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Resumo.  

Reconhece-se, atualmente, virtualidades contraditórias do turismo quando se pensa a relação estabelecida 

entre seu desenvolvimento setorial e a valorização das paisagens históricas. Como uma das atividades mais 

dinâmicas do setor terciário, o turismo apresenta hoje, grandes expectativas em termos de expansão, tanto na 

amplitude populacional quanto na escala territorial. As cidades, adaptando-se às novas possibilidades, tratam, 

então, de colocar em destaque, diferencialmente, suas peculiaridades, históricas ou naturais, no sentido de 

atrair recursos que apresentam tendências claramente expansivas. Se por um lado, o turismo poderia estimular 

um processo de revitalização patrimonial, por outro, contraria essa lógica quando capitais turístico-imobiliários, 

propensos a processos de renovação urbana, tornam-se praticamente hegemônicos.   

Florianópolis e as cidades litorâneas catarinenses ficam, assim, no fio da navalha, equilibrando-se de forma 

instável entre olhares divergentes. Santa Catarina foi ocupada, inicialmente, a partir do litoral, onde dispersa 

diversas freguesias que visavam a defesa da costa, mas também se constituíam como ponto de aguada para os 

navios que ali aportavam em direção ao Rio da Prata. Além da herança de um rico acervo de fortalezas, esse 

movimento migratório inicial, sobretudo de origem açoriana, formou núcleos agrícolas e pesqueiros, 

destacando-se entre eles, os atuais centros históricos das cidades litorâneas catarinenses. Diversos fatores 

aleatórios permitiram, até hoje, a permanência de muitas dessas paisagens históricas, com graus diferenciados 

de preservação, mas sempre passíveis de fortes ameaçadas de descaracterização, devido, principalmente, às 

fragilidades das políticas públicas.  

Se a interferência federal, um pouco mais eficaz em termos protecionistas, tem permitido, até o momento, 

permanências patrimoniais, sua viabilidade depende da gestão municipal, no sentido de constituir paisagens 
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vitalizadas. No entanto, é exatamente o nível local, pretendendo medidas de desenvolvimento, torna-se mais 

suscetível às pressões dos capitais especulativos. Trata-se, portanto, de reverter o sentido de prevalência entre 

mercantilidade espacial e patrimônio histórico e natural, o que só se torna viável com a presença impositiva do 

domínio público. O turismo, associado à educação patrimonial, pode estimular, assim, a ampla socialização do 

legado histórico e permitir o diálogo das identidades territoriais, a partir da permanência da diferenciação dos 

lugares.  

 

Introdução.  

A expansão do turismo está relacionada à ampliação constante do tempo livre em escala mundial.  Faz parte da 

ampliação do setor de serviços no processo de acumulação capitalista. Funcionando em termos de circuito 

econômico, o turismo organiza toda uma cadeia de relações estabelecidas entre as etapas do processo, desde 

a propaganda até medidas concretas de viabilização de deslocamentos e acomodações.  Além da forma 

operacional, o turismo precisa valorizar as diversas localidades frente ao mercado potencial, em geral, 

segmentado pelos variados padrões de consumidores. As características diferenciais dos lugares tornam-se, 

então, objeto de um sistema de produção. Produz-se a ideia de peculiaridade dos lugares. Para isso,  pode-se 

utilizar características paisagísticas já existentes a serem realçadas, mas também construir novos ‘lugares’ 

totalmente artificializados. Por isso, torna-se tênue a possibilidade de convívio entre a atividade turística e a 

preservação do patrimônio tanto natural quanto cultural. É somente uma possibilidade que precisa ser 

conquistada.  

Colocando-se ao lado daqueles cuja preocupação volta-se para as heranças culturais como requisito básico 

das identidades sociais, este artigo pretende, a partir da compreensão da realidade das cidades litorâneas 

catarinenses, demonstrar como as paisagens patrimoniais estão sofrendo alterações, em maior ou menor grau, 

indicando o risco de sua própria permanência.  São processos lentos de transformação e, por isso, acabam não 

suscitando reações imediatas. Os lugares históricos vão sendo modificados e as populações originárias, em 

geral, deslocadas. Como o motor dos deslocamentos é a própria exterioridade, o lugar passa a ser apreciado 

pela sua característica diferencial (de ser diferente), pouco importando a originalidade impressa em sua 

paisagem.  As percepções dos novos residentes e dos viajantes passam a ser, assim, quase instantâneas. 

Essa débil relação com a duração faz com que o passado apareça enquanto parcela do presente e não como 

herança patrimonial que necessita de ações efetivas para que possa ser preservada. Sem compreender os 

processos ao longo do tempo, fica difícil projetar resultados futuros.  Perde-se a visão do que pode vir-a-ser 

determinada localidade. A apreensão momentânea impede a noção de processo e, desta forma, ‘naturaliza’  o 

presente. Tornam-se prementes ações de valorização patrimonial que permitam aprimorar a percepção de 

legado histórico. Faz-se necessário, portanto, fazer conhecer a importância das paisagens históricas, os 

processos de transformação que vêm sofrendo e o risco de perda da memória urbana. Isso é ainda mais 



importante em locais que se transformaram, praticamente, em ‘destinos turísticos’, que se voltam 

primordialmente para esta atividade como recurso econômico, como é o caso das cidades litorâneas. 

Para que as paisagens possam ser compreendidas enquanto processo histórico, os objetos construídos 

precisam ser contextualizados. Diferentemente da Europa, que preservou suas áreas centrais, no Brasil sobram 

fragmentos, às vezes insignificantes, de lembranças patrimoniais. Imóveis isolados disputam algum destaque 

com agressivos processos de verticalização. Poucos conjuntos permanecem. No caso catarinense, alguns 

núcleos históricos continuam relativamente preservados, já que foram preteridos em relação à balneabilidade. 

No entanto, recentes condomínios residenciais e importantes transformações comerciais colocam o alerta 

sobre processos descaracterizadores.  

Esse artigo pretende fazer conhecer a realidade atual dessas localidades, seu processo histórico e os rumos 

que foram sendo tomados que acabaram por resultar em composições paisagísticas que, na maior parte dos 

casos, tendem a desvalorizar o legado histórico que identifica as tradições das culturas dos migrantes que 

vieram ocupar inicialmente as cidades catarinenses.  

Se o turismo e a preservação patrimonial podem, em tese, assumir vínculos de convívio promissor, esta 

interação depende de políticas públicas efetivas, o que raramente pode ser constatado em países como o 

Brasil. O peso dos interesses empresariais, sobretudo das grandes corporações, fragiliza o sentido público do 

espaço que vai sendo construído. Faz-se necessário pensar, então, a relação que o turismo e a conformação 

espacial tem efetivamente assumido, para que se possa pensar as alternativas de construção de um futuro que 

aponte para paisagens que preservem os traços das histórias locais. 

 

1. Expansão sócio-espacial da atividade turística 

O turismo, tal qual conhecido na época moderna,  relaciona-se à expansão da economia capitalista e aos 

avanços tecnológicos, que permitiram aumento correlato da produtividade e, por conseguinte, redução do 

tempo comprometido com as atividades elementares de reprodução da vida. Há uma concordância histórica 

entre a ‘civilização industrial’ e os grandes descobrimentos da viagem. O turismo já existia anteriormente, mas 

restringia-se à aristocracia e aos rentistas, sobretudo britânicos a partir do final do século XVII. A prática 

estende-se ao continente europeu por procedimentos miméticos, mas ainda restrita a às classes ociosas. As 

instâncias minerais, as orlas marítimas e as estações de neve que inicialmente faziam parte da educação dos 

‘gentlemen’ que se difundem como prática da elite continental. (Boyer 2002) Somente aqueles que dispunham 

de recursos e de tempo livre participavam dessas atividades de caráter ostentatório (Veblen 1987). Os rentistas 

valorizaram o ócio, o esporte e o turismo, já que somente eles podiam se permitir o gasto suntuoso.  

O século XIX é o difusor das modalidades turísticas iniciadas no período anterior. Estações termais ou 

balneárias são criadas em várias localidades.  No entanto, o turismo mantém, durante século XIX, o seu caráter 



de ‘non-public’. (Boyer 2002) Essa prática iniciada pela aristocracia e seguida pelos rentistas ficou fora do 

horizonte cultural dos burgueses dedicados à  atividade manufatureira e comercial. Somente a partir do início do 

século XX, estes últimos começaram a copiar as classes ociosas. Alguns outros segmentos, em geral, aqueles 

trabalhadores mais qualificados e com melhores salários, foram incorporados à prática turística, que passou 

então a não ficar mais restrita à aristocracia e às elites rentistas. No entanto, “mais outorgadas que 

conquistadas, as férias remuneradas não tiveram efeito mecânico; a parada de trabalho anual não se tornou 

automaticamente turismo.” (Boyer 1999, 156) Foram necessários investimentos diretos na atividade para a 

ampliação de seu raio de ação.  

O impulso de expansão crescente do capitalismo leva à criação sucessiva de novas necessidades, visando 

ampliar a escala do mercado (pela introdução cada vez maior de novos consumidores), mas também pela 

diversificação e renovação contínua dos produtos que são oferecidos  (Marx 1973). O turismo, como nova 

fronteira de expansão capitalista, encontra um mercado a ser criado e expandido e, por isso, torna-se objeto de 

interesse econômico. O turismo, como atividade com amplo caráter especulativo em relação aos recursos 

naturais e culturais que são abundantes e diversificados, encontra, então, grande possibilidade de 

desenvolvimento, o que se verifica com as viagens cada vez mais variadas e mais longínquas de parcelas cada 

vez mais amplas de populações de diferentes países. Apesar de todo o processo de difusão, torna-se 

importante assinalar que até hoje existe um “non-public”, já que o processo de expansão faz-se acompanhar de 

novas exclusões.  

O século XX destinou-se, então,  a multiplicar as invenções de distinção e acelerou a difusão do turismo para 

novas camadas sociais. Por um lado, houve uma valorização das atividades ao ar livre, a nova “descoberta da 

natureza, com o incentivo da exploração dos atributos dos lugares para fins contemplativos, práticas de contato, 

mas sobretudo, ligados à nova posição da corporalidade, com o desenvolvimento de uma variedade infinita de 

cuidados e de esportes que se expande para todas as faixas etárias.  Como contraponto à volta à ‘natureza’ 

cada vez mais ‘selvagem’ ampliou-se a ‘descoberta’ da cultura e dos bens patrimoniais.  

Certa tradição patrimonialista já havia se desenvolvido na Europa, principalmente a partir de meados do século 

XIX. Revalorizaram-se, primeiramente, os monumentos herdados, principalmente os mais antigos (medievais e 

renascentistas, sua maioria: igrejas, castelos, cidades fortificadas). (Viollet-le-Duc 1863) O sentido de 

ancianeidade já se mostrava suficiente, naquele momento, para que um bem fosse considerado de valor 

cultural. O desenvolvimento da consciência da preservação certamente contribuiu para colocar os objetos 

patrimoniais em foco, pois foram destacados, por seu caráter distintivo, dos demais bens produzidos, o que vai 

estimular, com o tempo, os deslocamentos populacionais com o objetivo de sua visitação, atribuindo-lhes, 

assim, alguma característica de ‘sacralidade’.  (Eliade 1983) 

A expansão do turismo, ocorrida sobretudo a partir do século XX, além das estâncias minerais, da 

balneabilidade e dos esportes de inverno, adquire novos contornos, colocando em voga novas paisagens com o 



objetivo de práticas lúdicas ou culturais.  As cidades históricas são assim envolvidas cada vez mais por esse 

processo, que acaba tendo influência nas características que vão adquirindo os diferentes lugares. São esses 

que recebem medidas planejadoras ou especulativas, visando diretamente o desenvolvimento desta atividade 

econômica que acaba representando, em muitas países e em muitas localidades, parcela importante de 

geração de renda e de dinamismo local.  

 

2. Turismo e Valorização patrimonial. 

Não existe uma relação direta entre turismo e valorização patrimonial, mas uma coincidência temporal. Ao 

mesmo tempo em que se desenvolve o turismo como atividade econômica importante em nível mundial cresce 

a relevância do debate sobre a proteção dos bens históricos e culturais. No entanto, os graus e as visões de 

preservação efetivamente implantados em diversos países variaram enormemente.  

A valorização patrimonial na Europa adquiriu seu caráter contextual e urbano de maneira relativamente 

precoce. Desde o século XIX, os monumentos que se inseriam nas cidades, sobretudo francesas, eram 

delimitados com um raio de 500 m ao seu redor para proteção visual. Esse posicionamento contextual deve-se, 

em grande parte, à incorporação da uma “cultura” de origem barroca que valorizava os grandes eixos 

monumentais, articulados por referenciais urbanos que deveriam ser observados à distância.1 (Munford 1982; 

Pimenta 2010) Incipiente após a Primeira Guerra e em franco debate com as ideias renovadoras do movimento 

moderno2, a proteção patrimonial ganha impulso após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Europa, já que 

a influência da sociedade norte-americana no mundo ocidental impunha, a sua imagem,  um grande ímpeto 

renovador. O capitalismo que se desenvolvia nos novos territórios estimulava a ideia da prevalência do 

dinamismo econômico que deveria ultrapassar obstáculos de natureza diversa, o que acabou provocando 

transformações sucessivas nas paisagens urbanas. Os bens patrimoniais se desfaziam junto com a memória 

das paisagens edificadas. Nada poderia permanecer, tudo deveria ser resolutamente modificado. (Berman 

1986) 

                                                         

1 . A preservação foi tratada anteriormente em países como a Itália ou a Inglaterra ainda no início do século XIX. 
Escavações arqueológicas encontraram estruturas romanas que foram objeto de recuperação. As Associações dos 
Antiquários na Inglaterra, em resposta aos ataques luteranos, protegiam os monumentos medievais religiosos.  (Choay 
1992) No entanto, nos dois casos, o caráter contextual urbano ainda não estava colocado. 

2 .  Se as proposições elaboradas no 1o Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos monumentos históricos  
posicionam-se, claramente, pela proteção patrimonial, o mesmo não pode ser dito das ideias do CIAM (Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna) que podiam ser lidas de forma contraditória. ( IMO 1931) Propunha preservação, 
mas ao mesmo tempo assinalava que a história havia sido perversa com as cidades e que se fazia necessário  
“arrancá-las de sua desordem por meio de planos nos quais será previsto o escalonamento dos empreendimentos ao 
longo do tempo.” O documento propõe uma série de medidas de funcionalização do espaço urbano, liberação do solo e do 
entorno, que eram incompatíveis com a realidade das cidades históricas europeias.  (CIAM 1933, 11) 



O movimento preservacionista adquire, então, contornos europeus. As destruições provocadas por agressões 

externas em duas Guerras Mundiais acabam reforçando o sentimento de valorização das culturais locais e 

nacionais. Em muitos países da Europa, os planos diretores realizados logo após a Segunda Guerra Mundial já 

consideravam a preservação patrimonial como pressuposto da elaboração das diretrizes de crescimento 

urbano, em nítida contraposição às ideias herdadas do modernismo renovador. (Huet dez86/jan87) 

Impulsionados pelas ideias historicistas, congressos e instituições internacionais elaboram normas de proteção 

patrimonial para serem seguidas como diretrizes gerais de preservação cultural.  Em 1956, a UNESCO ressalta 

a importância dos bens arqueológicos e  em 1962,  apresenta recomendações para a proteção das paisagens 

naturais e culturais, assim como a preocupação com a contextualização urbana. (UNESCO 1956; 1962) A 

criação do ICOMOS reforça  o caráter internacionalizado da proteção patrimonial, mas também propõe 

assertivas claras no sentido de ampliar a visão preservacionista. Logo no artigo 1o da Carta de Veneza, 

documento elaborado no II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos 

(1964) e que serve de base para os princípios fundadores do ICOMOS (segundo a própria declaração deste 

conselho), pode ser destacada a noção de monumento histórico compreendendo  “a criação arquitetônica 

isolada mas também o sítio urbano ou rural, testemunhos de uma civilização particular, de uma evolução 

significativa ou um acontecimento histórico”. (grifo nosso) Essa noção se estende “não somente às grandes 

criações mas também às obras modestas que adquiriram com o tempo uma significação cultural’.  (grifo nosso) 

(ICOMOS 1965) Um passo significativo será dado na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, realizada  pela UNESCO (1972), quando aparece - ao lado dos monumentos, das obras 

arquitetônicas, dos sítios arqueológicos e dos locais de interesse - a importância da noção dos monumentos ou 

conjuntos edificados e sua inserção na paisagem. No Artigo 1o são considerados como patrimônio cultural: os 

monumentos, os conjuntos (e sua integração na paisagem) e os locais de interesse, que ampliam ainda mais a 

dimensão espacial da proteção. Os locais de interesse  são definidos como as “obras do homem, ou obras 

conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor 

universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico”. (UNESCO 1972) 

Os avanços estabelecidos no sentido proteção do patrimônio imaterial, fizeram acrescentar, além do 

reconhecimento dos espaços naturais e dos bens culturais, a intenção de preservar, além das próprias 

paisagens históricas, tal como são percebidas, a relação que os grupos estabelecem com elas. Seriam 

preservadas, ao mesmo tempo, as formas de apropriação e as maneiras tradicionais de vida das populações 

em determinado ambiente natural e construído. Segundo definição estabelecida na Convenção do Patrimônio 

Mundial da UNESCO em 1992, as paisagens culturais representam, também, a valorização da relação entre o 

homem e o ambiente em que vivem. (UNESCO 2010)  



Esse processo contínuo de ampliação da escala de preservação, mas também de inserção das formas 

imateriais como objeto de patrimônio cultural foi assimilado de forma desigual entre as diversas nações e 

mesmo em diferentes regiões.  

A difusão do pensamento preservacionista obteve repercussão no Brasil, apresentando, no entanto, 

importantes defasagens temporais no que concerne à relação entre arquitetura e entorno. A forte influência do 

modernismo, mas, sobretudo, a suscetibilidade maior a interesses especulativos transformaram decisivamente 

as cidades. Os cuidados de preservação voltam-se, então, à arquitetura como objeto monumental, quer seja 

pelo prestígio do autor da obra ou por sua significação ritual ou institucional (igrejas, conventos, casas de 

câmara e cadeia, sedes de grandes estabelecimentos, etc.) A arquitetura banal ficou muito tempo sem atenção 

particular, o que é previsível em um pais oligárquico, de herança escravocrata, e que sempre permaneceu com 

forte diferenciação social.  No Brasil, as políticas patrimoniais ainda se concentram prioritariamente no objeto 

arquitetônico isolado e, raramente, o contexto urbano é considerado. Muitas vezes substitui-se a noção de 

preservação da paisagem urbana por algum conjunto de imóveis, estes também tomado em si, sem 

consideração a uma inserção mais ampla.  Tanto é assim que existe um conflito, latente ou explícito, entre as 

legislações dos planos diretores locais e aquela de caráter patrimonial.  

Apesar de todas essas especificidades, com a ampliação das modalidades de turismo e da visão patrimonial, os 

diversos núcleos históricos passam a ser objeto de interesse e de visitação de uma população cada vez maior,  

vinda de lugares cada vez mais distantes. Por isso, torna-se pertinente o lançamento de um foco privilegiado 

sobre a relação que se estabelece, hoje, entre a ampliação do setor turístico, sempre desejável, e a forma como 

devem ocorrer as transformações paisagísticas para que possam valorizar o patrimônio que foi herdado durante 

o seu transcurso histórico e que, por isso, atribui ao lugar, suas características de especificidade. O Estado de 

Santa Catarina faz parte desse processo de forma pouco criativa. Divididas entre interesses 

turístico-imobiliários e pressões sociais, as cidades catarinenses apresentam movimentos combinados de 

proteção e de renovação, cujo resultados começam a colocar em dúvida se ainda se faz possível, em muitos 

lugares, a evocação de alguma memória histórica que corresponda aos critérios de contextualização e 

autenticidade. (Rossi 1966) Poucas áreas ainda mantêm características históricas e, por isso, precisam deste 

alerta: o tempo conspira contra as possibilidades reais de valorização patrimonial nos espaços das cidades.  

 

3. Santa Catarina: particularidades sociais e patrimônio histórico. 

Santa Catarina possui um rico patrimônio arquitetônico, resultante dos vários processos migratórios que 

atribuem às paisagens características culturais específicas.  Pode-se dizer, no entanto, que parte considerável 

deste acervo ainda se encontra desprotegida ou protegida de forma inadequada, apesar das ameaças serem 

sempre crescentes.  



Se as maneiras particulares de apropriação do sítio conformam as características históricas do lugar, o 

processo de integração globalizado, a partir da instantaneidade das práticas e da informação, age no sentido de 

introduzir a padronização abstrata, resultante da atuação indiscriminada das grandes corporações. (Santos 

1985)  O patrimônio cultural encontra-se, então, sujeito às pressões dos grandes empreendimentos que visam 

submeter os diferentes espaços localizados à sua lógica globalizante. Tal processo se dá, no entanto, de forma 

geograficamente desigual. (Santos 2000) Os grandes capitais industriais e do setor de serviços destinam-se, 

sobretudo às maiores cidades catarinenses ou a seu entorno, principalmente àquelas próximas à faixa litorânea 

que centralizam regiões tradicionalmente dinâmicas. Em nome da aceleração da atividade econômica, o que se 

convencionou chamar de ‘desenvolvimento’3, paisagens naturais e culturais encontram-se ameaçadas, muitas 

delas em processos substitutivos, conformando espaços banalizados que perdem as referências peculiares do 

lugar. (Santos 1985)  

A faixa litorânea de Santa Catarina vive sob essa tensão permanente entre desenvolvimento das atividades 

econômicas e preservação patrimonial. Trata-se aqui das primeiras áreas de ocupação do Estado. A razão de 

ancianeidade e fundacional (Riegl, 1984; Eliade, 1983) já deveria ser motivo suficiente para uma atenção 

especial em termos de intervenções urbanísticas. Apesar dos esforços realizados pelos técnicos e intelectuais 

catarinenses, as pressões imobiliárias têm agido no sentido de submeter essas paisagens, sempre que 

passiveis de processos de mercantilização, seja renovando-as totalmente ou subvertendo seu sentido histórico. 

O tempo, neste momento, constitui-se na variável fundamental de preservação dos núcleos catarinenses. Se 

até aqui subsistiram, a aceleração atual dos processos de transformação avança sobre essas áreas. Por se 

constituir de um patrimônio singelo, tanto em termos populacionais quanto arquitetônicos, tem sido 

freqüentemente subestimado, devido à importância crescente do caráter espetacular da atividade turística. 

(Veblen 1987)  

Este artigo visa, portanto, juntar-se àqueles que têm empreendido esforços em destacar o valor patrimonial 

como um projeto social.  Colocar em evidência a autenticidade das tradições populares, tal como se realizaram, 

pode não ser eficiente quanto a rápidos processos de acumulação das grandes corporações, mas certamente 

pode trazer significado às identidades locais. A paisagem construída possui essa potencialidade de ligação do 

passado como perspectiva de construção do futuro. (Arendt 2009) 

 

4. A Ocupação Litorânea Catarinense 

                                                         

3
 . A linguagem oficial e mediática, emprestando para si o discurso dos interesses dos grandes 

empreendimentos, confunde crescimento econômico e desenvolvimento. Desenvolvimento supõe, também, 
distribuição mais igualitária da renda, melhores oportunidades, desenvolvimento dos serviços públicos, ou 
seja, qualidade de vida para a população como um todo. Pode haver, portanto, crescimento econômico sem o 
correlato desenvolvimento social.  



O litoral catarinense foi precocemente percorrido por navegadores que aportavam nas costas catarinenses.  A 

Ilha de Santa Catarina e a Baía de Babitonga teriam sido os locais visitados já a partir do século XVI. 

Portugueses e espanhóis apoiavam ali suas rotas de navegação quando se dirigiam ao Rio da Prata. Ao 

movimento advindo pelo litoral, acresce-se a expansão catarinense pelo planalto serrano, percorrido por 

bandeiras, provenientes da Capitania de São Vicente. Desta forma, o litoral catarinense passou a ser percorrido 

e conhecido por bandeirantes, crescendo o interesse pela sua posse e ocupação. (Cabral, 1970; 1972)  

A costa era visitada por navegantes de várias nacionalidades (franceses e espanhóis, principalmente) que 

visavam tomar posse do Brasil meridional, o que tornou a defesa territorial o motivo primordial para a ocupação 

de diversos pontos ao longo da costa. A necessidade de garantir o domínio português deixou um rico legado de 

fortalezas, que se concentram, principalmente, nos arredores da Ilha de Santa Catarina. Santo Antônio de 

Ratones, São José da Ponta Grossa e o Forte Santana, em Florianópolis, assim como a Fortaleza de Santa 

Cruz de Anhatomirim, em Governador Celso Ramos faziam parte de um mesmo sistema defensivo da 

localidade que hoje constitui a Grande Florianópolis. (Fig. 1)  

Fig. 1. Fortaleza de São José da Ponta Grossa, Florianópolis. Fonte: Flickr photo sharing.  

 

Esse patrimônio foi precocemente reconhecido, pois já consta do Livro do Tombo de 1938, o que não 

apresentou continuidade em relação à arquitetura catarinense que não pode competir com os grandes 

monumentos de outras regiões do país.   

Os primeiros povoamentos deram-se, então, na costa, tendo início com a fundação de São Francisco do Sul 

(1658), seguida por Nossa Senhora do Desterro (1672) e a fundação de Laguna (1684). Essas nucleações 

viviam de uma agricultura rudimentar e da pesca, praticamente de atividades de subsistência. No início do 

século XVIII, Laguna, apesar de ser ainda uma pequena povoação, era o mais importante núcleo da costa 

catarinense, exportando peixe seco para Santos e Rio de Janeiro.  

As povoações litorâneas catarinenses recebem fluxos migratórios açorianos em meados do século XVIII, 

configurando o processo de ocupação e marcando a morfologia urbana e a tipologia habitacional. São 

pequenos núcleos, organizados em torno da praça cívica e religiosa, com traçado ortogonal, em geral 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)


acomodado à topografia. (Peluso Jr. 1991) As casas em fita, com telhados que se inclinam para a rua, 

constroem um conjunto harmônico que estabelece os limites dos espaços públicos abertos. (Broos 2002).  

Até a construção da BR-101 na década de 1970, pode-se afirmar que este litoral apresentou um crescimento 

limitado, tendo em vista que as regiões mais dinâmicas economicamente se localizavam de forma interiorizada 

no nordeste ou no sul catarinenses.  (CEAG/SC, 1980) Desde então, acelera-se o processo de 

desenvolvimento e de ocupação litorâneos, substituindo atividades tradicionais por novos setores econômicos e 

alterando as características ambientais e culturais, nem sempre de forma condizente com a qualidade de vida 

urbana e regional. Sem uma intermediação forte das políticas estatais frente a interesses privados e privatistas, 

houve a desarticulação de grande parte das comunidades pesqueiras e a desvalorização das formas 

tradicionais de vida e de expressão cultural.  

Fig. 2. Os centros históricos de Laguna e de São Francisco do Sul. Fontes: Litoral de Santa Catarina e Panoramio.  

Em Santa Catarina, restam ainda algumas paisagens características dos núcleos de origem açoriana, que 

puderam sobreviver graças à exterioridade do desenvolvimento turístico, que procura outros locais mais 

adequados de exploração, devido às condições de balneabilidade.  Se considerarmos os núcleos históricos 

litorâneos mais importantes de Santa Catarina (Florianópolis, São Francisco do Sul e Laguna), pode-se 

confirmar que as atividades turísticas em si, ligadas principalmente ao veraneio, não ameaçaram diretamente 

seus núcleos históricos, já que se direcionaram a outras localidades. (Fig. 2) O mesmo acontece com diversas 

freguesias (como Ribeirão da Ilha e Santo Antonio de Lisboa) que foram ou ainda estão sendo modificadas, 

principalmente, pela expansão residencial urbana.  Menos agressiva em termos substitutivos do que a atividade 

turística (especialmente aquela exercida em Florianópolis), a função de moradia e os pequenos 

estabelecimentos comerciais utilizaram-se dos imóveis antigos, modificando, algumas vezes, parte de suas 

características.  

Pode-se afirmar que houve uma permanência maior das formas arquitetônicas e urbanísticas, com alterações 

mais expressivas das antigas funções e das populações envolvidas.  Pelas suas características de 

centralidade, os núcleos históricos catarinenses estavam associados, também, ao porto pesqueiro ou de 

exportação, que ainda permanecem em poucos lugares, mas em Florianópolis essa atividade foi desativada na 

área central, com a construção da Ponte Hercílio Luz e o privilégio acordado ao transporte terrestre.  A pesca 



ocorre ainda em pontos dispersos da ilha, agora sob a centralização das redes empresariais de distribuição, o 

que ocorre em quase todas as localidades litorâneas. Apesar de ainda se poder contar com nucleações de 

características açorianas, as populações tradicionais se deslocaram da faixa litorânea, devido às pressões do 

mercado imobiliário, indo se localizar nas áreas periféricas do espaço conurbado. O acesso ao mar constituía, 

em si, a possibilidade de sobrevivência da pesca artesanal. No Ribeirão da Ilha, o programa de produção 

intensiva de ostras, procurou reverter essa tendência, fixando os pescadores locais, mas agora não mais como 

produtores independentes. Na maior parte dos casos, a atividade se mantém com mudança de sua 

característica, com a substituição da pesca artesanal pela industrial, o que altera os termos da relação social 

entre os agentes econômicos.  O translado dos antigos habitantes e as transformações estruturais das 

atividades econômicas resultam na tendência de extinção das formas de expressão cultural, associadas que 

estavam ao próprio fazer produtivo e seus rituais. Assim, faz-se necessário algum cuidado suplementar quando 

se pensa em classificar as paisagens culturais4 no litoral catarinense, sobretudo na Ilha de Santa Catarina.  

 

5. A Proteção Patrimonial em Santa Catarina 

Santa Catarina possui um acervo singelo em termos arquitetônicos e urbanísticos. Nenhum grande ciclo 

econômico nacional marcou aqui os imóveis construídos ou seus objetos interiores de suntuosidade. Santa 

Catarina também não desempenhou nenhum papel de destaque no cenário político nacional. A própria 

característica ocupacional, por sucessivas levas migratórias, foi responsável por ir marcando os espaços 

regionais com paisagens mescladas, mas com fortes traços culturais ligados aos países de origem dos 

processos de colonização. Desta forma, Santa Catarina não pode competir com outras regiões do país, quando 

o critério de classificação patrimonial baseava-se na excepcionalidade do bem a ser tombado.  

No Mapa do Brasil Passado, Silvana Rubino (1996) destaca que, entre 689 bens tombados em 1967, 165 eram 

de Minas Gerais (23,9%), 140 do Rio de Janeiro (20,3%) e 131 da Bahia (19,9%), resultando em 64,1% do total 

nacional. Segundo a autora, Santa Catarina possuía, então, somente 8 (1,2%) bens inscritos em nível federal 

entre 1938 e 1967. 5   Esse índice foi beneficiado graças às quatro fortalezas na Grande Florianópolis, 

reconhecidas como bem patrimonial em 1938.  Pela listagem recente do IPHAN, podem ser encontrados nove 

bens tombados no período, o que não altera substancialmente os dados relativos. Além dessas fortalezas, 

foram classificados três bens em Joinville, um em Florianópolis (Museu Casa Natal de Victor Meirelles em 1950) 

                                                         

4
 . Entende-se aqui, tal como estabelecido pela UNESCO, que paisagens culturais “são bens culturais e representam as «obras 

conjugadas do homem e da natureza» a que se refere o artigo 1º da Convenção. Ilustram a evolução da sociedade e dos 
estabelecimentos humanos ao longo dos tempos, sob a influência dos condicionamentos materiais e/ou das vantagens oferecidas 
pelo seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, internas e externas”. 

5
 . Também há que se considerar que  235 bens culturais foram inscritos no Livro do Tombo em 1938, ou seja, somente nove (entre 

eles 4 fortalezas) tiveram esse privilégio em Santa Catarina (IPHAN, 2001, p.118). 



e somente um imóvel em Laguna (Museu Anita Garibaldi no Centro Histórico em1954). Os números são 

contundentes sobre a pouca importância atribuída ao patrimônio catarinense.  

Considerando-se as inscrições federais pode-se ainda considerar pequeno o número de bens culturais 

tombados em Santa Catarina. Grande parte deles somente foi recentemente protegida. Dos 83 bens inscritos, 

sem considerar os mencionados acima (tombados até 1967), 4 foram tombados na Grande Florianópolis entre 

1969 e 1975. Na década de 1980, 7 inscrições contam com 2 centros históricos de duas freguesias litorâneas 

importantes (São Francisco do Sul e Laguna) e uma Coleção Arqueológica (João Alfredo Rohr), ampliando a 

escala de abrangência da proteção. Até então, somente o Parque e o Cemitério de Joinville (ambos tombados 

na década de 1960) podiam ser destacados como perímetros de preservação. No ano 2000, foi inserido o Sítio 

Arqueológico e Paisagístico da Ilha do Campeche, o primeiro do Estado a ser considerado nacionalmente. Em 

32 anos (de 1968 a 2000), tem-se apenas 22 bens tombados.  

Atualmente, a maior parte do tombamento federal foi resultado do projeto Roteiros Nacionais de Imigração, com 

61 dos 83 bens tombados a nível federal. Considerando a importância do espaço rural na história catarinense, 

pretende propiciar proteção e gestão compartilhada do patrimônio histórico e cultural:  

União, estados e municípios deverão trabalhar em conjunto, objetivando o desenvolvimento e a 

implementação de planos e programas de desenvolvimento regional que tenham como foco o 

patrimônio e a sustentabilidade local, através da inserção das propriedades rurais na economia e 

no planejamento regional. (IPHAN 2008, 6) 

Deixando de definir bem os termos em que se baseia em relação ao desenvolvimento regional, o projeto 

Roteiros Nacionais de Imigração aprovou, numa primeira etapa, 48 bens a serem tombados. Esse 

procedimento foi efetivado “pelo Conselho Consultivo em 2007, em sessão conjunta com o Conselho Estadual 

de Cultura de Santa Catarina que também aprovou uma outra série de tombamentos em nível estadual”.  

Estabeleceu-se, assim, parceria entre os três níveis de preservação – Iphan, Estado e municípios – a partir de 

Termo de Cooperação assinado também em 2007. 6 (IPHAN, SC)  

Os Roteiros Nacionais de Imigração estabelece, no entanto, uma política desigual de distribuição dos bens 

regionais a serem tombados, atingindo principalmente o Vale do Itajaí, incluindo, também, o nordeste 

catarinense e o planalto norte. Somente a Casa de Pedra da Família Bratti em Nova Veneza, no sul catarinense, 

está fora dessa área de atuação. Sem querer subestimar a importância dessa série preservada, pode-se 

simplesmente constatar que, além dos esforços empreendidos, o litoral catarinense ainda padece de fraca 

proteção em suas áreas de migração. Somente os centros históricos de Laguna e de São Francisco podem ser 

considerados sob proteção, porque foram inscritos em 1985 e 1987 respectivamente, ou seja, anteriormente ao 

                                                         

6
 . Bens protegidos nos Roteiros Nacionais de Imigração: 03 conjuntos urbanos, 01 conjunto rural, 59 edificações, 01 equipamento 

urbano, 01 jardim histórico, 01 cemitério, 01 bem integrado, 01 sítio arqueológico e paisagístico tombado e 01 coleção arqueológica 
tombada. (IPHAN, SC) 



projeto dos Roteiros Nacionais de Imigração.  Atualmente, segundo declaração do próprio IPHAN, está sendo 

realizado o inventário das Freguesias luso-brasileiras da Grande Florianópolis, sem, no entanto, ter conseguido 

implantar medidas efetivas até o momento. Trata-se de correr contra o tempo, tendo em vista que a maioria 

dessas freguesias está sob forte pressão do desenvolvimento turístico-imobiliário. Além desses projetos, 

somente a proteção do quilombo do Sertão do Valongo, em Porto Belo, referem-se à zona litorânea. 7  (IPHAN, 

SC) 

As áreas protegidas pelos Roteiros Nacionais de Imigração receberam, posteriormente, a 1ª chancela 

Paisagem Cultural Brasileira, em 201. O instrumento de chancela foi considerado uma complementação ao 

tombamento. (IPHAN, SC) Se o instrumento da chancela está de acordo com o dispositivo do Artigo 216 da 

Constituição Federal sobre preservação do patrimônio cultural, o mesmo não se pode dizer de sua 

conformidade com a concepção de paisagem cultural. Do ponto de vista constitucional, constituem-se em 

“patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira”. Insere, assim: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O conceito de paisagem cultural, no entanto, tal qual 

definido pela UNESCO, pretende preservar, além dos objetos materiais, as relações tradicionais entre homem e 

natureza, o que nem sempre está ainda presente no acervo catarinense selecionado.  

Nos lugares em que o IPHAN não agiu diretamente, as pretensas medidas municipais de preservação 

patrimonial nada mais fizeram do que empobrecer a paisagem histórica, permitindo (ou mesmo recomendando) 

alterações indevidas ou descontextualizando-a. Por isso, a pretendida associação recente das diferentes 

escalas territoriais preservacionistas, se efetivada, pode trazer alguma interferência positiva nas relações que 

se estabelecem entre poder público municipal e interesses corporativos. 

Além da desigual distribuição espacial, alguns bens foram privilegiados na escolha da preservação patrimonial 

em nível de política do Governo catarinense.  É o que demonstra o mapa elaborado por Fátima Althoff (2008), 

que classifica os bens escolhidos e tombados em nível estadual (Fundação Catarinense de Cultura - FCC) 

como edificações religiosas, rurais, urbanas isoladas e conjuntos urbanos.  Pretende, então, destacar a 

predominância da escolha das igrejas (e capelas), o que se sobressai nas áreas litorâneas, ocupadas por 

migrantes de origem portuguesa. Nessas localidades, podem ser percebidos, também, alguns imóveis urbanos 

isolados, além dos centros históricos (São Francisco do Sul e Laguna) tombados pelo IPHAN.  

                                                         
7
 . A partir de 2004, deu-se início ao Inventário de Referências Culturais, aplicado à população remanescente de um antigo quilombo 

(reconhecido pelo governo federal no mesmo ano) na região do Sertão de Valongo, no município de Porto Belo.  O Sertão do Valongo 
possui, atualmente, “menos de uma centena de remanescentes, em sua maioria retirando da terra seu sustento,  com o uso de 
técnicas ancestrais”. (IPHAN, SC) 



As intervenções estaduais vêm reforçar a concentração espacial da preservação patrimonial no Vale do Itajaí e 

nordeste catarinenses, sem deixar de considerar uma maior presença na área de migração italiana no sul do 

Estado, o que esquecido em nível federal. Aqui também se destacam as edificações rurais e as igrejas, além 

dos imóveis urbanos, isolados ou em grupos. 

Alguns conjuntos urbanos não são suficientes para se contraporem ao peso atribuído às edificações isoladas 

que são prioritárias em nível federal ou estadual. Dos núcleos açorianos, somente as cidades de Laguna (1985) 

e São Francisco do Sul (1987) tiveram seus centros históricos tombados pelo IPHAN. Acrescendo-se a Vila de 

São Miguel (1969), tem-se ainda uma pequena intervenção federal em termos de perímetros tombados, 

subestimando o papel da contextualização urbana no processo de valorização histórica (Rossi 1966).  O projeto 

de preservação das freguesias luso-brasileiras pode, dependendo da maneira como for concebido e 

implantado, alterar essa tendência, ampliando a escala de proteção.  

Desde o século XIX, o contexto de inserção monumental já era considerado nas intervenções de valorização 

patrimonial nos países europeus, o que será reforçado pelos planos diretores, elaborados logo após a Segunda 

Guerra Mundial. (Pimenta 2010) A insistência brasileira no foco individualizado da obra decorre muitas vezes da 

chegada tardia dos órgãos responsáveis pela preservação, quando o entorno já se encontra transformado, 

mas, sobretudo, de uma visão ligada à obra isolada, decorrente da forte penetração dos princípios modernistas 

em nossa cultura.  

Mesmo reconhecendo a insuficiência das ações estaduais e federais, não se pode deixar de assinalar sua 

maior efetividade quando comparadas às tutelas municipais que são mais suscetíveis a influências agressivas 

em termos de pressões urbanas renovadoras. Enquanto as circunstâncias econômicas não se dirigem às áreas 

históricas, existe a possibilidade de serem toleradas e poupadas. Desde que o processo se inverta, elas podem 

ser rapidamente eliminadas se não houver pressões externas às administrações locais, em geral, submissas a 

interesses corporativos e imobiliários.  

 

Processos exemplares do trato patrimonial: o caso de Florianópolis/SC 

Podem ser tomados como exemplo dos resultados atuais sobre as paisagens históricas, dois processos 

diferentes numa mesma cidade: a freguesia do Ribeirão da Ilha (sul da Ilha de Santa Catarina) e o centro 

urbano de Florianópolis. Como o desenvolvimento turístico e seus decorrentes interesses imobiliários 

expandiram-se para o norte da ilha, Ribeirão da Ilha pode preservar sua paisagem relativamente pouco 

alterada. (Fig. 3) Do ponto de vista residencial, a distância e a difícil acessibilidade, retardaram, também, o 

processo de expansão urbana que começa a se manifestar somente agora de forma mais efetiva, o que torna 

urgente a proteção patrimonial desta freguesia. 



Fig. 3. Núcleo histórico do Ribeirão da Ilha no sul da Ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Fontes: 
litoraldesantacatarina.com.br; ricardoribas.photoshelter.com. 

 

Apesar da descaracterização de alguns casarios, Ribeirão da Ilha contrapõe-se, desses pontos de vista ao 

centro histórico da cidade.   O patrimônio construído do centro de Florianópolis hoje mal pode ser percebido. 

Sucessivos planos diretores nada mais fizeram do que promover um brutal processo de verticalização ao seu 

redor. (Fig. 4) O mesmo órgão municipal (Instituto de Planejamento Urbano – IPUF) que institui a proteção 

patrimonial, elabora os planos diretores. Propõe a “preservação” de conjuntos históricos no centro urbano, ao 

mesmo tempo em que promove a liberação constante dos gabaritos em seu entorno.  

 

 

Fig. 4. Vista do centro de Florianópolis. Imóveis de valor histórico, comprimidos pela verticalização. Foto da autora, 2005. 

 

A preservação municipal está definida no Projeto Renovar (IPUF 1986) que propõe que se preserve somente as 

fachadas, mas, mesmo assim, considera que elas devam ser adaptadas ao uso comercial e, portanto, podem 

ser transformadas. Não contente, indica – ou estimula – como alterar os imóveis em seu interior. Ora, 

diferentemente de cidades mineiras ou como o Rio de Janeiro ou São Paulo que possuem um enorme acervo 

patrimonial, no centro de Florianópolis pode-se contar, sendo generoso, algo em torno de 4 ou 5 quadras com 

construções históricas, sendo que pouquíssimos podem ser encontrados como conjuntos de imóveis históricos. 

No entanto, propõe-se a alteração de todos os imóveis. Sequer há qualquer distinção de legislação, segundo 



uma classificação de valor do bem cultural a ser preservado, o que poderia pelo menos deixar alguns 

exemplares para serem objeto de conhecimento histórico. Todos os imóveis, indiscriminadamente, são 

passíveis de serem alterados.   Tem-se, então, a paisagem histórica cada vez mais imperceptível. O centro 

antigo deixa de poder ser apreendido enquanto tal. (Fig. 5) Desta forma, sem fazer parte da memória social, 

torna-se banal e, portanto, pode simplesmente deixar de existir. (Jeudy 1990) Agressivo e adulterado, o centro 

enquanto totalidade percebida é passível de rejeição pela coletividade local. (Halbwachs 1950) Confuso e 

desagradável, esse local fundamental da identidade do lugar não deixa perceber o que talvez pudesse ser.  

Esse processo foi promovido e estimulado institucionalmente em nome da preservação! 

Fig. 5. Área central de Florianópolis (década de 60). Fonte: Casa da Memória, Florianópolis. 

Trata-se diretamente, aqui, das leis instituídas pelo órgão de proteção patrimônio municipal (que atua dentro do 

IPUF. Por sua vez, o Plano Diretor faz tabula rasa, impondo suas regras de forma indiscriminada, sem atribuir 

qualquer peculiaridade às áreas de preservação. Assim, o imóvel ou o pequeno conjunto de valor patrimonial 

veem-se cercados de uma verticalização acentuada, fazendo com que tenham suas escalas amesquinhadas e 

desvalorizadas. Não raras vezes, talvez sempre que possível, estimulado pela legislação municipal, o 

mecanismo da transferência de índice - que é usado como forma de proteção patrimonial nos países europeus 

– promove, em Florianópolis, processos de verticalização no mesmo terreno em que se encontram pequenos 

exemplares patrimoniais.  

Enquanto em muitos países, o ponto de partida é a cidade como bem social, submetendo a razão de mercado à 

preservação da memória social, processo inverso acontece no Brasil, devido ao caráter do Estado e às políticas 

governamentais nas diversas escalas territoriais, que se submetem aos interesses oligárquicos e corporativos. 

Indiferentes aos apelos dos diferentes setores da sociedade civil, os planos diretores, aqui, submetem-se aos 

grandes grupos turístico-imobiliários, deixando patrimônio ambiental ou cultural sem perspectivas de 

preservação. Sem uma política de preservação corre-se o risco do turismo permanecer sempre com 

características balneárias, pois o caráter cultural das freguesias vai sendo gradativamente apagado e 

esquecido.    



 

Conclusão 

Reconhece-se, atualmente, as potencialidades do turismo como elemento propulsor da valorização patrimonial. 

Nisso se constitui, apenas, uma de suas virtualidades. Como uma das atividades mais dinâmicas do setor 

terciário, o turismo apresenta hoje, grandes possibilidades de ampliação tanto na escala populacional quanto 

territorial. As cidades, adaptando-se às novas possibilidades, tratam, então, de colocar em destaque, 

diferencialmente, suas peculiaridades, históricas ou naturais, no sentido de atrair esses recursos que 

apresentam tendências claramente expansivas. O turismo induz, no entanto, expectativas discordantes, que 

dependem em grande parte da composição de interesses que se materializam localmente.  Se por um lado, 

pode permitir um reforço preservacionista às cidades que possuem um patrimônio histórico socialmente 

reconhecido, contraria essa lógica quando capitais turístico-imobiliários, propensos a processos de renovação 

urbana, tornam-se praticamente hegemônicos.   

Florianópolis e as cidades litorâneas catarinenses ficam, assim, no fio da navalha, equilibrando-se de forma 

instável entre olhares divergentes.  A preservação patrimonial no decorrer do século XX acabou ocorrendo por 

fatores aleatórios, quer seja pela estagnação econômica municipal ou pela inadequação dos centros urbanos 

às novas atividades dinâmicas. Ocupada, inicialmente, a partir do litoral, Santa Catarina dispersa diversas 

freguesias ao longo da costa, objetivando a defesa territorial, mas constituindo, também aguada para os navios 

que aqui aportavam em direção ao Rio da Prata. Esse ciclo inicial de ocupação garantiu um rico acervo de 

fortalezas, assim como desenhou as áreas centrais das atuais cidades marítimas catarinenses, as mais antigas 

do Estado, assentadas em processos migratórios, sobretudo açorianos, que se faziam reproduzir a partir das 

atividades agrícolas e pesqueiras. Se muitas dessas paisagens históricas puderam permanecer, inclusive com 

seus rituais e valores simbólicos, isso se deveu, em grande parte, ao processo de interiorização do 

desenvolvimento industrial. A construção da BR-101 e sua impulsão ao setor turístico, a partir dos anos 1970, 

promovem a expansão urbana dos municípios litorâneos, ameaçando inclusive os mais importantes núcleos 

patrimoniais de Laguna, São Francisco do Sul e Florianópolis. Assentando-se sobre a balneabilidade, o turismo 

volta-se, em geral, para novas áreas praiais, distantes dos antigos ancoradouros onde se constituíram os 

centros históricos sem, no entanto, deixar de propagar desigualmente sua influência renovadora por toda parte.  

A fragilidade das intervenções municipais, suscetíveis às demandas corporativas, atribuiu, então, às esferas 

federais ou mesmo estaduais um papel decisivo em termos da permanência das paisagens ou dos resquícios 

patrimoniais.  A atuação das administrações locais, além de tecnicamente irrisória, reforça a desvalorização 

patrimonial, a partir da proposição de Planos Diretores que promovem acelerados processos de verticalização 

no entorno dos imóveis históricos.  

Apesar das reações de setores sociais esclarecidos da sociedade, a associação entre interesses turísticos e 

imobiliários tem agido no sentido de destruir antigas relações sociais de produção que poderiam ainda 



configurar paisagens culturais em algumas freguesias catarinenses. Núcleos pesqueiros cedem lugar a novos 

empreendimentos, desarticulando comunidades inteiras. Restaram os cenários construídos, mas mesmo estes 

estão sendo rapidamente descaracterizados. Transformados pelo pequeno comércio, os imóveis patrimoniais 

acabam lembrando somente de forma distante as arquiteturas coloniais tradicionais. Cores fortes, apesar de 

falsificações, são mais atrativas ao gosto inculto. Substituem, então, a preocupação em se manter as 

impressões da história como elementos representativos da identidade do lugar. Como não há apego local à 

história patrimonial, acaba-se colocando o acervo herdado numa relação de servilidade à lógica mercantil. 

Enquanto a Europa preserva seu patrimônio cultural e atrai populações por essa mesma razão, no Brasil, 

desfiguram-se as paisagens para que sejam condizentes com estereótipos, em geral, relacionados àquilo que 

se considera exótico e tropical.   

Se alguma preservação patrimonial ocorreu, isso se deveu a diferentes escalas de interferências, decorrentes,  

em grande parte, de alterações no pensamento patrimonial em nível internacional. Por fatores aleatórios ou por 

pressões diversas, o patrimônio que ainda permanece depende da gestão municipal, no sentido de constituir 

paisagens vitalizadas.  Trata-se, portanto, de reverter o sentido de prevalência entre mercantilidade espacial e 

patrimônio histórico, o que só se torna viável com a presença impositiva do domínio público. O turismo, 

associado à educação patrimonial, pode estimular, assim, a ampla socialização do legado histórico e permitir o 

diálogo das identidades territoriais, a partir da permanência da diferenciação dos lugares.  
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