo, a superestrutura jurídico-

administrativa e a infraestrutura, que é a base material.  

Leiper (1990) define o sistema de turismo como um sistema aberto, com cinco 

elementos interagindo num amplo ambiente - um dinâmico: o turista; três 

geográficos: região geradora, rota de transição e região de destino; e um elemento 

econômico: a indústria turística.  

Molina e Rodriguez (2001) associam a teoria de sistemas com a cibernética, 

elaborando outro modelo por meio do qual o sistema de turismo compõe-se de 

subsistemas que estão diretamente relacionados a um “supersistema” sociocultural. 

São seis os subsistemas que o autor apresenta: superestrutura organizacional e 

conceitual; demanda; atrativos; equipamentos; infraestrutura interna e externa e, 

mais a comunidade local. O modelo fenomenológico de Molina baseia-se no próprio 

significado do turismo, como um processo de autorealização humana, e não mero 

consumo, tanto para o turista como para o receptor, cuja troca de experiências, 

conduz a uma perspectiva mais humana do mundo social. (ACERENZA, 1991; 

MOLINA, RODRIGUEZ, 2001).  

E para Boullón (2002) o sistema turístico é composto por várias facetas que 

deram origem a modelos analíticos denominados oferta-demanda e outros 

antropológicos sociais, como também divide o espaço turístico em duas grandes 

categorias a natural e a urbana, compostas por lugares que são percorridos pelos 

turistas. Quando o autor se reporta ao espaço turístico urbano, a cidade, o descreve 

como um ambiente artificial cujo objetivo é propiciar a vida em sociedade. Neste 

contexto, a percepção e análise desta paisagem é obtida por meio de uma série de 
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elementos formais que o homem identifica a partir das experiências que retém em 

sua memória para, a partir delas, construir a imagem da paisagem urbana. Uma 

espécie de mapa mental, formado por um código, processo descrito em A Imagem 

da Cidade, Kevin Lynch (1999). Nesta publicação, Lynch (1999) propôs uma 

metodologia para analisar os aspectos das cidades, da qual Boullón (2002) se 

apropria para estudar o espaço turístico urbano por meio dos pontos focais urbanos, 

como os logradouros, marcos, bairros, setores, bordas e roteiros. 

Desta forma, estudar e compreender o espaço turístico possibilita contribuir 

para que estas experiências de percepção da paisagem e construção de sua 

imagem sejam aprimoradas, pois a atividade turística é uma prática social muito 

antiga, que iniciou de uma forma muito diferente da que é exercida atualmente. Foi 

no período renascentista que ela passou a ser praticada de maneira semelhante a 

atual.  

Sua sistematização originou uma classificação que decorre do objetivo 

turístico, como de férias, para repouso, científico, desportivo, religioso e, dentre 

outros, o turismo cultural, tema central de discussão desta tese. 

 

3.2 Breve histórico e contextualização do turismo no mundo, no Brasil e em 

Santa Catarina 

 

A viagem sempre foi uma ação ligada aos hábitos sociais, inseridos em um 

determinado momento histórico. Este processo ocorre desde a antiga Babilônia, 

além da Grécia, Roma e muitos outros impérios que se estenderam por toda a Idade 

Média. Com o Renascimento, no final do século XVI e o desenvolvimento da arte de 

navegar, as viagens expandiram-se, em busca de novos territórios e conhecimentos. 

Neste momento, a aristocracia começou a realizar viagens intituladas de “Gran 

Tour”, procedimento este que subsidiaram o desenvolvimento do turismo moderno. 

Com a Revolução Industrial, marco da transformação econômica e social no mundo, 

surge a classe média, provida de tempo livre, estimulando o desenvolvimento do 

turismo. Neste momento, Thomas Cook, Henry Wells, George Pullmann, Thomas 

Bennet, Louis Stangen e Cesar Ritz impulsionam o processo para a organização das 

primeiras atividades turísticas. (LAGE; MILONE, 1996). 

Em 1924 foi criada a União Internacional de Organizações Oficiais para a 

Propaganda Turística, cujo primeiro congresso foi realizado em Haya (1925) e 
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culminou com a composição da instituição que deu origem a Organização Mundial 

do Turismo - OMT.  

Outro aspecto importante do desenvolvimento do turismo no contexto mundial 

ocorreu final do século XX, pois foi marcado pela dinâmica de três fatores: 

comunicações instantâneas mundiais, caracterizando o fim do isolamento 

informativo; integração econômica regional; e aceleração do avanço tecnológico. 

Estes três fatores destacados, desempenharam um papel importante para o turismo, 

devido a sua conexão com o desenvolvimento econômico, com o avanço das 

comunicações e transporte, proporcionando a esta atividade maior agilidade e 

expansão da oferta (LAGE; MILONE, 2000). 

Devido ao crescimento das atividades turísticas mundiais, o ano de 1990 foi 

declarado o Ano Internacional do Turismo (AIT), cujo intuito era de integrar o turismo 

e promover a criação de uma consciência sobre a importância econômica e social 

deste setor, principalmente em relação às políticas públicas e criação de empregos. 

O AIT foi uma das manifestações públicas de maior relevância para este setor, pois 

os programas estavam direcionados para a busca de melhorias para as práticas do 

turismo cultural e ecológico (HOLDEN, 2000).  

Uma década mais tarde, as Nações Unidas designou o ano de 2002, como o 

Ano Internacional do Ecoturismo (AIE), como forma de reconhecimento desta prática 

e sua importante relação com o equilíbrio e a sustentabilidade da natureza. Este 

tema foi discutido também em 2002, pela OMT e pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) em Québec, Canadá (OMT, 2005). 

A democratização do turismo ocorreu no início do terceiro milênio, pois 

anteriormente, era uma atividade restrita a um grupo elitizado de viajantes 

românticos ou exploradores. Portanto, em termos históricos a atividade turística é 

relativamente nova, recentemente passou a ser reconhecida como uma atividade de 

negócios e de conhecimento científico. Neste sentido, a atividade turística tem 

importância econômica e gera impactos, igualmente significativos, sobre o meio 

ambiente e a sociedade, quando se trata de um tema de consideração acadêmica. 

(COOPER et al.,1998). 

O incremento do turismo de negócios, a melhoria da infraestrutura dos 

serviços e as mudanças sociais que possibilitam maior dedicação do tempo ao lazer, 

têm contribuído para o desenvolvimento do turismo. Conforme demonstra a OMT 

(2005), este crescimento tem sido significativo, pois em 1950 o número estimado de 
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turistas no mundo era de 25 milhões, que passou para 166 milhões em 1970, 458 

milhões em 1990, 697 milhões em 2000 e 763 milhões em 2004 (OMT, 2005).  

A OMT e a World Travel and Tourism Council (WTTC) declararam que oo 

turismo é a maior indústria mundial. A WTTC e a Wharton Economic Forecasting 

Association (WEFA) estimam que em 1999 mais de 200 milhões de empregos 

diretos e indiretos foram criados e geraram em torno de 350 milhões de empregos 

na indústria relacionada ao turismo, no final de 2005 (HOLDEN, 2000; SMITH, 1994; 

SHACKLEY, 1996).  

O turismo gerou US$ 1,7 trilhões de salários (10,3% dos salários globais) em 

1993; representou em 1999, 11% dos gastos totais dos consumidores e faturou mais 

de US$ 3 trilhões em 1993 e cerca de US$ 7,9 trilhões no final de 2005. Durante o 

ano de 2004, o turismo mundial teve uma recuperação espetacular, com resultados 

internacionais publicados pela OMT na FITUR - Feria Internacional de Turismo de 

2005, que ocorreu em Madri (OMT, 2005). 

Este auge do desenvolvimento turístico pode ser entendido como resultado 

da recuperação da crise econômica de 2003, devido à guerra do Iraque, a síndrome 

gripal SARS (Severe Acute Respiratory Symptome) e a debilidade geral da 

economia. Os resultados favoráveis obtidos em 2005 demonstram que o medo de 

viajar está se diluindo, a confiança e segurança estão voltando a retomar seu lugar, 

gerando efeitos positivos para os rendimentos da economia mundial. Como disse 

Krippendorf (1999), o turismo atrai os turistas para realizar seus sonhos e desejos, 

pois o turismo está arraigado na vida e na cultura, é um produto de consumo 

cotidiano e é difícil distingui-lo de outras atividades domésticas e de lazer.   

No Brasil, o marco do desenvolvimento da atividade turística aconteceu em 

1922, motivado pelas festas do Centenário da Independência, quando foi criada a 

Sociedade Brasileira do Turismo, chamada posteriormente de Touring Club do Brasil 

(LAGE; MILONE, 2000).  

No entanto, pode-se afirmar que houve fatos marcantes na história do turismo 

brasileiro. Do ponto de vista institucional, a proto-história jurídica institucional do 

turismo, data de 04 de maio de 1938, com o Decreto-Lei 406, que no seu artigo 5º 

debatia as regras sobre a venda de passagens aéreas, marítimas e terrestres. Este 

decreto veio a ser regulamentado em 20 de agosto do mesmo ano, dispondo sobre o 

funcionamento das agências de vendas de passagens, das agências de turismo e 

dos vistos consulares (BRASIL, 1966). 
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Mas, foi em 1950, que o Poder Público Federal começou a organizar as 

políticas do setor turístico no Brasil, com o Decreto Lei nº 55 de 18 de novembro de 

1966 (revogado). Com este ato, a atividade turística passou a ser organizada e o 

Sistema Nacional do Turismo foi composto pela Empresa Brasileira de Turismo – 

EMBRATUR, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Conselho Nacional do 

Turismo – CNTur. A política empregada neste período foi a de megaprojetos dentro 

da metodologia longitudinal urbano-turística, cujo objetivo maior era promover 

igualdade de desenvolvimento, gerando equilíbrio entre os estados da Federação. A 

região nordeste do país foi a escolhida para iniciar o processo de implantação das 

diretrizes estabelecidas (BRASIL, [2007]). A vigência do plano de 1966 durou até 28 

de março de 1991, sendo revogado pela Lei 8.181 de 28 de março de 1991, cujo 

objetivo era reestruturar a EMBRATUR, dando início ao terceiro período da história 

institucional do turismo no Brasil. Neste período, foi concedia à EMBRATUR a 

finalidade de formular, coordenar e executar a política nacional de turismo, propondo 

ao Governo Federal normas e medidas para a execução da Política Nacional de 

Turismo (BRASIL, 1966).  

A EMBRATUR através da Lei 8.181 de 28 de março, regulamentada pelo 

Decreto 448 de 14 de fevereiro de 1992, foi transformada em uma instituição de 

empresa pública para autarquia, mudando sua nomenclatura de Empresa para 

Instituto Brasileiro de Turismo, durante o primeiro mandato do Governo de Fernando 

Henrique Cardoso, que conforme o artigo 2º, tem a finalidade de formular, 

coordenar, executar e fazer a Política Nacional de Turismo. (EMBRATUR, 1991). 

Sendo assim, para a EMBRATUR a atividade turística passou a ser entendida 

como sendo uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações – 

compra e venda de serviços turísticos, efetuadas entre os agentes econômicos do 

turismo, gerada pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas para fora dos 

limites da área ou região em que têm residência fixa, por qualquer motivo, 

excetuando-se o de exercer alguma atividade remunerada no local que visita. 

(BRASIL, 1966).  

No cenário mundial, o Brasil sempre foi um pólo de atração para os turistas 

estrangeiros. No ano de 2009 cerca de 5 milhões de estrangeiros ingressaram no 

País. Estes dados foram divulgados pela EMBRATUR (2011) e menciona um 

recorde na entrada de dólares no Brasil, com uma receita acumulada na ordem de 

R$ 5,7 bilhões, o que representa um crescimento de 16,8% em relação a 2007, que 
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ficou com R$ 4,9 bilhões. Informou também que o Brasil teve o dobro do 

crescimento mundial, em termos de profissionalização do setor turístico, ficando em 

7%. Segundo levantamento feito pela International Congress and Convention 

Association (ICCA, 2010), o Brasil é o oitavo país do mundo que mais recebe 

eventos internacionais e, para a World Travel and Tourism Council (WTTC, 20), é o 

14º do mundo em atividades turísticas. Outro ponto positivo neste panorama do 

turismo internacional, é que o tempo de permanência dos visitantes estrangeiros no 

Brasil está aumentando e dinamizando os setores de hotéis, bares e restaurantes, 

além de aquecer o setor de serviços, como passeios e as compras no comércio. 

(EMBRATUR, 2011).  

No ano de 2003, com a posse do novo Presidente do Brasil em janeiro, o 

Ministério do Turismo foi criado pela medida provisória nº 103, de 1º de janeiro de 

2003, elaborando o Plano Nacional de Turismo (PNT) e, de acordo com as 

orientações contidas neste documento, apresentou o Macroprograma de 

Regionalização do Turismo (DIAS, 2003). Esta ação envolveu o Conselho Nacional 

de Turismo, os Fóruns Estaduais de Turismo em uma construção coletiva. O 

macroprograma de Regionalização do Ministério do Turismo apresenta-se composto 

por quatro programas, são eles:  

- Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: abrange 200 

regiões turísticas do Brasil, as quais envolvem 3.819 municípios, cuja meta é 

estruturar 65 destinos turísticos; 

- Programa de Planejamento e Gestão da regionalização: integra um conjunto 

de projetos e ações relacionados ao planejamento das regiões turísticas nas 27 

Unidades Federadas. Suas ações estão relacionadas à economia da experiência, 

inventário da oferta turística, planejamento e gestão regional do turismo dos 65 

destinos indutores e das redes de cooperação técnica para a roteirização; 

- Programa de Estruturação dos Segmentos turísticos: tem como finalidade 

trabalhar norteado por duas linhas estratégicas a segmentação da oferta e da 

demanda, na concepção de produtos, roteiros e destinos que reflitam as 

especificidades de cada região, Cada região foi caracterizada pelos segmentos de 

turismo: Cultural, Rural, Ecoturismo, de Aventura, de Esportes, Náutico, de Saúde, 

de Pesca, de Estudos e Intercâmbios, de negócios e Eventos, de Sol e Praia, dentre 

outros tipos de turismo. Sua ação principal está relacionada a política de 

atendimento aos segmentos turísticos;  
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- Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo: objetiva 

estruturar as áreas turísticas de cada região, de forma a beneficiar a população 

residente pela dinâmica da atividade turística. O programa aborda também a 

elaboração de planos diretores participativos municipais, fortalecimento da gestão 

administrativa e fiscal do município, da gestão do turismo dos estados e municípios, 

capacitação empresarial e de mão-de-obra, estudos de mercado turístico, planos de 

gestão ambiental e marketing, intervenções em infraestrutura de transporte, 

saneamento ambiental e a conservação do patrimônio histórico. Sua ação principal é 

fortalecer a capacidade de gestão do turismo.  

Este plano, PNT 2007/2010, foi dividido em quatro programas que atendem 

diferentes regiões: PRODETUR NE II (estados da região Nordeste, norte dos 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo), PRODETUR SUL (estados da região sul 

e do Mato Grosso do Sul), PROECOTUR (estados brasileiros da Amazônia Legal) e 

o PRODETUR JK (Estados da região Sudeste, de Goiás e Distrito Federal).  

O Ministério do Turismo, na elaboração do PNT 2007/2010 (Plano Nacional 

do Turismo) define o turismo como uma atividade de importância fundamental para o 

crescimento da economia do País, devido não somente a sua contribuição 

significativa para o aumento do PIB, como também pela potencial capacidade de 

geração de trabalho, ocupação e renda, com impactos na melhoria da qualidade de 

vida da população.  

Segundo a OMT (2009), a atividade é responsável pela geração de 6 a 8% do 

total de empregos no mundo. Além disso, é uma das atividades econômicas que 

demandam o menor investimento para a geração de trabalho. Segundo pesquisa 

recente da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica – FIPE, a hotelaria, demanda 

em torno de R$ 16.198,60 de valor da produção da atividade requerida para geração 

de uma unidade de emprego, valor este bem menor do que aquele demandado por 

outros setores econômicos, informações anunciadas pelo Documento Referencial 

Turismo no Brasil 2011/2014, divulgado pelo Ministério do Turismo (2011).  

O Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014, divulgado pelo 

Ministério do Turismo, também informa os dados da Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego. O qual considera as 

Atividades Características do Turismo – ACT, a partir de uma matriz que agrega 12 

setores da economia, de acordo com metodologia da OMT, onde o mercado formal 

de trabalho em turismo no País passou de 1.716 mil pessoas empregadas, em 2002, 
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para 2.013 mil pessoas empregadas, em 2006, o que representa um crescimento da 

ordem de 17,30% em quatro anos.  

Esse número de empregos gerados no mercado formal pode ser extrapolado 

para se chegar a uma avaliação do mercado informal, considerando estudos que 

indicam uma relação de três empregos totais para um emprego formal. Nos anos de 

2003 a 2006, foram gerados pela atividade turística no Brasil 891.000 empregos. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2012).  

Diante deste panorama, o Brasil vive a oportunidade ser projetado como um 

dos principais destinos turísticos do mundo até 2020, pois sediará dois eventos 

internacionais, a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos.  

Para tanto, o Plano Aquarela 2020, traça metas e objetivos para que o país 

consiga aumentar o fluxo turístico de estrangeiros e incentivar que suas viagens 

durem mais tempo e visitem novos destinos no país. Este plano foi elaborado no ano 

de 2005 pelo Instituto Brasileiro de Turismo, cujo objetivo principal é divulgar o país 

no exterior e com o seu êxito garantir mais desenvolvimento para todas as regiões, 

gerar novos empregos e que o turismo possa contribuir para a diminuição das 

desigualdades sociais regionais. Em sua elaboração, estão referências que retratam 

a realidade do mercado turístico global tais como: o perfil do turista estrangeiro a ser 

conquistado; os países competidores do Brasil; a acessibilidade aérea, marítima e 

terrestre dos principais mercados emissores para o Brasil; o posicionamento do país 

nos principais mercados emissores de turistas; a presença dos destinos turísticos 

brasileiros nas prateleiras das principais operadoras mundiais. Ele é atualizado 

anualmente pela equipe técnica da EMBRATUR e por parceiros das iniciativas 

pública e privada, para que as propostas sejam sempre coerentes com as 

estratégias planejadas e, ao mesmo tempo, flexível às mudanças que acontecem no 

mercado turístico global – possibilitando o desenvolvimento e a promoção turística 

do Brasil no exterior (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2012). 

Apesar dos planos e projetos para o desenvolvimento do turismo no país 

ainda há muito para ser feito, principalmente, em relação à infraestrutura básica. Os 

planos nacionais prevêem resultados a médio e longo prazo, o que vem facilitando a 

descontinuidade dos processos, devido a mudança de gestores públicos a cada 

quatro anos. 

O turismo passou a ser tema de discussão no Estado de Santa Catarina, no 

ano de 1965, quando foi criada a lei nº 3.684, que estabeleceu o Serviço de Turismo 
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em Santa Catarina, cuja finalidade era organizar, orientar, difundir e fomentar o 

turismo no Estado por meio da criação de novos acessos, melhorias nas condições 

de higiene e conforto nas estâncias balneárias, hidrominerais, climáticas e de 

repouso. Esta lei também previa a fiscalização destas atividades nas empresas, 

estabelecimentos, entidades comerciais e industriais, bem como nos serviços 

públicos que se relacionavam a prática do turismo (SANTA CATARINA, 2010).  

Em junho de 1977, foi instituída a SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A, 

empresa de economia mista, criada com o objetivo de fomentar e divulgar a política 

estadual de turismo de Santa Catarina. Atualmente, ela está vinculada a SOL – 

Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SANTA CATARINA, 2010). 

Para trabalhar o plano de desenvolvimento do turismo no Estado, entre 1983 

e 1986, foi instituído no plano de ações do governo para formação, aperfeiçoamento 

e qualificação de capital humano, além de prever a realização de estudos de 

mercado e implantação de obras, porém nada foi realizado neste período. Entre 

1987 e 1991, o foco foi promover os atrativos e serviços turísticos disponíveis no 

Estado, no entanto, os resultados não foram positivos, pois a imagem e a oferta se 

mantinham baseados no atrativo “sol e mar”. No ano de 2000 foi criado o PLANET- 

Plano Estratégico de Planejamento Turístico para Florianópolis, com pouca 

resolutividade. Em 2001 e 2002, durante o Fórum Estadual da Atividade Turística, 

foram discutidos e identificados outros problemas. Mas somente em 2004, a 

SANTUR elaborou rotas de destinos e roteiros turísticos, que impulsionam o 

desenvolvimento do turismo (MORETTO NETO, 2005). 

No ano de 2001 dez cidades do Estado passaram a constituir os seus 

Convention & Visitors Bureau, com intuito de atrair congressos, convenções e 

grandes eventos. Neste mesmo ano, foram realizados 11.215 eventos nos mais de 

100 espaços no Estado (SANTUR, 2007 apud VIANA, 2008). 

Outro fator positivo para o Estado de Santa Catarina foi a decisão do 

Ministério do Turismo em criar em 30 de outubro de 2006, o PRODETUR SUL – 

Programa de Desenvolvimento do Turismo para a região Sul, com intuito de 

impulsionar o desenvolvimento turístico nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Este programa estabeleceu metas para o 

planejamento do desenvolvimento sustentável do turismo e linhas para o seu 

financiamento. Os principais objetivos deste programa são: orientar os decisores 

públicos quanto à necessidade de executar os ajustes para eliminar 
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estrangulamentos e restrições para o desenvolvimento do turismo, oferecer 

informações específicas para facilitar a decisão da iniciativa privada em relação aos 

investimentos nos empreendimentos e produtos turísticos que aproveitem os 

atrativos dessas áreas e conscientizar as comunidades locais do papel do turismo 

como promotor do desenvolvimento econômico e gerador de inúmeras 

oportunidades de trabalho, emprego e melhoria da qualidade de vida (SANTA 

CATARINA, 2010).  

Dentro deste panorama favorável, iniciativas para impulsionar o 

desenvolvimento turístico no Estado vêm sendo realizadas, como o Fórum de 

Regionalização do Turismo, que tem como objetivo criar e fortalecer a gestão 

regional do turismo em Santa Catarina e também a consolidação da política estadual 

para o setor, partindo das premissas estabelecidas pela política nacional do 

Ministério do Turismo e direcionadas pelo Programa de Regionalização do Turismo. 

Este Fórum ocorre desde março de 2008 e reúne as regiões turísticas de Santa 

Catarina, para discussão sobre as ações prioritárias para o desenvolvimento do 

turismo. (SANTA CATARINA, 2010). 

Com a finalidade de monitorar e desenvolver o turismo no Estado de Santa 

Catarina, a SANTUR, em 2004, elaborou as rotas de destinos e roteiros turísticos. O 

Estado foi dividido em oito regiões, e os destinos relacionam cada localidade com as 

características que mais se destacam, como: clima, geografia e história, entre 

outras. (SANTUR, 2010). 

Santa Catarina é um Estado que apresenta peculiaridades em sua formação 

arquitetônica e cultural por ter sido colonizada por imigrantes portugueses, alemães, 

italianos, holandeses, poloneses, austríacos e suíços. 
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Figura 06 - Mapa temático dos Roteiros Turísticos  

 
Fonte:  Guia de Santa Catarina (2012). 

 

De acordo com a SANTUR (2010) o Estado foi dividido em dez roteiros 

turísticos, listados abaixo: 

 

 Caminho dos Príncipes - Região colonizada por europeus conserva estes 

traços na cultura e arquitetura regional, abrange as cidades de Joinville, São 

Francisco do Sul, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Corupá, 

Campo Alegre, Mafra, Itaiópolis, Schroeder, Itapoá, Garuva, Balneário Barra do 

Sul, Barra Velha, Papanduva, Araquari, Guaramirim, Massaranduba, São João 

do Itaperiú e Monte Castelo.  

 Vale Europeu - As principais cidades que formam este roteiro são Blumenau, 

Pomerode, Brusque, Nova Trento, Indaial e Rio do Sul, preservam as 

caraterísticas culturais deixadas pelos imigrantes alemães e italianos.  

 Litoral Norte - Os municípios deste destino são: São Francisco do Sul, Itapoá, 

Penha, Piçarras e Barra Velha. Os pontos turísticos de São Francisco do Sul 

são o Museu Nacional do Mar, único do gênero no país, o casario histórico de 

São Francisco do Sul, o Forte Marechal Luz e o Porto de São Francisco do Sul, 

o melhor porto natural do Sul do Brasil e o maior do Estado, além das 

construções tombadas pelo patrimônio histórico. A cultura açoriana está 

presente na culinária, nos costumes e nas embarcações, construídas 

artesanalmente. 

http://www.guiasantacatarina.com.br/mapas/roteiros_turisticos.php3
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 Rota do Sol – Principais municípios: Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes. 

Balneário Camboriú recebe na temporada mais de meio milhão de turistas, a 

cidade oferece ecoturismo, turismo de compras, praias tranquilas, praias 

badaladas e agito noturno. Já em Itajaí, cidade portuária e centro econômico da 

região, estão os edifícios históricos que contam a história da formação sócio 

espacial da cidade, nos quais os traços são da colonização portuguesa estão 

preservados.  

 Costa Esmeralda - Roteiro composto pelas cidades de Itapema, Porto Belo e 

Bombinhas cujas águas claras intitulam a região. A cultura açoriana está 

presente nos vilarejos de pescadores, na culinária baseada em frutos do mar, 

nos costumes e no folclore. Pode-se destacar em Porto Belo, as inscrições 

rupestres encontradas e que registram parte da história dos primeiros homens 

que habitaram a região.  

 Ilha de Santa Catarina e Grande Florianópolis - Florianópolis é a Capital de 

Santa Catarina, possui 436,4 km² de extensão, somadas as áreas insular e 

continental. Possui pequenos centros urbanos e completa infraestrutura que 

dividem espaço com as vilas de pescadores e outros povoados do interior da 

Ilha. Nas comunidades do Ribeirão da Ilha e Santo Antônio de Lisboa os 

costumes açorianos são encontrados nos conjuntos arquitetônicos, nos fortes, 

nas igrejas históricas, no artesanato e na gastronomia. Os sítios pré-históricos 

preservam as inscrições rupestres, localizados na Ilha do Campeche e no 

Costão do Santinho.  

 Litoral Sul - Laguna é a maior cidade da região e foi lá que passou o Tratado 

de Tordesilhas, é também a terra da heroína Anita Garibaldi, possui mais de 

600 construções tombadas pelo patrimônio histórico. Garopaba e Imbituba são 

cidades de colonização açoriana que possuem praias selvagens, os 

campeonatos de surf são disputados com frequência nas praias do Litoral Sul 

 Caminhos do Sul - Esta região recebeu a maior corrente migratória italiana do 

Estado. A cada dois anos, acontece em Urussanga a Festa do Vinho e nos 

anos de intervalo entre uma festa e outra, a cidade de Nova Veneza organiza a 

festa italiana Ritorno Alle Origini, para celebrar a cultura local. Em Urussanga 

encontra-se uma réplica da Pietá de Michelangelo, que foi doada pelo Vaticano 

e está exposta no interior da Igreja Matriz. 
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 Serra Catarinense - A maior cidade da região, Lages, era ponto de parada dos 

tropeiros.  A Serra do Rio do Rastro está localizada no município de Bom 

Jardim da Serra. Em São Joaquim, a cidade da maçã, a atração é a neve. 

Urubici concentra pontos para a prática de turismo de aventura, como rapel, 

canoagem, cavalgadas e trilhas. 

 Rota da Amizade - Fica entre o limite marcado pela BR 116 e a fronteira com a 

Argentina. É nesta região que fica o Vale do Contestado, lembrado por meio 

dos museus e monumentos que homenageiam este acontecimento. A cultura 

mais presente é a italiana, responsável pela colonização de cidades como 

Chapecó e Videira. Há também as cidades de tradição alemã, como Itapiranga. 

Treze Tílias, considerada o Tirol brasileiro e preserva as características dos 

imigrantes austríacos.  

 

De acordo com as características e necessidades de cada uma das regiões 

brevemente descritas, as discussões das ações prioritárias realizadas pelo Perfil da 

Área Turística – PAT, originaram o PDITS (Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável) que revisa e detalha as estratégias turísticas proposta pelo 

PAT, visando o desenvolvimento sustentável do turismo no Litoral Catarinense, 

considerando metas, investimentos, prioridades e impactos.  

Atuam agentes de diferentes esferas do poder público, investidores privados 

e comunidades locais envolvidos no processo decisório inerente ao desenvolvimento 

turístico. O objetivo deste plano é a de viabilizar: o aumento do fluxo turístico; a 

consequente internalização de divisas; a garantia do desenvolvimento turístico 

sustentável; a geração de postos de trabalho diretos e indiretos; e a dinamização 

econômica dos setores que lhe são complementares. (SANTUR, 2010).  

Assim, para que este desenvolvimento ocorra de forma satisfatória, torna-se 

importante a compreensão de que os negócios vinculados à atividade turística 

promovem um movimento de integração mundial, que resulta no deslocamento de 

pessoas do seu espaço habitual para outros em virtude de sua motivação e do 

desejo de conhecer uma nova cultura ou contemplar a paisagem de uma localidade 

diferente daquela que compõe o seu cotidiano. (SANTOS; GOULART, 1998).  

Dessa maneira, cabe destacar indicadores que demonstram o movimento de 

turistas no Estado de Santa Catarina, bem como os segmentos do turismo mais 

procurados. No ano de 2009 Santa Catarina recebeu 1.534.794 turistas nacionais e 
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internacionais, que geraram uma receita de R$ 665.857.236,13. O turismo de 

negócios foi  o  que  mais gerou renda,  cujo  gasto  diário  por  pessoa  chega  a  R$ 

114,00. O motivo de viagem para o Estado de maior incidência foi à busca por 

manifestações populares, chegando a totalizar 35,75%; os atrativos naturais foram a 

segunda motivação turística – 35,12%; e a procura por atrativos históricos e culturais 

ficou em terceiro lugar - 16,3%, dentre outros. (SANTUR, 2009). 

O Estado de Santa Catarina apresenta um significativo potencial para o 

desenvolvimento do turismo cultural, que ainda está longe de ter atingido o seu 

potencial máximo, em termos de mercado. Um dos grandes problemas é que as 

comunidades desconhecem o valor do seu patrimônio histórico e cultural, atributo 

fundamental para este tipo de atividade turística. Para tanto é preciso criar e 

implantar estratégias para despertar e conscientizar as comunidades locais para o 

seu próprio potencial. Além disso, as empresas de turismo receptivo precisam formar 

agentes de turismo que dominem a história e as realidades locais, para que o 

desenvolvimento do turismo cultural do sul do país seja impulsionado. Isto não 

significa que o setor turístico esteja estagnado, pois muitos são os atrativos turísticos 

que geram demanda turística para Santa Catarina e todo o mundo.  

No documento do PRODETUR SUL editado pelo Governo do Estado de 

Santa Catarina, no ano de 2003, foram detalhadas as potencialidades de cada 

região turística descrita no Perfil da Área Turística - PAT. Para a cidade de Itajaí, 

objeto de estudo desta investigação, foram previstas ações para motivar o fluxo de 

turistas para visitar o seu centro histórico e cultural. O documento relata que esta 

cidade foi colonizada por açorianos e guarda na arquitetura a lembrança dos 

colonizadores. Descreve o seu patrimônio urbano arquitetônico como sendo as 

Igrejas Imaculada Conceição e Matriz do Santíssimo Sacramento.  Estabelece 

também, que sua função é ser centro de apoio e distribuição, devido à proximidade 

com o Aeroporto Internacional de Navegantes e o Píer Turístico para Transatlânticos 

(SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - SOL, 2010) 

O município de Itajaí faz limite com Balneário Camboriu, o principal destino 

turístico de sol e praia. No ano de 2008, Balneário Camboriu recebeu 685.946 

turistas nacionais e internacionais, fato que resultou na geração de uma renda de 

US$ 308.592.566,39, sendo que o gasto médio diário por turista foi de US$ 49,34. 

(SANTUR, 2008).  
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O desenvolvimento turístico de Balneário Camboriu tem crescido ano a ano, 

devido aos planos traçados pelo Estado para esta região. Já para Itajaí a previsão é 

de desenvolvimento de um centro de apoio, cuja função cresce a cada dia. Talvez 

esta seja a justificativa para a baixa oferta de meios de hospedagem, bem como um 

reduzido número de leitos, serviços e infraestrutura hoteleira, fato que dificulta a 

permanência do turista na cidade.  

Itajaí é uma das cidades vizinhas de Balneario Camboriu, cidade que oferece 

turismo de sol e praia e de atrativos noturnos. No entanto, nem todos os turistas 

procuram apenas a praia como atrativo, o fluxo expressivo de turistas idosos que 

procuram a região, buscam outras opções de lazer. Fato que poderia favorecer o 

turismo em Itajaí, caso houvesse planos para desenvolvimento do turismo cultural. 

Atualmente, os planos para o município de Itajaí, deixam-no em desvantagem 

perante o desenvolvimento turístico das cidades vizinhas. 

 Apesar destas dificuldades, é possível perceber um discreto crescimento 

desta atividade no ano 2009, quando a cidade recebeu 54.879 turistas nacionais e 

estrangeiros, os quais geraram uma receita de R$ 17.052.985,35. No entanto, o 

principal motivo para deslocamento foram os negócios, 56,03%, devido ao 

incremento das atividades portuárias na cidade e em Navegantes. Ainda são poucos 

os turistas que a visitam em busca do reconhecimento do patrimônio histórico. No 

ano de 2009, apenas 7,17% dos motivos de viagem foi o turismo cultural, apesar da 

Festa da Marejada – típica açoriana, ocorrer regularmente no mês de Outubro. 

(SANTUR, 2009).  

Estas políticas, descritas no PAT, promovem junto à cidade o constante 

aumento da demanda de transatlânticos repletos de turistas que aportam no Píer de 

Itajaí, mas que adquirem pacotes dentro dos navios, que os encaminham para 

outras cidades do Vale Europeu, da Costa Esmeralda e da Grande Florianópolis. Na 

temporada 2009 e 2010 foram 40.000 turistas e na de 2011 e 2012 foram 86.000 

turistas que passaram pela cidade, na chegada e partida dos navios, eles ainda não 

permanecem. (Revista Portuária Economia e Negócios, 2010).  

É importante ressaltar que estes turistas passam pela cidade, no entanto,  

não permanecem, não visitam o centro histórico e não geram renda. 

Pode-se observar que são poucos os investimentos para a divulgação dos 

atrativos turísticos culturais da cidade, por parte da gestão pública, como também 

pela população residente, pois a estrutura urbana arquitetônica, ainda é vista apenas 
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como um ponto de apoio para as demais localidades turísticas e também como um 

arcabouço para os negócios relacionados à atividade portuária.   

Uma grande oportunidade para a divulgação turística de Itajaí foi a Volvo 

Ocean Race, pois a cidade foi escolhida como o ponto de parada na América Latina 

desta edição da regata volta ao mundo, cuja largada aconteceu em Alicante 

(Espanha) e a chegada em Galway (Irlanda).  

 

3.3 Turismo cultural e suas políticas públicas  

 

O turismo cultural tem suas origens nos finais do século XVIII e início do 

século XIX, a partir do desenvolvimento dos meios de transporte, propiciados pela 

revolução industrial. O surgimento da classe burguesa também é um fator 

determinante para o aparecimento desta modalidade turística, pois esta nova classe 

buscou elitizar-se, não só pelo dinheiro, mas também pelo conhecimento.  

O século XIX foi o século dos avanços do moderno colonialismo por parte das 

nações européias, principalmente na Inglaterra. O colonialismo inglês atingiu o 

Oriente, a África, a Polinésia. Já a América entra novamente no circuito, devido aos 

relatos darwinianos e de outros naturalistas. Estes espaços, cheios de 

particularidades culturais e exóticas, suscitaram uma intensa produção literária. A 

burguesia européia procurava a comprovação de um conhecimento in loco, de tudo 

que a história, a geografia e a ficção lhe estavam fornecendo, dentro e fora da 

Europa. (BARRETTO, 1995). 

Este tipo de turismo seguiu como moda até o início da primeira grande 

guerra, quando as condições de deslocamento tornaram-se prejudicadas e que 

trouxeram efeitos devastadores para os patrimônios culturais dos países. Assim, a 

retomada do turismo não aconteceu em pouco tempo, pois o retorno do poder 

aquisitivo dos segmentos da sociedade com disponibilidade para o turismo, também 

precisou de tempo para se recompor, sendo que somente no final dos anos vinte, 

início dos anos trinta o processo de crescimento é retomado. (SANTOS; GOULART, 

1998). 

Neste contexto turístico de pós-guerra, o Brasil entra como pólo receptor de 

turistas estrangeiros, impulsionado pelo seu patrimônio, formado por belezas 

naturais ímpares e um rico patrimônio histórico. O cinema divulgou o Brasil no 

exterior, por meio dos filmes protagonizados por Carmem Miranda. Inicialmente, os 
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roteiros culturais nacionais e internacionais restringiram-se ao Rio de Janeiro, as 

cidades históricas de Minas Gerais, a Bahia com seu rico patrimônio etno-histórico e 

as principais capitais e cidades do Norte e Nordeste. (AZEVEDO, 2002). 

O despertar do turismo cultural para o sul do Brasil é muito recente, e tem seu 

início em torno dos anos oitenta. A conscientização dos valores, da diversidade 

étnica que povoou e colonizou o sul do Brasil foi o ponto de partida para a 

exploração deste filão. Os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

deram início ao turismo cultural nos anos de 1990, com os programas 

governamentais que incentivaram as prefeituras dos municípios com concentrações 

étnicas de origem italiana ou alemã, a explorar o seu potencial cultural promovendo 

festas típicas de suas tradições, atraindo significativo número de visitantes. 

(SANTOS; GOULART, 1998). 

O turismo cultural está impondo formas atípicas de convivência, envolvendo 

recursos tecnológicos avançados, shows espetaculares, mas também exigindo 

autenticidade das manifestações. Este tipo de turismo implica na busca por 

diferenças, traçadas pela cultura, pelo patrimônio e pela natureza. Ele representa um 

dos veículos mais importantes de divulgação cultural e ambiental, que emerge dele 

próprio, como um instrumento de reafirmação da cultura e de patrimônios singulares. 

(AZEVEDO, 2002). 

O patrimônio cultural edificado, apesar de ser um produto frágil, pode e deve 

ser utilizado, basta apropriar-se de métodos de cooperação e gestão que resolvam 

problemas de conservação, revitalização, controle de fluxos turísticos, acessibilidade 

e mobilidade. Utilizar, sem museificar este patrimônio, associá-lo as políticas 

públicas que norteiam as estratégias de conservação deste patrimônio edificado 

junto ao planejamento do desenvolvimento da cidade, palco dos acontecimentos 

culturais.  

O planejamento dos destinos turísticos integra-se a outros processos de 

organização que promovem o desenvolvimento econômico, social e ambiental para 

o local, a região ou o país. Gera também a necessidade da implantação de 

infraestruturas que estejam aptas a suportar as necessidades apontadas pelo 

dinamismo da economia e da sociedade que é definida a partir do desenvolvimento 

e da expansão territorial. (HALL, 2001). 

Assim, o segmento turístico cultural, ganha importância mundial devido ao 

grande impacto que causa no cotidiano das sociedades, impulsionado pela busca de 
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sustentabilidade e de participação da comunidade local. Apresenta-se como um 

elemento desafiador, que impulsiona o desenvolvimento de análise da paisagem de 

núcleos históricos com intuito de identificar potencialidades que possam vir a 

subsidiar, a partir do patrimônio histórico construído, o desenvolvimento de 

estratégias para o incremento do turismo cultural nas localidades. 

Esta nova clientela, cujo interesse é cultural, tem estimulado os profissionais 

do turismo a buscarem atrativos inovadores, a desenvolverem estratégias criativas, 

pois o interesse a cultura está sendo generalizado, globalizado, sendo que seu 

consumo está se tornando simultâneo, principalmente entre as novas gerações. 

(SMITH, 2003). 

Para este tipo de turista, viajar é um jogo ou uma série de jogos com múltiplas 

escolhas que suscitam uma experiência singular e autêntica. Além disso, ainda 

proporciona uma consciência da mercantilização e folclorização da experiência, a 

qual representa uma visão turística tão importante quanto a visão de si próprio ou 

ainda ofereça um processo de reconhecimento de uma experiência de superação 

pessoal. (URRY, 1990). 

Esta busca por estratégias que atendam a esta demanda gerou a criação de 

um novo ciclo, junto às entidades governamentais e não governamentais, cujo intuito 

é conhecer as necessidades e definir novos conhecimentos que subsidiem a 

elaboração de planos para o desenvolvimento, desta recém-chegada modalidade 

turística. (ANDRADE, 1997).  

Em 1980, a OMT, apresentando os resultados das pesquisas sobre cultura, a 

definiu como um agrupamento de características espirituais, intelectuais e 

emocionais que descrevem um grupo social. Este conceito não inclui apenas as 

artes e línguas, mas também os estilos de vida, os direitos fundamentais dos seres 

humanos, os sistemas de valores, as tradições e crenças. (OMT, 2005). 

Como “cultura” é uma palavra difícil de definir, pois aborda as experiências e 

a identidade de uma sociedade e também produz um legado formado pelas 

tradições, valores, festas, souvenires, entretenimentos e perspectivas. Esta 

intrincada definição levou a OMT a buscar um conceito que associasse turismo a 

cultura, originando, em 1985, a definição de turismo cultural, como a circulação de 

pessoas motivadas pela cultura, como viagens: de estudo, em função das artes 

cênicas, de festivais e de acontecimentos culturais, visitas a monumentos e 

peregrinações. (OMT, 2005). 
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A partir desta conceituação, outros estudiosos passaram a manisfestar o 

resultado de suas pesquisas, como McIntosch; Goeldner (1986) que definiram o 

turismo cultural como uma proposta de viagem na qual as pessoas aprendem sobre 

a história e patrimônio de outras culturas, seus estilos de vida e formas de pensar. 

No entanto, o turismo cultural também tem sido definido como o desejo de 

observar, aprender e participar da cultura de um destino. (SWARBROOKE, 2000). 

Lefebvre (2001) comenta sobre a origem remota do turismo cultural, seu 

revigoramento a partir dos anos de 1960 e sua a consolidação na década de 1980 e 

aponta uma aparente contradição motivada pelo aumento, espetacular e sem 

precedentes dos bens de consumo culturais em domicilio (vídeos, TV a cabo, 

internet) e a crescente expansão da rede de atividades ligadas ao turismo. O autor 

afirma que estas relações entre o tipo de produto de consumo e consumidor, 

resultaram em um novo tempo/espaço cultural que impõe novas práticas culturais, 

reunindo domínios até agora dissociados: o patrimônio e o espetáculo vivo, exigindo 

uma convivência entre o lócus patrimonial e seu meio social. Este fato promoveu o 

surgimento de releituras de atividades, como: a realização de festivais em castelos e 

naves de igrejas restauradas, exemplos dessa nova forma de utilização do 

patrimônio edificado. 

O turismo cultural está impondo formas atípicas de convivência, envolvendo 

recursos tecnológicos avançados, shows espetaculares, mas também, exigindo 

autenticidade das manifestações. Este tipo de turismo implica na busca por 

diferenças, traçadas pela cultura, pelo patrimônio e pela natureza. Ele representa um 

dos veículos mais importantes de divulgação cultural e ambiental, que emerge dele 

próprio, como um instrumento de reafirmação da cultura e de patrimônios singulares. 

(AZEVEDO, 2002). 

Algumas das estratégias que estão sendo utilizadas para o desenvolvimento 

do turismo abrem possibilidades tanto para a manutenção de modelos de 

desenvolvimento, nos quais poucos ganham, como para a implantação de modelos 

sustentáveis em que a população participa e tem sua cultura valorizada. Os 

discursos elaborados sobre o patrimônio cultural de algumas localidades podem 

revelar o quanto esta atividade vem se desenvolvendo. Este processo inicia com a 

identificação dos elementos que compõe o patrimônio cultural e devem ser 

preservados, restaurados ou difundidos. Esta análise passa também pelo 

questionamento sobre o tipo de representatividade desses elementos, a 
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determinação se ele irá receber ou não investimentos de fundos públicos ou 

privados, sua relevância para a sociedade e se o mesmo se enquadra nos requisitos 

estabelecidos pelas políticas que gerenciam os planos para o desenvolvimento do 

turismo cultural. 

Diante deste panorama, esta pesquisa detém-se a análise do patrimônio 

construído de parte da cidade de Itajaí como um dos instrumentos que poderão 

nortear os novos planos para o desenvolvimento do turismo cultural desta 

localidade, pois as políticas para o turismo incorporam o patrimônio cultural material 

como um dos principais componentes dos roteiros e programações. 

O desenvolvimento de políticas públicas para o turismo sofreu um significativo 

impulso após a criação do Ministério do Turismo em 01 de Janeiro de 2003, por 

meio da Medida Provisória nº 103 e, a elaboração dos Planos Nacionais do Turismo, 

2003/2007 e 2007/2010. 

O Plano Nacional do Turismo – PNT 2007/2010, é um instrumento de gestão 

e planejamento que trata o turismo como um indutor do desenvolvimento e da 

geração de renda do país. Esta iniciativa Federal impulsionou a criação do Programa 

de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil (PRODETUR-SUL), por meio do 

estabelecimento de corredores regionais, que irão nortear a formatação de roteiros 

turísticos integrados. (SANTUR, 2010).  

O PRODETUR-SUL originou uma série de iniciativas que estabelecem as 

metas a serem alcançadas em cada região. Para o Estado de Santa Catarina, foram 

elaboradas as seguintes estratégias em termos de motivações turísticas. (BRASIL, 

2010): 

 

a) Fluxos para Áreas Naturais: turismo de sol e praia, ecoturismo, turismo de 

observação de fauna e flora e turismo de aventura; 

b) Fluxos para Negócios e Eventos (congressos e eventos promocionais); e, 

c)  Fluxos para Visitação de Centros Histórico-Culturais (turismo cultural, turismo 

étnico e turismo religioso). 

 

Após o estabelecimento das estratégias, o Estado foi dividido em seis 

regiões, com intuito de determinar as áreas que estavam sob a ação dos fluxos 

acima descritos, sendo as regiões de Florianópolis e Balneário Camboriú apontadas 
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como os principais destinos turísticos de sol e praia, e o Vale Europeu o fluxo 

cultural, em virtude das festas típicas. 

As afirmações acima descritas mostram que muitos dos atributos locais estão 

deixando de compor a listagem das potencialidades regionais e locais. Talvez este 

fato se deva a falta de um diagnóstico in loco pelos técnicos que elaboraram   uma 

análisedestas regiões, pois Florianópolis e as cidades vizinhas de Balneário 

Camboriú possuem um significativo acervo para o desenvolvimento do turismo 

cultural, atributo que pouco foi considerado.  

O planejamento para o Estado de Santa Catarina também desconsidera os 

dados divulgados pela OMT (2008), que apontam o turismo cultural como uma das 

atividades com maior possibilidade de crescimento deste novo milênio, pois estima 

que 37% de todas as viagens internacionais têm um componente cultural envolvido 

e possui uma expectativa de crescimento de 15% ao ano. Talvez esta evolução se 

deva a melhoria dos roteiros turísticos com viagens mais curtas e frequentes, 

adequadas aos períodos de férias de cada pessoa. Outro aspecto a ser considerado 

é que o tradicional modelo “Sol e Praia” são importantes para a criação da imagem 

do lugar, mas para incrementar o número de turistas, a atenção deve estar voltada 

para eventos de ordem cultural, como o patrimônio cultural, festivais e museus. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010; VASCONCELOS, 2009).  

Sendo assim, o cenário dos planos acima descritos, deixam de se apropriar 

do patrimônio cultural5 como um recurso capaz de gerar desenvolvimento turístico. E 

também de operacionalizar estratégias urbanas de multifuncionalidade para estas 

cidades, pois somente assim, o patrimônio cultural edificado contribuirá com o 

incremento do turismo cultural. 

O patrimônio cultural edificado é um produto frágil, mas que pode ser utilizado 

a partir da aplicação de métodos de cooperação e gestão que resolvam problemas 

de conservação, revitalização, controle de fluxos turísticos, acessibilidade e 

mobilidade.  

Desta forma, o êxito do desenvolvimento do turismo cultural está vinculado à 

aplicação de políticas públicas que associem as estratégias de conservação deste 

patrimônio edificado ao planejamento do desenvolvimento da cidade, palco dos 

acontecimentos culturais. 

                                                           
5
 Para Zanirato (2006), patrimônio cultural são manifestações ou testemunho significativo da cultura 

humana reputada como imprescindíveis para a conformação da identidade cultural de um povo. 
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3.4 Turismo cultural na cidade (Cartas Patrimoniais – ICOMOS, Proteção e 

Revitalização do Patrimônio Cultural no Brasil) 

 

A conservação do patrimônio edificado é fundamental para a manutenção do 

passado e da memória de um povo e de sua cultura.  Os bens culturais guardam 

informações, significados, mensagens, registros da história humana - refletem 

ideias, crenças, costumes, gosto estético, conhecimento tecnológico, condições 

sociais, econômicas e políticas de um grupo em determinada época. 

Com o objetivo de manter e conservar estes patrimônios, o Comitê 

Internacional dos Monumentos e Sítios - ICOMOS é uma organização internacional 

não governamental que se dedica à conservação e preservação dos monumentos e 

sítios do Mundo. Atualmente, conta com Comitês Nacionais em 107 países e é o 

principal conselheiro da UNESCO. Anualmente, o ICOMOS indica temas para 

debates e discussões, com o objetivo de estabelecer uma ligação efetiva entre as 

realidades locais, regionais, nacionais e internacionais. No ano de 2011, o tema foi a 

“O patrimônio da água”.  

 Estão sendo realizadas ações de sensibilização com o objetivo de envolver 

as comunidades nas atividades ligadas a técnicas ancestrais, workshops, palestras, 

conferências, debates e seminários, oficinas pedagógicas, campanhas de 

identificação do patrimônio, entre outras ações fazem parte da programação. 

(ICOMOS, 2012).   

No Brasil, as preocupações sobre o patrimônio histórico passam a ocorrer 

após a divulgação da Carta de Atenas, em outubro de 1931, como divulga o IPHAN - 

Instituto de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir da Carta de 

Atenas, o Brasil passa a ser influenciado pelas Cartas Internacionais sobre as Leis 

Nacionais de Proteção ao Patrimônio Histórico. A primeira iniciativa no país ocorre 

no ano de 1937, com a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), no dia 13 de janeiro, pela Lei de nº 378, no governo de Getúlio 

Vargas. Mas, Mário de Andrade foi quem elaborou o anteprojeto de lei com o auxílio 

de outros intelectuais modernistas como Manuel Bandeira, Prudente de Moraes 

Neto, Luís Jardim, Afonso Arinos, Lucio Costa e Carlos Drummond de Andrade. A 

partir daí estão sendo desenvolvidas políticas específicas para a identificação e 

preservação dos bens culturais. Mais tarde, o Serviço de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN) passou a ser designado como IPHAN - Instituto de 
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Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 06 de dezembro de 1994, 

órgão que passa a promulgar leis de proteção e de tombamento, além do 

desenvolvimento de inúmeros projetos para a salvaguarda do patrimônio. (IPHAN, 

1980). 

Todas as politicas para preservação do patrimônio nacional foram norteadas 

pelas Cartas Patrimoniais, escritas por diversos grupos de classe e ideologias 

diferentes ou representantes de entidades governamentais. Portanto, estes 

documentos abordam os valores patrimoniais quanto a amplos aspectos 

socioculturais. No Brasil, como o país possui uma imensa diversidade cultural e as 

políticas são desenvolvidas em nível federal, existe uma grande dificuldade em 

unificar os discursos de como cuidar do bem cultural. (SALCEDO, 2007).  

Em outubro de 1930 foi realizado um encontro pela Liga das Nações, com 

objetivo de atingir uma dimensão internacional, cujo tema era a preservação das 

obras de arte, foi deste evento que surgiram as bases abaixo citadas. (CESAR; 

STIGLIANO, 2010): 

- Carta de Atenas (1931): propõe a valorização histórica e artística e o 

respeito ao monumento, cujo ponto fundamental é a definição do patrimônio pelas 

suas relações com o espaço, com a paisagem e com a malha urbana adjacente, 

definindo a importância do edifício e do conjunto arquitetônico. Este documento 

elege o Estado como responsável pela salvaguarda dos monumentos, 

aconselhando-o a elaborarem leis que garantam o seu direito legal. As cidades 

surgem como a materialização do urbano, espaço de concentração de pessoas, 

onde acontecem o desenrolar das atividades produtivas, fato que torna o  espaço  

urbano  dinâmico  e polissêmico. (IPHAN, 2012).  

- Carta Homônima (Atenas, 1933): prioriza a definição dos contornos 

urbanos pelos princípios do urbanismo, como parâmetro de construções 

funcionalistas, amplas e ensolaradas. Anos mais tarde, a UNESCO – Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura realiza, na cidade indiana de 

Nova Delhi, uma Conferência Geral (1956). Quando são tratadas questões 

relacionadas à arqueologia, produzindo um importante documento com reflexões 

gerais a respeito da perspectiva do Estado em garantir a proteção e o uso dos bens 

históricos, associados à necessidade de comunicação e acesso à comunidade 

internacional. (IPHAN, 2012).  
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- Carta de Veneza (1964): este documento recomenda que a restauração 

deva ser pensada com a utilização de técnicas tradicionais e somente com a 

impossibilidade de sua adoção, novas técnicas devem se aplicadas. Reconhece que 

as contribuições das edificações de todas as épocas devem ser respeitadas (Carta 

de Veneza, art.11). A integridade é um valor patrimonial, que dá margem para um 

amplo e longo debate dentro de suas especificidades científicas e ideológicas. Faz 

considerações também sobre a preservação e a valorização dos monumentos em 

locais de interesse histórico, sendo reforçadas em 1976, quando foi trabalhada a 

salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida cotidiana atual, 

caracterizando tanto a sua lógica histórica quanto a tradicional. (IPHAN, 2012).  

- Carta de Burra (1980): pontua uma série de recomendações para a 

conservação e restauro, e afirma a importância da manutenção de um entorno visual 

apropriado (ICOMOS, 1980, art.8º). Assim como, o respeito a todas as alterações 

realizadas ao longo do tempo. (ICOMOS, 2012).  

- Declaração do México (1985): reforça o valor de autoafirmação, na 

elaboração cultural de cada povo. Reforça o reconhecimento dos estilos existentes 

no local. (ICOMOS, 2012). 

- Carta de Washington (1986): é uma Carta Internacional para a 

Salvaguarda das Cidades Históricas. Tem como intuito complementar a Carta de 

Veneza (1964), a qual salienta a necessidade da participação da população local 

para o sucesso da preservação. Em 1999, o ICOMOS a complementa com o 

reconhecimento das Cidades históricas com local para o desenvolvimento de 

atividade turística. (ICOMOS, 2012). 

- Carta Internacional de Turismo Cultural (1976): são propostos princípios 

que dizem respeito ao turismo e ao patrimônio. Reforça o valor da atividade turística 

na conservação, na educação e na conscientização da sociedade sobre o patrimônio 

cultural. Esse documento ressalta os benefícios econômicos e a necessidade de 

inserção das comunidades locais como beneficiárias desta atividade. (Carta do 

Turismo Cultural - Novembro de 1976). 

- Normas de Quito (1967): a Organização dos Estados Americanos (OEA) 

promove na cidade de Quito, em 1967, uma reunião para tratar sobre o respeito à 

conservação e utilização do monumento e de lugares de interesse histórico e 

artístico. O documento associa-se a uma questão fortemente ideológica para a 

região. Desta forma, após a sua publicação, acirra-se o interesse sobre o patrimônio 
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cultural na utilização turística, principalmente pela transformação de áreas de 

poucos recursos econômicos dos países da América Latina. A valorização do bem 

patrimonial associa-se, definitivamente, ao desenvolvimento econômico e social. A 

prioridade é a criação de políticas de valorização do bem histórico. Nesta norma, 

concretiza-se a importância do recorte territorial. Determinação adotada para áreas 

de graus específicos de cobertura, como para zonas de proteção da paisagem 

urbana, zonas de proteção e zonas de proteção rigorosa, esta última com uma 

gradação maior de amparo. Porém, para desenvolver o plano de desenvolvimento 

regional devem ser inseridas as particularidades regionais do turismo e as políticas 

de investimento. (IPHAN, 2012). 

- Compromisso de Brasília (1970): decorre do desdobramento da Norma de 

Quito no Brasil. Desenvolvido em um encontro de governadores, prefeitos e 

autoridades da área de cultura, de todos os níveis, para reforçar o papel do Estado 

na proteção dos bens culturais e atribuir às universidades a pesquisa histórica e a 

elaboração de inventário dos bens regionais. (IPHAN, 2012). 

- Compromisso de Salvador (1971): documento que recomenda a criação 

de leis para ampliar as ações e usos dos bens tombados, reformulando o conceito 

de ambiência, pela proteção paisagística, arquitetônica e cultural. Nele, o turismo é 

abordado, quando é salientada a necessidade de planejar a condição ideal de 

utilização e divulgação. Também há recomendação de que os órgãos responsáveis 

pela política de turismo estudem medidas que facilitem a implantação de pousadas, 

com utilização preferencial de imóveis tombados (IPHAN, 2012). 

- Declaração de São Domingos (1974): elaborada sob o auspício da OEA e 

tendo como tema a experiência na conservação e restauração do patrimônio 

monumental dos períodos colonial e republicano. Nela, foram desenvolvidas 

reflexões tendo como compêndio a Carta de Veneza (ICOMOS-UNESCO, 1964) e 

as Normas de Quito (IPHAN, 2012). Esta declaração reforça o papel da iniciativa 

privada como agente de conservação e de valorização do centro histórico. Também 

recomenda aos governos o estabelecimento de medidas legais para sua utilização 

econômica (IPHAN, 2012). 

- Carta de Restauro (Ministério de Instrução Pública, 1972): reforça que a 

obra de arte abrange qualquer época, e tem grande repercussão no Brasil. Esta 

carta, abre um leque de opções ao reforçar seu uso na lógica sócio-espacial do 

presente. Institui que deve ser feito projeto para a restauração de uma obra 
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arquitetônica após exaustivo estudo, que deve contemplar os diversos pontos de 

vista, técnico e social (IPHAN, 2012). 

- Conferência de Nara (1994): fala sobre a diversidade cultural e de 

patrimônio. Reconhece que cada sociedade tem sua cultura e seus significados e 

que é de grande importância respeitar essa diversidade de tradições.  Nela, 

encontram-se recomendações sobre conservação da Carta de Burra (1980), das 

Normas de Quito (1967) e da Carta de Atenas (1931). Todas tratam a conservação 

como uma série de medidas tomadas para assegurar as características do 

significado histórico e cultural, muitas vezes, considera necessárias as intervenções 

restaurativas e preservativas. Observa da Carta de Burra a especificidade no que se 

refere à interpretação aplicada aos materiais componentes do monumento 

arquitetônico. (IPHAN, 2012).  

O assunto restauração teve uma abordagem maior na Carta de Atenas 

(1931), na Carta de Veneza (1964), na Carta do Restauro (1972), na Declaração de 

Amsterdã (1975) e na Carta de Burra (1980), salientando que a restauração deve 

ser sempre vista de maneira criteriosa, pois se trata de uma intervenção direta no 

bem. Uma recomendação observada em todos os documentos, é que sejam 

mantidas as características históricas e artísticas, portanto, onde há a necessidade 

de uma intervenção de ampliação, esta deve ser realizada de forma que fique 

visualmente observável, o novo material ou a tecnologia aplicada. Também 

recomendam um aprofundado estudo sobre o bem antes da intervenção restaurativa 

e salientam a importância de, sempre que adequado, continuar o uso dos materiais 

de construção tradicionais.  

Já o termo salvaguarda caracteriza ações de conservação que não impliquem 

em uma ação direta sobre o bem, conforme observado na Carta do Restauro (1972). 

Porém, em 1976, na Recomendação de Nairóbi, houve uma nova interpretação do 

que seria a salvaguarda, considerando esta, uma reunião de todas as medidas de 

intervenção que assegurem a conservação, restauração e proteção dos conjuntos 

históricos e seu entorno. Com o passar do tempo, as cartas são complementadas 

por novas normas e recomendações que nos mostram outros e mais amplos 

procedimentos na preservação do patrimônio cultural. 

 Muitas cartas, recomendações e leis propõem os mesmos tipos de atitudes 

em relação ao patrimônio. Desde 1931, com a Carta de Atenas, têm sido redigidas, 

normas de conduta internacionais em relação ao patrimônio histórico e cultural. 
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Aproximadamente, 40 documentos registram a evolução do pensamento 

preservacionista. 

Com o maior desenvolvimento e integração das sociedades e também a 

ampliação do conceito de patrimônio e de turismo cultural novos contornos foram 

sendo assumidos, adquirindo um viés integrador, uma vez que esse segmento, ao 

possibilitar o contato dos visitantes com a herança cultural, reelabora o cotidiano de 

comunidades específicas, contribuindo para a difusão das culturas e para uma maior 

compreensão intercultural. (ASCANIO, 2003). 

Portanto, conclui-se que com a existência de planejamento do produto 

turístico e o envolvimento de segmentos que tenham consciência da importância da 

história de uma população, haverá desenvolvimento e integração dos residentes às 

atividades turísticas, pois passam a compreender esta nova forma de geração de 

renda, fazendo com que se sintam parte integrante dessa atividade, que é o turismo. 

Sendo assim, também é evidenciada a importância dos fatos urbanos arquitetônicos 

como elemento de resgate da memória e da cultura. 

Diante do risco da sociedade esquecer sua história, torna-se premente a 

necessidade de crescimento dos movimentos que buscam a valorização da memória 

e do patrimônio, para que não sejam perdidos os laços com o passado. 

 

3.5 Políticas públicas para preservação do patrimônio histórico edificado e o 

desenvolvimento das cidades (PAC das Cidades Históricas e Monumenta) 

 

A arte, a cultura e o patrimônio arquitetônico e histórico têm sido alguns dos 

principais alvos do turismo cultural em todo o mundo. O reconhecimento dos 

patrimônios nacionais passou a ser tema de extrema importância política e social. 

Desde o final do século passado, a preservação de monumentos obteve 

papel relevante para os diversos órgãos especializados na área de preservação e 

conservação. Devido a esta nova realidade uniram-se empresas turísticas, mídias e 

Estados em busca de um novo meio de geração de emprego e renda que auxiliasse 

na preservação dos sítios históricos e manutenção da memória local. (OLIVEIRA, 

2002). 

Entre as muitas ações promovidas pelo IPHAN, estão o Programa 

Monumenta e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades 

Históricas. Este último, objetiva preservar o patrimônio histórico do Brasil, bem como 



69 
 

valorizar a cultura e promover o desenvolvimento econômico e social. O Programa 

Monumenta busca estimular ações compartilhadas entre governo, comunidade e 

iniciativa privada através de Fundos Municipais de Preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultura que visam garantir a sustentabilidade dos centros históricos após 

as obras de restauração, revitalização, educação patrimonial e atividades de resgate 

junto a comunidades envolvidas, para que estas passem a gerenciar seu patrimônio 

e a dar   continuidade ao trabalho no o futuro. (IPHAN, 2012).  

É um programa do Ministério da Cultura, com conceito inovador, pois procura 

conjugar recuperação e preservação do patrimônio histórico com desenvolvimento 

econômico e social. Ele atua em cidades históricas protegidas pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Sua proposta é de agir de forma 

integrada em cada um desses locais, promovendo obras de restauração e 

recuperação dos bens tombados e edificações localizadas nas áreas de projeto, 

além de atividades de capacitação de mão-de-obra especializada em restauro, 

formação de agentes locais de cultura e turismo, promoção de atividades 

econômicas e programas educativos.  

Conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID e o apoio da UNESCO procurando garantir condições de sustentabilidade do 

Patrimônio. O Monumenta é implantado nas cidades a partir da assinatura de 

convênios firmados entre o Ministério da Cultura, Prefeituras e/ou Estados, mediante 

o qual se estabelecem as atribuições de cada uma das partes, os valores a serem 

repassados e os prazos de execução das obras. Para acompanhar e conduzir as 

ações do Programa são formadas equipes compostas por técnicos do município ou 

do estado em conjunto com o IPHAN. As equipes compõem a Unidade Executora de 

Projeto – UEP que recebe orientações da Unidade Central de Gerenciamento, com 

sede no Ministério da Cultura.  

Atualmente, são 26 cidades que participam do Programa Monumenta, todas 

elas foram escolhidas de acordo com a representatividade histórica e artística, 

levando em consideração a urgência das obras de recuperação. São elas: Alcântara 

(MA), Belém (PA), Cachoeira (BA), Congonhas (MG), Corumbá (MS), Diamantina 

(MG), Goiás (GO), Icó (CE), Laranjeiras (SE), Lençóis (BA), Manaus (AM), Mariana 

(MG), Natividade (TO), Oeiras (PI), Olinda (PE), Ouro Preto (MG), Pelotas (RS), 

Penedo (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), 
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São Cristóvão (SE), São Francisco do Sul (SC), São Paulo (SP), Serro (MG). 

(IPHAN, 2012). 

Entre o acervo selecionado estão centenas de monumentos como museus, 

igrejas, fortificações, casas de câmara e cadeia, palacetes, conjuntos escultóricos, 

conventos, fortes, ruas, logradouros, espaços públicos e edificações privadas em 

todas as áreas tombadas pela União. (IPHAN, 2012). 

Os recursos financeiros gerados pelas iniciativas do Monumenta em cada 

cidade são direcionados para o Fundo Municipal e usados para cobrir os custos de 

conservação do Patrimônio Histórico de cada município. Além disso, o Fundo pode 

receber recursos orçamentários do município, contrapartidas de convênios, aluguéis 

e arrendamentos dos imóveis e doações. (IPHAN, 2012).  

Estas experiências deverão ser replicadas e ampliadas com o PAC das 

Cidades Históricas. Ao ampliar o universo potencial de atuação para 173 cidades 

(entre aquelas que já têm monumentos ou centros históricos tombados, e aquelas 

em processo de tombamento), o Programa pretende estimular a organização e a 

mobilização de cada município para desenvolver projetos que possam dinamizar a 

economia e afirmar o papel simbólico dessas cidades na formação e compreensão 

do país. (IPHAN, 2009).  

O PAC das Cidades Históricas foi desenvolvido entre 1973 e 1983 e 

priorizava integrar a riqueza patrimonial às políticas de desenvolvimento econômico 

e regional, dando ênfase ao turismo. Porém, a crise financeira no país na década de 

1980, impediu a continuidade do programa e só foi retomado em 1999 com a 

implantação do Programa Monumenta, financiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e apoiado tecnicamente pela UNESCO. (IPHAN, 2009). 

Importantes ações de requalificação urbana foram realizadas pelo Programa 

Monumenta, além de outras voltadas para o fortalecimento institucional de parceiros 

governamentais, para a implantação de Fundos Municipais de Preservação, com o 

objetivo de financiar imóveis privados e para a promoção de atividades econômicas 

nas áreas sob intervenção. O PAC das Cidades Históricas é articulado pela Casa 

Civil, em parceria com Ministério da Cultura – MinC, Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional – IPHAN, Ministério do Turismo, Ministério da Educação, 

Ministério das Cidades, Petrobrás, Eletrobrás, Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, Caixa Econômica Federal – CEF e Banco do 

Nordeste do Brasil – BNB. (IPHAN, 2009). 
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Este programa, PAC das Cidades Históricas, envolve também os governos 

estaduais e municipais.  Os Planos de Ação pactuados com os municípios são 

executados pelos vários agentes governamentais e públicos.  O programa está 

aberto a todas as cidades que possuam patrimônio protegido e que elaborem planos 

de ação sólidos para enfrentar os problemas estruturais que comprometem suas 

áreas históricas. Dessa maneira, o intuito é elevar o desenvolvimento local a partir 

das potencialidades do seu patrimônio cultural, com a atuação integrada do setor 

público, privado e da sociedade em benefício da preservação. (IPHAN, 2009). 

A sociedade identifica as ações de patrimônio por meio da recuperação do 

imóvel tombado, mas agora a visão do patrimônio é investir na qualidade urbana, na 

qualidade de vida do cidadão, atuar como um vetor de desenvolvimento. (IPHAN, 

2009). 

Este programa, PAC, começou a ser praticado em 2009, quando os recursos 

foram destinados a realização de projetos apresentados por 32 cidades históricas de 

17 estados, sendo elas: Marechal Deodoro, Penedo e Piranhas, em Alagoas; 

Cachoeira, Cairu e Salvador, na Bahia; Icó, Sobral e Viçosa, no Ceará; Pirenópolis, 

em Goiás; São Luís, no Maranhão; Belo Horizonte, Diamantina, Ouro Preto e São 

João del-Rei, em Minas Gerais; Corumbá, no Mato Grosso do Sul; Belém, no Pará; 

Areia e João Pessoa, na Paraíba; Olinda, Recife e Serinhaém, em Pernambuco; 

Parnaíba e Pedro II, no Piauí; Rio de Janeiro; Natal, no Rio Grande do Norte; 

Jaguarão e Piratini, no Rio Grande do Sul; Laguna e São Francisco do Sul, em 

Santa Catarina; Santos, em São Paulo; e São Cristóvão, em Sergipe. (IPHAN, 

2009). 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Cidades Históricas tem 

como objetivos. (IPHAN, 2009): 

 

a) Promover a requalificação urbanística dos sítios históricos e estimular usos que 

promovam o desenvolvimento econômico, social e cultural. Incluem ações de 

embutimento de fiação elétrica aérea, recuperação de espaços públicos com 

acessibilidade universal, instalação de mobiliário urbano e sinalização, 

iluminação de destaque e a instalação de internet sem fio. 

b) Investir na infraestrutura urbana e social – o que vai permitir a inclusão das 

cidades históricas e seu entorno nas ações da Agenda Social do Governo 

Federal. 
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c) Financiamento para recuperação de imóveis privados subutilizados ou 

degradados. 

d) Recuperação de monumentos e imóveis públicos – que inclui a readequação de 

uso para abrigar universidades, escolas, bibliotecas, museus e outros espaços 

públicos. 

e) Fomento às cadeias produtivas locais – que prevê apoio à estruturação de 

atividades produtivas, especialmente as atividades tradicionais. 

f) Promoção nacional e internacional do patrimônio cultural representado pelas 

cidades históricas a partir do viés do turismo.                                   

 

Na Região Sul, foram incluídas no PAC Cidades Históricas, as cidades de 

Florianópolis, Itaiópolis, Joinville, Laguna e São Francisco do Sul no estado de Santa 

Catarina. Em Laguna, o Memorial Tordesilhas, Museu Anita e Casa Pinto Ulysséa, 

estão sendo restaurados já dentro do Plano de Ação. Prédios históricos como o 

Mercado Público, Museu Casa de Anita e Cine Mussi, também serão revitalizados.   

(IPHAN, 2009). 

As ações previstas do PAC Cidades Históricas em Santa Catarina buscam a 

reabilitação urbana, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da gestão 

dos municípios. Neste sentido, estão previstas ações que abrangem a formação de 

técnicos, o desenvolvimento e aplicação de instrumentos de gestão integrada, a 

recuperação, valorização e promoção do uso do patrimônio cultural, o 

desenvolvimento da infraestrutura urbana e social, a recuperação e promoção de 

usos de imóveis privados, o fomento às atividades produtivas locais e a difusão e 

promoção do patrimônio cultural. 

 Para viabilizar a execução dessas ações no estado de Santa Catarina, foram 

celebrados convênios entre o IPHAN e as prefeituras de Florianópolis e Itaiópolis, 

que somam R$ 862,4 mil, recurso que possibilitará a restauração do Museu 

Filatélico dos Correios, Teatro Armação, Sede Cultural da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e Sede do Círculo Ítalo-Brasileiro. Já Itaiópolis contratará o 

projeto de requalificação urbana do núcleo histórico do Alto Paraguaçu, o plano 

viário para as áreas históricas, o projeto de Sinalização Turística e projetos de 

restauração para 14 edificações. (PORTAL BRASIL, 2011).  

Outras ações serão desenvolvidas nos estados do Rio Grande do Sul e 

Paraná, com intuito de fornecer recursos do PAC cidades históricas. Os projetos 



73 
 

contemplados pelo braço cultural do Plano de Aceleração do Crescimento prevêem 

ao menos 153 ações que incluem desde obras de recuperação de praças, prédios e 

monumentos históricos até o trabalho de educação e conscientização de estudantes 

da rede pública voltado para a valorização do patrimônio histórico e cultural do 

estado. (IPHAN, 2012).  

O PAC Cidades Históricas, visa estimular a organização e a mobilização dos 

municípios para o desenvolvimento de projetos que garantam a manutenção das 

peculiaridades de cada cidade, realizando obras de manutenção ou restauração, e 

também, destinando as edificações para usos que justifiquem a realização dos 

investimentos. 

     



74 
 

4  RECONSTRUÇÃO DA PAISAGEM URBANA DE ITAJAÍ DO SÉCULO XVII ATÉ 
O XX6  
 

    Para compreender a paisagem atual de uma cidade é preciso retornar aos 

primórdios do processo de sua formação sócio-espacial, pois a sua paisagem foi 

sendo construída ao longo do tempo. 

Neste capítulo consta a história da cidade de Itajaí desde os primórdios de 

sua ocupação até o século XX, cujo enfoque de maior relevância foi os registros do 

patrimônio edificado, como também o retrato da cidade de Itajaí atual, no século XXI.  

  

4.1 História da Cidade de Itajaí até o século XXI 

 

Em virtude da crise vivida pelo feudalismo europeu, no século XIV, o 

continente americano, grande parte da África e da Ásia passaram a ser ocupados. A 

burguesia ansiosa por lucros possibilitou a formação de vastos impérios coloniais 

que ao se unificarem originaram os denominados Estados Nacionais. Os primeiros a 

completar a unificação foram Portugal e Espanha, que com a intermediação do Papa 

Alexandre VII, dividiu o mundo católico em dois segmentos, por meio do Tratado de 

Tordesilhas de 1494. (MENDES, VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

Neste período, o Brasil era a mais extensa colônia portuguesa, e a partir das 

Organizações Régias, definiram-se as práticas de regularidade para o traçado e 

construções de novas vilas e cidades. A ocupação das terras implicou em trazer 

novos hábitos de viver, de morar, novos costumes e adaptações dos mesmos a 

outra realidade geográfica, social e econômica. (MENDES, VERISSIMO & BITTAR, 

2010a). 

Durante os reinados de D. Manoel I e D. João III as práticas de ocupação das 

cidades sofriam a influência do racionalismo renascentista, com a implantação de  

traçados geométricos com intuito de estabelecer um zoneamento cartesiano. Os 

novos traçados de ruas e praças com grandes eixos de circulação favoreciam a 

                                                           
6
 A elaboração do texto deste capítulo teve por base a leitura de atas de ruas e bairros, disponíveis na 

Fundação Cultural Genésio Miranda Lins, textos do Professor Édson D’Ávila sobre a organização e o 
desenvolvimento da cidade de Itajaí, através de seus principais elementos de ocupação: econômicos 
e culturais, 2009, nos autores Mendes, Veríssimo e Bittar (2010), bem como no texto “A pequena 
história de Itajaí” do Prof. Edson d'Ávila -  Última revisão: 03, dezembro, 2003, Disponível em: 
<http://itajai.com.sapo.pt/enchente.html>, Acesso em: 12 jan. 2012. 

http://itajai.com.sapo.pt/enchente.html
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ação dos homens e de seus engenhos de guerra contra o povo nas ruas, antes 

protegidos por becos e vielas. (MENDES, VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

 Logo no começo da ocupação, um tipo de madeira, pau-brasil, chamou a 

atenção, dando inicio ao Ciclo extrativista da Madeira. Neste período, século XV, D. 

João III, dividiu o Brasil colonial em 14 capitanias hereditárias, doadas aos fidalgos. 

As terras catarinenses pertenciam a Capitania de Sant’ana, doada a Pero Lopes de 

Souza, que fundou os primeiros núcleos de São Francisco do Sul em 1658, Desterro 

em 1672, e Laguna em 1684. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009; MENDES, 

VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

Os motivos que deram origem às cidades são de natureza diversas. Itajaí, 

como outras cidades brasileiras, tem sua gênese relacionada, principalmente, à 

questão econômica. Os primeiros homens brancos que visitaram a região foram os 

faiscadores de ouro, atraídos pelas histórias que falavam das minas e de rios ricos 

do metal precioso. (D’ÁVILA, 1982). 

 A primeira informação disponível quanto à ocupação territorial retrata que no 

início do século XVII, quando João Dias Arzão, requer ao Capitão mor a Vila de São 

Francisco uma sesmaria para morar, mas seu intuito era buscar as minas de ouro, 

mas não obteve êxito e a família logo se retirou do local sem fazer fortuna. (D’ÁVILA, 

1982). 

Devido a sua foz, o Rio Itajaí-açu foi um atrativo para os portugueses, pois 

esta característica geográfica assemelhava-se as procuradas nas demais colônias 

portuguesas. Em 1658, chega o paulista João Dias D’Arzão, fundador de São 

Francisco do Sul, para apropriar-se de uma sesmaria – lote colonial - às margens do 

Rio Itajaí, junto à foz do io Itajaí-mirim. Neste período, não havia intenção de fundar 

um povoado, mas sim de buscar ouro, porém não se obteve sucesso.  

Outra atividade que ocupava os primeiros moradores era a construção e o 

reparo de embarcações, pelos carpinteiros da ribeira, devido à excelente mão de 

obra local e a presença de madeira apropriada para a construção naval. (D’ÁVILA, 

1982). 

A madeira foi o produto propulsor da ocupação do território e, posteriormente, 

o açúcar e a pesca. O rio sempre foi relevante para a evolução da cidade, fato que 

destaca o complexo portuário e pesqueiro, como propulsores do desenvolvimento 

urbano.  
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Quando os homens brancos vieram ocupar as terras, nelas já viviam os índios 

botocudos, do grupo Tapuia, hoje conhecidos com Caiagangues. Os índios 

roubavam e matavam os que se aproximassem das áreas do interior do Vale. À 

beira-mar estavam os índios Carijós – primitivos guaranis, índios pacíficos e de boa 

índole. Foram caçados e levados como escravos para os mercados de São Vicente 

e São Paulo. Da antiga presença dos índios ficaram os nomes de algumas 

localidades do município, como: Canhaduba, Itaipava, Limoeiro e Espinheiros. E o 

nome da cidade Itajaí. (D’ÁVILA, 1982). 

A fundação da cidade de Itajaí segue os passos das demais cidades 

brasileiras. Sua ocupação ocorreu em 1650, pelos vicentistas, devido à necessidade 

de reconhecimento do extenso litoral brasileiro, da afirmação de posse e da garantia 

da soberania portuguesa. Nesta época, o território caracterizava-se por uma 

ocupação esparsa com pontos de concentração que se estendia sempre a partir do 

mar para o interior, sendo que geralmente, a instalação ocorria em espaços com 

potencial para abrigo à navegação e com ligação para o interior.  

O nome da cidade deriva da denominação atribuída pelos indígenas ao rio 

Itajaí. A forma de escrever este nome já experimentou diversas variações, assim 

como o rio que teve diversas nomeações. A primeira menção que se conhece ao Rio 

Itajaí se encontra num trabalho do século XVII chamado "Costa do Governo do Rio 

da Prata até o Brasil", no qual há registros de que a baía era chamada pelos 

portugueses de Enseada das garoupas. 

No ano de 1696, foi detectado um filão de ouro no local que mais tarde foi 

chamado de Minas Gerais. (MENDES, VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

A decisão de 1748 do Conselho Ultramarino autoriza o povoamento das 

costas catarinenses com imigrantes açorianos. Mesmo assim, permaneciam os 

vazios entre os povoamentos vicentistas e açorianos, esparsos por todo o litoral. Um 

destes vazios era precisamente as terras da foz e as do Vale do Itajaí. Daí porque se 

incentivaria, a partir de 1823, a imigração de colonos não portugueses, 

principalmente, alemães e italianos. Assim, vieram então, os vicentistas, primeiro; os 

açorianos, depois; e, afinal, os imigrantes alemães e italianos. Dos elementos de 

outras etnias, vindos em número variável, destacam-se os africanos, suíços e sírio-

libaneses. (D’ÁVILA, 1982). 

Em 1750, D. João I é empossado e dá início a Era Pombalina. Neste mesmo 

período, Portugal e Espanha assinam o Tratado do uti possidetis, reconhecendo os 

http://itajai.com.sapo.pt/acorianos.html
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direitos de Portugal sobre os territórios a oeste do Tratado de Tordesilhas. 

(MENDES, VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

Neste mesmo ano, 1750, a prática de recepção de imigrantes foi intensificada 

no litoral catarinense trazendo imigrantes da Ilha da Madeira e dos Açores, que 

desceram e dirigiram-se para toda a costa, desde Laguna, passando por Desterro 

até São Francisco do Sul, incluindo o povoado de Itajaí. A coroa portuguesa recorreu 

a esta medida para resolver dois problemas, o excesso de população nos açores e a 

necessidade de manter domínio sobre as terras no cone-sul, mesmo sem objetivos 

econômicos.  

Até o ano de 1752 foram assentados 4 mil imigrantes, mas não obteve o 

sucesso esperado, pois as colônias deram pouco resultado (ROTHBARTH, 2003). 

Já em  1759, o Marques de Pombal determina a expulsão dos jesuítas do Brasil. 

(MENDES, VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

Na década de 1763 a capital do Brasil é transferida de Salvador para o Rio de 

Janeiro, sendo que a família real chega ao Brasil em 1808. (MENDES, VERISSIMO 

& BITTAR, 2010a). 

No entanto, a mais antiga referência a números da população itajaiense se 

encontra em requerimento datado de 1794, no qual afirma que havia mais de 40 

moradores localizados nas margens do Itajaí, enviado ao vice-rei, alegando que as 

terras eram ocupadas e protestando contra a concessão das terras que intitulavam 

desertas e incultas. Destes moradores, poucos são os registros a não ser alguns dos 

nomes e a vaga localização das suas terras. Alexandre José de Azeredo Leão 

Coutinho tinha casa e plantações nas terras do bairro da Fazenda; José Coelho da 

Rocha plantava nas terras do hoje centro da cidade, embora morasse do outro lado 

do rio; José Correia de Negreiros e Silvestre Nunes Leal Corrêa moravam em 

Canhanduba e Itaipava; e Matias Dias de Arzão tinha fazenda nas terras da Barra do 

Rio. O contingente populacional de origem africana de Itajaí é citado pela primeira 

vez em 1840, quando de um total de 1.404 almas contavam-se 163 negros, 

significando, portanto uma percentagem de onze por cento da população.7 

Mais tarde, em 1799, Joaquim Francisco de Salles e Mello, governador da 

Fortaleza de Santo Antônio de Ratones solicita uma légua de terras para a 

                                                           
7 Baseado no texto “Itajaí - A história do Município até 1962” publicado em 10  de setembro  de 2010 

no  site: <http://papa-siri.blogspot.com.br/2010/09/itajai-historia-do-municipio-ate-1962.html>.   Acesso  
em: 9 nov. 2011 

http://papa-siri.blogspot.com.br/2010/09/itajai-historia-do-municipio-ate-1962.html
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instalação de uma fábrica de açúcar às margens do Rio Itajaí-açu. Já em 1820, é 

instalada a colônia de São Thomaz de Vilas Novas por Antonio Menezes de 

Vasconcelos Drumond, tendo sua localização no atual bairro de Itaipava.  

(FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009).  

Atraídos pelas mesmas histórias, pela fartura da pesca e riquezas da terra 

outros permaneceram no local e requereram as terras para plantar e iniciaram o 

povoamento. A este vieram se juntar pessoas vindas do Desterro (Florianópolis), de 

São Miguel, de Porto Belo, de Armação do Itapocorói, de São Francisco e 

Paranaguá. Destes moradores, muito pouco se guardou a não ser alguns nomes e a 

vaga localização de suas terras, figura 07. (D’ÁVILA, 1982). 

 

Figura 07 - Mapa das Sesmarias de Drumond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor (2012), elaborado a partir de informações obtidas em Pequena 
história de Itajai de autoria de Edison D’Ávila (1982) 

 

As primeiras referências do Porto datam de 1816 e foram registradas por 

Paulo José Miguel de Brito na sua obra "Memória Política da Capitania de Santa 

Catarina", editada em Lisboa em 1829. (D’AVILA, 1982). 

Nestas terras eram plantadas mandioca, aipim, milho, feijão, cana, batata-

doce e arroz; além do algodoeiro, pois com o algodão, eram fiados em casa, os 

panos para a vestimenta diária. Também pescavam muito a guaivira, os bagres, as 
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tainhas e os robalos; a pesca era quase toda no rio, poucos se dispunham a pescar 

no mar. Outra atividade que muito ocupava estes primeiros moradores de Itajaí, era 

a construção e o reparo de embarcações; atividade cumprida pelos chamados 

carpinteiros da ribeira. Além da excelente mão-de-obra que aqui existia, a nossa 

região era muito conhecida pela boa madeira, apropriada para a construção naval.8 

Em 1820, Antônio Menezes de Vasconcelos de Drumond, filho de tradicional família 

do Rio de Janeiro, em virtude de problemas políticos, foi aconselhado a mudar de 

ares, quando decidiu visitar a Capitania da Ilha de Santa Catarina, inteirando-se dos 

negócios do governo e soube das terras sem benfeitorias e apropriadas para o inicio 

da colonização.  Assim, seguiu para Itajaí e deu início à colônia de São Tomás de 

Villanova, sendo que em 1821, recebeu ordens para retornar ao Rio de Janeiro, pois 

o Rei determinou o término de sua missão. (D’ÁVILA, 1982). 

A decisão do conselho Ultramarino, autorizando o povoamento das costas 

catarinenses com imigrantes açorianos, não obteve sucesso, pois havia muitos 

vazios entre os povoados vicentistas e açorianos. Fato que estimulou, no ano de 

1823, a vinda de imigrantes não portugueses, principalmente, alemães e italianos. 

O comerciante Agostinho Alves Ramos, morador da província de Santa 

Catarina, adquiriu de José Coelho da Rocha, um terreno situado na margem direita 

do rio, junto ao local de costumeiro reparo das embarcações, chamado de Estaleiro. 

Tornou-se um líder na comunidade, participando da comissão que se encarregou da 

construção da primitiva Capela e redigindo a carta para o Bispo do Rio de Janeiro 

para a criação do Curato, em 1824. No ano de 1833, passou a condição de 

Freguesia, desligando-se da Vila de São Francisco e integrando ao município de 

Porto Belo, semente da futura cidade de Itajaí. Também foi o fundador da primeira 

escola pública no ano de 1835. (D’ÁVILA, 1982). 

A Vila do Santíssimo Sacramento de Itajaí não passava de uma colônia de 

pescadores, local onde também se avultava o comércio da madeira, cada firma 

possuía o seu próprio veleiro para transporte da mercadoria para as praças do Rio 

de Janeiro e Santos. (D’ÁVILA, 1982). 

O Brasil é elevado a Reino Unido a Portugal e Algarves. (MENDES, 

VERISSIMO & BITTAR, 2010 a). 

                                                           
8
  Baseado no texto “Itajaí - A história do Município até 1962” publicado em 10  de setembro  de 2010 

no  site: <http://papa-siri.blogspot.com.br/2010/09/itajai-historia-do-municipio-ate-1962.html>.   Acesso 
em: 9 nov. 2011 

http://papa-siri.blogspot.com.br/2010/09/itajai-historia-do-municipio-ate-1962.html
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No início do século XIX, já eram encontrados, junto aos sesmeiros que aqui 

haviam se estabelecido, pequenos lavradores e pescadores vindos de Paranaguá, 

São Francisco do Sul, Armação do Itapocorói, Porto Belo e Desterro. Entretanto, em 

05 de fevereiro de 1820, Antônio Menezes de Vasconcellos Drumond recebeu 

ordens do Ministro do Rei D. João VI - Tomás Antônio de Villanova, de Portugal - 

para estabelecer uma colônia em terras da região, figura 18. Desta forma, montou 

um engenho de serrar madeira e um pequeno estaleiro, além disso, iniciou a 

plantação de milho e feijão, construiu o primeiro barco, São Domingos, que viajou 

em direção ao Rio de Janeiro, levando um carregamento de cereais e taboado. Em 

virtude da revolução de 26 de fevereiro de 1821, Vasconcellos Drumond recebeu 

ordem do Reino, para suspender as obras e regressar para a Côrte. E o coronel 

Agostinho Alves Ramos o sucede e transforma o curato em freguesia e cria a 

Cadeira das Primeiras Letras, em 1835. 

Em 1821, D. João retorna a Portugal e D. Pedro assume o governo como 

Príncipe Regente e Proclama a República em 7 de setembro de 1822. (MENDES, 

VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

Por volta de 1822, chegou a Itajaí procedente da ilha do Desterro, Agostinho 

Alves Ramos com sua mulher. De origem portuguesa, Agostinho Alves Ramos muito 

contribuiu para a construção de Itajaí. Adquiriu terras de José Coelho da Rocha, 

edificando sua casa em 1823.  

A casa de Agostinho Alves Ramos, figura 08, era uma obra de incomparável 

valor histórico é uma das poucas casas que exemplificam a arquitetura do período 

colonial no município Seu valor histórico ultrapassa qualquer outra obra existente em 

Itajaí, mas não é rica em trabalhos arquitetônicos.. Era uma casa com dois 

pavimentos, a única então construída de pedra, tijolo e cal. As paredes internas 

eram de taipa (pau a pique), amarradas com ripas e revestidas de barreado; uma 

das quatro casas assim edificadas neste período na cidade. Situada na Rua Lauro 

Muller, ladeada à direita pela residência de Félix Busso Asseburg, e à esquerda, na 

esquina com a Praça Vidal Ramos, uma casa baixa na qual se instalou uma 

Farmácia - Farmácia Santa Terezinha. Hoje, da casa sobra apenas a parte térrea, 

pois a área demolida foi a do sobrado nos anos de 1920. Encontra-se sem nenhum 

atendimento de preservação, como muitas das obras que contam a história da 

http://itajai.com.sapo.pt/drumond.html
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cidade. Das cinco portas térreas, somente três continuam abertas ao público. Duas 

delas funcionam como salão de cabeleireiro; a outra, um bar.9 

 

Figura 08 -  Casa de Agostinho Alves Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ilustração de Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

Mas, foi a partir de 1823, que o povoado passou a ser organizado por 

Agostinho Alves Ramos, sendo que no ano de 1824 é fundado o Curato do 

Santíssimo Sacramento do Itajaí e o primeiro logradouro público da cidade, 

chamado de Estaleiro. Local onde foi construída a Capela do Santíssimo 

Sacramento, atual Igreja Nossa Senhora das Graças, com o cemitério em anexo. 

(FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

Com a abdicação ao trono de Portugal por D. Pedro, inicia-se então o período 

regencial. (MENDES, VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

Em 12 de agosto de 1833, o povoado foi elevado a Paróquia - Paróquia do 

Santíssimo Sacramento, cujo presidente da Província de Santa Catarina era 

Feliciano Nunes Pires. Em março de 1834, com a morte de frei Pedro Antônio Agote, 

assume a paróquia de Itajaí o seu segundo vigário, Francisco José de Souza.  É 

                                                           
9
 Texto elaborado a partir de informações disponibilizadas no site soupapasiri - “Patrimônio Histórico - 

Parte 01” Disponível em: <http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-
itajai.html>.Acesso em: 12 nov 2011. 
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importante ressaltar a característica presença da igreja no fortalecimento da 

ocupação, pois esta desempenhava um importante papel socioeconômico e cultural 

com uma influência que superava a de outras instituições, inclusive as 

governamentais.  

Foi estabelecido no ano de 1835 o primeiro plano de colonização do Vale do 

Itajaí, com a Lei Provincial nº11, de 5 de Maio, com esta lei foi estabelecido os 

direitos e deveres dos colonos , bem como a divisão das terras em lotes. Ordenava 

também a criação de dois núcleos, um no grande Itajaí-açu e o outro no pequeno rio, 

o Itajaí-mirim, cada um com dois arraiais. Agostinho Alves Ramos foi nomeado para 

organizar e supervisionar estes lotes, sendo sucedido por João Dias da Silva Mafra, 

deputado da Assembleia Provincial. (ROTHBARTH, 2003). 

Pela lei provincial n ° 9, de 15 de abril de 1835, foi criada a primeira escola 

pública de Itajaí. No mesmo ano, Agostinho Alves Ramos foi eleito o primeiro 

deputado da Assembléia Provincial. Em 1837, Francisco José das Neves, foi 

nomeado o primeiro professor primário de Itajaí e em 28 de maio do mesmo ano foi 

substituído interinamente por Antonio Joaquim Ferreira. Em 1843, assume a direção 

da Paróquia do Santíssimo Sacramento o padre espanhol Francisco Hernández. 10 

Em 1840, D. Pedro dá o golpe da maior idade, assume o trono e o Brasil torna-se o 

maior produtor mundial de café. (MENDES, VERISSIMO & BITTAR, 2010a). 

Em 1843, na cidade havia apenas um pequeno palhabote, "Sete de Abril", 

que pertencia ao major e depois coronel Agostinho Alves Ramos, que fazia viagens 

para Desterro, e grande número de canoas, de variados tamanhos, destinadas à 

pesca e viagens aos Rios Itajaí-Açú e Mirim e para pesca no mar. Em todo o atual 

perímetro urbano, contavam-se umas cinquenta casas, entrando nesse número 

pequenos ranchos miseráveis, cobertos de palha, de um só compartimento, com 

paredes feitas apenas de ripas fincadas juntas umas das outras. Todas as casas, 

exceto a do major Agostinho que era construída de pedra, tijolos e cal, tinham as 

paredes externas de taipa, isto é: de pau-a-pique, amarrado com ripa, barreadas, 

sendo que só três ou quatro eram caiadas. Não havia nenhuma casa com paredes 

externas de tábuas, porque não havia engenhos de serras. 

                                                           
10

  Baseado no texto “Itajaí - A história do Município até 1962” publicado em 10  de setembro  de 2010 
no  site: <http://papa-siri.blogspot.com.br/2010/09/itajai-historia-do-municipio-ate-1962.html>.   Acesso  
em: 9 nov. 2011 
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 Anos depois, Pedro Müller, pai de Lauro Müller, se ocupava de serrar 

madeira à mão. No entanto, o primeiro a montar um engenho de serrar madeiras em 

Itajaí foi um francês, que veio de Tijucas, de nome José Bosfire. 

O major Agostinho tinha uma olaria no sopé do último morro que fica à 

esquerda de quem vai pela atual Av. Antonio Heil para Brusque. Mas, a telha era 

muito ruim e quem queria boa telha mandava buscr em Paranaguá, porém a alto 

custo. Nesta época, nas ruas Lauro Müller e Pedro Ferreira havia apenas 14 casas, 

sendo quatro na Lauro Müller e 10 na Pedro Ferreira, próximas umas das outras. 

Essas 14 casas estavam assim dispostas, não porque obedecessem ao 

alinhamento, pois nem se falava em arruamento, mas porque todas davam frente 

para o rio. Nas imediações da Matriz, existiam uns alicerces, de pouco mais de meio 

metro de altura, construídos por um preto, escravo do major Agostinho, de nome 

Simeão, para a igreja e uma meia-água muito pequena, de taipa, sem reboco, 

coberta de telha, sem forma exterior de templo, era conhecida por "casinha de 

Nossa Senhora", porque agasalhava uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, 

sendo que o cemitério ficava ao fundo.  

As outras trinta e casas estavam espalhadas pela vasta planície, nos lugares 

mais enxutos e menos baixos. Por entre as casas nos terrenos ao sul da povoação, 

já conhecidos por "fazenda" residia numa boa casa caiada de propriedade da Sra. 

Felícia Alexandrina Leão Coutinho. Possuía muitos escravos, tinha grande cafezal, 

muitas laranjeiras, extensas roças, um engenho de fazer farinha de mandioca e um 

de moer cana e fabricar açúcar. 

Na década de 1850, na região próxima a foz do Rio Itajaí, a configuração 

apresentada pelas ruas, assim como as das demais povoações brasileiras, são 

marcadas pela linearidade e irregularidade, ruas tortas, esquinas em ângulos 

diferentes, com variação na largura dos logradouros. As vias ainda eram margeadas 

por casarios próximos, que geralmente se dispunham em direção a um ponto de 

interesse comum. As vias mais importantes eram a Lauro Muller (antiga Rua D”Edu) 

e Pedro Ferreira, as únicas com residências, sendo 14 na primeira e 10 na segunda.  

Em 26 de janeiro de 1850 falecia em Itajaí, Dna. Ana Ramos; natural de 

Peniche, Portugal, esposa de Agostinho Alves Ramos, organizador do povoado de 

Itajaí. Ano em que a igreja de Itajaí ruiu e as imagens foram recolhidas à casa do 
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coronel. Sabe-se que em 1859 a reconstituição da antiga igreja ainda não estava 

concluída.11  

O desenvolvimento da cidade ocorreu apenas após o início da Colônia de 

Blumenau, em 1850. Quando as casas de comércio, agentes de navegação extra-

provinciais e bancos estrangeiros estabeleceram-se na cidade em virtude do Porto 

de Itajaí, estes estabelecimentos chegaram a controlar toda a distribuição dos 

produtos importados e se encarregavam do transporte das mercadorias locais. 

Como eram os representantes dos produtos europeus, beneficiou a importação 

necessária para a indústria e, como agentes bancários, ajudaram a suprir o 

deficiente sistema financeiro global. (ROTHBARTH, 2003) 

No mesmo período foi construído um galpão para a recepção de imigrantes 

europeus por Dr. Hermann Blumenau, fundador da cidade de Blumenau, fato que 

favoreceu a expansão da cidade no sentido da barra do rio. Em 16 de julho de 1853, 

falece em Itajaí Agostinho Alves Ramos. (ROTHBARTH, 2003) 

  É importante ressaltar que foi a partir do final da década de 1850 que iniciam 

as mudanças políticas e administrativas na cidade. Em 1859, a Paróquia do 

Santíssimo Sacramento foi elevada à categoria de Vila, e no ano seguinte, 1860, o 

município de Itajaí foi oficialmente fundado. Fato que acelerou o desenvolvimento 

das atividades portuárias uma vez que não estaria mais subordinada a Câmara 

Municipal de Porto Belo. Em 1868 é criada a comarca de Itajaí e, em 1876, ela é 

elevada a categoria de cidade.  

Em 1865 foi construída a primeira estrada ligando a Colônia Blumenau à 

Barra do Rio Itajaí, seguindo o mesmo traçado da atual Rodovia Jorge Lacerda. Pela 

lei n.° 603, de 13 de abril de 1868 é criada a comarca de Itajaí, sendo seu primeiro 

juiz o Dr. Joaquim da Silva Ramalho. É nessa ocasião que se constitui a Câmara 

Municipal e a implantação do Pelourinho - símbolo de aplicação da justiça e do 

poder local.  

Uma das principais atribuições da Câmara era a elaboração do Código de 

Postura que funcionava como uma espécie de Lei Orgânica Municipal. No Artigo 120 

do Código de Postura, ficou estabelecido que os proprietários que serão obrigados a 

                                                           
11 Baseado no texto “Itajaí - A história do Município até 1962” publicado em 10  de setembro  de 2010 

no  site: <http://papa-siri.blogspot.com.br/2010/09/itajai-historia-do-municipio-ate-1962.html>.   Acesso  
em: 9 nov. 2011 
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calçar suas testadas com oito palmos de largura seguindo o nivelamento da rua e 

que os contraventores serão multados. Neste período, mesmo com o Código de 

Postura, a população tentava burlar a lei. Em 1 ° de maio de 1876 Itajaí é elevada à 

categoria de cidade.12  

As casas comerciais de maior porte pertenciam às famílias Malburg, 

negociante de madeira, setor de importação e exportação, representação de 

companhias de navegação e de bancos, já a Konder, enriqueceu com a exportação 

de madeira e mais tarde, tornaram-se agentes do Banco Nacional do Comércio e do 

Banco Alemão Transatlântico. (ROTHBARTH, 2003). 

A cidade sofrera várias enchentes, mas foi a de 1880 a maior de todas as 

enchentes de que se tem registro, sendo a que gerara o maior prejuízo, pois 

interrompeu o fluxo das mercadorias para o Porto, por meio da Rua Pedro Ferreira e 

Blumenau, principal via de transbordo das atividades portuárias da época.  

Choveu por três dias contínuos, sendo que a chuva cessou e, à tarde chegou 

à notícia de que o Rio Itajaí-mirim, represado pelo Itajaí-açu, ganhara novo leito 

seguindo pelo traçado da hoje Rua Brusque em direção à Vila. Este fato gerou a 

construção de um novo acesso para o Porto, a Rua Tijucas, cujo intuito foi 

restabelecer o fluxo das cargas que entravam e saiam na Colônia Blumenau. De 

acordo com o Desembargador Fontes essa enchente passou a ser um marcador do 

tempo na história de Itajaí, pois era apontada como referência nas conversas de 

outrora, nas quais mencionavam: 'Antes da enchente grande', 'no tempo da 

enchente grande’; ‘depois da enchente grande. (ROTHBARTH, 2003; D’ÁVILA, 

1982). A tragédia comoveu a comunidade catarinense e a nacional.  

O próprio Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz fizeram especial oferta em 

dinheiro ao Presidente da Província para fazer frente às despesas com a 

reconstrução de todo o Vale semi-destruído. Assim como, Cruz e Souza, o insigne 

poeta catarinense ofereceu à Sociedade Dramática "Fraternal Beneficente", do 

Desterro, a poesia "Saudação", por ocasião do espetáculo dado em favor das 

vítimas da inundação de Itajaí. (D’ÁVILA, 2003). 

                                                           
12 Baseado no texto “Itajaí - A história do Município até 1962” publicado em 10  de setembro  de 2010 

no  site: <http://papa-siri.blogspot.com.br/2010/09/itajai-historia-do-municipio-ate-1962.html>.   Acesso  
em: 9 nov. 2011 
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Algumas edificações relevantes para a história da sociedade desta cidade já 

foram demolidas, mas suas imagens foram registradas pela artista plástica 

Lindinalva Deóla da Silva e suas características foram descritas por Edison D’Avila. 

Dentre elas estão:  

 

 Bar Dinamarca 

Figura 09 – Bar Dinamarca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

A casa foi construída ao final da década de 1870 do século passado, na rua 

Pedro Ferreira, esquina com a rua Dr. José Bonifácio Malburg, onde está o Edifício 

Genésio Miranda Lins, por José Pereira Liberato, comerciante, presidente da 

Câmara Municipal e chefe político liberal ao tempo do Império. Na pintura de Hugo 

Galgan, "Vista de Itajahy", de 1884, aparece à construção de linhas arquitetônicas 

simples, segundo estilo luso-brasileiro muito comum no século XIX.  

A edificação feita sobre a rua lateral, sem recuo, ensejou memorável 

pendência judicial entre o proprietário liberal e a Câmara conservadora, de que 

resultaria a extinção da Comarca de Itajaí em 1880, como retaliação do governo 

liberal da Província de Santa Catarina à municipalidade que lhe era adversária.  

A fachada principal apresentava cinco janelas de vergas retas, com vidraças e 

bandeiras também de vidro; e a porta principal entre a terceira e quarta janela. As 
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janelas e esta porta eram encimadas por cimalhas de massa, bem como a base do 

pequeno beiral.  

A construção tinha cobertura em duas águas, com telhas de barro, tipo capa e 

canal. Após a morte de José Pereira Liberato em 1885, herdou o imóvel seu filho 

Emanoel Pereira Liberato, destacado republicano e federalista. Em 1887, na sala de 

visita, foi fundado o "Club Republicano Federalista de Itajahy", de que foi primeiro 

presidente o próprio Emanoel. Durante os dramáticos eventos da Revolução 

Federalista de 1893, na casa tiveram lugar importantes acontecimentos de que 

participaram os chefes federalistas locais e o General Gumercindo Saraiva, 

comandante do exército maragato. A viúva de Emanoel Pereira Liberato, depois, 

desfez-se da propriedade que, em 1938, passou a ser a primeira sede do Posto de 

Saúde até 1947. Já era então proprietário o ex-prefeito Francisco de Almeida. Em 

1951, ali se instalou a brasileira, mas dinamarquesa por adoção, Marta D. 

Kristensen, com o "bar Dinamarca".  

O local se tornou referência obrigatória dos boêmios da cidade e ponto de 

encontro de marujos de todas as partes do mundo. A decoração tipicamente 

marítima do bar, o bom gosto da proprietária, o ar de liberação e a peculiaridade dos 

frequentadores compunham o cenário marcante do caráter portuário e 

internacionalista de Itajaí. Com a demolição do prédio no fim dos anos de 1970, para 

dar lugar ao espigão de gosto duvidoso, desaparecia do espaço urbano o mais 

afamado recanto da boemia itajaiense. 13
  

Em 1884 circulava o primeiro jornal deste município, o "Itajahy" dirigido pelo 

professor João da Cruz e Silva, apenas 3 números foram publicados. Em 1886 foi 

editado o segundo jornal de Itajaí, "A Idéia", dirigido por Eduardo Miranda e 

Tranqüilo da Silva, mas teve muito pouca duração. (ROTHBARTH, 2003). 

Em 1887, as ideias republicanas foram difundidas e o Clube Republicano 

Federativo de Itajahy, foi fundado. (ROTHBARTH, 2003). 

O perímetro da cidade atingia dois quilômetros, a contar da Igreja Matriz, para 

todos os lados, exceto para o rio que ficava a uma pequena distância;  as poucas 

                                                           
13

 Texto referente ao Bar Dinamarca baseado no escrito de Edison D'Ávila (Itajaiense, museólogo, historiador, 

professor da UNIVALI e diretor do Museu e Arquivo Histórico de Itajaí/Fundação Genésio Miranda Lins, sócio do 
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica e membro do 
Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina). Resgate Histórico e Cultural das Memórias do Cotidiano. 17 
de fevereiro de 2010 Patrimônio Histórico - Parte 01, Disponível em: 
<http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html> Acesso em: 12 nov.2011. 
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casas, pequenos ranchos miseráveis que, além de serem cobertos por palha, 

compunham-se de um só compartimento com paredes feitas apenas de ripas 

fincadas junto as outras. Por entre as casas, algumas eram rodeadas de algodoeiras 

(fiava-se algodão e tecia-se um pano muito forte e muito apreciado que se chamava 

riscado da terra), viam-se extensos brejos, cuja vegetação alterosa e inextricável, em 

certos pontos, pareciam nunca ter sido drenados completamente, vários caminhos e 

trilhos tortuosos em inúmeras direções; havia meia dúzia de engenhos  para a 

produção de farinha de mandioca; grupos de cafezeiros, laranjeiras e bananais; 

roças de mandioca, feijão e milho, capoeiras de todas as alturas. As roças e quintais 

das casas não tinham cercas14. (D’ÁVILA, 2010). 

 Em 3 de janeiro de 1887, foi inaugurado o Hospital S. Beatriz (mais tarde 

sanatório para doenças pulmonares). O nome foi uma homenagem à esposa do 

então presidente da Província de Santa Catarina, Francisco José da Rocha, 

apelidado de Bacalhau, seu provedor foi Nicolau Malburg, a renda para a sua 

construção foi obtido por mrio de uma taxa de 100 réis por dúzia da madeira 

exportada. (ROTHBARTH, 2003). 

Por ocasião da lei Áurea, em 1888, os escravos foram libertados, no entanto, 

alguns permaneceram trabalhando com remuneração, junto aos seus próprios ex-

proprietários, como no caso de vários que seriam a família Asseburg. Nestes 

tempos, as notícias de âmbito federal, fervilhavam, a imprensa publicava notícias 

sobre as atividades do Imperador, sua viagem para tratar a saúde e a permanência 

de sua filha Isabel, pela terceira vez, como regente do Império. (ROTHBARTH, 

2003). Em 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada. 

Em 28 de abril de 1895 fundava-se a Sociedade Atiradores e em 21 de março 

de 1897 a Sociedade Guarani, na esquina com a Rua Guarani (atual Rua José 

Bonifácio Malburg) com a Rua D. Pedro II ( atual Rua XV de Novembro). No mesmo 

ano, em 15 de junho, era inaugurado o primeiro serviço de abastecimento de água 

da cidade, sendo prefeito o Dr. Pedro Ferreira e Silva. (ROTHBARTH, 2003)  
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 Informação baseada no texto “Historia & cultura: Historia de Itajaí”, disponível em: 

<http://www.brasilturismo.com/sc/itajai/historia.php>. Acesso em: 09 nov. 2011. 
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 Casa Asseburg 

 

Figura 10 – Casa Asseburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 
 

 O prédio da casa Asseburg, localizado na Rua Lauro Muller, é uma 

construção baixa em alvenaria de tijolos em estilo eclético, típico dos edifícios do 

final do século XIX e começo do século XX, caracterizado por elementos 

neoclássicos. Foi construída em 1866 pelo emigrante Guilherme Asseburg, que 

chegou ao Brasil em 1862. A Empresa Asseburg & Cia, originou-se da Casa 

Comercial fundada em 1866. Nos primeiros anos deste século, devido ao 

desenvolvimento das suas atividades, a Empresa foi expandindo a sua área 

construída ao longo da Praça Vidal Ramos até a Rua República Argentina. Esta 

expansão foi concluída em 1918, com a construção da fachada do prédio para o Rio 

Itajaí-Açu.  

A casa Asseburg é um exemplar dos raros ainda em Itajaí de construção 

comercial do século XIX, nela funcionou a sede da mais próspera empresa 

comercial de Santa Catarina no final do século passado; foi sede do primeiro 

Consulado da Alemanha no Vale do Itajaí (1899 a 1904) e do Consulado da 

Argentina e Uruguai. 
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Hoje, tentando sobreviver à especulação comercial, encontra-se com uma 

parte demolida e noutra, o mais antigo Bar da cidade - o Trud's Bar. 15 

 

 Casa Lauro Müller 

 

Figura 11 – Casa Lauro Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

A casa Lauro Müller permaneceu até quase a metade deste século como 

escritório da firma Konder e da Usina de Açúcar Adelaide que a sucedeu. Foi uma 

das primeiras edificações de Itajaí que deram ares de vila.  

O prédio de um pavimento, sem qualquer preocupação com estilo, possuia 

frente ampla, telhado de duas águas, janelas e portas voltadas para a antiga rua da 

praia, denominada hoje de Lauro Müller. Uma parte da edificação era utilizada como 

casa de negócios e a outra acolhia a família. Ao fundo havia um quintal que fazia 

limites com a atual rua XV de Novembro.  

                                                           
15

 Texto baseado nas informações descritas por Juarez José Vanni Muller (Engenheiro agrônomo, 
Presidente da Confederação Latino-Americana de Horticultura, pesquisador da EPAGRI com vários 
livros publicados e Ex Presidente do Conselho Municipal de Cultura),. Histórico e Cultural das 
Memórias do Cotidiano de 17 de fevereiro de 2010. Patrimônio Histórico - Parte 01. Disponível em : 

<http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>. Acesso em: 12 nov..2011. 
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De risco singelo e sem quaisquer preocupações com estilo, mais para 

comprida do que larga, a Casa Lauro Müller, conforme  tudo indica, foi residência da 

família de Pedro Müller, imigrante alemão que, nos meados do século XIX, 

transferiu-se para a freguesia do Santíssimo Sacramento de ltajaí. No entanto, 

Lauro, ainda quase adolescente, foi tentar a vida na Capital do Império, Rio de 

Janeiro.  

No último quartel do século passado, a casa foi vendida a Marcos Konder, na 

qual acomodou a esposa, Adelaide Flores, e os nove filhos que foram nascendo. 

Uma parte da edificação era utilizada como casa de negócios e escritório do velho 

Konder. A outra parte acolhia a família.  

Ao lado dessa casa existia outra de características semelhantes na qual Dona 

Amélia Müller dos Reis, irmã de Lauro, residia e mantinha uma escola da qual era a 

única mestra. Nessa escola estudou Adelaide Konder quando menina. Na época, a 

Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição - hoje Vidal Ramos, acolhia o 

coração da localidade. Quem, à época, se postasse diante da capela de costas para 

o rio teria a visão de quatro esquinas. À esquerda, mais próxima, aquela ocupada 

pelos Asseburg que incluía o prédio que depois se tornou propriedade da família 

Currlin. Mais à frente, as edificações da família Bauer, à direita, beirando o rio, os 

Malburg e, acima, a propriedade do Major José Henrique Flores, sogro de Marcos 

Konder.  

Seus traços permanecem até hoje, fazendo-a capaz de ser vista, admirada e 

querida por futuras gerações. 16  

                                                           
16

 Texto escrito por Dr. Antônio Carlos Konder Reis. Resgate Histórico e Cultural das Memórias do 
Cotidiano de 17 de fevereiro de 2010 Patrimônio Histórico - Parte 01: Disponível em: 
<http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>. Acesso em: 12 nov..2011. 
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 Casa Konder 
 

Figura 12 -  Casa Konder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

Em 1897, Marcos Konder não viveu a alegria de inaugurar a casa que fizera 

construir para residência sua e da família, no lado esquerdo da Rua da Praia, hoje 

Lauro Müller, em local quase defronte ao prédio onde residia e mantinha sua firma 

de importação e exportação. Naquele mesmo ano, faleceu no porto de Hamburgo ao 

fim de penosa viagem que fazia em busca de saúde. A casa foi, de fato, inaugurada, 

quando seu corpo embalsamado, voltou a Itajaí para ganhar sepultura.  

A casa Konder, que hoje acolhe parte das instalações da Caixa Econômica 

Federal, era, para a época, um prédio majestoso de dois pavimentos, construído em 

estilo das casas senhoriais do Vale do Reno, aonde nascera o seu dono na aldeia 

de Schweich, situada à margem de um dos seus tributários, o Mozel. Para a época, 

a Casa Konder era monumental: à frente, uma grande porta ladeada por duas 

grandes janelas a cada lado - aberturas dos dois grandes salões de recepção, 

separados pelo vestíbulo. Em seguida, à esquerda, o escritório, uma ampla sala de 

refeição abrindo-se para uma grande varanda. À direita dois quartos.  

No pavimento superior, cinco amplos dormitórios. No prolongamento da 

varanda, uma construção mais simples acolhendo a cozinha, um grande banheiro e 

demais compartimentos de serviço. A fachada frontal e lateral ostentava nichos com 
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estátuas, sendo que a primeira possuía no pavimento superior uma bela sacada de 

estrutura metálica. Essa casa, construída pelo mestre de obras Roenick, foi 

reformada e ampliada em 1929 pelo arquiteto Kaulich.  

Primeiro pintado de marrom claro, depois de rosa, a Casa Konder é uma das 

grandes testemunhas, ainda que estática, das glórias, alegrias e lágrimas da 

comunidade itajaiense. 

O século XIX registrou importantes mudanças no mundo e no Brasil. 

Enquanto na Europa a Revolução Industrial alterou todo o Panorama Social e 

Econômico do continente, no Brasil, a chegada da Família Real, a Abertura dos 

Portos, a Independência, o Segundo Reinado, a Industrialização, o café e a chegada 

dos imigrantes, entre vários outros fatores, introduziram inovações que identificam o 

século passado. O ecletismo é a expressão arquitetônica deste período, em especial 

das últimas décadas do século XIX.  

No Sul do Brasil, onde a imigração de alemães, italianos e poloneses foi mais 

intensa, registra-se importante contribuição dos países de origem destes imigrantes 

na arquitetura eclética regional. Dentre essas contribuições, talvez a mais notável 

seja a proporcionada por grandes casarões dotados de frontões imponentes 

voltados para a rua principal.  

Dentre outras cidades, Itajaí guarda conjunto de edifícios ecléticos, 

representados pela "Casa Malburg", "Casa Burghardt" e "Casa Konder". Todos 

possuem como característica comum os frontões ornamentados, apresentando 

fachada para a então rua principal, mas sem descuidar de ampla paisagem para o 

rio, onde atracavam os navios e desenvolvia-se o comércio. Enquanto a Casa 

Konder é mais austera, neo-clássica, as casas Burghardt e Malburg, impõe-se com 

dimensões, curvas e ornamentos que até então as cidades brasileiras haviam visto 

apenas nos frontões das igrejas. 17 
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 Texto baseado em informações descritas por Antônio Carlos Konder Reis (Itajaiense, bacharel em 

Direito e Museologia, Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador do Estado, Senador). 
Resgate Histórico e Cultural das Memórias do Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010 Patrimônio Histórico 
- Parte 01. Disponível em: < http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-

itajai.html>.  Acessoem: 12 nov. 2011. 
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 Casa  Burghardt 

 

Figura 13 – Casa Burghardt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

A Casa Burghadt, edificada em 1904, mais antiga que a Malburg, evidencia 

um modelo que serviu de base para a segunda. Possui a fachada ornamentada com 

motivos clássicos e quatro frontões, um em cada lateral do edifício, influência sem 

dúvida da arquitetura urbana germânica. No pavimento térreo, a ornamentação se 

inspira em modelo clássico, imitando uma parede de pedra, no segundo pavimento 

"o plano nobre" é ornado com sequência de pilastras gêmeas e o terceiro pavimento 

é formado por poderoso frontão que lembra o barroco da arquitetura religiosa luso-

brasileira. Internamente o edifício é esmerado, guardando decoração de paredes, 

pisos, forros e esquadrias, além de generosa vista para o Rio Itajaí-Açú. Trata-se de 

um dos mais expressivos edifícios ecléticos de Santa Catarina, com importância 

redobrada por estar inserido no conjunto urbano da Rua Lauro Muller/Pedro Ferreira, 

marco do nascimento e do desenvolvimento de Itajaí. 18 

Em 1904, foi inaugurada a Escola Alemã, uma antiga aspiração da colônia em 

Itajaí, na qual os filhos dos alemães foram estudar. O Colégio Paroquial São Luiz 
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 Texto escrito por Dalmo Vieira Filho (Ex-Diretor de Patrimônio Cultural do Estado de Santa 
Catarina, arquiteto, professor da Universidade Federal de Santa Catarina)  
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(atual Colégio São Jose) inicia suas atividades no ano de 1909. (ROTHBARTH, 

2003) 

Em 1906, as obras do Porto de ltajaí  já atingiam a margem direita do rio, hoje 

Avenida República Argentina, a área onde iníciaram a construção dos trapiches. 

Antes, em 1902 foi construído o Farol de Cabeçudas, que baliza a entrada da barra 

do Rio Itajaí-açu   

A iluminação elétrica foi inaugurada em 1910 na cidade, da qual era 

concessionário Max Puetter, a firma proprietária da empresa pertencia a Félix Busso 

Assebürg. 19 

Em 1911, outra enchente assola o município. Os prejuízos foram 

parcialmente cobertos por verbas federais e municipais e, por subscrições públicas, 

das quais participou, inclusive, o jornal "O Estado de S. Paulo". No mesmo ano, em 

24 de junho, fundava-se em Itajaí a Loja Maçônica "Acácia Itajaiense", seus 

fundadores foram: Adolfo Walter da Silva Schiefler, Alcibiades Rotoli, Américo da 

Silveira Nunes, Alexandre Justino Régis, Alois Fleischmann, Antônio Lopes de 

Mesquita, Castor Casares Arias, José Felipe Geraldo, João Mariano Ferreira Júnior 

e Max José Schirmann.  

Em 17 de dezembro de 1912, deu-se o nome de Navegantes ao povoado do 

outro lado do Rio, até então conhecido por Santo Amaro. Em 15 de março de 1913, 

foi fundada a Cia. Fábrica de Papel Itajaí, a maior indústria da época, sendo os  seus 

acionistas fundadores: Fides Deeke, Bruno Hering, Hermann Hering, Herman Stoltz 

& Cia., Max Hering, Gotlieb Reif, Carl Rischbieter, José Deeke, Curt Hering, 

Hermann Mueller e Paul Hering. 20  

Na década de 1911 a 1920, imigraram para o Brasil 2.740 açorianos e na 

década de 1921 a 1930, foram 3.401 o número de açorianos que vieram. Ainda hoje, 

nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há sinais evidentes da 

presença açoriana, não só na arquitetura, mas também nos usos, costumes e 

tradições.  

No século XVIII, 30% dos imigrantes que foram para Santa Catarina fixaram-

se nas freguesias de Nossa Senhora do Rosário, da Enseada de Brito e Nossa 
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 Informação baseada no texto “Historia & cultura: Historia de Itajaí”, disponível em: 
<http://www.brasilturismo.com/sc/itajai/historia.php>. Acesso em: 09 nov. 2011. 
20

 Informação baseada no texto “Historia & cultura: Historia de Itajaí”, disponível em: 
<http://www.brasilturismo.com/sc/itajai/historia.php>. Acesso em: 09 nov. 2011. 
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Senhora da Conceição da Lagoa. Este forte contingente ilhéu, cerca de seis mil, saiu 

de 72 freguesias dos Açores, distribuídas pelas ilhas do Faial, Graciosa, Pico, S. 

Jorge, S. Miguel, Santa Maria e Terceira.   Muitos dos açorianos que imigraram para 

o sul do Brasil, fugiram da miséria que assolava o Arquipélago.  

Os açorianos aparecem na história do Brasil em diversas regiões e estão 

distribuídos pela Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, S. Paulo, Amazonas, Pará, 

Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente, vivem no Brasil 1 milhão 

e 200 mil portugueses, sendo a maior parte açorianos e seus descendentes.21 No 

entanto, não constam registros de açorianos terem se estabelecido em Itajaí, no 

período de início de sua colonização. 

 Em 4 de dezembro de 1913, inaugurava-se o Grupo Escolar Vítor Meireles, 

construído no governo Vidal Ramos, sendo prefeito de Itajaí o Sr. Carlos Tzaschel. 

Na sessão de 17 de dezembro, a Câmara Municipal de Itajaí abriu concorrência para 

a instalação de uma linha de bondes puxados por tração animal, mas ninguém se 

interessou pela instalação desse serviço.  

 

 Casa Amaral 

Figura 14 – Casa Amaral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 
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 Baseado no texto “Itajaí - A história do Município até 1962” publicado em 10  de setembro  de 2010 
no  site: <http://papa-siri.blogspot.com.br/2010/09/itajai-historia-do-municipio-ate-1962.html>.   Acesso  
em: 9 nov. 2011 
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Esta casa ensolarada acolheu a vida de quatro gerações e serviu para 

encontros de cinco gerações, em épocas contínuas, das famílias de João Pinto 

d'Amaral e de Elisiário Hipólito Pereira, sendo construída inicialmente de madeira, no 

final do século passado, com frente para a Rua Lauro Muller.  

Entre os anos de 1906 e 1908, João Pinto d'Amaral contratou o Sr. Joaquim 

Santana, Mestre Pedreiro, para construir a casa de alvenaria, voltada para a Rua 

Joca Brandão, onde fincou suas raízes, recomendando que a obra fosse de estilo 

"beirão", construção típica da região de Beira Alta, vizinha do local onde nascera - 

Porto Manso, região do Rio D'Ouro, em Portugal. A casa de madeira ficou aos 

fundos da parte de alvenaria, interligada por dois degraus.  

Alguns anos depois, sempre respeitando a linha arquitetônica, esta casa foi 

ampliada (no lugar da casa de madeira), abrigando novos cômodos. Nesta 

residência, moraram inicialmente João Pinto d'Amaral e sua esposa Rosalina Ramos 

d'Amaral, com seus sobrinhos portugueses, Antonio, Juvencio e Augusto, além de 

suas sobrinhas Noêmia e Emília. Esta última, sobrinha e filha adotiva Emília, casa-se 

com Elisiário H. Pereira, que compra a parte de Noêmia, ficando como único 

proprietário da casa.  

Sempre observando o estilo da construção, em 1936, Elisiário H. Pereira, 

mandou construir, no sentido oeste, parte complementar da casa que teve as 

aberturas feitas em madeira canela garuva, extraída da Mata Atlântica. Nesta casa, 

nasceram seus filhos: Lucindo, João, Gilda, José, Elisiário, Marília e Maria de 

Lourdes.  

Esta última, após seu casamento com Tito Lívio Baião, ali fixou residência, em 

companhia de sua mãe, Emília. Mais uma vez, esta casa acolhe o nascimento de 

uma nova descendência: Liliane e Tito Lívio.  

Durante quatorze anos, três gerações ali viveram, fazendo reparos e 

conservando-a, sempre nova, aconchegante e festiva. Relembro com profundo 

carinho e saudade, da sua última moradora: minha avó Emília, morou desde os 

cincos dias de idade nesta casa, por amor, e sempre ligada à sua origem portuguesa 

defendeu com vigor diante da preocupação de seus filhos, o desejo de ali viver até 

seus últimos dias no ano de 1991.  

Da bela casa, surge um prédio moderno. Do passado, o nome: dona Emília, 

vive lembranças de inúmeros encontros familiares, de muitas histórias vividas, 

contadas e ouvidas por filhos, netos, bisnetos e tataranetos da família que moraram 
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no calor daquela casa, tão sólida e acolhedora, como também, frágil e desprotegída 

diante da turbulenta modernidade. 22 

 

 Caixa da Sociedade Beneficente dos Estivadores 

 

Figura 15 - Caixa da sociedade beneficente dos estivadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

A primeira associação de trabalhadores portuários de Itajaí foi a "Sociedade 

Beneficente 15 de Novembro", fundada em 1906. Com o passar dos anos, deveres e 

direitos dos trabalhadores de terra (terrestreiros) e de bordo (estivadores) 

diferenciaram seus anseios. “Por isso, em 5 de março de 1922 os trabalhadores de 

bordo fundaram a “União Beneficente dos Estivadores de Itajaí” denominação depois 

alterada para “Sociedade Beneficente dos Estivadores de Itajaí”, sucedida pelo atual 

sindicato. Além da defesa dos interesses trabalhistas dos estivadores, a Sociedade 

logo sentiu necessidade de fundar também uma Caixa Beneficente, como 

associação de auxílio mútuo,  já que  inexistia qualquer entidade governamental que 

garantisse a previdência social dos trabalhadores do porto.  
                                                           
22

 Informações baseadas no texto escrito por Hilene do Amaral Pereira Granja Russo (Especialista 
em História do Brasil pela UNIVALI - Itajaí - SC).  Resgate Histórico e Cultural das Memórias do 
Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010. Patrimônio Histórico - Parte 01. Disponível em: < 
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A Caixa da Sociedade Beneficente dos Estivadores de Itajaí assumiu esta 

responsabilidade, edificou sede própria na segunda metade da década de 1920 e, 

no final dos anos 30, construiu a "Vila dos Estivadores", na Rua Pereira Neto, com 

casas de madeira sorteadas entre seus associados. Quanto ao prédio da Caixa, era 

um sobrado de alvenaria, coberto de telhas francesas, com portas e janelas retas. A 

fachada, ladeada por janelas, tinha no primeiro andar,, uma porta que dava para a 

sacada de ferro batido. Neste andar, ficava o grande salão de assembléias, 

enquanto no andar térreo ficavam as salas administrativas, depósito e dependências 

do zelador. Em 1946, numa polêmica decisão da assembléia de associados, a sede 

própria foi vendida à firma Samarco, demolindo-se o belo edifício da Avenida 

Eugênio Müller. 23 

 

 Casarão Família Fontes 
 

Figura 16 - Casarão Família Fontes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 
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 Informações baseadas no texto escrito por Dr. Rosni Ferreira (Professor da UNIVALI de Direito do 
Trabalho e Previdência Social. Procurador Geral do Município de Itajaí. Autor de diversas obras sobre 
Previdência Social). Resgate Histórico e Cultural das Memórias do Cotidiano. 17 de fevereiro de 
2010. Patrimônio Histórico - Parte 01: Disponível em: < 

http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  Acesso em: 12 nov. 2011.  
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O casarão da família Fontes, na Rua Dr. Pedro Ferreira n° 9, foi construído no 

início do século, em 1904, sendo contemporâneo dos casarões das famílias Malburg 

e Konder. Foi mandado construir pelo comerciante português Manoel Antônio 

Fontes, no mais nobre estilo açoriano, (ele era natural dos Açores) com janelas e 

sacadas na frente, duas de cada lado da porta de entrada, altíssima, com 4 metros 

de altura.  

Para entrar na casa, subiam-se uns poucos degraus, revestidos por azulejos 

portugueses, que levavam ao corpo da casa, elevado do chão por causa das marés 

e da proximidade do rio, formando assim, um vasto porão. A enchente de 1906, não 

entrou na casa, que serviu de abrigo a muitas pessoas. Na frente ficavam as salas. 

A sala pequena, à direita, onde eram recebidos os parentes e os íntimos. À 

esquerda, a sala grande, com seus finíssimos móveis de madeira entalhada, 

assentos e encostos de palhinha, piso de táboas largas de pinho de Riga. A casa 

tinha muitos cômodos: três quartos, sala de jantar, uma grande copa, cozinha, 

dispensa, quarto de empregada, quarto de costura, banheiro no corpo da casa (o 

que era raro em Itajaí naquele tempo), as salas na frente e um jardim interno, que 

levava ao porão. Havia também o sótão, com mais quartos. O quintal, que se 

estendia até a Rua 15 de novembro (hoje Manoel Vieira Garção). A casa foi 

demolida em 1987. 24 
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 Informações baseadas no Texto elaborado por Celeste Pfeilsticker Pereira (Neta de Manoel 
Antônio Fontes, nascida em Itajaí, viúva de Lucindo Pereira, membro atuante em entidades 
filantrópicas)   Patrimônio Histórico - Parte 02. Resgate Histórico e Cultural das Memórias do 
Cotidiano. Disponível em: < http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  
Acesso em: 11 nov. 2011. 
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 Farmácia Brasil 

 

Figura 17 - Farmácia Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

A Pharmacia Brazil (atual Clinica São Lucas), de propriedade de Heitor 

Liberato, fica defronte ao Hotel Brazil, local de discussão de importantes negócios e 

articulações politicas, na Rua Lauro Muller de fronte ao Hotel Brasil (hoje Hotel Rota 

do Mar) foi inaugurada em 2 de abril de 1910. A Farmácia Brasil não era apenas 

uma bonita construção de tijolos e cimento. 

Os médicos da época, ali eram encontrados diariamente. A farmácia atendia 

nas vinte e quatro horas. No entanto, na Farmácia Brasil havia muito mais do que o 

conforto material. Havia o proprietário Heitor Liberato, com sua imagem austera e 

simpática, sentado, junto a uma escrivaninha, acolhendo as pessoas. Aos pobres, 

aflitos, com males físicos, socorria sem remuneração. O farmacêutico,também foi 

político, fez parte do Diretório Municipal e foi árbitro nas decisões do partido. 25  
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 Informações  baseadas no texto Patrimônio Histórico - Parte 02. Resgate Histórico e Cultural das 
Memórias do Cotidiano. Disponível em: < http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-
de-itajai.html>.  Acessoem: 11 nov. 2011.  

 



102 
 

 Colégio São José 
 

Figura 18 - Colégio São José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

O Colégio São José foi iniciado em 1912 com uma Escola onde funcionava: 

Jardim de Infância, Curso Primário e Escola Normal Primária. Mais tarde - esta 

última se transformou em Curso Complementar - era um Colégio Paroquial, 

pertencente à Mitra Diocesana e dirigido pelas Irmãs da Divina Providência.  

Durante a Segunda. Guerra Mundial, as Irmãs da Divina Providência, que 

lecionavam no Colégio Paroquial chamado "São José" tiveram que se retirar, pois 

eram chamadas "Irmãs Alemãs" e cederam o Colégio para o batalhão. O casarão 

amarelo, em estilo germânico, foi transformado num dos suportes do ensino 

catarinense, e Escola Normal São José. Em 1941 , as Irmãzinhas da Imaculada 

Conceição chegaram a Itajaí e adquiriram a Escola Paroquial da Paróquia local, pois 

precisava saldar dívidas, advindas da construção da nova Matriz do Santíssimo 

Sacramento. Foi proposta esta venda às Irmãs da Divina Providência, mas a 

Congregação preferiu retirar as irmãs para reforçar o corpo docente em outras 

partes. Elas mesmas sugeriram que fosse vendido às Irmãzinhas do Colégio da 

Paróquia.  

Dia 27 de janeiro de 1941, chegou às primeiras Irmãs que dirigiram a escola, 

agora denominada Escola Particular São José: Irmã Mônica, a superiora, Irmã Maria 

de Lourdes, diretora, Irmã Gualberta, Irmã Pelagia, Irmã Maurília e Irmã Valdomira. 
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No mesmo ano em setembro vieram Irmã Emiliana e Irmã Ester. A escola tinha 271 

alunos matriculados. O 1° ano foi de trabalho duro, lutas e sacrifícios, porém, não 

desanimaram e foram em frente procurando lançar a boa semente de uma educação 

séria e eficiente, pois a Congregação mandou irmãs de São Paulo com preparo 

adequado e excelente para o trabalho educacional.  

Em 1945 foi instalado o Curso Fundamental, passando o então Colégio 

Paroquial a denominar-se "Instituto de Educação São José." Em 1947 foi criado o 

Ginásio, para em 1949 funcionar a Escola Normal São José. Com o tempo tudo foi 

crescendo e a comunidade itajaiense acreditou no trabalho das Irmãs. Os alunos 

aumentavam ano a ano até hoje, sendo um dos melhores Colégios de 1° e 2° graus 

da região.  

O casarão ganhou novo aspecto, pois ao seu lado ergueu-se um novo e 

moderno edifício de linhas sóbrias, mas arrojadas, perfazendo um dos mais belos 

conjuntos arquitetônicos de Itajaí. Em 1971, a Escola Normal São José passou a 

chamar-se Colégio São José. O objetivo e o carisma do início permaneceram e até 

hoje procuram as Irmãzinhas para desenvolver uma educação completa às crianças 

e jovens de Itajaí e municípios vizinhos. 26 

 

                                                           
26

  Informações baseadas no texto de Maria Adelina da Cunha (Natural de Major Gercino, SC, 
ingressou na Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição em Nova Trento e após sua 
profissão religiosa foi trabalhar no Colégio São José em Itajaí e ali fez o curso do magistério. É 
formada em Pedagogia pela UNIVALI. Tem cursos de pós-graduação e mestrado. Tem livros 
publicados e domina dois idiomas: Francês e Espanhol. Há vários anos é Diretora do Colégio São 
José, de Itajaí). Patrimônio Histórico - Parte 02. Resgate Histórico e Cultural das Memórias do 
Cotidiano. Disponível em: < http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  
Acesso em: 11 nov. 2011.  
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 Casarão Malburg 
 

Figura 19 - Casarão Malburg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

A construção da casa, situada na esquina da Rua Pedro Ferreira com a Praça 

Vidal Ramos, foi concluída em 1915. Era uma mansão em estilo hanseático, com 

três pavimentos e coberta com telhas importadas da França.  

No pavimento térreo ficava as salas, a parte social da residência, ao passo 

que nos dois andares superiores se distribuíam os dormitórios e banheiros.  

No segundo andar, havia três grandes dormitórios na frente e um pequeno 

junto à escada e o oratório. No centro de um longo corredor, ficava um banheiro e do 

lado dele mais dois quartos, dando para um quarto de vestir e depois um banheiro 

menor. À esquerda da escada, achava-se um pequeno corredor que dava acesso a 

um quarto grande. Em continuação este corredor abria-se para a grande varanda do 

segundo andar. No terceiro andar, havia uma grande sala com três janelas de frente 

para a rua e onde meu pai colocou uma mesa de bilhar para a rapaziada. No outro 

lado, com vista para o rio, ficava outro quarto grande, que dava para um grande 

terraço, com uma vista panorâmica maravilhosa.  

No andar térreo ao longo da varanda, no sentido do rio, ficava a cozinha, 

despensa, copa e banheiro. No chão da copa, ficava a adega, cavada no chão e 

toda cimentada, com prateleiras, para depósito de vinhos, conhaques, etc. Na parte 

 



105 
 

de trás ficava o chamado rancho, que era uma sequência de compartimentos para 

os serviços da casa, de lavanderia, e a "padaria" com um grande forno de alvenaria.  

O jardim grande ficava à direita da casa, onde terminava o terreno, encostado 

no armazém da casa comercial, um enorme depósito, no qual se acumulavam as 

cargas para os navios, que atracavam bem atrás da casa. O assoalho era todo feito 

de tábuas largas claras e escuras, formando desenhos. Neste prédio também 

funcionou Hotel, Cia de Seguros Minas Brasil, residências alugadas, Funrural e 

Escritórios. Após um movimento pela restauração (1989) o casarão foi reformado 

pela Receita Federal que ali funciona. 27 

 

 Mercado Público Municipal 
 

Figura 20 - Mercado Público Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

Em 01 de janeiro de 1917, na administração do Prefeito Marcos Konder, 

inaugurava-se o mercado público da cidade. Em 5 de maio do mesmo ano, também 

                                                           
27

 Texto baseado em informações escritas de Laércio Mauro Malburg (Filho de Bruno Malburg Jr. e 
Maria Salomé Dutra Malburg. Exerceu o cargo de diretor da Cia Comércio e Indústria Malburg por 25 
anos) Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. Silva.  Patrimônio Histórico - Parte 02. Resgate Histórico e 
Cultural das Memórias do Cotidiano.. Disponível em: < 
http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  Acesso em: 11 nov. 2011.  
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na administração Marcos Konder, era aprovada a lei municipal n° 72, tornando 

obrigatório o ensino primário neste município, para crianças de 7 a 12 anos. Em 22 

de novembro de 1925, foi inaugurado o prédio da Prefeitura Municipal, que sediou o 

Poder Executivo até 14 de julho de 1972.28 

Em 1917, com a Primeira Guerra Mundial instalada, o itajaiense, Lauro 

Mulller, assume a função de ministro do exterior, na presidência de Wenceslau Braz. 

(ROTHBARTH, 2003). 

No início do século XX, a Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, 

hoje Vidal Ramos, acolhia o coração da cidade. Quem se postasse diante da capela, 

de costas para o rio teria a visão de quatro esquinas. À esquerda, mais próxima, 

aquela ocupada pelos Asseburg. Mais à frente, as edificações da família Bauer, à 

direita, beirando o rio, os Malburg e, acima, a propriedade do Major José Henrique 

Flores. Em um terreno vazio entre a Praça Vidal Ramos e a Rua Lauro Muller, 

estava a Casa de Comércio e armazém Asseburg (1866), sede da principal firma 

importadora e exportadora da cidade. Seus armazéns estendiam-se até o cais, junto 

a um trapiche construído para ser o atracadouro dos navios da família. Era uma 

construção baixa em alvenaria de tijolos em estilo eclético, típico dos edifícios do 

final do século XIX e começo do século XX, com uma sucessão de portas dotadas 

de bandeiras com arco pleno, com as aberturas voltadas para a Igreja Imaculada 

Conceição. (ROTHBARTH, 2003). 

 Nos primeiros anos deste século XX, devido ao desenvolvimento das suas 

atividades, a Empresa foi expandindo a sua área construída ao longo da Praça Vidal 

Ramos e até a Rua República Argentina. Esta expansão foi concluída em 1918, com 

a construção da fachada do prédio para o Rio Itajaí-Açu. Nela funcionou a sede da 

mais próspera empresa comercial de Santa Catarina no final do século passado; foi 

sede do primeiro Consulado da Alemanha no Vale do Itajaí (1899 a 1904) e do 

Consulado da Argentina e Uruguai. Tentando sobreviver à especulação comercial, já 

com uma parte demolida, comportou o mais antigo Bar da cidade – o ”Trud's Bar. . 

Esta edificação foi demolida no ano de 2005. 

 

                                                           
28

  Informação baseada no texto “História & cultura: História de Itajaí”. Disponível em: 
<http://www.brasilturismo.com/sc/itajai/historia.php>. Acesso em: 09 nov. 2011. 
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 Casa Bonifácio Schmitt 

 

Figura 21 - Casa Bonifácio Schmitt 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

A casa de Bonifácio Schmitt e Rosa Pereira Schmitt foi construída na Rua 

Lauro Muller, em 1917 com aproximadamente 500 m2, passando por uma reforma  

para sua expansão, em 1925. O prédio tem além de dois andares, um porão e um 

sótão. Suas paredes são bastante largas com aproximadamente 30 centímetros de 

espessura. Os azulejos dos banheiros são originais até hoje, e da copa são belgas e 

as louças inglesas.  

A residência tem hoje 28 compartimentos, apresentando conservada sua 

pintura original no piso superior, realizada pelo pintor Germano Scheffer,  com 

desenhos artísticos e motivos especiais para cada ambiente, como flores nas salas, 

bonecos e brinquedos para os quartos das crianças que ficavam ao lado do quarto 

do casal.. Nela nasceram os quatro filhos do casal Schmitt, uma menina Léa Maria, 

e três meninos José Bonifácio, Júlio Cesar e Paulo Afonso. Com a morte do 

patriarca, em 1950, a casa foi dividida em duas residências independentes. No piso 

superior, continuou morando Dona Rosinha e na parte térrea moraram Júlio (Duda) 

e Zulma Schmitt, que lá criaram seus 5 filhos.  
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Com o passar dos anos os hábitos se modificaram, o porão feito para servir 

de adega e guardar carnes frescas, transformou-se em sala de música (boate). 

Foram construídos mais 3 banheiros e uma cozinha mais confortável e condizente 

com a época atual. O sistema de adução e de abastecimento de água que era feito 

através de uma bomba, hoje é objeto de decoração do jardim, o entanto, também foi 

modificado para o conforto dos atuais moradores. Uma piscina foi cuidadosamente 

construída em seu quintal sem que se perdesse a beleza e aconchego da 

arquitetura antiga. Hoje a casa tem novo número "’210", mas continua pertencendo 

aos descendentes de Júlio César Schmitt (Duda). 29 

No ano de 1921, o Clube Náutico Marcilio Dias foi fundado e, logo em 

seguida, o Clube Náutico Almirante Barroso. Neste período, as ruas comerciais eram 

a Hercílio Luz, Pedro Ferreira e Lauro Muller. A Rua da Matriz (Igreja Imaculada 

Conceição), já se transformava na principal rua do comércio da cidade. 

(ROTHBARTH, 2003). 

 

 Casa Alberto Werner 
 

Figura 22 - Casa Alberto Werner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 
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 Informações baseadas no texto de  Angela Maria Schmitt da Silva (Comerciante, neta de Bonifácio 
e Rosinha, quarta filha de Duda e Zulma, viveu sua infância e adolescência nesta casa);Resgate 
Histórico e Cultural das Memórias do Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010.  Patrimônio Histórico - Parte 
01. Disponível em: < http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  
Acessoem: 12 nov. 2011. 

 

 

http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html


109 
 

A caminho de Brusque, a seis quilômetros da cidade de Itajaí, na localidade 

Carvalho, estava a Casa Alberto Werner, construída reunindo seis chalés, dois 

pavimentos, arcos em madeira, emoldurando o beirado no alto. Na parte frontal, 

havia três portas e na lateral direita duas, com pequenas molduras de madeira, em 

relevo. Duas portas frontais e uma lateral serviam para a entrada do compartimento 

ocupado no comércio varejista (secos/ molhados / louças / armarinhos). Sua 

construção deu-se no ano de 1923.  

A pintura externa era simples combinando rosa e amarelo claro, portas em 

marrom, janelas brancas. Seu interior era bastante original: o teto, na sala de visitas, 

era pintado em toda sua extensão; um caramanchão com trepadeiras 

horizontalmente, logo abaixo do teto, eram ramalhetes de rosas e, verticalmente, de 

espaço em espaço, rosas dispersas em cores suaves. No corredor, entrando pela 

porta da frente, na altura de um metro, pintura em marrom claro e fundo claro, assim 

como veios de madeira ao fundo, à esquerda, mais espaçoso, e a sala de jantar, 

com pintura de cachos de uva.  

 Até 1983 a casa foi habitada, sendo demolida em 1992. O proprietário, 

Alberto Pedro Werner, nasceu em 27 de janeiro de 1870, foi casado com Ambrosina 

Leite e tiveram 14 filhos (8 homens e 6 mulheres). Iniciou sua vida como condutor de 

tropas de gado, juntamente com o comércio. Possuía uma pequena fazenda com 

criação de gado e uma olaria, que muito contribuiu na construção de residências na 

cidade de Itajaí, principalmente na Vila Operária, cujo início, deu-se graças à criação 

de uma cooperativa sendo um dos membros fundadores e contribuinte com áreas de 

terra.  

Hoje neste local, existe, uma das ruas com seu nome. Era um apaixonado por 

animais, principalmente cavalos. Foi um dos fundadores da Sociedade Hípica do 

Vale do Itajaí. Participava de corridas, e, a área que circundava sua propriedade, 

nos finais de semana, era ocupada por encontros de outros apaixonados pelo 

mesmo esporte, servindo a mesma para troca, compra e venda de cavalos. 

Descende de uma família pioneira na colonização da bacia do Itajaí-Mirim, no 

entanto, sua participação na política só ocorreu por volta do ano de 1929, ocasião da 

campanha da Aliança Liberal, cuja causa abraçou com entusiasmo. Em 02 de 

janeiro de 1932 tomou posse como Prefeito Municipal, cargo para o qual fora 

nomeado pelo então Interventor Federal em Santa Catarina. Sua trajetória pela 

Prefeitura foi breve, pois em 02 de maio de 1933 deixou o cargo, devido às muitas 
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reviravoltas na política local. Não realizou grandes empreendimentos, mesmo 

porque eram escassos os recursos do erário naquela época. Pôde sim, pôr à mostra 

todos os seus reconhecidos dotes de honestidade, tão engrandecidos por seus 

conterrâneos. Faleceu em 01 de dezembro de 1939. 30 

 

 Café Democrático 
 

Figura 23 - Café Democrático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009) 

 

O prédio no qual futuramente, viria a instalar-se o "Café Democrático" por 

iniciativa de Samuel Heusi Jr., homenageado em Itajaí com a denominação de uma 

rua em seu nome, foi construído nos idos de 1920, por Olympio Miranda Jr. pai de 

Guido Otávio Miranda. 

O local serviu primeiramente, para abrigar uma tipografia de propriedade de 

Eugênio Currlin. Em seguida, instalou-se no local uma farmácia de propriedade do 
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 Informações baseadas no texto sobre a Casa Alberto Werner escrito por: Adolphina Werner Cunha. 
Resgate Histórico e Cultural das Memórias do Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010 Patrimônio Histórico 
2010 Patrimônio Histórico - Parte 01. Disponível em: < 
http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  Acessoem: 12 nov. 2011.: 
- Parte 01. Disponível em: < http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-
itajai.html>.  Acessoem: 12 nov. 2011. 
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Sr. Raul Heusi Silva, que cedeu lugar, tempos depois, a um amplo "café" cujos 

donos eram os Srs. Nelson Seara Heusi e José Gall. 

Finalmente, o conhecido e lembrado "Café Democrático" iniciou suas 

atividades com o Sr. Samuel Heusi Jr., popular Zena, que, posteriormente o 

transferiu para o Sr. José Espíndola. 

O Café Democrático localizado na "Rua da Praia", hoje Rua Lauro Muller, foi 

local dos mais atraentes para políticos, intelectuais e pessoas de destaque social. 

Verdadeiro ponto-de-encontro para longas e intermináveis conversas dominicais, 

principalmente, após a missa e aos finais de tarde. Funcionou até recentemente, 

mas sem as características de antigamente. Em fins de 1993 deu lugar a uma 

farmácia que sem dúvida, melhorou a aparência do lugar, quebrando, porém o elo 

com um passado ainda lembrado com justificado saudosismo. 31 

 

 Bauer & Cia  

 

Figura 24 - Bauer & Cia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

                                                           
31

 Informações baseadasd no texto de  Antonio Carlos de Campos Silva (Advogado,jornalista e 
professor universitário. Ex-presidente da UESI - União Estudantes Secundários de Itajaí. Foi um dos 
baluartes na Campanha em favor da criação da Faculdade de Direito de Itajaí. Foi funcionário de 
carreira do Banco do Brasil, pelo qual se aposentou como chefe de seu Núcleo Jurídico. Ex-Diretor 
proprietário do "Jornal do Povo". Atualmente Diretor-Executivo da RCE TV Vale do Itajaí). Resgate 
Histórico e Cultural das Memórias do Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010 Patrimônio Histórico - Parte 
01. Disponível em: < http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  
Acesso em: 12 nov. 2011.:  

 

 

 



112 
 

O prédio pertence à Cia. Comércio e Navegação Bauer, que durante muitos 

anos foi dirigida pelo saudoso  Arno Bauer e pelos seus filhos João Arno e Rudi. Foi 

construído no ano de 1924 pela Cia. Malburg, renomada empresa que se manteve 

em atividade, por mais de 110 anos.  

A companhia Bauer ao adquirir o imóvel em 1940 instalou em sua parte 

térrea, a primeira agência da Chevrolet em Itajaí. A parte, que faz frente para o Rio 

Itajaí-Açu, foi utilizada para depósito de mercadorias que eram embarcadas por via 

marítima para outros portos, pois além da empresa ser proprietária de navios, era 

também, agente marítimo.  

A parte superior do prédio sempre foi locada a terceiros, sendo que em 1947, 

aproximadamente, com a fundação do Ginásio ltajaí, pelos homens de posse da 

cidade, junto com o prof. Antônio Cunha, teve ali o início de suas atividades, com 

duas séries. Fato, sempre lembrado pelos alunos que por ali passaram, era a 

suspensão das aulas por alguns minutos, para que todos pudessem ver o pouso dos 

hidroaviões da "TABA" nas águas do Rio Itajaí-Açu, trazendo passageiros do Rio de 

Janeiro, Santos e Paranaguá. Eram momentos de alegria e admiração daqueles 

jovens alunos que do alto do prédio assistiam às manobras daquela aeronave, que 

se constituía numa grande novidade, admirada por todos. 

Com a transferência do Ginásio Itajaí, daquela parte superior, passou a 

funcionar ali, o Hotel Catarinense, muito frequentado pelos marítimos. Até hoje 

aquela bonita obra arquitetônica continua firme, enfrentando os anos, que, junto com 

as edificações vizinhas, pertencentes ao mesmo grupo comercial, constituiu-se num 

dos pontos mais movimentados da cidade, com posto de gasolina, agência da GM, 

com oficina e vendas de veículos, e ainda utilizando os trapiches da Rua República 

Argentina, antiga São Francisco, recebendo e despachando mercadorias para os 

portos brasileiros. 32 

No entanto, até 1926, os trabalhos de melhoramento do 

Porto não tiveram um plano de caráter geral ou projeto definitivo e se limitavam à 

execução de um guia corrente e um cais de saneamento, no qual se encontravam os 

trapiches. O Ministério de Viação e Obras Públicas, preocupado com Victor Konder, 

                                                           
32

 Informações baseadas no texto  escrito por Félix Albino Gomes Fóes (Filho do jornalista Abdon 
Fóes e de Lídia Gomes Fóes, natural de Itajaí, SC, casado, advogado, exerceu várias atividades 
públicas, comunitárias, comerciais e políticas, sendo eleito por dois mandatos vereador da Câmara 
Municipal de Itajaí, tendo sido seu Presidente por duas vezes).  Histórico e Cultural das Memórias do 
Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010 Patrimônio Histórico - Parte 01. Disponível em: < 
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celebrou em 22 de junho de 1927 o contrato para execução das obras, de acordo 

com o projeto aprovado em 1926. As obras iniciaram em 8 de agosto de 1927, mas 

foram suspensas com o advento da Revolução de 1930 (D’ÁVILA, 1982).  

Em 5 de agosto de 1928 chega a Itajaí, viajando num hidroavião, o Ministro 

da Viação do Governo Washington Luiz, Victor Konder. A 12 de outubro daquele 

ano, Itajaí recebia a visita oficial do Governador Adolfo Konder, que vinha inaugurar 

o novo abastecimento de água da Ressacada, a instalação de luz elétrica em 

Cabeçudas e a Escola "Lauro Müller", na Vila Operária. Em 9 de novembro, a 

Prefeitura Municipal celebrou contrato com a Companhia Telefônica Catarinense 

para instalação dos serviços telefônicos na cidade e nos distritos.  

Em 10 de agosto de 1930 foi inaugurada a ponte sobre o Itajaí-Mirim, na 

Barra do Rio, (antiga ponte Marcos Konder, ainda hoje existente ao lado da nova, 

que manteve a mesma denominação). Em 30 de outubro de 1935 circulava o 

primeiro número do "Jornal do Povo". Na madrugada de primeiro de dezembro de 

1936, a população de Itajaí foi para as ruas ver a passagem do dirigível alemão 

"Hindenburg", que fazia um vôo pelo sul do Brasil. 33   

 

 Casa Bruno Malburg 

 

Figura 25 – Casa Bruno Malburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 
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 Informação baseada no texto “Historia & cultura: Historia de Itajaí”, disponível em: 
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A casa foi construída sobre alicerces de pedra chata, a chamada pedra de 

alicerce e teve o início da construção em agosto de 1930. Situa-se na esquina da 

Rua Dr. José B. Malburg com a Rua Cônego Tomaz Fontes. A casa era composta 

de um porão habitável, com vários compartimentos que eram do tamanho das peças 

superiores, à rés do chão, ou o 1° andar, como era chamado. Ali era a parte social 

da casa e constituída de um pequeno vestíbulo de entrada na porta principal, dando 

para outro grande hall de entrada. Este hall se comunicava, à direita da porta 

principal de entrada, com o escritório, no qual ficava também o telefone, e dava 

acesso para a sala de visitas, na parte da frente da casa. Seguindo-se pelo hall no 

sentido da rua lateral, ficava a sala de jantar grande que tinha comunicação com a 

copa e dela era separada por uma grande porta de vidros coloridos.  

Deste pequeno hall, saía um corredor para o banheiro e a escada interna que 

se comunicava com o porão.  Também se passava para a cozinha ampla e arejada, 

que dava para uma porta que se abria para uma pequena varanda e uma escada 

que descia para o quintal. A cozinha possuia  outra porta para a grande varanda que 

circundava toda a parte lateral da casa. O grande hall tinha também a escada que 

levava ao segundo andar e ia terminar num hall de distribuição, para o qual se 

abriam todos os dormitórios e o banheiro social.  

Sobre o vão da escada, num piso que se alcançava por dois degraus e era 

iluminado por três janelas estreitas, ficava o Santuário que era um altar e 

genuflexório com as imagens de santos. A casa contava também com um grande 

terraço descoberto, que ficava na frente do escritório e para o qual tinha entrada 

independente. O terceiro andar era constituído de quatro compartimentos. Hoje a 

casa Bruno Malburg pertence à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 

Conceição. 34 

 

 

 

 

                                                           
34

  Informações baseadas no texto  escrito por Laércio Mauro Malburg (Filho de Bruno Malburg Jr. e 
Maria Salomé Dutra Malburg. Exerceu o cargo de diretor da Cia Comércio e Indústria Malburg por 25 
anos); Ilustração:Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva Resgate Histórico e Cultural das Memórias do 
Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010. Patrimônio Histórico - Parte 01. Disponível em: < 
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 Banco da Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A – INCO35  

 

Figura 26 – Banco Inco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

Em virtude da existência de poucos bancos que pudessem atender a 

expansão desenvolvimentista de Santa Catarina, Irineu Bornhausen, Otto Renaux, 

Genésio Miranda Lins, Bonifácio Schmitt, Antônio Ramos, Francisco Almeida e 

Augusto Voigt deliberaram fundar uma organização bancária, que foi construída por 

meio da Assembléia Geral realizada em 23 de fevereiro de 1935, nascendo assim, o 

Banco da Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A - INCO. 

Inicialmente, em face da embrionária criação, foi o Banco Inco instalado no 

prédio ainda existente, localizado na esquina da Rua Hercílio Luz com a XV de 

novembro, de propriedade de Augusto Voigt. 

Com o passar dos anos e em função do enorme crescimento da rede 

bancária do INCO, sua diretoria viu-se na contingência de efetuar a construção de 

                                                           
35

 Informações basedas no texto escrito por: Valdir João Silva (Advogado e ex-funcionário do Banco 
Inco. Foi presidente da UESI - União dos Estudantes Secundários de Itajaí. Participou do movimento 
em prol da construção das Faculdades de Itajaí). Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva Resgate 
Histórico e Cultural das Memórias do Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010 Patrimônio Histórico - Parte 
01. Disponível em: <http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  
Acesso em: 12 nov. 2011. 
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um prédio que seria utilizado para o bom atendimento à sua extensa clientela e onde 

também passaria a funcionar a Direção Geral. 

Assim , na década de 1950, foi iniciada e concluída a construção de um 

edifício composto de quatro pavimentos, situado à Rua Hercílio Luz esquina com a 

Felipe Schmidt, que passou a ser ocupada pela agência local, almoxarifado central e 

Direção Geral. 

O edifício do Banco Inco naquela época, representava verdadeiro cartão 

postal da cidade, com suas linhas arquitetônicas arrojadas, sendo motivo de orgulho 

para toda a população. A construção do Edifício Banco Inco, foi confiada à firma 

Francisco Evaristo Canziani & Cia. Ltda. 

Poucos são os itajaienses que, de forma direta ou indiretamente, não tenham 

sido funcionários do Banco Inco, que acima de tudo proporcionou a sua população 

benefícios de toda sorte.  

 

 Asilo Dom Bosco36 

 

Figura 27 - Asilo Dom Bosco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 
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O Asilo Dom Bosco, localizado na Rua Indaial 90, é uma sociedade civil, 

destinada ao amparo dos idosos necessitados. Fundado em 17 de março de 1936, 

sendoum de seus fundadores Cesário Pereira, Juvenal Fiúza Lima, José Corbeta e 

Claudionor Uriarte. Após quinze anos decorridos desde a sua fundação, e com 

grandes sacrifícios conseguiu concluir o edifício, situado na Vila Operária em terreno 

doado pelo fundador Juvenal Fiúza Lima.  

O Asilo se mantém com dificuldades, exigindo dos seus provedores e demais 

membros da Diretoria, muito trabalho, sacrifícios e renúncias para mantê-lo ativo 

para a nobre função a que se destina. Da galeria de seus benfeitores e 

batalhadores, dois nomes além dos fundadores, não podem ser esquecidos: Dr. 

José Menescal que contemplou o Asilo em seu testamento e srta. Rosinha Sousa 

que proporcionou à filantrópica Instituição inestimável contribuição pessoal de 

trabalho e devotamento.  

Em 19 de março de 1938, instalava-se um posto de saúde, na Rua Pedro 

Ferreira, dirigido pelo Dr. Ivo Stein Ferreira. Em 12 de junho daquele ano era 

inaugurado na Praça Vidal Ramos o busto de Lauro Müller. Em setembro de 1949 

foram instalados os primeiros telefones automáticos em Itajaí. 37 

Na década de 1938, reinicia a construção do Porto propriamente dito, com a 

contratação das obras do primeiro trecho do cais (233 metros), do terrapleno e de 

um armazém e pavimentação das áreas; isto em novo local: junto da Avenida 

Eugênio Müller. A segunda parte do cais ficou pronta em 1950 e a terceira, por volta 

de 1956; além da construção do frigorífico. O Porto de Itajaí só foi considerado 

definitivamente organizado e teve uma Junta Administrativa a partir da vigência do 

Decreto Federal no. 58.780, de 28 de junho de 1966. Antes era administrado pela 

Inspetoria Fiscal dos Portos de São Francisco do Sul e Itajaí, antiga 17ª Inspetoria 

Fiscal dos Portos.38 

O porto sempre esteve presente na formação da cidade. Antes mesmo de sua 

fundação, as terras banhadas pelo mar e rio eram porta de entrada aos imigrantes e 

não demorou muito para que o porto passasse a ser o principal meio de dinamizar a 

economia.  Um ano depois do Ministro da Viação, Lauro Müller aprovar projetos que 
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Informação baseada no texto “Historia & cultura: Historia de Itajaí”, disponível em: 
<http://www.brasilturismo.com/sc/itajai/historia.php>. Acesso em: 09 nov. 2011. 
38

 A elaboração deste tópico teve por base a leitura de atas de ruas e bairros, disponíveis na 
Fundação Cultural Genésio Miranda Lins e textos do Professor Édson D’Ávila sobre a organização e 
o desenvolvimento da cidade de Itajaí, através de seus principais elementos de ocupação: 
econômicos e culturais, 2009. 
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trariam melhorias ao porto, em 1906, é criada por trabalhadores do porto, a 

Sociedade Beneficente XV de Novembro que, em 1939, foi transformada no 

Sindicato dos Trabalhadores em Trapiche e Armazém de Itajaí.39  

 

 Casa Cesário 

 

Figura 28 – Casa Cesário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI, 2009). 

 

Este prédio foi construído em 1947, na Praça da Bandeira, n° 28, em Itajaí-

SC, defronte a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, para servir como residência 

do casal José Cesário Pereira Neto. Trabalharam nesta construção, a família 

Morgado, que também construiu a Igreja Matriz, e o Sr. Alois Emmendoerfer, 

encarregado da obra e dos serviços de carpintaria.  

Era uma construção bastante moderna para a época, erguida sobre alicerces 

de pedra com um metro de largura, assentada sobre plataforma de areia firme. As 

paredes eram de tijolos maciços (conhecidos hoje, como Robertão) e mediam tijolo e 

meio de largura.  
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 Informação baseada no texto “Historia & cultura: Historia de Itajaí”, disponível em: 
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A casa possuía seis quartos, um dos quais, o de hóspedes, também 

conhecido como "quarto dos padres", pois ali se hospedavam os padres 

missionários, que vinham pregar as "santas missões" na paróquia e outros, como o 

Padre Moser, (precursor do Pe. Baron) que participou da instalação do Colégio 

Salesiano em Itajaí. Também Monsenhor Pascoal Librelotto, na época Deputado 

Federal, fundou o PDC (Partido Democrata Cristão) em Itajaí. Nos demais quartos, 

além do quarto do casal, que sempre mantinha um berço a espera de mais um filho, 

ficavam  os 10 filhos (oito homens e duas mulheres), que foram criados neste prédio, 

antes de ser ocupado pela SIES (Sociedade Itajaiense de Ensino Superior) onde 

foram ministradas aulas das Faculdades de Ciências Jurídicas e Sociais do Vale do 

Itajaí, e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Vale do Itajaí. Infelizmente, 

este prédio foi demolido para dar lugar a pequenas lojas ali construídas. 40 

Em 17 de julho de 1960, com aparelho trazido de Curitiba, realizava a 

primeira tentativa de captar televisão nesta cidade, utilizando uma torre de energia 

elétrica instalada onde hoje é a Avenida Marcos Konder, em frente ao Laboratório de 

Análises Clínicas Nogara, conseguiu-se captar apenas o som de uma emissora 

paulista. Em 5 de julho de 1962 falece em Itajaí Marcos Konder. 41 

Ao longo do século XX, o município foi, cada vez mais se consolidando por 

meio de sua interligação com o porto, realizando movimentos políticos, atividades 

culturais, entre outras ações. Em 1977 foi erguido o prédio administrativo do Porto e 

o terceiro armazém. Na década de 1980,, devido à deterioração de diversos pontos 

da estrutura do cais, houve a reforma e a recuperação completa do cais acostável.  

 O Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais foram transformados em 

autarquia, em 1963 e, em Empresa de Portos do Brasil, em 1975.  

O Porto de Itajaí foi considerado porto organizado em 1966 pelo decreto 

58.780/66, que também criou a Junta Administrativa do Porto de Itajaí (Japi), 

responsável pela gestão e operação das atividades portuárias. A justificativa de 

organizar o porto era sua importância comercial e industrial no Vale do Itajaí e a 
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 Informações baseadas no texto escrito por Adalberto Cesário Pereira (Advogado militante na 
Comarca, formado pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Vale do Itajaí, filho mais veiho 
do casal José Cesário Pereira Netto/Clara Maria Emmendoerfer Pereira e viveu sua infância e 
juventude no prédio descrito).Ilustração: Lindinalva Deóla da Silva. Resgate Histórico e Cultural das 
Memórias do Cotidiano. 17 de fevereiro de 2010. Patrimônio Histórico - Parte 01. Disponível em: < 
http://soupapasiri.blogspot.com/2010/02/predios-historicos-de-itajai.html>.  Acesso em: 12 nov. 2011. 
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 Informação baseada no texto “Historia & cultura: Historia de Itajaí”, disponível em: 
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necessidade de integrá-lo no sistema portuário nacional. As operações do porto 

eram alavancadas pelas cargas de madeira, trazidas das regiões Oeste, Meio Oeste 

e Planalto de Santa Catarina e exportadas por Itajaí. Porém, no final dos anos 1960, 

o ritmo de extração da madeira começou a apresentar queda, revertendo à longa 

tendência de crescimento desde o início do século. 

A conjuntura econômica do país foi mudando devido à construção de 

rodovias. A Argentina, principal comprador de pinho, entrou em recessão 

econômica, reduziu drasticamente as importações. A América do Norte e Europa 

diversificaram os fornecedores, pois as reservas florestais passaram a ficar longe do 

Porto de despacho da mercadoria, aumentando o preço do produto. Com isto houve 

uma redução das atividades portuárias e, por consequência, uma queda na 

economia local. No momento mais grave da crise o governo incentivou a pesca e a 

economia da cidade voltou a crescer e o porto pesqueiro transformou-se no maior do 

país. (D’ÁVILA, 1982). 

O Porto de Itajaí adaptou-se ao novo padrão de crescimento da economia 

catarinense e, no início dos anos de 1970, a indústria catarinense passou a 

diversificar suas operações, com cargas de açúcar, de produtos congelados e de 

contêineres.  

No mesmo período em que a circulação de cargas conteinerizadas se 

intensificou foi extinta a Portobras e a administração do porto foi atrelada à 

Companhia Docas de São Paulo (Codesp), em 1990. Para garantir o crescimento do 

Porto de Itajaí, a sociedade deflagrou uma luta pela municipalização da gestão 

administrativa, que resultou na delegação do Porto de Itajaí ao município pelo 

período de 25 anos, renovável por mais 25. A partir daí, o município assumiu a 

gestão do Porto e, de acordo com a legislação em vigência, foi promovido o 

arrendamento do Terminal de Contêineres à empresa de propósito específico 

Terminal de Contêineres do Vale do Itajaí. Isso possibilitou que o porto recebesse 

investimentos em equipamentos e modernização. 

Além dos dilemas administrativos, o porto enfrentou duas grandes crises 

provocadas pela destruição parcial de sua estrutura por duas grandes enchentes, 

uma em 1983 e outra em 2008. Em julho de 1983, o Vale do Itajaí foi assolado por 

uma das suas maiores enchentes em decorrência de um volume anormal de chuvas 

nas suas cabeceiras. Isto fez com que as águas do Rio Itajaí-Açu, em direção a sua 

foz, viessem a aumentar descomunalmente sua vazão e, em decorrência disto, 
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metade do cais do Porto de Itajaí foi destruída pela correnteza do rio. Naquele ano, o 

cais foi reconstruído pelo Exército. A outra metade do atracadouro não foi atingida, 

mas sua estrutura tinha a mesma característica daquela que ruiu, resistindo por 25 

anos e 6 meses, até o final de novembro de 2008, quando a cidade de Itajaí e toda a 

região do Vale foram castigadas com chuvas intensas que sobrecarregaram os 

níveis dos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim, ocasionando uma grande enchente que 

acabou derrubando grande parte do cais do Porto de Itajaí. As obras de 

reconstrução foram concluídas em novembro de 2010, não sofrendo novos danos na 

enchente de 2011.42  

Todas estas providências resultaram em um sólido esquema econômico para 

o município de Itajaí, atualmente amparado no porto, na pesca, na indústria e no 

comércio. (D’ÁVILA, 1982). 

 

4.2 O retrato da cidade de Itajaí no século XXI  

 

A paisagem urbana da cidade de Itajaí é composta por atrativos naturais, 

caracterizados pela sua orla marítima. As praias do município são: Atalaia, 

Cabeçudas, Brava, Geremias e do Morcego, conforme figura 29. (GUIA SANTA 

CATARINA, 2011). 

 
Figura 29 -  Imagens das praias de Itajaí 

Praia dos Amores           Praia Brava             Praia de Cabeçudas       Praia da Atalaia   

Fonte: Guia Santa Catarina (2011). 

A Praia Brava é conhecida por sua natureza, águas límpidas e tranquilidade. 

São 3 km de orla do Canto do Morcego ao Canto dos Amores.  
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 Dado baseado no site  Porto de Itajaí. Disponível em: 
<http://www.portoitajai.com.br/novo/c/historia>. Acesso em:  12 nov. 2011   



122 
 

A praia Brava também é um ponto importante para os amantes do voo livre e 

do surfe, recebeu no ano de 2007, pela primeira vez, uma etapa do WQS, a divisão 

de acesso do surfe internacional. 

O morro da Cruz, que fica no centro da cidade, com 180 metros de altura, 

propicia uma vista panorâmica da cidade. Os Caminhos de Sodegaura, junto ao 

Saco da Fazenda (ao longo de uma região de restinga), é um marco da amizade 

com a cidade japonesa de Sodegaura, figura 40.  Assim como, os Molhes da Barra, 

construídos no início dos anos 30, com as pedras do Morro da Cruz e com o 

desmonte do Morro da Atalaia (FITUR, 2011). 

 

Figura 30 - Imagens da cidade - vista do Morro da Cruz e do Saco da Fazenda. 

 
 

Quanto aos acessos a Itajaí, podem ser realizados por via rodoviária: a BR 

101(liga ao sul com Florianópolis e Porto Alegre e ao norte com Joinville e Curitiba), 

a SC 470 (conecta Itajaí ao oeste catarinense, passando por Blumenau e Campos 

Novos), a SC 480, a SC 412. O transporte terrestre nacional e internacional pode ser 

utilizado por meio do Terminal Rodoviário Internacional de Itajaí – TERRI. (AMFRI, 

2011). 

O transporte aéreo é feito através do Aeroporto Internacional Ministro Victor 

Konder, situado em Navegantes. Fica a 7 km de Itajaí e pode receber até 600 mil 

passageiros por ano. Já a via marítima é atendida pelos Portos de Itajaí e 

Navegantes. (AMFRI, 2011).  

A infraestrutura turística está ligada a Balneário Camboriú, em função da 

significativa oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas, dos meios de 

hospedagem e dos empreendimentos de entretenimento. Muitas das agências de 

viagem também estão neste município vizinho, fato este, que auxilia na distribuição 

Fonte: Guia Santa Catarina, 2011. 
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dos turistas para todo entorna. Esta deficiência do número de leitos, serviços e 

infraestrutura hoteleira, faz com que o município cresça em paralelo a esta cidade 

que lhe dá suporte. (AMFRI, 2011).   

A diversificação econômica e cultural da região está fortemente associada às 

diferentes paisagens naturais. 

A maioria da população é descendente de alemães, italianos e açorianos. A 

mistura das culturas alemã, italiana e portuguesa é um marco da cidade, embora 

haja um predomínio da influência alemã. (AMFRI, 2011).   

A cidade foi colonizada por portugueses no século XVIII e por alemães no 

século XIX, desde os seus primórdios tem uma forte ligação com a navegação e 

hoje abriga um dos maiores complexos portuários do país (AMFRI, 2011).   

Assim como o Píer turístico, inaugurado em 2000, com intuito de trazer navios 

de passageiros para a região e o Itajaí shopping, um centro de compras e lazer para 

a população local. (AMFRI, 2011).   

Itajaí possui um píer para navio de passageiros que serve de ponto de apoio 

ao litoral de Santa Catarina, alfandegado, dotado de infraestrutura adequada e 

exclusiva para recepção de embarcação de grande porte - navios de cruzeiros 

marítimos internacionais de lazer, dos quais os cruzeiristas  descem no centro da 

cidade. Sua estrutura para atracação de navios, conta com cinco Dolfins (dois de 

amarração e três de atracação), dez metros de calado, 220 metros de plataforma do 

cais, 945 metros de plataforma em concreto. (AMFRI, 2011).  

Além dos espaços culturais que atraem turistas da região, como: as peças e 

shows apresentados nos 04 teatros, a Biblioteca Municipal (edifício da antiga 

Fábrica de tecidos Renaux), vernissages nas 04 galerias de arte, exposições nos 02 

museus e na Casa da Cultura Dide Brandão (antigo Colégio Victor Meirelles), as 

Igrejas tombadas e o Mercado Municipal. (AMFRI, 2011).   

O município tem duas tradicionais festas. Em outubro, acontece o seu maior 

evento popular, a Marejada, Festa Portuguesa e do Pescado. O prato típico é a 

sardinha assada. Tem shows, música, danças típicas e manifestações folclóricas, 

que atraem milhares de visitantes. E em julho, a cidade homenageia o homem do 

campo e ressalta sua importância para a sociedade com a Festa Nacional do 

Colono, na qual se destacam as exposições e feiras agropecuária e agroindustrial, 

com mostra de animais, apresentações artísticas e culturais. (AMFRI, 2011).   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Descendente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italianos
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3
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Possui expressiva atividade cultural, pois sedia o Festival de Música, 

considerado um dos maiores eventos do gênero do Estado, com destaque nacional, 

consagrando Itajaí como um importante pólo de discussão e produção musical. Além 

de trazer à cidade nomes consagrados da música brasileira, o evento se destaca 

pela oportunidade de troca de experiências e aprendizado entre os profissionais da 

área. (AMFRI, 2011).   

Destaca-se também na música eletrônica, pois abriga o renomado Warung 

Beach Club, eleito três vezes o melhor clube do mundo. Além disso, a Brava conta 

hoje com o Kiwi Bar  (está com outro nome atualmente) e o Madê Pantai Club. E são 

nesses lugares, por onde passam os melhores DJs do Brasil e do exterior  e 

acontecem as melhores festas do verão catarinense. (FITUR, 2011). 

Os espaços culturais que atraem turistas da região são: as peças e shows 

apresentados nos 04 teatros, a Biblioteca Municipal (edifício da antiga Fábrica de 

tecidos Renaux), vernissages nas 04 galerias de arte, exposições nos 02 museus e 

na Casa da Cultura Dide Brandão (antigo Colégio Victor Meirelles), as igrejas 

tombadas e o mercado municipal.  Este parágrafo já foi mencionado anteriormente. 

(FITUR, 2011). 

A literatura de Itajai conta com nomes como Bento Nascimento, Lausimar 

Laus e outros integrantes da Academia Itajaiense de Letras. (FITUR, 2011). 

Itajaí tem uma das principais produções de teatro de grupo de Santa 

Catarina,contando com 11 grupos de teatro profissionais, além de artistas de rua 

independentes, grupos religiosos e escolares. (FITUR, 2011). 

Um dos atrativos físicos construídos de maior relevância econômica para a 

cidade e região é o Porto de Itajaí, unidade alfandegada, com porto seco 

sincronizado. 

O Porto de Itajaí é o segundo porto brasileiro em movimentação de cargas em 

contêineres. É também o maior exportador de carnes congeladas do Brasil e a sede 

internacional da segunda maior empresa do mundo em alimentos. (AMFRI, 2011).   

Estudos históricos revelam que a vocação para a pesca em Itajaí surgiu ainda 

no Brasil colônia, quando em 1820, D. João VI mandou trazer famílias de 

tradicionais pescadores portugueses para colonizar o litoral de Santa Catarina. 

Desde então, é conhecida como a capital brasileira da pesca, pois abriga cerca de 

50 empresas beneficiadoras de pescado que produzem mais de um milhão de latas 

de sardinha e atum por dia. São 250 armadores e uma frota 500 barcos que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_Nascimento
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lausimar_Laus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lausimar_Laus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Itajaiense_de_Letras
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respondem por 20% da produção brasileira de pescados, estimada em 500 mil 

toneladas ao ano. Sua produção pesqueira está concentrada na captura do atum, da 

sardinha e do camarão, com cerca de 15 mil pessoas trabalhando direta ou 

indiretamente em atividades relacionadas a indústria da pesca na cidade. (AMFRI, 

2011).   

Neste conjunto, o turismo é formado por organizações que atuam para 

atender o turista e o residente. A SANTUR (2011) apresentou um acréscimo de 

turistas nacionais e um decréscimo de internacionais, em função da movimentação 

financeira mundial. 

A construção do Centro de Eventos impulsionou o desenvolvimento do 

turismo de negócios na cidade e na região. Já o aumento das escalas de navios de 

cruzeiros vem implementando a arrecadação do turismo na cidade (PREFEITURA 

DE ITAJAÍ, 2012). Desta forma, o desenvolvimento turístico acontece em paralelo ao 

do município de Balneário Camboriú, devido à baixa oferta dos meios de 

hospedagem. (VIANA, 2008). 

É também uma cidade universitária, pois é sede da maior universidade 

privada do estado, a Universidade do Vale do Itajaí, que tem aproximadamente 23 

mil alunos distribuídos em mais de 70 cursos superiores. Além disso, possui o 

Instituto Fayal de Ensino Superior. Na área da educação básica são nove escolas 

particulares e as escolas públicas totalizam 15 unidades estaduais e 69 municipais. 

A Secretaria de Saúde de Itajaí conta com 22 unidades básicas de saúde 

distribuidas pelos bairros da cidade. No Centro da cidade está o Hospital e 

Maternidade Marieta Konder Bornhasen, com 350 leitos e o Hospital Universitário 

Pequeno Anjo, apresentando 90 leitos para atender crianças de zero até 14 anos. 

Estes hospitais são referência para a demanda de doentes das 11 cidades que 

compõe a Associação do Municipios da Foz do Rio Itajaí-açu. 

E para compreensão da aplicação destas politicas públicas foi realizado um 

estudo de caso da cidade de São Francisco do Sul, cidade mais antiga do Estado de 

Santa Catarina, e que há mais de dez anos conta com a atuação dos técnicos do 

IPHAN no processo de identificação e preservação do patrimônio urbano-

arquitetônico. 
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5 MÉTODO PROPOSTO 
 

A aproximação das teorias descritas pelos autores Kevin Lynch, na obra 

Imagem da Cidade (1960), por Thomas Gordon Cullen, na obra Paisagem Urbana 

(1961), Aldo Rossi, na obra Arquitetura da Cidade (1966) e por Roberto Boullón em 

a Análise do Espaço Urbano Turístico (1985), promoveu a identificação de conceitos 

que se assemelham e que quando associados deram origem a um método, um 

instrumento que norteia a analise da paisagem e aponta as peculiaridades impares 

desta cidade, atributos que podem subsidiar planos para o desenvolvimento de um 

roteiro turistico cultural, ou seja, associa conceitos aplicados na Arquitetura e 

Urbansimo para identificar potencialidades turísticas. 

 

5.1 Fundamentos teóricos 

 

Os fundamentos teóricos descritos pelos autores supracitados apontam os 

elementos que foram sendo depositados na cidade, ao longo do tempo, e que 

justapostos originaram um conjunto, o qual forma a paisagem, a memória e a 

identidade desta cidade. 

Destas teorias alguns dos conceitos foram destacados para subsidiar a 

interação do observador com o ambiente. E nortear a percepção desta paisagem, 

repleta de signos que vão sendo interpretados pelo observador, morador ou turista, 

enquando percorrem o roteiro turistico. 

 

5.1.1 Fundamentos teóricos de Kevin Lynch em a Imagem da Cidade43 

  

Na publicação The Image of the City (1960), resultado de um estudo de cinco 

anos, elaborado junto com Gyorgy Kepes; What Time is This Place? (1972), no qual 

ele examina como o inato senso humano de tempo afeta o modo como vemos e 

como mudamos nosso entorno, sobretudo as cidades. 

                                                           
43

 O texto foi desenvolvido com base em pesquisa realizada nos Arquivos do Institute Archives and 

Special Collections, MIT Libraries. Disponível em: 

[http://libraries.mit.edu/archives/research/collections/collections-mc/mc208.html#N10000]. Acesso em 

07 jan. 2012. 
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Esta obra foi inspirada na Psicologia da Gestalt que discute as relações que 

se estabelecem entre as imagens e as formas físicas. Ignora a experiência, 

enquanto ação conduzida pelo sujeito que representa um forte determinante na 

formação das imagens reais.  

Valoriza as imagens geradas por um espaço, as vê como figuras mentais 

compartilhadas por um amplo número de pessoas que convivem na area urbana. 

Considera que uma imagem ambiental pode ser analisada segundo três 

determinantes: identidade, estrutura e significado. A identidade diz respeito à 

capacidade de um objeto distinguir-se de outras coisas, apresentando-se como 

entidade separada; a estrutura expressa a relação espacial ou padrões que se 

estabelecem do objeto para o observador, como também para outros objetos; e, o 

significado emana de uma relação prática ou emocional entre o objeto e o 

observador. (LYNCH, 1997).  

Examina também a imagem da cidade e seus elementos, ou seja: as vias, os 

limites, os bairros, os nós e os marcos. Todos esses elementos têm como referência 

uma relação entre o objeto e o observador. As vias são canais de circulação ao 

longo dos quais o observador se locomove de modo habitual, ocasional ou potencial; 

os limites, elementos lineares correspondentes às fronteiras permeáveis entre 

diferentes áreas ou regiões que se relacionam entre si; os bairros, regiões médias 

ou grandes de uma cidade, reconhecidos como possuindo algo em comum e 

identificável; os nós, cruzamentos, pontos ou lugares estratégicos da cidade e focos 

intensivos para os quais o observador se desloca; os marcos, pontos acentuados 

que servem de referência externa para o observador. (LYNCH, 1997) 

Portanto, a configuração dos espaços urbanos possui atributos que permitem 

informar, com maior ou menor facilidade, aos seus usuários, sobre onde estão e 

como se deslocar consciente para outros lugares, pois a paisagem é composta por 

um conjunto de elementos que ultrapassam o que pode ser imediatamente, 

visualizado e ouvido. Além de que, a percepção e interpretação dos espaços estão 

diretamente relacionadas às experiências passadas vividas pelo observador, que 

estão impregnadas na memoria e nas significações. (LYNCH, 1997). 

Na maior parte das vezes, a percepção da cidade não é íntegra, mas sim 

bastante parcial, fragmentária, envolvida em outras referências. Quase todos os 

sentidos estão envolvidos e a imagem que permanece na memória origina mapas 

mentais, como produto da síntese de todos os sentidos.  
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Dentro deste enfoque, pode-se dizer que a cidade é uma construção no 

espaço em grande escala, algo apenas perceptível no decurso de longos períodos 

de tempo. A cidade não é apenas um objeto perceptível e apreciado por milhões de 

pessoas das mais variadas classes sociais e pelos mais variados tipos de 

personalidades, mas é o produto de muitos construtores que, constantemente, 

modificam a estrutura por razões particulares. 

Uma qualidade visual particular é a legibilidade ou imaginabilidade, que 

demonstra a aparente clareza da paisagem citadina, ou seja, a facilidade com a qual 

as partes podem ser reconhecidas e organizadas numa estrutura coerente. Assim, 

uma cidade legível seria aquela cujas freguesias, sinais de delimitação ou vias, são 

facilmente identificáveis e passíveis de agrupamento em estruturas globais (LYNCH, 

1997). 

Embora a clareza ou legibilidade não seja de modo algum a única 

característica importante de uma cidade bela, a sua relevância adquire um 

significado especial quando se observam arredores na escala urbana de tamanho, 

tempo e complexidade. Para compreender isto temos de considerar a cidade não 

como algo em si mesmo, mas a cidade como objeto da percepção dos seus 

habitantes. 

 

5.1.2 Fundamentos teóricos de Thomas Gordon Cullen e a paisagem urbana44  

 

Cullen influenciou o campo do planejamento urbano ao desenvolver o termo 

que deu origem ao livro homônimo, “Paisagem Urbana” (1961), considerado um dos 

trabalhos mais originais sobre o planejamento das cidades desde Patrick Geddes e 

Lewis Mumford.  

Cullen criou o conceito da visão serial, no qual define a paisagem urbana 

como uma sequência de espaços seriados e relacionados.  Sua aproximação 

estética ao projeto urbano se baseava em sketchs, croquis e desenhos, com alta 

qualidade pictórica, quase como os quadros de artistas impressionistas, nos quais 

os aspectos visuais da paisagem eram extremamente valorizados. 

                                                           
44

 O texto está baseado no artigo de Mario Moutinho e Diogo Mateus, publicado na Revista Lusófona 
de Urbanismo, Lisboa, v. 5, n. 5, 2007. Disponível em: 
<http://revistas.ulusofona.pt/index.php/malhaurbana/article/viewArticle/97>. Acesso em: 06 maio 
2012. 

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/malhaurbana/article/viewArticle/97


129 
 

Admitiu que as questões da percepção visual serve como base para qualquer 

observação e se refere a memória do observador para defender que “a visão  tem o 

poder de invocar as nossas reminiscências e experiências, com todo o corolário de 

emoções.” (CULLEN, 1983, p.10).  

Neste sentido, apresenta três campos de reflexão que têm a ver com a 

descoberta, localização e especificidade de cada lugar: A descoberta baseia-se na 

ideia de percurso, por meio do qual é mencionada uma sucessão de imagens, as 

quais são sempre sustentação para apelo à memória. Este conceito é designado 

pelo autor de visão serial, que conduz por sua vez a outro elemento fundamental da 

percepção do lugar, que é a possibilidade do observador poder orientar-se, ou seja, 

a capacidade de se localizar física e psicologicamente, num espaço. Desta 

localização depende a possibilidade de apropriação do espaço, num primeiro tempo 

desconhecido, mas em seguida já identificado, vivido, relacionado com a memória 

de cada um e, neste sentido, personificado. Portanto, a percepção da visão não é 

uma simples fotografia, mas um processo de relacionamento do observador, 

habitante ou não, com cada lugar.  

Para este autor, há três aspectos principais a considerar (CULLEN, 1983, p.9-

13): 

1. Óptica: [...] a paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma 
sucessão de surpresas ou revelações súbitas. É o que entende por visão 
Serial.  
2. Local: Uma vez que o nosso corpo tem o hábito de se relacionar 
instintivamente e continuamente com o meio-ambiente, o sentido de 
localização não pode ser ignorado [...]  
3. Conteúdo: “[...] este último aspecto, relaciona-se com a própria 
constituição da cidade, a sua cor, textura, escala, o seu estilo, a sua 
natureza, a sua personalidade e tudo o que a individualiza”.  
 
 
 

5.1.3 Fundamentos teóricos de Aldo Rossi e a arquitetura da cidade 45  

 

Aldo Rossi, em 1966, publica L’ Architettura della cittá, onde estuda a cidade 

a partir dos problemas históricos e dos métodos da descrição da morfologia dos 

fatos urbanos, suas relações entre os fatos locais e a construção da urbe e também 

se baseia na identificação das forças primárias que agem sobre as cidades de modo 

permanente e universal.  

                                                           
3
 Texto baseado no artigo “Aldo Rossi: cidade e projeto” ‘de Daniele Vitale, publicado na Revista 

Risco – Revista de pesquisa em arquiteura e urbanismo...  Disponível em: 
<http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/risco/n5/20.pdf >. Acesso em:  06 maio 2012. 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/risco/n5/20.pdf
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Para este autor as cidades são o texto da história local, que se apresentam 

por meio dos fatos urbanos registrados ao longo do tempo nas edificações e na 

malha urbana – parâmetros de longa permanência. Sendo assim, a cidade é a 

memória coletiva dos povos e está ligada a fatos e lugares, ela é o “locus”. E a 

relação entre o “locus” e os citadinos é a imagem predominante, ou seja, a 

arquitetura, a paisagem e as grandes ideias que percorrem e formam a história 

desta cidade.  

Ao analisar a dinâmica urbana, aponta que ela é fruto da fundação da cidade 

e da transmissão das ideias desta sociedade, perpetuada por meio dos monumentos 

históricos. Os quais propiciam o entendimento dos valores e funções que 

desempenhavam no passado junto à sociedade. Estes monumentos promovem a 

conexão da matéria com o dado empírico, que são os valores espirituais.  

Já o valor da história como memória coletiva é entendida como a relação da 

coletividade com a ideia do lugar, o que resume os fatos urbanos e suas origens, 

pois a memória é a consciência da cidade, é a própria transformação do espaço, é o 

fio condutor de toda esta complexa estrutura, na qual a arquitetura se destaca da 

arte enquanto elemento que existe por si próprio, visto que os maiores momentos da 

arquitetura estão ligados à cidade. 

Sendo assim, a relação de união entre o passado e o futuro, estão registrados 

na própria ideia de cidade, que percorre a memória da cidade, como a de uma 

pessoa – elementos representados pelos monumentos arquitetônicos que formam a 

alma da cidade, o seu nexo estrutural, pois são os signos ligados aos muros do 

município. 

 Em síntese, a morfologia urbana é a descrição das formas de um fato 

urbano, obtida a partir da análise de um conjunto de dados que são obtidos pela 

observação do concreto e do empírico, da alma da cidade, como mostra a figura 31. 

 
Figura 31 - Síntese da composição da Morfologia Urbana 

 
 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do autor (2012), baseado em Rossi (1995) 

DADOS  

EMPÍRICOS 
OBSERVAÇÃO  

DA FORMA 

MORFOLOGIA URBANA MORFOLOGIA URBANA 

 

 



131 
 

Portanto, para Rossi (1995), a cidade é a afirmação da sua própria história, é 

um produto que permanece na memória da coletividade e que nos insere na relação 

social de épocas passadas, já que delineia o conhecimento sobre os fatos urbanos, 

sob a leitura do “LOCUS”. O lócus, a arquitetura, as permanências e a historia 

esclarecem a complexidade dos fatos urbanos. 

Um fato urbano pode ser um monumento histórico, uma rua ou um bairro. A 

singularidade e a individualidade destes fatos urbanos os tornam muito semelhantes 

a uma obra de arte, uma vez que é a construção da matéria de um modo único, 

passível de análise, mas não de definição.  

Rossi (1995) discute que a cidade é na sua história, fruto da síntese do 

conjunto destes acontecimentos que a constrói, como “a coisa humana por 

excelência”, composta por experiências que só se aprende vivendo concretamente 

um determinado fato urbano, envolto por testemunhos de valores – permanência e 

memória; manifestações da vida social e religiosa, ligados a um lugar, a um 

acontecimento e a forma da cidade – produzida pelo público ou para o público, 

compondo o mesmo tipo de cenário - objeto de natureza e sujeito de cultura, 

registrado pelos artistas de todas as épocas. 

A cidade nasce de inúmeros e diversos momentos de formação e as áreas 

são as unidades deste conjunto urbano, que emergiram de processos de 

crescimento e promoveram nos bairros ou em partes da cidade a aquisição de 

características próprias. Já as partes da área são a sua própria presença, a projeção 

no terreno dos fatos urbanos e sua comensurabilidade topográfica.  

 
Figura. 32 - Síntese do conjunto de categorias (acontecimentos) que constroem a cidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Acervo do autor (2012), baseado em Rossi (1995) 
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Portanto, na cidade há um antes e um depois, ou seja, o desenvolvimento da 

urbe ocorre em sentido temporal e para reconhecê-la é necessário conectá-la a uma 

coordenada temporal. 

Para analisar a cidade é importante a definição do sítio físico, local onde 

acontecem os fatos urbanos para poder detectá-los. Portanto, para compreender a 

cidade e estudar este conjunto de elementos que a constitui, é necessário 

desmembrá-la. Desta forma, parte-se do pressuposto de que existe uma inter-

relação entre os fatos urbanos e os elementos urbanos, como a projeção horizontal 

e vertical da forma da cidade. Elementos que configuram a relação entre a massa e 

a densidade, que se manifesta através da continuidade da ocupação dos espaços 

nos dois planos, determinando a área que ela ocupa, sua localização e seu entorno, 

constituindo assim, a área de estudo. 

A área-estudo pode ser definida a partir da abstração de um determinado 

espaço da cidade ou das características históricas que coincidem com um fato 

urbano, pois ela determina um fenômeno. O cuidado deve estar na definição do 

entorno, para evitar distorções dos domínios do estudo. Ao determinar os limites do 

entorno urbano pode ser identificado o crescimento da cidade, definido os domínios 

da área de estudo e o surgimento dos fatos urbanos. 

O autor descreve categorias para análise da cidade e dos fatos urbanos, 

baseado na afirmação de que a cidade é uma obra de arte, produto da ação humana 

que transforma a natureza, adaptando-a as necessidades sociais, conforme descrito 

abaixo. (ROSSI, 1995): 

- Tipo: é o manifesto do sentimento e da razão de uma determinada 

sociedade, presente nos fatos arquitetônicos. Seu intuito é atender as necessidades 

e as aspirações de beleza que estão relacionadas à forma e ao modo de vida de 

cada sociedade. As formas arquitetônicas podem ser reduzidas a tipos, elemento 

cultural, modelo analítico da arquitetura que pode melhor entendido no nível dos 

fatos urbanos. Ele se apresenta como princípio da arquitetura e da cidade, 

caracterizando as necessidades que reagem as técnicas e as funções, o estilo, o 

caráter coletivo e o momento individual do fato arquitetônico. O conceito de tipo da 

Escola Italiana refuta os conceitos do Funcionalismo e Organicismo, correntes da 

Arquitetura Moderna.  

- Bairro: para definir o conceito de bairro o autor apropria-se da teoria 

desenvolvida por Kevin Lynch (1960) que denomina bairro como região de médio ou 
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grande porte de uma cidade, reconhecíveis por possuírem características comuns. É 

a uma área percebida como relativamente homogênea em relação às outras partes 

da cidade, possui signos próprios que permitem diferenciá-la. Estas peculiaridades 

podem ser de diversas naturezas, como: texturas, espaços, formas, detalhes, 

símbolos, tipos de edificação, usos, atividades, habitantes, grau de conservação, 

topografia, entre outros. 

- Área - Residência: não existiram cidades sem residências e que a tipologia 

destas edificações está relacionada à forma urbana, pois ela representa o modo de 

vida, os costumes, os gostos e os hábitos de um povo e só se modifica em tempos 

muito longos, afirma Viollet-Le-Duc, em sua obra Dictionnaire raisonné de 

l’archiecture francaise Du século XI au XVI, (ROSSI, 2001). A localização da 

residência está relacionada aos fatores geográficos, morfológicos, históricos e 

econômicos da cidade, sendo que os estudos realizados em Berlim e nos modelos 

da Garden-city e Ville Radieuse podem auxiliar no momento da análise dos dados. 

- Monumento: o caráter de nações, civilizações e épocas inteiras falam 

através do conjunto de arquiteturas/ monumentos que expressam poder, sejam em 

nome do Estado ou da religião. Ele é um elemento de permanência e tornam-se 

obra de arte, pois constituem um valor maior do que a memória. 

- Cidade Antiga: para definir este conceito, o autor reporta-se às contribuições 

de Henri Pirenne em seu trabalho sobre as relações da cidade e as instituições 

citadinas que atestam o valor que é dado aos lugares, aos monumentos e a todas as 

construções urbanas, pois são sinais de referência no tempo e no espaço. O 

processo de transformação faz com que a cidade antiga ceda seu lugar para a 

moderna, substituindo a realidade física da cidade como um momento de 

permanência apenas de seu devir político e institucional. 

Rossi (1995) baseia-se nas interpretações da arquitetura da cidade a partir 

dos fatos urbanos, norteado pelas teorias, desenvolvidas pelos seguintes autores: 

- Tricart: teoria baseada na geografia social, na qual o conteúdo precede a 

descrição dos fatos geográficos que originam o significado da paisagem urbana. 

Estabelece que para avaliar o lugar é preciso criar limites dentro dos quais a análise 

será definida a escala da rua, que compreende as construções e os espaços 

construídos do entorno, constituído pelos imóveis residenciais e pela estrutura da 

propriedade fundiária - a forma dos lotes de uma cidade. A escala do bairro é 

constituída por um conjunto de quarteirões que formam a cidade - paisagem urbana, 
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conteúdo social e função. E a escala da cidade, um sistema espacial formado por 

várias partes com características próprias, como o conjunto dos bairros. 

- Marcel Poète: cria a teoria da Permanência Ele apropria-se dos fatos 

urbanos como indicadores das condições dos organismos urbanos – dados 

verificáveis na cidade existente e que perpetuam os fatos históricos, geográficos, 

econômicos e estatísticos, pois são os conhecimentos do passado que constitui o 

termo de comparação e a medida para o futuro. O conceito de permanência pode 

reconstituir a formação espacial da cidade, a partir de elementos deduzidos da 

história e da geografia da arquitetura, consideração que se estende aos edifícios, às 

ruas e aos monumentos urbanos.  

- Milizia: teoria Iluminista que trata dos edifícios e da cidade ao mesmo tempo. 

Divide os edifícios em públicos (primários) e privados (habitações), considerando-os 

como classes, definindo cada elemento como edifício tipo, que possibilite a leitura da 

ideia geral da cidade. Como na primeira classe, há palácios e residências, na 

segunda estão os edifícios de segurança e utilidade pública.  Busca ao estudar a 

planta da cidade obter os traçados e os percursos das ruas, pois são elas que 

exprimem a identidade das edificações e demonstra as características das 

exigências locais.  É a rua que mantém a cidade viva, pois é a via de comunicação 

com as demais localidades.  Assim, a localização geográfica das vias possibilita 

análise dos tipos de trocas comerciais e culturais que se efetuaram. Da avaliação 

das vias, passa-se para o entendimento da compreensão do solo urbano, obra civil 

ligada à composição da cidade, que exprime, com fidelidade, a vida do organismo 

coletivo que é a cidade, local de persistência do plano. 

A caracterização do processo de conformação e evolução da cidade no 

tempo é fruto da união de elementos de área, como: de localização, de construção, 

de permanência de plano e de edifícios, de fatos naturais ou de fatos construídos 

que constitui um conjunto que é a estrutura física da cidade. 

Para melhor avaliar os fatos, o conjunto urbano deve ser subdividido em três 

funções principais: a residência, as atividades fixas (prestação de serviços e 

comércio de caráter público ou privado) e o tráfego, sendo que as atividades de 

caráter público e coletivo são as que melhor contribuem com a constituição da 

origem e do fim da cidade, além dos elementos primários que apresentam a função 

original e o sentido de uso. 
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Os elementos primários são aqueles que contribuem para acelerar o processo 

de urbanização de uma cidade, como o plano – que oferece uma solução espacial 

definitiva e registra um tempo desta cidade, assim como os monumentos ou o 

“locus”. 

Pesquisas realizadas nos tratados do século XVII, considerações Iluministas, 

partem dos fatos urbanos, registros sem desenho, mas obtidos de uma série de 

proposições desenvolvidas uma a partir da outra, por meio da concepção da cidade, 

como um sistema que confere critérios de necessidade e realidade para cada 

arquitetura. Distinguem a forma e a distribuição do edifício, como um elemento de 

persistência que não está reduzida ao momento lógico, mas à continuidade dos 

fatos urbanos, pois a arquitetura é um símbolo que registra um acontecimento, um 

signo que fixa e constitui uma época.  

A partir da arquitetura signo, há continuidade, possibilidade de interpretação 

dos fatos urbanos. Sem os signos os fatos urbanos desaparecem em virtude das 

novas condições e dos novos fundamentos da cidade. 

Neste contexto, obras que permanecem, passam por adaptações e 

demonstram uma nova constituição do espaço, são os monumentos. Os signos dos 

velhos tempos ligados aos novos tempos da história urbana, conectados a 

acontecimentos decisivos no curso da história. 

No monumento perpetua o estilo arquitetônico, elemento que permite a 

identificação do momento histórico e político, uma vez que a arquitetura se 

apresenta como resultado da técnica que expressa os problemas da cidade. A 

concepção formal da matéria se apresenta como um artefato arquitetônico, cada um 

com sua individualidade, pois eles são como as datas, sem um após o outro não 

poderíamos compreender a história. 

A obtenção do desenho citadino ocorre a partir análise da composição 

arquitetônica e do estilo da edificação. Estes dados são determinantes para a 

constituição dos fatos urbanos, pois a partir deles é possível identificar o alcance 

civil e político de uma época. 

A leitura do fenômeno urbano ocorre a partir da análise de “um pedaço da 

cidade”, de um conjunto de edifícios, pois os princípios arquitetônicos são únicos e 

imutáveis. O desenho desta parte da cidade configura a construção de um ambiente 

homogêneo, coordenado e contínuo, capaz de apresentar a coerência da paisagem, 
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local onde se buscam as leis, motivos e ordens, que estão ligados ao desenho da 

realidade histórica.  

 

5.1.4 Fundamentos teóricos de Roberto Boullón e o planejamento do espaço urbano 

turístico 

 

Este autor propõe um método empírico para observar e analisar o espaço 

produzido pelo turismo e, a partir de procedimentos sistemáticos, estabelecer o seu 

ordenamento físico, no qual o centro turístico é todo o aglomerado urbano que 

“conta em seu próprio território ou dentro de seu raio de influência com atrativos 

turísticos de tipo e hierarquia suficientes para motivar uma viagem turística”. 

(BOULLÓN, 2002, p.69-70). 

Seu livro Planificacíon del espacio turistico, publicado em 1985, é utilizado 

para direcionar os estudos de profissionais da área por meio do modelo de oferta x 

demanda, visionando o mercado turístico. Segundo ele, o espaço destinado ao 

turismo é consequência da presença e distribuição territorial dos atrativos turísticos. 

“Este elemento do patrimônio turístico, mais o empreendimento e a infraestrutura 

turística, são suficientes para definir o espaço turístico de qualquer país”. 

(BOULLÓN, 2002, p.79) 

Com intuito de definir as qualidades e nortear a leitura da paisagem urbana 

pelo turista para que este perceba os diferenciais de cada lugar, capte sua beleza e 

forme juízo de valor do que acaba de ver, apropria-se de algumas das categorias de 

análise da cidade definidas por Kevin Lynch (1997). Parte do princípio de que nem 

todas as cidades possuem o mesmo grau de dificuldade para a captação de sua 

paisagem urbana, pois a leitura está vinculada às dimensões, ao traçado, a 

topografia e ao tipo de arquitetura.  

Identifica os edifícios e espaços abertos como pontos focais, observando a 

relação que existe entre eles de organização focal e a sua representação gráfica de 

esquema físico. Assim, classifica os pontos focais em (BOULLON, 2002): 

- logradouros: correspondem aos caminhos e pontos nodais de Lynch (1997). 

Trata-se de espaços abertos ou cobertos de uso público, em que o morador da 

cidade e o turista podem entrar e percorrer livremente. Como exemplos podem ser 

citados: um parque, um zoológico, uma praça, uma galeria, um centro comercial, 

uma feira, um mercado, o átrio de uma igreja ou uma estação de ônibus. O que 
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diferencia os caminhos dos pontos nodais é que estes últimos têm natureza de 

conexão, como, por exemplo, um cruzamento de ruas ou uma esquina. 

- marcos: são artefatos urbanos ou edifícios que pela dimensão ou qualidade 

da sua forma destacam-se do resto e atuam como ponto de referência exterior ao 

observador, tais como: um edifício enorme, um monumento, uma fonte, um cartaz de 

propaganda, uma igreja ou um quiosque de informação ao público. Já para Lynch 

(1997) podem ser definidos de duas maneiras distintas: na primeira, o elemento é 

visível a partir de muitos outros lugares, portanto, a localização é crucial; e na 

segunda, fundamental é a existência de contraste local com os elementos vizinhos, 

podendo ser a variação no recuo e/ou altura. 

Pode-se dizer que um marco significativo para um morador de determinada 

localidade, nem sempre implica em marcos motivadores de fluxos turísticos, pois 

exigem familiarização com o meio, alcançada ao longo do tempo. Os marcos gerais 

são geralmente mais perceptíveis pelos turistas, pois dizem respeito à capacidade 

de visualização da paisagem na perspectiva do observador-turista. Já os marcos 

locais podem servir como referência espacial para situar os turistas, quando não se 

constituem atrativos turísticos, segundo estudo desenvolvido por Boullón (2002). Os 

chamados marcos “locais” refletem o estudo dos elementos de Lynch (1997), que se 

referem ao observador enquanto morador de dada localidade. Os marcos locais 

podem servir de referência espacial para situar os turistas, quando estes não 

constituem atrativos turísticos. 

- bairros: para Lynch (1997) são espaços de uma cidade com uma extensão 

bidimensional e para Boullón (2002) são seções da cidade relativamente grandes 

nas quais o turista pode entrar e se deslocar; 

- setores: são partes da cidade menores que os bairros, mas com as mesmas 

caraterísticas. Nestes espaços estão as reminiscências de um antigo bairro, cujas 

edificações originais foram suplantadas pelas modernas, quando esta área da 

cidade obteve novo valor comercial. No entanto, do ponto de vista turístico são 

espaços importantes, pois contam a história da cidade ou do povoado em seu 

período de máximo esplendor arquitetônico; 

- bordas: são elementos lineares que marcam o limite entre as duas partes da 

cidade. Uma borda é um elemento que demarca o limite entre duas partes da 

cidade, é um elemento fronteiriço que divide dois bairros diferentes, define os 
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extremos ou as margens da parte de uma cidade. Esta categoria de análise 

corresponde aos limites, para Lynch (1997); e 

 - roteiros: definem as vias de circulação selecionadas pelo trânsito turístico 

de veículos e de pedestres em seus deslocamentos para visitar os atrativos 

turísticos, bem como entrar e sair da cidade. Sua principal função é estruturar o 

conjunto turístico, ou seja, os roteiros de passeio em veículo são aqueles que devem 

ser selecionados para compor o percurso de city tours e os roteiros para pedestre 

são os que conectam os atrativos turísticos próximos e definem os circuitos dentro 

dos bairros. 

Os elementos apresentados por Lynch (1997) e Boullón (2002), podem ser 

observados, de forma sintética e comparativa, a partir do Quadro 01. No entanto, 

torna-se necessário evidenciar que Lynch se remete ao espaço urbano e Boullón 

trabalha a questão dos elementos do espaço turístico urbano. 

 

Quadro 01 – Os elementos do espaço urbano num comparativo entre autores Kevin Lynch 
(1997) e Roberto Boullón (2002). 

 

LYNCH 

 

BOULLÓN 

Caminhos Logradouros 

Pontos nodais 

Bairros Bairros 

Limites Bordas 

Marcos Marcos 

Não há correspondência Setores 

Não há correspondência Roteiros 

Fonte: Síntese elaborada pelo autor, 2012. 

 

A captação de pontos focais de um espaço turístico origina a formação de um 

número de imagens relevantes, que ao se correlacionarem formam uma imagem 

mental, sob a forma de uma síntese desse espaço urbano. Depois de selecionadas 

estas informações devem ser desenhadas, elaborado uma planta, com objetivo de 

determinar o esquema físico da cidade. (BOULLÓN, 2002). 
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5.2 Síntese das categorias de análise da paisagem da cidade e a proposição do 

método 

 

Do referencial teórico estudado foram selecionados os conceitos e as 

categorias para análise da cidade, as quais compuseram o método desta pesquisa 

aplicado em uma parte da cidade de Itajaí, o qual deu origem a um roteiro turístico 

cultural. 

O processo investigativo partiu da escala da rua (LYNCH, 1997; ROSSI, 

1995; BOULLÓN, 2002), analisando parte do traçado urbano da cidade de Itajaí do 

século XVIII, as edificações de caráter monumental do século XIX e dos primeiros 

cinquenta anos do século XX, assim como, conjuntos arquitetônicos - tipologias 

populares de relevância histórica que permanecem na cidade atual. Esta leitura da 

paisagem é norteada pela Teoria da Permanência (ROSSI, 1995), pelos aspectos a 

serem considerados durante as reações emocionais provocadas pela Paisagem 

Urbana (CULLEN, 1971), pelos elementos que compõem a Imagem da Cidade 

(LYNCH, 1997) e também pelos dados formais que constroem a Percepção do 

Espaço Turístico Urbano (BOULLÓN, 2002).  

O quadro 02 demonstra as categorias de analise dos autores estudados e as 

suas respectivas correspondências e o modelo detalhado consta no apêndice 01. 

 
Quadro 02 – Comparativo entre as categorias para análise da paisagem. 

 
CATEGORIAS DE ANÁLISE DA PAISAGEM 

 

CULLEN LYNCH ROSSI BOULLÓN 

Óptica Vias 
Caminhos 

Rua 
Locus 

Logradouros 

Local Bairros Bairros Bairros 

Local Marcos Monumentos Marcos 

Local Não há 
correspondência 

Não há 
correspondência 

Setores 

Local Não há 
correspondência 

Área - residência Não há 
correspondência 

Local Limites Não há 
correspondência 

Bordas 

Local Não há 
correspondência 

Área – estudo 
 

Não há 
correspondência 

Conteúdo Pontos nodais 
 

Fato urbano Roteiros 

Fonte: Lynch (1997), Cullen (1971), Rossi (1995) e Boullón (2002).  
Síntese elaborada pelo autor (2012). 
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As categorias que não possuem correspondências fora eliminadas e 

originaram o quadro 03, que apresenta o método de análise da paisagem da cidade 

desenvolvido por esta pesquisa.  

 
Quadro 03 – Método para Análise da Paisagem da Cidade e elaboração do Roteiro Turístico Cultural. 

  
  

Categorias para Análise da Paisagem 

Cullen 
 

Lynch 
 

Rossi 
 

Boullón 
 

Óptica 
 

Vias 
 

Rua 
 

Logradouros 
 

Local 
 

Marcos 
 

Monumentos 
 

Marcos 
 

Conteúdo 
 

Pontos Nodais 
 

Fato urbano 
 

Roteiros 
 

Fonte: do autor (2012), baseado em Lynch (1997), Cullen (1971), Rossi (1995) e Boullón (2002). 

 
A seleção destas categorias deve-se a similaridade dos conceitos, apesar de 

possuírem títulos diversos. 

O quadro 03 apresenta as categorias de analise, sendo que no apêndice A 

encontra-se o quadro 04, com as categorias e subcategorias aplicadas no objeto 

empírico para a elaboração do roteiro turístico cultural.  

A categoria bairro (LYNCH, 1997; ROSSI, 1995; BOULLON, 2002) não 

compõe o metodo, pois a área da investigação não integraliza um dos bairros 

administrativos de Itajaí, compõe apenas parte do bairro administrativo Centro, 

definido pelo plano diretor local. Também pelo fato de que as teorias dos autores 

estudados delimitam a área de um bairro devido à similaridade morfológica e de 

usos de determinada localidade, características estas que não terminam junto à área 

delimitada pelo circuito. 

A categoria limites de Lynch (1997) foi excluída da análise por não ser 

passível de investigação, pois se refere a elementos lineares correspondentes a 

fronteiras permeáveis entre diferentes áreas ou regiões que se relacionam entre si. 

O mesmo fato ocorre com a categoria bordas, de Boullon (2002), que corresponde 

aos limites de Lynch (1997). Embora a defina como um elemento linear que marca o 
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limite entre as duas partes da cidade, um elemento fronteiriço que divide dois bairros 

diferentes, define os extremos ou as margens da parte de uma cidade.  

A categoria setores de Boullón (2002), definida como espaços nos quais 

estão às reminiscências de um antigo bairro, cujas edificações originais foram 

suplantadas pelas modernas, quando esta área da cidade obteve novo valor 

comercial e “Locus" de Rossi (1995), partes da cidade, menores que os bairros, mas 

com as mesmas caraterísticas, foram utilizadas para realizar a delimitação da área 

da investigação, pois, além do valor urbano-arquitetônico são espaços importantes 

do ponto de vista turístico culturais, pois contam a história da cidade ou do povoado 

em seu período de máximo esplendor arquitetônico. 

 O método foi aplicado nos cinco trajetos percorridos durante a pesquisa de 

campo em Itajaí, objeto empírico, pois o intuito foi obter como resultado os traços de 

uma sociedade que foi sendo construída ao longo do tempo, cujo conjunto fomado 

pelo patrimônio histórico edificado constitui-se em um diferencial, um atrativo para o 

turista que busca conhecer novos povos, hábitos e costumes. 
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6 O ROTEIRO E OS TRAJETOS TURÍSTICOS CULTURAIS DO CENTRO DE 

ITAJAÍ 

 

6.1 Reflexões sobre o turismo cultural e a arquitetura da cidade 

 

Estas reflexões provêm do estudo das plantas e documentos que 

antecederam a pesquisa de campo, assim como das percepções registradas pelo 

pesquisador, e da avaliação das imagens (fotografias) da paisagem urbana, dados 

obtidos durante a realização do percurso que originou o roteiro turístico cultural, 

como também da comparação destes resultados com a bibliografia que norteou esta 

investigação. 

Esta investigação partiu do conceito de cidade, observado na teoria de Aldo 

Rossi (1995), que a descreve como um artefato material que se revela a partir das 

permanências, que demonstram as diversas interferências da sociedade sobre a 

apropriação do espaço e organização dos usos.   

E também de Cullen (1971), para o qual a cidade é síntese da reunião de 

vários elementos que concorrem entre si para criar um ambiente. Estes elementos 

são os edifícios, os anúncios, o tráfego, as árvores, a água, tudo o que pode 

promover e despertar emoções ou interesse. Para este autor “uma cidade é mais do 

que uma ocorrência emocionante no meio ambiente.” (CULLEN, 1971, p.10). 

Já de Lynch (1997), a proposta de olhar e ver a cidade podem ser algo 

especial, que demande prazer ao observador, pois considera a cidade, uma obra 

arquitetônica que só é percebida no decorrer de longos períodos de tempo.  

E de Boullon (2002), o olhar sobre a cidade como um ambiente artificial 

construído pelo homem, para atender as necessidades de se viver em sociedade, 

sendo ela o testemunho mais revelador dos níveis alcançados pela cultura. 

Outro estudioso, como Vittorio Gregotti (1975, p. 68), autor contemporâneo de 

Aldo Rossi, refere-se à cidade como: 

 
[...] o esforço mais notável, por parte da civilização humana, de uma 
transformação completa do ambiente natural, a passagem mais 
radical do estado de natureza ao estado de cultura com a criação de 
um microclima particularmente adequado para o desenvolvimento de 
algumas relações fundamentais para a vida do homem.  

 
E ainda complementa com a afirmação de que a cidade é dotada de uma 

complexidade estrutural e funcional, composta por uma diversidade de matérias 
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operáveis pela arquitetura, com uma particular capacidade de conservação da 

estratificação histórica dos signos, cujo valor para a sociedade local está 

relacionado à construção de sua referência, memória e identidade social.    

Publicações recentes, como a de Lamas (2000) também se apropriam dos 

conceitos de Rossi (1995). Para compreender a produção e a forma da cidade, com 

intuito de propor planos para a ocupação de sítios ainda vazios, cujo projeto parte 

dos referenciais de memória e identidade da população da cidade, proporcionando 

a formação de um conjunto harmônico, constituído pelos conjuntos do passado, 

relevantes para a sociedade atual, associados às novas proposições que 

contribuem com o desenvolvimento das cidades. 

Salienta-se que os autores conceituam a cidade como um local construído 

para atender as necessidades da sociedade ao longo dos tempos e que ela 

somente pode ser compreendida a partir da observação da paisagem, formada por 

cenas autênticas que reconstroem o cotidiano de épocas passadas, e subsidiam as 

intervenções para os dias atuais.  

O processo de compreensão da formação das cidades no Brasil, passa pelos 

sítios que foram constituídos a partir da tradição urbana clássica e ibérica no 

período de descobrimento e de ocupação do solo brasileiro, quando as colônias 

caminhavam a par e passo uma das outras e em paralelo às cidades moçárabe-

mudéjares. Este momento histórico também recai sobre o entendimento da 

influência do poder régio da igreja sobre aquela urbe em formação. (MENDES, 

VERISSIMO, BITTAR, 2010). 

Portanto, a história destas primeiras ocupações é similar e se repete ao longo 

da costa brasileira. Nesta época, não havia uma regulamentação urbanística, a 

regra era de que a igreja, os edifícios públicos e de comércio circundassem o largo 

da praça principal. (MARX, 1980). 

De acordo com Mendes, Veríssimo e Bittar (2010, p. 48), “a distribuição das 

praças, ruas e parcelas eram com cordão e régua, a partir da praça principal em 

direção as entradas e caminhos principais, deixando território suficiente para o 

crescimento da cidade”.   

Sendo assim, a porta de entrada da cidade de Itajaí, no período colonial 

brasileiro, deu-se a partir de um ancoradouro seguro, junto ao Rio Itajaí-Açu, local 

de carga e descarga para os navios, situado próximo ao atual Píer Turístico. A 

organização espacial deste sítio ocorreu a partir da instalação da praça e das 
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demais feitorias, que mais tarde originaram o Curato do Santíssimo Sacramento de 

Itajaí, que foi elevado a Paróquia do Santíssimo Sacramento e à categoria de Vila 

em 1859, passando a município em 1860. (D’ÁVILA, 1982). 

O Rio Itajaí-Açu é o limite físico de maior expressividade na paisagem, ele 

limita e ao mesmo tempo e faz a costura entre as cidades de Itajaí e Navegantes, 

na margem oposta, fundada em 1962. (SECRETARIA DE TURISMO DE 

NAVEGANTES, 2012).   

O espaço da praça é um elemento inseparável do imaginário urbano do Brasil 

colonial, pois ela é um espaço público aberto destinado ao comércio, às relações 

sociais, políticas e religiosas. (MENDES, VERISSIMO, BITTAR, 2010b; REIS 

FILHO, 1987). Elas são os logradouros de Boullón (2002), os marcos de Lynch 

(1997), o monumento e local de acontecimento dos fatos urbanos de Rossi (1995) e 

o ambiente propício às sensações ótica, local e conteúdo de Cullen (1971).   

Os logradouros públicos, as Praças Vidal Ramos e Irineu Bornhausen, cuja 

implantação se deve aos adros da Igreja, estabelecimentos de prestígio social que 

balizava as aglomerações, marcam uma situação tipicamente colonial. Esta 

tipologia praça e principais prédios públicos são característicos das aglomerações 

castelhanas da Plaza Maior ou Plaza das Armas. A irregularidade destas praças 

sugere uma Idade Média, que não foi vivida pela nossa população e também de um 

mundo barroco que ajudamos a compor. (MARX, 1980). 

No Brasil, assim como na Europa, a praça era o elemento definidor do 

espaço público aberto. No início, eram grandes paços vazios, pois não existia 

mobiliário urbano, os mobiliários urbanos públicos para lazer foram inseridos no 

Brasil Pombalino, apenas no século XVIII. (MENDES, VERISSIMO, BITTAR, 2010). 

Durante a investigação, foi constatado que junto à Praça Vidal Ramos 

estavam as principais ruas e edificações. E defronte a mesma estava a principal 

atividade econômica, os armazéns que davam suporte logístico ao atracadouro das 

embarcações. No início das atividades desta cidade todos os fatos urbanos 

concentravam-se no entorno da praça.  

Não há registro da data de inauguração da praça, pois ela nasceu junto com 

a cidade e com a Igreja. As datas que referenciam a praça são as de inauguração 

do busto de Lauro Müller e do Coreto, assim como, há registros das reformas que a 

mesma sofreu ao longo dos anos. (D’ÁVILA, 1982). 
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A implantação do sistema viário xadrez marca a implantação da igreja e da 

praça em sítio urbano contínuo. (MARX, 1980). 

No período de formação desta urbe, ocorreram vários fatos urbanos 

relevantes, como a construção da Igreja do Santíssimo Sacramento (1824). No local 

da atual Igreja Imaculada da Conceição, havia uma primitiva capela construída de 

pau a pique e barro e, ao seu lado,  localizava-se o cemitério. Esta edificação foi 

substituida por outra construída de pedra, por um escravo de propriedade de Alves 

Ramos, a qual ruiu no ano de 1850. Outra foi construída em 1824, em anexo ao 

edifício que depois desmoronou. Em função de uma série de intervenções sofridas 

ao longo dos anos, sua arquitetura atual é diferente da original, no entanto, 

conserva elementos românticos, nas cimalhas,  torres, aberturas em arco e 

esquadrias trabalhadas com elementos típicos da arquitetura do início do seculo XIX 

(D’ÁVILA, 1982). Esta é uma obra protegida pelo Estado desde 1998 - Tombamento 

Estadual : Dec. Nº2.294/98. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ, 2009).   

O poder religioso manifestava-se de diversas formas e a monumentalidade 

da edificação que abrigava a Igreja era uma delas. A supremacia destas 

manifestações estava na criação das paróquias, elementos que consolidavam a 

organização funcional e de usos do espaço urbano sob a tutela régia da Igreja. Fato 

que ocorre em 1833, com a organização da Paróquia do Santíssimo Sacramento, 

entidade que desempenhava um importante papel sócioeconômico e cultural, com 

poderes que superavam as outras instituições, inclusive as governamentais. 

(D’ÁVILA, 1982).  

No início do século XX, a Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, 

hoje Vidal Ramos, acolhia o coração da cidade, embora já existisse há muitas 

décadas, pois foi inaugurada em 12 de junho de 1938, junto com o busto de Lauro 

Müller. 

Durante a realização do circuíto foram observados resquícios do traçado 

urbano de diferentes épocas - registros urbanos da evolução da cidade. A Rua 

Pedro Ferreira é um dos melhores exemplares, pois nela é possível observar que a 

sua morfologia origina da distribuição dos lotes ao longo da via e da implantação 

dos edifícios nestes lotes. É uma via tortuosa, na qual a perspectiva abre e fecha, 

devido ao surgimento das edificações, dado relevante para a memória da cidade, 

pois são signos singulares inseridos no meio urbano, informações imprescindíveis 

para análise do contexto histórico e cultural. 
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Estas ruas de traçado antigo seguem a configuração colonial – sua forma é 

semelhante àquelas que existiam no Brasil antes ao Pacto Colonial de 1810, 

estreitas e acanhadas. O traçado é sinuoso, e percebe-se que quem lhe atribuiu à 

configuração foi à justaposição dos lotes, cuja morfologia decorre da arquitetura que 

fora locada sobre ele. (MENDES, VERISSIMO, BITTAR, 2010). 

A trama urbana formada por este tipo de rua é irregular amoldada ao sítio, 

com uma linearidade usual, na qual os casarios se perfilam na direção dos pontos 

de interesse. (MARX, 1980). A direção caprichosa dos cheios e vazios, marca a 

personalidade da povoação e confere à escala da rua, uma morfo-fisonomia própria. 

(ROSSI, 1995).  

Os lotes de pequena dimensão, alguns originários do período colonial e 

outros influenciados pela prática do cotidiano, são irregulares e decorrem da 

influência da ocupação medievo-renascentista. (REIS FILHO, 1987). Muitos foram 

demarcados em um momento da sociedade, que faltavam profissionais 

especializados e equipamentos de precisão para o ofício, a sua locação ocorria a 

partir da adequação a geografia e topografia do terreno, figura 33. (MENDES, 

VERISSIMO, BITTAR, 2010).  
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Figura 33 – Planta de ocupação de evolução do traçado urbano do século XVII ao XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: D’AVILA (1982, p. 85) 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2012), elaborado a partir de informações obtidas em Pequena 
história de Itajai de autoria de Edison D’Ávila (1982) 

 

Já os lotes mais amplos, surgem por influência do Neoclássico Romântico 

Europeu do século XIX, quando as edificações mantinham a influência colonial, 

junto ao passeio, mas passavam a ter jardins e recuos laterais.  Nesta época, as 

ruas passaram a ser concebidas a partir de uma ordem hierárquica; as de maior 

gabarito foram construídas junto às concentrações dos edifícios públicos, de 

relações sociais políticas e de comércio. (MENDES, VERISSIMO, BITTAR, 2010).  

Nas vias de construção recente, observa-se o traçado reto, produto da 

aplicação de equipamentos e tecnologias recentes, assim como da influência das 

propostas de implantação de uma ordem urbana, o desenho ortogonal. Elemento de 

herança romana difundida na Europa há muito tempo, mas que no Brasil ocorre, 

principalmente, no século XX, período que o planejamento das cidades é fortemente 

influenciado pelo movimento modernista.  
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A supremacia da implantação desta ideologia ocorre com o projeto e a 

execução das superquadras, na década de 1960 e pela multifuncionalidade 

recomendada pelo urbanismo contemporâneo do século XXI. (REIS FILHO, 1987). 

A composição urbana desta área expressa à vida de um organismo coletivo, 

como aborda Rossi (1995) ao descrever os conceitos do Plano de Marcel Poete e 

da Teoria de Lavedan. Enfatiza que a análise do contexto urbano realizada a partir 

das persistências e também da Teoria de Milizia, que avaliam a cidade e os edifícios 

ao mesmo tempo, ou seja, estudam a permanência do fato urbano. Nesta fase,  os 

edifícios são classificados como públicos (primários) e privados (residências) e 

também agrupadas em classes e, posteriormente, em edifícios-tipo. 

Ao analisar os edifícios que estão implantados junto da área que compõe o 

circuito, é possível identificar tipologias que pertencem à primeira classe, as 

edificações de caráter monumental, como: a Casa Konder (1898), a Casa Burghardt 

(1902), a Casa Malburg (1915), a Casa Voigt (1924) e o Palácio Marcos Konder 

(1925). (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ, 2009). 

A Casa Konder (1898) hoje é sede da Livraria Berta, é um edifício 

monumental, cujo projeto arquitetônico segue influência germânica, em estilo 

haneático, com telhas francesas, vidros belgas, pinho de Riga, azulejos, ladrilhos e 

cimento. Foi restaurada em 1980. 

A Casa Burghardt (1902) é edificação monumental, em estilo germânico 

urbano, com caracteristicas do período eclético, repleto de pormenores típicos da 

influência germânica.  

A Casa Malburg (1915) é uma construção caracterizada como uma das mais 

belas residências de Itajaí, em estilo germânico urbano, com características do 

estilo eclético, de arquitetura complexa, devido à profusão de ornamentos, 

principalmente, nas cimalhas e frontões; atualmente abriga o escritório da Receita 

Federal.  

A Casa Voigt (1924) foi sede da firma Almeida & Voigt e do Banco Inco, em 

estilo neoclássico, é um monumental exemplar da arquitetura comercial das 

primeiras décadas do século XX, quando a navegação de cabotagem se 

desenvolveu e inúmeras empresas firmaram-se na cidade. A construção tem duas 

fachadas, uma voltada para a Rua Pedro Ferreira e outra para o Rio Itajaí-Açu.  

O Palácio Marcos Konder é um edifício construído no ano de 1925, de 

características arquitetônicas do estilo eclético, com ornamentos clássicos nas 
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pilastras, cimalhas e nas aberturas, em arco pleno. A grande janela existente sobre 

o hall do edifício possui característica Art Noveau, ressaltada pelos torreões 

existentes em cada extremidade do edifício, encimadas por curiosa cobertura 

inspirados em modelos centro-europeus.  É um dos mais importantes edifícios da 

arquitetura oficial de Santa Catarina, é um marco da história da arquitetura e do 

urbanismo da cidade de Itajaí. Abrigou a Prefeitura Municipal até 1972, tornando-se 

Museu a partir de 05 de janeiro de 1982.  (D’ÁVILA, 1982).  

Este edifício segue a lógica da concepção das primeiras casas nobres 

construídas no Brasil, a dos palácios franceses dos séculos XVII ao XVIII, com um 

vestíbulo no primeiro pavimento, logo na entrada, piso de mármore com uma 

escada de acesso ao andar nobre da edificação.  

O processo compositivo da Escola Politécnica de Paris utilizava elementos 

arquitetônicos de diversas épocas, influência utilizada, principalmente, durante o 

Primeiro Império. (MENDES, VERISSIMO, BITTAR, 2010b). 

Os prédios da segunda classe são os de utilidade pública, como a Igreja 

Imaculada da Conceição (1824), a Casa da Cultura Dide Brandão – antigo Grupo 

Escolar Victor Meireles (1835), o Hotel Rota (1897), o Clube Guarani (1897), a 

Farmácia Brasil (1910) – Clínica São Lucas, o Colégio São José (1912), o Mercado 

Público (1917), o Café Democrático (1920) e a Igreja Matriz do Santíssimo 

Sacramento (1955). Não fazem parte do circuito os edifícios de segurança, nem 

tampouco os que atualmente abrigam a universidade e as bibliotecas. (FUNDAÇÃO 

CULTURAL DE ITAJAÍ, 2009; GALLATO, 2008)  

A Casa da Cultura Dide Brandão foi sede do primeiro grupo escolar de Itajaí 

até 1981 – Grupo Escolar Victor Meirelles construído em 1835. Depois de 98 anos 

está sendo restaurado. Foi o segundo edifício a ser tombado pelo Patrimônio 

Histórico do Estado de Santa Catarina e Municipal. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

ITAJAÍ, 2009; GALLATO, 2008).  

O Hotel Rota, antigo Hotel Brasil (1897) é uma edificação de valor histórico. 

Sua arquitetura é em estilo República, de inspiração romântica e neoclássica 

vigente no final do século XIX e característico da burguesia urbana brasileira. Era 

considerado um local de realização de grandes negócios e ponto das informações 

provenientes do Continente Europeu, durante a primeira e segunda Guerra Mundial. 

(FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ, 2009; GALLATO, 2008). 
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O Clube Guarani, cujo edifício original foi edificado em 1897, mas  devido as 

várias  reformas realizadas resultou em sua descaracterização, pois, uma fachada 

não é similar à outra, nem apresenta elementos que auxiliem na leitura de sua 

tipologia arquitetônica original. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ, 2009; 

GALLATO, 2008).  

A antiga Farmácia Brasil (1910), atual sede da Clínica São Lucas, é uma 

construção de arquitetura eclética, cuja fachada está preservada, porém, toda a 

parte interna foi modificada para atender as necessidades de layout da clínica.  

A ocupação do lote onde está implantado o Colégio São José (1912), passou 

por várias alterações, mas ainda conserva traços dos preceitos coloniais, como um 

pátio fechado, com jardim e pequenas construções internas (MARX, 1945). 

Edificação de propriedade religiosa foi construída de acordo com as características 

ecléticas da arquitetura da época. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ, 2009; 

GALLATO, 2008). 

O Mercado pùblico teve a sua construção iniciada em 1916 e concluída em 

1917. Edifício cuja complexidade da arquitetura revela elementos do estilo eclético 

de origem germânica.  O prédio se destinou a venda a varejo de gêneros secos e 

molhados. Em 1936, após um incêndio, foi modificado externamente, quando os 

frontões foram demolidos e a arquitetura foi adaptada ao movimento Art Decô. Foi 

tombado pelo Estado no ano de 2001. Atualmente é um espaço que conserva as 

tradições populares, principalmente de origem açoriana. (FITUR, 2009). 

O Café Democrático (1920) foi um importante ponto de encontro dos políticos 

da cidade, situado na esquina da Rua Lauro Müller e construído para abrigar uma 

tipografia, passou por diversas reformas, mas nas paredes externas ainda guarda o 

típico sistema construtivo da época. 

A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento teve o lançamento de sua pedra 

fundamental no ano de 1940 pelo Vigário Padre José Locks, sendo o edifício 

projetado por um arquiteto alemão Simão Gramlich, que foi o construtor de 

inúmeras igrejas catarinenses. Sua arquitetura é de característica neogótica, 

composta por elementos românticos, com pinturas em seu interior dos artistas 

italianos Emílio Cessa e Aldo Locatelli. Apresenta em seus vitrais desenhos sobre 

motivos eucarísticos e bíblicos. No teto, há um imenso painel da Imaculada 

Concepção da Virgem Maria e, junto ao dossel, uma imponente estátua de Moisés 

que desce do Sinai, obra do escultor Teichmann. A Igreja foi inaugurada em 15 de 
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novembro de 1955 e tombada no ano de 2001. (FITUR, 2009; FUNDAÇÃO 

CULTURAL DE ITAJAI, 2009).  

Vale ressaltar que estas edificações foram construídas com mão de obra 

especializada, superior à escrava local, promovendo a transformação das 

edificações a partir da segunda metade do século XIX. As edificações que eram as 

chácaras passaram a ser apalacetadas, incorporando um novo cenário às cidades. 

Neste período, os beirais tipo capa e canal aparente foram substituídos pela 

platibanda, coroando as fachadas, além da inserção de muitos ornatos em estuque 

obtidos por catálogo, revelando reflexos da Revolução Industrial. A adoção deste 

tipo de acabamento para o telhado foi fortemente influenciado pelas posturas 

municipais que não permitiam o escoamento das águas pluviais sobre o passeio, 

fato que decretou o fim das casas com beirais.  Os porões passaram a ser 

habitados, resultando no aumento da altura do pé direito do andar nobre. 

(MENDES, VERISSIMO, BITTAR, 2010b). 

Os edifícios públicos da segunda classe (bancos, Receita Federal, cartórios, 

casas de comércio, Píer Turístico, Atracadouro do Ferry-boat), estão situados 

próximo ao centro da cidade e distribuídos no entorno das Praças Vidal Ramos e 

Irineu Bornhausen.  

Estas praças, que ainda fazem parte do cotidiano desta urbe, são marcos, 

elementos urbanos que perpetuam os hábitos do passado nos dias atuais.  

O Píer Turístico foi inaugurado em setembro de 2000, com intuito de 

incrementar a atividade turística na cidade. Sua arquitetura busca no ecletismo 

elementos para composição da sua fachada. (GUIA DE SANTA CATARINA, 2011). 

Os poucos registros de edifícios públicos monumentais, deve-se a herança 

da organização colonial brasileira, cuja característica era de uma arquitetura civil 

pública discreta, muitas vezes locada. Já os edifícios voltados para a educação e a 

cultura, tinham caráter monumental, pois registravam o poderio econômico da 

religião e o viver urbano. (MARX, 1980). 

Esta parcela da cidade foi construída juntamente com a arquitetura, local 

onde permanecem, as funções simples ou múltiplas que ela desempenhou ao longo 

do tempo, apesar de sua transformação. Também enfatiza as diferenças entre o 

passado e futuro, pois do ponto de vista da teoria do conhecimento, o passado é, 

em parte, experimentado agora e do ponto de vista da ciência urbana, ele pode ser 
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o significado a dar as permanências, pois elas são um passado que ainda não 

experimentamos. (ROSSI, 1995).  

Os imóveis residenciais e a estrutura da propriedade fundiária compõe a 

paisagem urbana. A localização dos imóveis nos terrenos varia de acordo com a 

época de sua ocupação; nas mais recentes, as casas são em bloco, circundadas 

por espaço livre, herança das elites do período Imperial, quando as casas passaram 

a ter jardins nas laterais e depois na frente (MARX, 1980). Outras apresentam 

jardim na frente e recuos laterais, implantação típica do período de arquitetura 

eclética, principalmente, utilizada para os prédios monumentais, influenciada pela 

Missão Cultural Francesa, fim do século XIX e início do século XX.  (REIS FILHO, 

1987). 

Nas ocupações que datam do final do século XIX e início do século XX, 

apresentam características similares as da morfologia da cidade colonial. As 

tipologias variam entre os conjuntos arquitetônicos populares, as casas e sobrados 

em bloco, unidos uns aos outros, cuja fachada frontal é voltada para a rua, 

constituindo uma cortina paralela à rua, promovendo uma cena urbana de maior 

destaque. Já as edificações monumentais são casas em bloco cuja profundidade 

ocupa quase que completamente toda a área do solo. (REIS FILHO, 1987). 

Há alguns edifícios cuja arquitetura é típica do início do século XX. Estas 

construções apresentam geometrização na composição das fachadas e coberturas, 

com detalhes arquitetônicos e urbanísticos que datam do início do século XX, com 

arquitetura racionalista e momento de intensa transformação econômica do país. 

(REIS FILHO, 1987).  

As construções que ocupam este sítio físico são de caráter popular, abrigam 

o comércio e o serviço de apoio às atividades portuárias até hoje. 

As captações dos pontos focais do circuito originam um conjunto de imagens, 

que ao se relacionarem na mente dos turistas e residentes permite elaborar uma 

síntese desse espaço urbano. O turista forma um juízo de valor sobre a paisagem 

que observada, fato que resulta em um acúmulo de novas experiências e 

lembranças do local por onde passou. O homem urbano possui dificuldade para 

decifrar a paisagem que está diante dos seus olhos, assim como, de formatar estas 

imagens mentais, principalmente, quando as cenas são muito amplas, complexas e 

com uma enorme variedade de elementos, com detalhes difíceis de serem 

captados.  
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A estratégia que auxilia este processo de formação da imagem mental, que 

reduz o tempo para formulá-la, é a elaboração de um esquema físico do objeto de 

estudo, ou seja, a criação de um esquema gráfico do Circuito Turístico Cultural. 

(BOULLÓN, 2002).  

As características deste circuito, composto por vias que norteavam o fluxo de 

entrada e saída das cargas do Porto de Itajaí, identificam os traços da evolução da 

dinâmica urbana desde a época da fundação da cidade, pois transmite ideias, 

valores e funções desta realidade, perpetuada por meio do conjunto urbano – 

traçado, usos e monumentos históricos, elementos que permanecem junto à 

sociedade e promovem uma conexão da matéria com o dado empírico e os valores 

espirituais. (CULLEN, 1971; ROSSI, 1995).  

Também gera o entendimento de que a urbe está vinculada à memória 

coletiva, que perpetua na associação dos fatos, monumentos e lugares, que formam 

o “locus”, pois esta é uma relação entre o passado e o futuro que esáa registrada 

em toda a paisagem urbana. Relação que está associada à memória urbana, onde 

os fatos originam a alma da cidade, seu nexo estrutural. Ou seja, a cidade é uma 

afirmação da sua própria história, é um produto que permanece na memória da 

coletividade e que nos insere na relação social de épocas passadas, pois delineia o 

conhecimento sobre os fatos urbanos, sob a leitura do “locus”. (ROSSI, 1995). 

A permanência dos registros desta história, presentes em todos os fatos 

urbanos que emergem deste espaço habitado, constata que esta cidade é 

depositária de sua própria história e as potencialidades que ela possui sinalizam a 

vocação para o desenvolvimento do turismo cultural. (ROSSI, 1995).  

Estas expressões culturais registradas na paisagem são singularidades, 

elementos que instigam a implantação de ações que associam esta atrativa parcela 

da cidade ao turismo. Os bens simbólicos que povoam este sítio são autênticas 

expressões da cultura local, atrativos que motivam o trânsito do turista, promovendo 

a interação entre a cultura e o turismo, caracterizando-se como um local com 

vocação para a transculturação (turista - morador), bem como para trocas 

socioculturais. Desta forma, o turismo cultural mostra para a sociedade 

contemporânea às dinâmicas da evolução da cidade, possibilitando o conhecimento 

de outra cultura a partir do método de transferência visual, da vivência do conjunto 

de elementos significativos, sejam eles bens materiais ou imateriais. (CAMARGO; 

CRUZ, 2009).   
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6.2 Os trajetos da cidade 

 

O patrimônio material de uma cidade é constituído por vários elementos que 

compõem a paisagem, como pessoas, edificações, praças, monumentos, obras de 

arte, lugares de memória, expressões artísticas e religiosas, enfim, pelo conjunto de 

manifestações produzidas pela sua gente e para sua gente, ao longo de sua 

história. Particularidades que permanecem apenas naquela cidade, fato que lhe 

atribui identidade e autenticidade, atributos que os empreendedores do turismo 

buscam para o desenvolvimento de novos roteiros e destinos.  

Durante a investigação no campo, foram identificados os atributos turisticos, 

as motivações e os demais bens materiais que podem vir a subsidiar futuros planos 

para o desenvolvimento do turismo cultural. Toda coleta de dados, percepções, foi 

norteada pelas categorias para análise da paisagem descritas por Lynch (1997), 

Cullen (1971), Rossi (1995) e Boullón (2002). 

Vale ressaltar que as percepções obtidas pelo pesquisador foram descritas 

tal e qual a linguagem utilizada nas obras dos autores acima citados. 

Para análise da paisagem e também como proposta para o circuito turístico 

cultural a área de estudo foi dividida em cinco trajetos para serem percorridos a pé. 

 
a) Trajeto 01 – da Praça Vidal Ramos ao Mercado Público.  

 

A pesquisa de campo inicia com o observador posicionado na Praça Vidal 

Ramos, ponto nodal, logradouro, ótica, local; seu destino é o Mercado Público. Logo, 

surge um contraste súbito, quando avista o campanário da Igreja Imaculada da 

Conceição (1824), figura 34, um ponto focal, nodal,  um marco devido a sua 

morfologia, que confere monumentalidade ao edifício, como uma escultura.  

Neste território ocupado, Praça Vidal Ramos, figura 35, é avistado outro 

monumento, marco, o busto de Lauro Müller (1938), junto ao Marco Zero, figura 36, 

ponto nodal, cuja localização privilegiada é enaltecida pelo vazio urbano.  Sucedido 

pelo privilégio de visualizar as margens, limite, borda do Rio Itajaí-açu, figura 37. 
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Figura 34- Igreja Imaculada Conceição 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 
 

Figura 35 -  Praça Vidal Ramos 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 
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Figura 36 - Monumento do Marco Zero 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 
 

Figura 37 – Borda do Rio Itajaí-açu e Píer turistico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

  

Ao avistar a margem oposta, está a cidade de Navegantes, cuja sensação do 

caminhante é de estar aqui e além, como  também de entrelaçamento, devido ao 

fato de estar ligado ao espaço próximo e ao remoto, como mostra a figura 38. 
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Figura 38 - Píer Turístico e vista da Cidade de Navegantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 
Figura 39 – Perspectiva da praça em direção ao Mercado Público, via Beira Rio. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

Logo, as cores da paisagem se apagam,  ótica,  os edifícios são brancos e 

cinza e há pouca vegetação, conteúdo. A ampla visão do rio é interrompida por 
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algumas edificações, perspectiva velada. E o Mercado Público, um ponto focal, 

marco, se revela por traz dos edifícios e imputa cores marcantes na paisagem, 

surgindo “ruídos” no cenário, promovidos pela comunicação visual, publicidade e 

fiação elétrica aérea, indicando maior apropriação do espaço, conteúdo, conforme 

figura 39 e 40.        

Figura 40 - Vista da via que leva ao Mercado Público via Beira Rio. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor, 2011 
 

Figura 41 - Mercado Público Municipal 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor, 2011 
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Figura 42 - Vista do átrio interno do Mercado Municipal. 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2011 

 

Ao chegar ao Mercado Público (1917), encontra-se um edíficio que contrasta 

na paisagem, caraterizando-se como uma iniciativa local, um enclave, que aponta 

uma sucessão de pontos de vista, ótica,  ao chegar próximo a arcada da entrada. 

Ao entrar, há uma apropriação do espaço, cuja  paisagem interior promove a 

revelação de um recinto interior rico em elementos de ordem cultural. As aberturas 

desta construção são ricas em pormenores, conteúdo, com detalhes em ferro e 

cimalhas de argamassa, que propiciam avistar do exterior o interior deste edifício, 

ótica.   

No sentido contrário, ótica,  surge outro ícone, um marco e limite, o edifício 

dos Práticos do Porto, de arquitetura contemporânea que nega o privilégio de se 

apropriar da perspectiva grandiosa do Rio Itajaí-açu,  reduzindo a magnitude de sua 

paisagem, perspectiva velada, quando volta as costas para o rio. Este prédio cria 

uma barreira junto a um sítio que caracteriza-se como um observatório da 

paisagem, local que reforça a relação entre o aqui e o ali, a cidade de Navegantes 

que fica na outra margem do rio. Ao concluir este trajeto, surge o Píer Turístico 

como outro elemento singular, ótica, junto a Praça Vidal Ramos (1938), na qual a 

vegetação secular se sobrepõe ao campanário, conteúdo.  
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b) Trajeto 02 – do Mercado Público ao final da Rua Pedro Ferreira 

 

Parte do Mercado Público em direção a Rua Lauro Müller, Rua da Praia e 

Pedro Ferreira, Rua do comércio, local. As percepções da Rua Lauro Müller são 

singulares em relação às outras, aqui o trajeto é praticamente composto de espaços 

abertos, rico em complexidades e contrastes. A sinuosidade da via, saliências e 

reentrâncias, fecha o visual e confere destaque, quando a paisagem é pontuada 

pelo edifício do atual Hotel Rota, antigo Hotel Brasil (1897). As características das 

ruas, morfologia, ainda são definidas pela implantação das casas.  

O Hotel Rota, monumento, um ponto focal, é uma edificação de valor 

histórico, característico da burguesia urbana brasileira, conteúdo, figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fonte: Acervo do autor, 2011. 
 

Na sequência, no lado esquerdo da Rua da Praia, local, surge outro ponto 

focal, ótica, a monumental Casa Konder (1904), conteúdo, sede da Livraria Casa 

Aberta, figura 44.  

 

 

 

 

 
Figura 43– Hotel Rota, antigo Hotel Brazil (1897). 
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Figura 44 – Casa Konder (1904). 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

Em seguida, está o edifício da atual Fundação Cultural – Casa Burghardt 

(1902), edificação monumental, repleto de pormenores, figura 45. 

 

Figura 45 – Casa Burghardt (1902). 

 



162 
 

Fonte: Acervo do autor, 2011. 
 

A sequência das edificações, acima citadas, forma um conjunto urbano, de 

relevância histórica, que rememoram a paisagem urbana do início do século XX. 

Do outro a lado da rua, local, fica o edificio da antiga Farmácia Brasil (1910), 

atual sede da Clínica São Lucas. 

Na sequência, ótica, o gabarito da via promove o estreitamento do visual e 

aparece uma perspectiva delimitada. Identifica-se a complexidade de uma série de 

edificações históricas, primeiro individualmente, depois em conjunto. Observa-se 

que nos dois lados da via há edificações de valor histórico, a paisagem deste 

entorno, é composta por um conjunto urbano em estilo eclético, que data do fim do 

século XIX, início do século XX.   

Algumas casas, área-residência, ocupam toda fachada do lote, construídas 

sobre o alinhamento da via pública e sobre os limites laterais do terreno. 

 

Figura 46– Conjunto de edificações de valor histórico, quando mais perto da Praça Vidal Ramos mais 
antigas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2011. 

O fato que mais chama atenção neste trajeto é a ordem cronológica das 

edificações, conteúdo, quanto mais próximo da Praça Vidal Ramos, mais antigas 

são as edificações e, quanto mais distantes, mais recentes (figura 46). 

Continuando o percurso, ótica, em direção a Rua Pedro Ferreira, surge uma 

via não reticular típica do período colonial, na qual a sensação é de que se perde a 

noção do todo e observam-se as partes. Surgem elementos que criam um efeito de 

silhueta, conteúdo e local.  
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O primeiro monumento é a Casa Malburg (1915), figura 47, edifício com uma 

arquitetura repleta de ornamentos, principalmente, nas cimalhas e frontões, 

atualmente abriga os escritórios da Receita Federal.  

 

Figura 47 – Casa Malburg (1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

Depois a visão se desdobra em um território ocupado, contínuo e longo, até 

surgir o edifício Genésio Miranda Lins, “edifício redondo”, arquitetura moderna, 

construído na década de 1970, predominando na paisagem devido a sua 

verticalidade, um ponto focal, figura 48. 

 

Figura 48 – Edifício Genésio Miranda Lins (1970) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor, 2011. 
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Na sequência, aparecem outros edifícios de dois pavimentos que demarcam 

uma forte horizontalidade, uma unidade na paisagem urbana. A direita está a Casa 

Voigt (1924), figura 49, é um edifício monumental. A construção tem duas fachadas, 

uma voltada para a Rua Pedro Ferreira e outra para o Rio Itajaí-Açu.  

 

 

Figura 49 – Casa Voight (1924). 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

 

Este cenário, ótica, possui três camadas, truncagem, em primeiro plano está 

as edificações horizontais, em segundo plano o elemento vertical, em terceiro, ao 

fundo, uma imagem composta por novos referenciais - gruas e  containeres do 

Porto de Itajaí, conforme demonstra  a figura 50. 
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Figura 50 – Gruas do Porto de Itajaí. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

Ao chegar próximo ao final da rua, nota-se o Porto de Itajaí, marco, ponto 

nodal, com as gruas e containeres, que fecham o cenário, perspectiva velada. Nesta 

justaposição de elementos, a verticalidade perde a magnitude da altura e 

confundem-se na paisagem, quando a monotonia é interrompida e aparece para 

contrastar neste cenário, um conjunto de edifícios com ocupação do lote em fita, 

sem recuos laterais, implantação. 

No sentido inverso a caminhada, no primeiro momento o referencial vertical é 

o edifício redondo, seguido pela Casa Malburg e, por último, pela vegetação, 

conteúdo, que cobre a Igreja Imaculada Conceição e causa a ilusão entre isto e 

aquilo. 

 

c) Trajeto 03 – da Rua Pedro Ferreira ao inicio da Rua Tijucas  

 

O fechamento da Rua Pedro Ferreira dá início a Rua Silva, ótica, cujo 

referencial é a antiga sede do Porto de Itajaí (1938), em estilo eclético, atualmente 

em processo de restauração. Logo à direita surge uma abertura, que deveria ser 

caracterizada como uma abertura da paisagem, devido à presença do rio. Mas 

diante da marcante presença do extenso muro, o espaço que permite visualizar o 
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rio, torna-se um aspecto irrelevante. O conteúdo adiante individualiza o cenário, o 

extenso muro, as gruas e containeres do Porto, elementos que impedem a visão do 

Rio Itajaí- Açu e da dinâmica portuária. Já à esquerda, há alguns edifícios cuja 

arquitetura é típica do movimento racionalista, ocupação do lote em fita, são 

construções populares que abrigavam o comércio e o serviço de apoio às atividades 

portuárias, figuras 51 e 52. 

 

Figura 51 – Antiga sede do Porto de Itajaí (1938). 

 

Fonte: Acervo do autor, 2011. 
 
 

Figura 52 – Antiga sede do Porto de Itajaí (1938). 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 
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O contraste entre os dois lados da via é evidente, de um lado predomina a 

monotonia de formas e cores, conteúdo, junto ao Porto, e do outro, uma sequência 

de edificações de variadas formas, cores, estilos e épocas que se intercalam; dentre 

elas, destaca-se o edifício do Colégio São José, conforme evidencia a figura 53.   

 

Figura 53– Perspectivas da caminhada da Rua Silva em direção a Rua Tijucas 
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Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

d) Trajeto 04 – da Rua Tijucas ao largo da Praça Irineu Bornhausen 

 

Nesta etapa do circuito, a intensa circulação de veículos e pessoas mostra a 

apropriação do espaço, conteúdo e local. Outro elemento que se destaca são as 

diversas placas publicitárias, que confundem as percepções do trajeto. A poluição 

visual das placas e os cabos de energia elétrica se sobrepõem à arquitetura, 

escondendo-a e contribuindo para a sua degradação. O caminho é praticamente 

todo fechado, ótica, aqui e além, abre-se em determinados pontos, onde há terreno 

vazio. O comércio de maior porte está recuado ou junto ao cruzamento de vias. 

Mas, o diferencial deste percurso está na identidade promovida pelas gruas do 

Porto.  

Uma massa de vegetação promove o fechamento da via junto a uma praça. 

Este conteúdo individualiza a paisagem, pois promove o contraste entre os dois 

lados da via, um demarcado pela forte verticalização dos equipamentos portuários e 
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o outro pela presença da praça, logradouro, com grandes árvores.  Já ao fundo, 

ótica, a paisagem revela um ponto focal, nodal, a Matriz do Santíssimo Sacramento, 

edifício monumental, elemento central e dominante, que associado a Praça Irineu 

Bornhausen, as demais edificações e ao Morro da Cruz, constitui o cenário de uma 

perspectiva delimitada, figura 54. 

 

Figura 54 – Perspectiva da caminhada da início da Rua Tijucas até o Largo da Matriz do 
Santíssimo Sacramento. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 
O cruzamento entre as Ruas Silva e Tijucas, formam um caminho ladeado 

por edifícios não tombados, mas que marcam este cenário urbano pela 

característica apropriação do lote, sem recuos laterais, um edifício justaposto ao 

outro, figura 55.  

 

Figura 55 – Caminho ladeado de edificios de valor histórico não tombados. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 
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Formam conjuntos habitacionais, de uso misto, ou seja, apresentando 

comércio no térreo, habitação no pavimento superior quando se apresentam sob a 

forma de sobrado e jardins na face posterior do lote.  Estes edifícios apresentam 

geometrização na composição das fachadas e coberturas, conforme figura 56. 

 

Figura 56 – Conjunto de edificações cuja construção data da década de 1930.  

 
Fonte: Acervo do autor, 2011 

 

No final desta via, a perspectiva se abre grandiosa, e culmina com a 

monumentalidade da Praça Irineu Bornhausen que constitui o largo da Igreja Matriz 

do Santíssimo Sacramento, ponto focal, nodal, ótica. Neste cenário, alguns 

elementos verticais se sobressaem soltos na paisagem: no primeiro plano a praça e 

depois a Igreja como elemento de contraste – considerado um monumento artístico 

e cultural da cidade de Itajaí e ao fundo o Morro da Cruz – um elemento natural 

junto ao cenário construído.  

Em síntese, o final deste trajeto, caracteriza-se pela visão serial, ótica, o 

entrelaçamento da paisagem, o cenário da Igreja Matriz, aqui, com o Morro da Cruz, 

além. (figura 57). 

 

Figura 57 – Final da perspectiva da Rua Tijucas, chegando ao Largo da 
Matriz do Santíssimo Sacramento, e ao fundo o Morro da Cruz. 

Fon 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2011. 



171 
 

e) Trajeto 05 – do largo da Praça Irineu Bornhausen até a Praça Vidal Ramos.  

 

A última etapa do circuito inicia junto ao largo da Praça da Igreja Matriz em 

direção a Rua Hercílio Luz. Esta paisagem promove um desdobramento em duas 

etapas, sendo que a primeira “abre-se” e, na lateral direita estão dois edifícios 

ícones, ponto focal - o monumental Palácio Marcos Konder (1925), edifício repleto 

de cimalhas e ornamentos e o outro edifício monumental, a Casa da Cultura Dide 

Brandão (1835), ambos são pontos focais que reconstituem o cenário da cidade do 

início do século XX, com a representação do poder público por meio do edifício da 

Prefeitura e do Grupo Escolar Victor Meireles (figura 58 e 59). 

 

 

Figura 58 – Palácio Marcos Konder (1925). 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 
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Figura 59– Casa da Cultura Dide Brandão antigo Grupo Escolar Victor Meireles (1913). 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

Na visão serial, ótica, deste trajeto surge, um território ocupado por edifícios 

construídos em diversos estilos arquitetônicos, que marcam a evolução daocupação 

dos sítios e das tecnologias aplicadas. Ele é precedido por alguns vazios, que 

originam saliências e reentrâncias, como o jardim frontal do Clube Guarani (1897), 

no qual se verifica uma sobreposição de interferências de épocas diversas, devido à 

presença de vários elementos arquitetônicos que caracterizam reformas e 

ampliações. 

 O vazio do jardim frontal junto com o cruzamento das vias promove uma 

abertura na paisagem.  

É notável que neste cenário haja edificações de caráter histórico, de diversas 

tipologias que se perdem na paisagem, pelo excesso de painéis luminosos, de 

comunicação, fiações aéreas e publicidade, que promovem tamanha poluição visual 

que desconfigura esta paisagem.   

Na esquina, entre as Ruas Hercílio Luz e Lauro Müller, está o edifício do 

antigo Café Democrata, hoje uma farmácia, cuja arquitetura guarda traços do 

passado em sua tipologia arquitetônica e construtiva, cuja espessura das paredes 

chama a atenção. 
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 Observa-se uma mudança na paisagem, da imersão em um espaço fechado 

e estreito provocado pela verticalidade, devido ao aumento do gabarito das 

edificações, que culmina junto ao campanário da Igreja Imaculada Conceição, ponto 

focal. A perspectiva grandiosa aparece com o Rio Itajaí-açu que promove a 

dispersão das pessoas devido a amplitude do espaço, em relação a este território 

ocupado, conforme figura 60. 

 

Figura 60 – Perspectiva que mostra o início da Rua Hercílio Luz e o encontro desta via 
como  Largo da Praça Vidal Ramos. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

Durante todo o circuito foram identificados fatos urbanos, e importantes 

elementos que registram a formação da cidade, traços do contexto urbano, das 

edificações, exemplares que contam a longa história da sociedade dos séculos XIX 

e XX, integrando-a ao cotidiano da cidade do século XXI. Identificam-se nesta 

dinâmica urbana, marcas da fundação da cidade e da transmissão das ideias desta 

realidade, perpetuada por meio do conjunto urbano – traçado, usos e monumentos 

históricos, que promovem o entendimento dos valores e funções que 

desempenhavam no passado, pois permanecem junto à sociedade e permitem uma 

conexão da matéria com o dado empírico, os valores espirituais, como mostra a 

figura 61. (ROSSI, 1995). 
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Figura 61 – Roteiro Turístico Cultural do Patrimônio Edificado do Centro de 
Itajaí.

 
Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

A aplicação deste método apontou as potencialidades que esta parte da 

cidade possui para o turismo cultural, e também o descaso que existe por parte dos 

gestores públicos com este patrimônio apesar das politicas de proteção. 

Na cidade há um conselho municipal que atua identificando os bens de valor 

histórico que precisam ser tombados e também restaurados, este é um grupo 

formado por representantes de entidades municipais e representantes desta 

comunidade.  Este conselho é apoiado pela Fundação Municipal de Cultura e a 

Fundação Genesio Miranda Lins. São grupos que se manifestam em prol de algum 

bem ou conjunto deveriam ser ouvidos pelos gestores e demais representantes 

desta sociedade, fato que não ocorre. E desta forma oportunidades estão sendo 

perdidas, memorias estão desaparecendo e a identidade desta sociedade esta se 

esvaecendo. 

É importante ressaltar que alguns bens municipais já foram tombados, atos 

promovidos por meio de audiências públicas, que contaram com a participação da 

população. Estes processos ocorreram entre os anos 1998 a 2002 e de 2005 a 



175 
 

2007, foram 17 tombamentos de responsabilidade municipal e estadual. (VIANA, 

2008). 

A administração pública já teve convênio com o curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí, fato que viabilizou a restauração de 

alguns edifícios. Convenio que já não existe mais. 

Nesta época foram promovidas ações de acessibilidade ao deficiente visual 

junto a alguns edifícios tombados. Itajaí foi a primeira cidade de Santa Catarina a 

adotar a identificação dos edifícios com placas em braile. Também havia 

movimentos em prol do tombamento da casa Rauert e Asseburg, ambas já foram 

demolidas, o terreno desta ultima foi transformado em um estacionamento que esta 

junto da Praça Vidal Ramos, em pleno centro histórico. E a fábrica de papel até hoje 

não foi tombada. (VIANA, 2008). 

As iniciativas de proteção ao bem histórico que existiram sempre foram 

restritas a preservação ou restauro de um objeto arquitetônico, nenhuma ação de 

proteção ao conjunto histórico foi realizada, apesar do trabalho realizado pelos três 

órgãos acima citados e da existência de políticas publicas federais de preservação 

do patrimônio histórico, ações realizadas em nível nacional pelo Instituto Nacional de 

Preservação do Patrimonio Histórico e Artistico Nacional com o Programa 

Monumenta e o Programa de Aceleração do desenvolvimento das Cidades 

Históricas.  

Nas cidades onde o Instituto Nacional de Preservação do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) está presente, como a cidade de São Francisco do Sul 

(SC), planejando ações junto à comunidade local e gerenciando a aplicação das 

políticas públicas de preservação do patrimônio material, são visíveis os benefícios 

do Programa Monumenta e do PAC para as Cidades Históricas, pois atualmente 

esta cidade é um canteiro de obras de restauro de conjuntos históricos. 

 É também possível verificar que em São Francisco do Sul muitas são as 

edificações particulares que datam dos primeiros cinquenta anos do século XX e 

permanecem junto à paisagem que é percorrida pelo turista. Este é um dos 

resultados do trabalho de conscientização realizado pelo IPHAN, durante os dez 

anos que está junto à esta comunidade, demostrando a importância da preservação 

da memória e da identidade desta sociedade, e também apontando as 

possibilidades de melhoria da renda do residente a partir da proposição de novos 

negócios vinculados a atividade turística cultural. São edificações que apresentam 
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diversos tipos de técnicas construtivas, que vão desde a madeira utilizada 

principalmente pelos alemães, às conchas e óleo de baleia – técnica açoriana, até a 

alvenaria, utilizada em edifícios de estilo luso-brasileiro.  

Certamente, esta realidade seria diferente sem a presença do IPHAN, onde 

muitas edificações e traçados históricos já haveriam se rendido a especulação 

imobiliária e desaparecido. Fato que acontece em Itajaí, onde os bens patrimoniais 

sucumbem devido à falta de planejamento e ações mais efetivas das políticas de 

proteção aos bens culturais materiais.  

Este descaso com o patrimônio edificado leva a perda de oportunidades, pois 

Itajaí é uma das cidades vizinha a Balneario Camboriu, um dos balneários mais 

visitados do sul do país. Local que oferece turismo de sol e praia e de 

entretenimento noturno, não possui atrativos turísticos culturais. E que recebe um 

número significativo de turistas idosos que procuram outros atrativos que não se 

resumem a praia. Também recebe os turistas que descem dos transatlânticos junto 

ao centro histórico, que não visitam este valoroso patrimônio que possui mais de 

cem anos de história. Este fato acontece por não haver divulgação do patrimônio 

existente, nem infraestrutura para atender ao turista que, por este motivo, compra 

pacotes turísticos para as cidades vizinhas. 

Como o turista não fica em Itajaí o morador não interage com os turistas, não 

há divulgação da cultura local. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa apresenta reflexões sobre as possíveis relações entre a 

cidade, seu patrimônio histórico edificado e o turismo cultural.  

A relevância deste estudo está em analisar os fatos sociais, com 

procedimento e rigor científico, objetivando contribuir com o desenvolvimento de 

teorias e práticas capazes de produzir melhorias de processos e ações para a 

preservação do patrimônio histórico edificado, a memória cultural e o incremento do 

turismo cultural. 

Também retrata a perda de oportunidades para a perpetuação da memória e 

da identidade da sociedade da cidade de Itajaí, pois um grande número de tipologias 

arquitetônicas e traçados urbanos já desapareceram.  

O estudo apresenta reflexões realizadas por estudiosos do Brasil e do mundo 

e demonstra pesquisas de campo específicas para que os objetivos detalhados na 

introdução desta tese pudessem ser atingidos.  

O objetivo geral desta tese foi reconhecer na história edificada do centro da 

cidade de Itajaí, elementos patrimoniais que se constituem como atributo turístico, 

no contexto de uma política pública para o desenvolvimento do turismo cultural. 

Entretanto, para atingir a meta central, vários aspectos particulares tiveram que ser 

investigados, constituindo assim, os objetivos específicos que serão tratados a 

seguir. 

O primeiro objetivo específico visou o reconhecimento das políticas públicas 

de proteção, preservação e recuperação do patrimônio histórico cultural e de 

incentivo ao desenvolvimento do turismo cultural na cidade, ato que gerou a 

compreensão da proximidade das relações entre estes temas.  

O segundo objetivo específico foi analisar o centro de Itajaí a partir das 

categorias de análise da paisagem da cidade descritas por Cullen (1971), Lynch 

(1997), Rossi (1995) e também por Boullón (2002). E o terceiro objetivo foi identificar 

na paisagem edificada do centro de Itajaí seu potencial para se tornar um atrativo 

turístico cultural. A associação das teorias destes autores ao estudo da paisagem da 

cidade como um registro da evolução de uma sociedade, deve perpetuar, para que 

seja conhecida pela população mais jovem, eternizando desta forma, a memória e a 

identidade desta sociedade, como também por pessoas de outras culturas, 

possibilitando assim, promover o desenvolvimento sócio-cultural. Assim, resultou em 
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uma referência textual que discute o patrimônio histórico edificado da cidade como 

um elemento que requer cuidados e ações específicas, pois se trata de um 

diferencial, uma peculiaridade que a distingue das demais cidades e lhe confere um 

caráter inédito, um diferencial procurado pelos empreendedores e gestores do 

turismo.  

Pensar e sentir, viver a cidade, decifrar a história deste viver, suas mutações 

e diferenças, foi o tema de discussão e análise desta tese que parte da premissa de 

que as cidades são o palco de todos os acontecimentos sociais, e nelas estão 

registradas as manifestações do cotidiano da sociedade. Já que desde os primórdios 

da sua existência, elas foram as primeiras manifestações do homem com intuito de 

criar um ambiente artificial que facilitasse a sua vida e lhes oferecessem conforto e 

proteção.  

 A compreensão destes fenômenos citadinos e captação da essência da 

cidade, em todas as suas dimensões, promoveu ações que aproximam a urbe à sua 

memória, e identificou as relações entre as suas transformações e a necessidade de 

conservar, ordenar e rever experiências passadas. Premissas que fundamentaram a 

necessidade da preservação da identidade social a partir da conservação da história 

edificada. 

Foram nestes preceitos que se amoldaram os movimentos em prol do 

desenvolvimento de uma consciência patrimonial, a qual revelou a importância social 

dos antigos centros urbanos, não apenas pelo seu valor como cultura material, mas 

também como o reflexo do presente e do futuro, muito mais que do passado.  

Partindo deste contexto é que foi deflagrada a formação de uma memória 

patrimonial que deverá responder as necessidades das sociedades do futuro, bem 

como conter os prejuízos que uma população mal orientada pode causar a uma 

cidade, caso o processo de desenvolvimento esteja calcado apenas no acelerado 

movimento que rege o cotidiano da vida moderna, que promove o crescimento das 

periferias, a desertificação dos centros urbanos e o desaparecimento dos modos de 

vida tradicionais.  

Torna-se cada vez mais evidente a importância da conservação do centro 

histórico da cidade, pois ele é um importante objeto que assume o papel de 

estruturador das primeiras formas e funções urbanas e torna-se responsável por 

esta vitalidade no decorrer da história. É neste casco histórico que encontramos uma 
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diversidade de formas e funções, pretéritas e presentes, de signos e significados 

que ganharam ou perderam a importância social no decorrer do tempo.  

A sociedade atual passou por inusitados momentos de construção e 

compreensão das dinâmicas urbanas, desde a necessidade de alterar a cidade, 

radicalmente, para atender a demanda urbana promovida pela industrialização até 

chegar ao entendimento de que é imprescindível o resgate dos conceitos do 

passado para que se mantenham as tradições, a memória e a identidade local, 

singularidades que permanecem ao longo do tempo e encontram-se registradas nas 

cidades.     

São estas cidades singulares, que ao serem visitadas surpreendem com a 

pluralidade das funções que estão ligadas a ela, que decorrem dos valores que 

permanecem e das características estilísticas que resgatam as experiências 

pregressas vividas. No entanto, também é possível observar, como a cidade vai 

superpondo a temporalidade, permitindo que as habitações mais antigas convivam 

com as mais modernas, promovendo um desfile de temporalidades. O pedestre ao 

caminhar, vivencia emoções olfativas, táteis e visuais que evocam a memória, cuja 

marca ou o sinal o define como pertencente a um grupo, fato que nos diferencia uns 

dos outros e auxilia na construção da identidade de cada sociedade.  

Sendo assim, a temática, patrimônio construído, envolve uma consciência 

coletiva de apropriação do passado pelo presente e a perspectiva de transmissão ao 

futuro, garantida pela ideia de preservação da memória e da construção da 

identidade de um povo.   

Nesta perspectiva de preservar a cultura e fazer dela um produto que tem 

uma demanda específica, fez com que surgisse outro agente, o turismo cultural, que 

se apropria do patrimônio cultural edificado enquanto suporte da memória, ou seja, 

os edifícios e áreas urbanas de valor patrimonial são tomados como um ponto de 

apoio da construção desta imagem; como um estímulo externo que ajuda a reativar 

e reavivar certos traços da memória de uma formação sócio-territorial. 

Sob esta otica, o patrimônio passa a representar um repertório de estruturas 

simbólicas que alimenta a dinâmica cultural e o interesse social pelo patrimônio 

edificado e pela preservação de áreas urbanas, cujo objetivo é utilizar e usufruir 

destas áreas como objetos de referência cultural, de construção da memória social e 

também de integração das áreas patrimoniais a um modo mais dinâmico da vida.  
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Contudo, preservar a arquitetura é garantir que ela sobreviva enquanto 

suporte da memória, do legado de um passado que projeta a sociedade em direção 

a um futuro que deverá ser norteado pelas teorias de preservação e restauro do 

patrimônio cultural edificado e seus conceitos correlatos, historicamente construídos, 

os quais deverão resultar no entendimento de que preservação deste patrimônio é 

uma das principais estratégias para a revitalização das cidades, da cultura material.  

O diagnóstico das peculiariades locais promove soluções que evitam a perda 

das particularidades dos espaços, a expulsão dos moradores menos favorecidos das 

áreas de intervenção que recebe moradores mais abastados e a valorização da sua 

singular identidade cultural.  

Os movimentos preservacionistas criaram regras e leis que promoveram a 

criação de políticas públicas com diretrizes mundiais e especificidades para cada 

país. Estas políticas se desdobraram em ações para serem aplicadas em nível 

nacional, estadual e municipal. Considerando o Brasil como um país rico em 

diversidades culturais e com uma dimensão continental, planejar ações específicas 

para cada localidade, longe de cada sítio histórico, é um problema, até hoje sem 

solução. 

Durante esta investigação, foi identificado que as políticas públicas são 

planejadas de forma genérica e que no caso de Itajaí, as instâncias federais, 

estaduais e municipais, nem sempre possuem os mesmos planos para os mesmos 

fins, e que os planos detalhados de ação são documentos privativos e apenas os 

resultados exitosos são divulgados para a sociedade.   

Esta realidade gera problemas, principalmente, para a operacionalização dos 

planos municipais que ficam atados a ações não emergenciais, pois as linhas de 

financiamento são criadas pelas instâncias maiores e que desconhecem a hierarquia 

dos problemas locais. Também foi apurado, que o plano estadual de turismo, prevê 

como estratégia para o desenvolvimento do turismo cultural local, a construção de 

estruturas para apoio a passagem dos turistas pela cidade, ou seja, a composição 

prevista sustenta a saída do turista dos navios e o seu deslocamento para as 

cidades vizinhas, não há previsão de atrativos para a permanência dos mesmos na 

cidade, sendo que o Píer para os navios de turismo, está junto ao centro histórico, 

marco zero da cidade, local que concentra grande parte do seu patrimônio edificado 

e onde inicia o roteiro turístico cultural desenvolvido por este estudo. 
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Desconsidera inclusive a demanda turística da cidade vizinha de Balneário 

Camboriu, considerada maior pólo turístico do Estado, na qual o tipo de turismo 

explorado é de praia e de entretenimentos noturnos, porém não há infraestrutura 

para o turismo cultural.  

Sendo assim, constata-se que os planos de ações para o real 

desenvolvimento da preservação do patrimônio edificado como um atributo para o 

turismo cultural desta cidade fica em segundo plano, pois o orçamento público está 

destinado para outros fins.  

Além disto, as iniciativas governamentais de estímulo e proteção aos sítios 

históricos são recentes, desarticuladas com as necessidades locais, como também 

dos demais setores do governo, como os responsáveis pelo turismo, por exemplo. 

Também são insuficientes para enfrentar a pressão exercida pelos grandes 

empreendedores imobiliários, fato que tem resultado no repentino desaparecimento 

de edifícios históricos, principalmente, daqueles que estão junto aos centros 

urbanos, devido ao alto valor da terra. 

Ao sucumbirem os edifícios, os sítios históricos, não desaparecem apenas a 

identidade e a memória cultural da sociedade local. Mas, problemas oriundos do 

século XX se sobressaem, como a estandardização das cidades, processo 

decorrente da globalização, que ao difundir uma cultura universal, promove a perda 

dos diferenciais peculiares de cada coletividade.  

Tão perto e às vezes tão longe de Itajaí está a cidade de São Francisco do 

Sul, cidade que faz parte do Programa de Aceleração do Desenvolvimento das 

Cidades Históricas gerido pelo Governo Federal e que atualmente é um verdadeiro 

canteiro de obras de restauro. São inúmeras edificações sendo reconstruídas com 

intuito de manter a integridade do conjunto histórico existente. Uma realidade da 

qual Itajaí também pode fazer parte, pois um dia esta cidade também possuiu um 

conjunto tão significativo, mas que se perde dia a dia, pois as edificações anoitecem, 

mas não amanhecem. Políticas que se aplicadas podem evitar que a cada dia 

desapareça mais um edifício, um traçado urbano histórico, a história desta 

comunidade que se iniciou no século XVII. 

Pois ainda há tempo para mudanças. Esta cidade possui um patrimônio 

histórico a ser preservado, pois ela é dotada de singularidades. Devem-se buscar 

planos com ações que se adequem à realidade local e que possibilitem o 

desenvolvimento de políticas públicas que reduzam os riscos de destruição do seu 
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patrimônio, seja pelo abandono das ações de restauro e preservação, seja pela falta 

de planos que se apropriem do patrimônio com um diferencial para o 

desenvolvimento da cultura na cidade ou pela invasão de um fluxo desmedido de um 

turismo devastador, incapaz de respeitar a capacidade de carga do patrimônio 

histórico construído.  

Entretanto, isto não significa que estes edifícios históricos devam ser todos 

transformados em museus, mas que sejam inseridos no cotidiano desta urbe, 

utilizando-os, seja mantendo a sua função original ou atribuindo novas funções a 

eles, para que possam contribuir para a valorização do patrimônio e o 

desenvolvimento do turismo cultural, sem deixar de lado as características do 

espaço e as necessidades da população residente. 

Compreende-se que este processo de transformação observado mostra que a 

cidade antiga cedeu seu lugar para a moderna, substituindo a paisagem da cidade 

do passado pela do futuro. Mas, este é um processo que conserva uma sucessão de 

surpresas e revelações súbitas – registros do passado, a partir dos elementos que 

permanecem, apesar das mudanças das suas funções. Constatações que validam a 

1ª hipótese - o centro da cidade de Itajaí possui um alto potencial de atratividade 

turística em função do seu patrimônio histórico edificado e a 2ª hipótese – o 

patrimônio edificado do centro da cidade de Itajaí é o elemento que perpetua a 

memória e a identidade cultural desta sociedade, e também um diferencial para o 

desenvolvimento do turismo cultural.  

Estas comprovações foram obtidas a partir da análise da paisagem do centro 

da cidade, cujo resultado foi obtido a partir da percepção do transeunte. 

Considerações que partiram do princípio de que a preservação do patrimônio urbano 

é também uma das principais estratégias para a revitalização das cidades as quais 

norteiam o diagnóstico das peculiariades locais e promovem a criação de soluções 

que evitam a padronização dos espaços e promovem a valorização da singularidade 

da identidade, da cultura local. 

Esta pesquisa foi realizada em apenas uma parte da cidade, mas poderá ser 

desdobrada para outras áreas e cidades, para que todo o patrimônio cultural 

edificado seja apontado e protegido, originando a elaboração de outros tipos de 

circuitos que integrem uma rede de atrativos turisticos culturais, compostos também 

por museus interativos e virtuais, que resgatam não apenas a cultura material, mas 

também, a imaterial. 
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Estas reflexões finais não se propõem, nem pretendem esgotar as discussões 

sobre este tema. Mas, instigar o desenvolvimento de outras investigações, que 

poderão dar continuidade ao processo de apropriação dos bens construídos como 

atributos para o desenvolvimento do turismo cultural.  

O resultado desta tese evidencia a importância da busca constante por 

soluções para a manutenção da identidade da cidade, na qua está a sua história, os 

fragmentos da estrutura física, a permanência de parte das paisagens, que outrora 

foram vividas pela sociedade local em diversos momentos da história. Paisagem que 

foi sendo alterada pelos fatos urbanos que se sucederam e que atualmente 

configuram o ambiente urbano, como uma obra de arte, pois o lugar, a imagem e a 

identidade, são peças fundamentais para a operacionalização da divulgação e 

promoção da cultura local, cenário que instiga a preservação dos bens construídos, 

valorizando-os, e promovendo o entendimento de que estes signos que registram o 

passado conectam a cultural imaterial à cidade e, a cidade com o turismo. 
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APÊNDICE A 

 

Quadro 04 – Método com as categorias e subcategorias para Análise da Paisagem e elaboração de 
Roteiro turístico cultural. 

           

 

TRAJETO 

 

CULLEN 

 

 

BOULLÓN 

 

 

ROSSI 

 

LYNCH 

 

 Visão Serial: 
Contraste 

súbito 

Ótica Logradouros Ruas Vias 
 

Apropriação 
pelo movimento 

   

Ponto Focal Local Marcos Monumentos Marcos 

Perspectiva 
velada 

   

Perspectiva 
grandiosa 

   

Ampla visão do 
rio 

   

Ponto de vista    

Revelação    

Vista do 
exterior para o 
interior deste 

edifício 

   

Território 
ocupado 

   

Paisagem 
interior 

   

Privilégio    

Iniciativa local - 
enclave 

   

Apropriação do 
espaço 

   

Recinto interior    

Entrelaçamento    

Aqui e além    

Individualização 
da paisagem 

Conteúdo Roteiros Fatos 
Urbanos 

Pontos 
Nodais 

Imediaticidade    

Objetos 
significativos 

   

Edifício como 
escultura 

   

Contrastes    

A rua    

Pormenores    

Fechado    

Singulares: 
Ocupação 
colonial 

   

    Fonte: Lynch (1997), Cullen (1971), Rossi (1995) e Boullón (2002). Elaborado pelo autor, 2012. 


