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O cotidiano se inventa com mil maneiras de 

caça não autorizada.  

 

Michel de Certeau 





RESUMO 

 

Esta tese, inscrita no domínio da História do Tempo Presente, busca compreender saberes e 

práticas relacionados à proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural na cidade de 

Joinville, Santa Catarina, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Com base na 

análise e interpretação de fontes documentais diversas, o estudo problematiza processos de 

elaboração e reelaboração de versões de uma “ordem patrimonial”, no duplo sentido de uma 

lógica de organização e uma forma de disciplinamento. Essa “ordem patrimonial” em Joinville, 

ainda que defendida pelos profissionais do patrimônio, em diversas situações foi confrontada 

por atos e acontecimentos que a subverteram e profanaram a sacralidade atribuída a certos bens 

culturais. Tais atos e acontecimentos demonstram a vitalidade do patrimônio no presente da 

cidade e sua inserção em multifacetadas interações sociais. O primeiro capítulo desenvolve uma 

história de momentos de reaberturas das interpretações do passado da cidade, chamando a 

atenção, ao interpretar usos de monumentos públicos, para manifestações de subversão da 

“ordem do tempo” e da “ordem do espaço”, expressas na conformação de narrativas e lugares. 

O segundo capítulo desenvolve uma história de atos de patrimonialização de bens culturais no 

meio urbano, de modo a problematizar alguns momentos em que uma “retórica da perda” foi 

articulada a uma “retórica moral” com vistas a preencher lacunas e dar coesão e coerência à 

“ordem patrimonial” em Joinville. O terceiro e último capítulo desenvolve uma história de 

políticas nominalistas das diferenças, com ênfase nas derivas da palavra “vandalismo” e seus 

usos para classificar atos e atores responsabilizados por ataques ao patrimônio cultural. Neste 

último capítulo, uma genealogia do conceito de “vandalismo” excede os limites da história de 

Joinville na segunda metade do século XX para compreender os significados atribuídos à 

palavra e a força excludente que, no presente, ainda se manifesta em seus usos.  

 

Palavras-chave: História do Tempo Presente; Patrimônio Cultural; Vandalismo; Joinville-SC. 

 





ABSTRACT 

 

This thesis, theoretically inscribed in the domain of History of the Present Time, aims to 

understand the knowledge and practices related to cultural heritage protection, preservation and 

appreciation in the city of Joinville, Santa Catarina, especially from the second half of the 20th 

century. It discusses the processes of elaborating and re-elaborating versions of the “patrimonial 

order” – in the double sense of an organization logic and discipline – based on the analysis and 

interpretation of different documentional sources. This “patrimonial order” in Joinville, 

although defended by heritage professionals, in some situations were confronted by acts and 

events that have subverted it and profaned the sacredness attributed to certain cultural goods. 

These acts and events demonstrated the city heritage vitality in the present and its insertion in 

various social interactions. The first chapter talks about moments in the history where new 

interpretations of the city's past were made possible. We call attention to the interpretation of 

uses of public monuments for subversive manifestations of the “order of time” and the “order 

of space” expressed in the conformation of narratives and places. The second chapter develops 

the history of patrimonialization acts of cultural goods in the urban environment, in order to 

discuss some moments in which a “loss rhetoric” was articulated to a “moral rhetoric” with the 

aim of filling gaps and giving cohesion and coherence to the “patrimonial order” in Joinville. 

The third and final chapter talks about the history of nominalist policies of differences, with 

emphasis on the meanings of the word vandalism and its uses to classify acts and actors 

accountable for attacks on cultural heritage goods. In this last chapter, a genealogy of the 

concept of vandalism is developed beyond the boundaries of Joinville's history in the second 

half of the 20th century to understand the meanings attributed to the word and the excluding 

force that still exists today in its uses. 

 

Keywords: History of the Present Time; Cultural Heritage; Vandalism; Joinville-SC. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Evitem dizer que algumas vezes cidades diferentes 

sucedem-se no mesmo solo e com o mesmo nome, 

nascem e morrem sem se conhecer, incomunicáveis entre 

si1. 

 

Italo Calvino 

 

O que você disser, não diga duas vezes. / Encontrando o 

seu pensamento em outra pessoa: negue-o. / Quem não 

escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato / Quem 

não estava presente, quem nada falou / Como poderão 

apanhá-lo? / Apague os rastros!2 

 

Bertolt Brecht 

 

Em anos recentes, face ao descontentamento com o presente e à insegurança em relação 

ao que se pode esperar dos dias vindouros, algumas “comunidades” de pessoas que se dizem 

apaixonadas pelo passado foram criadas para existir no mundo virtual da internet. As redes 

sociais virtuais aproximaram pessoas com interesses comuns e semelhantes visões de mundo. 

Passados perdidos são recriados em algumas dessas comunidades, passados que, possivelmente, 

a maioria dos membros sequer viveu e que apenas existem na forma como foram imaginados 

no presente. Contudo, alguns vestígios de momentos pretéritos, compartilhados nesse mundo 

virtual, servem de estímulos a sentimentos nostálgicos em relação a uma cidade que já não é 

mais a mesma e à crença de que aquilo que um dia foi “bom” e “belo” já não pode mais existir.  

Desde 2014, existe no Facebook o grupo Joinville de Ontem, espécie de “comunidade 

nostálgica” onde são compartilhadas fotografias de paisagens e imóveis, retratos de pessoas, 

documentos pessoais, recortes de almanaques e jornais, dentre outros vestígios que remetem ao 

passado da cidade catarinense3. Segundo o seu criador, Valmir Santhiago, a ideia era fazer com 

que esse grupo, que já ultrapassou a marca de quarenta e quatro mil membros, pudesse ser “uma 

ferramenta que desperta a paixão pela História de Joinville”. Como disse, era preciso lembrar 

“que nossa Joinville tem seu início com um príncipe e uma princesa, o que, por si só, já é 

marcante”. Na opinião dele, “conhecer estas histórias é motivante, além de esclarecedor”4. 

                                                           
1 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de S. Paulo, 2003. p. 32-33. 
2 BRECHT, Bertolt. Apague os rastros. Disponível em: <http://narcisosemedusas.blogspot.com.br/2013/03/ 

apague-os-rastros.html>. Acesso em: 23 jul. 2016. 
3 O grupo Joinville de Ontem é uma comunidade aberta do Facebook que pode ser visitada em: <https://www. 

facebook.com/groups/1409744949277019/?fref=ts>. Acesso em: 16 out. 2016. 
4 SANTHIAGO, Valmir apud DIAS, Maria Cristina. Joinville de Ontem: um espaço virtual para compartilhar 

lembranças – entrevista com Valmir Santhiago. Disponível em: <http://mariacristinadias.com.br/entrevistas/ 

joinville-de-ontem-um-espaco-virtual-para-compartilhar-lembrancas-entrevista-com-valmir-santhiago/>. Acesso 

em: 16 out. 2016. 
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Uma fotografia de Luiz Francisco Ferreira (figura 1), compartilhada em 20 de julho de 

2014, provocou algumas manifestações de consternação no grupo Joinville de Ontem. 

 

Figura 1 – Detalhe da edificação denominada Moinho Joinville e de pichações no muro e no portão de acesso pela 

Rua Santos. 

 

Fonte: Fotografia de Luiz Francisco Ferreira, compartilhada no grupo do Facebook Joinville de Ontem, em 20 de 

julho de 2014. 

 

 

Ao fundo, a fotografia mostrava uma antiga fábrica de processamento de farinha de trigo 

inaugurada em 1913, o Moinho Joinville. A fábrica, após cem anos de atividades ininterruptas, 

foi desativada em 2013 por decisão da empresa holandesa Bunge Alimentos, empresa que havia 

assumido suas instalações em 2003. Em 2009, foi iniciado o processo de tombamento municipal 

dessa edificação, com a intenção de proteger o que os técnicos do órgão municipal de cultura 

consideraram um exemplar do patrimônio industrial da cidade5. Além de seu papel significativo 

no desenvolvimento econômico de Joinville, o valor patrimonial atribuído à fábrica levou em 

conta o seu destaque visual na paisagem urbana6. Durante muito tempo, a edificação foi a mais 

alta da cidade, tornando-se, por isso, símbolo icônico reproduzido em cartões-postais. 

                                                           
5 A edificação do Moinho Joinville viria somar-se a outros bens relacionados ao patrimônio industrial já protegidos 

em Joinville: as antigas fábricas da Cervejaria Antárctica e da Fundição Wetzel, os remanescentes da antiga usina 

de açúcar da Estrada Caminho Curto e as chaminés das antigas fábricas de tecidos Lumière e Arp. 
6 Conforme parecer referente aos aspectos urbanísticos e arquitetônicos do Moinho Joinville, a edificação tem 

“papel de relevância na paisagem urbana enquanto marco visual de referência no contexto local. O destaque visual 

se dá em função do contraste com a volumetria das edificações em seu entorno imediato, marcadas pela 

horizontalidade. De fato, a verticalidade e a imponência da edificação em estudo são determinantes para sua 

configuração como elemento singular em destaque em uma paisagem onde a predominância é de prédios baixos”. 

In: SILVA, Bruno da et. al. Laudo Pericial: processo administrativo de tombamento do imóvel situado na Rua 

Urussanga, 85. In: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo de Tombamento Municipal 

FCJ.CPC.2009-006: Rua Urussanga, nº 85. Joinville, FCJ, 2009. p. 115.  



27 

 

Não fossem algumas intervenções contemporâneas na paisagem fotografada, a imagem 

compartilhada no grupo Joinville de Ontem poderia ser interpretada apenas como uma nova 

reiteração dos cartões-postais do Moinho Joinville. Porém, o fotógrafo chamou a atenção para 

outros elementos. Em primeiro plano, o enquadramento fotográfico dava a ver algumas grafias, 

em diferentes formas e cores, pichadas sobre um muro e sobre o portão que, até o fim da década 

de 1980, serviu de acesso à fábrica pela Rua Santos. Eram rastros deixados por personagens 

anônimos, rastros estilizados que simbolizavam assinaturas pelas quais esses personagens 

elaboraram um modo de se inscrever socialmente na cidade. 

A legenda da imagem não deixou muitas dúvidas sobre a intenção daquela publicação: 

“Cartão Postal de Joinville em estado lamentável”. Alguns dos comentários que se seguiram à 

publicação expressaram opiniões diversas: que a cidade estava em estado deplorável, que havia 

descaso por parte do poder público na manutenção do local, que a cidade estava “abandonada”, 

que o visual da paisagem estava comprometido pelo mau gosto, que as referências históricas 

estavam se perdendo e que as raízes da cidade precisavam ser “resgatadas”7. Sobretudo, a 

publicação estimulou manifestações de lamentos em relação ao que a cidade tinha se tornado 

no presente. As pichações, ao serem fotografadas e divulgadas na internet, sensibilizaram 

algumas pessoas para a importância da preservação de um patrimônio cultural e para o receio 

de que as marcas do passado corressem sério risco de desaparecer. Ao que tudo indica, as 

pichações eram ruídos impertinentes na imagem vintage do passado da cidade elaborada por 

alguns dos membros daquela comunidade nostálgica. 

  Na mesma Rua Santos, outra edificação foi protegida pela municipalidade em função 

dos valores patrimoniais que lhe foram atribuídos. Antes mesmo da abertura do processo de 

tombamento, a proprietária da casa nº 63 solicitou a retirada de seu imóvel da listagem que 

indicava bens de interesse para preservação no município. Em sua correspondência, remetida 

ao órgão municipal de cultura, ela explicou que necessitava vender o imóvel, uma vez que via 

sua própria segurança em risco. Como escreveu, “sou viúva e moro sozinha em uma região de 

alta periculosidade, sendo que já tive minha casa assaltada diversas vezes”. E complementava 

a argumentação dizendo que “essa região, como todo mundo sabe, é paradeiro de usuários e 

traficantes de drogas, principalmente crack”8. Fotografias foram anexadas ao pedido, dentre as 

                                                           
7 Essa postagem no grupo Joinville de Ontem pode ser consultada em: <https://www.facebook.com/groups/ 

1409744949277019/permalink/1456630254588488/?match=Y2FydMOjbyBwb3N0YWwgZGUgam9pbnZpbGx

lIGVtIGVzdGFkbyBsYW1lbnTDoXZlbCxkZSBqb2ludmlsbGUsbGFtZW50YXZlbCxqb2ludmlsbGUsZGU%3

D>. Acesso em: 16 out. 2016. 
8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2010-

010: Rua Santos, nº 63. Joinville, FCJ, 2010. p. 18. 
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quais algumas que destacaram pichações na fachada da edificação. Nas entrelinhas, as imagens 

buscavam corroborar o argumento de que a proprietária corria perigo. Por que tais inscrições 

pichadas foram mobilizadas para fazer crer na insegurança daquele local? E, se de fato há 

evidências concretas de insegurança, é possível afirmar, sem que haja dúvidas, que as marcas 

foram deixadas pelas mesmas pessoas envolvidas em assaltos, furtos e tráfico de drogas? Qual 

a lógica dessa equação simples? Ambos os casos, em uma mesma rua, sugerem algo a pensar. 

Levantam questões ainda pouco problematizadas em trabalhos acadêmicos que abordaram a 

patrimonialização de bens culturais na cidade de Joinville.  

Em publicação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), o historiador Dawson Munjeri, integrante do grupo de especialistas que 

elaborou o texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, 

afirmou que “há muitos casos em que os sítios e monumentos foram objeto de vandalismo ou 

negligenciados pelo fato de não se ter conseguido que as pessoas se identificassem com essas 

manifestações materiais”9. Caberia perguntar: As pichações em bens culturais, ou mesmo outras 

formas de “ataques” ao patrimônio também consideradas “vandalismos”, representam entraves 

ao desejo de fazer com que as pessoas se identifiquem com o patrimônio cultural? Aqueles que 

deixaram suas assinaturas no muro que protege o espaço privado do antigo Moinho Joinville e 

na fachada da casa nº 63 da Rua Santos não teriam expresso, nesse ato, uma forma de se 

identificar com o espaço urbano e, inclusive, com o patrimônio cultural?  

Segundo o sociólogo Paulo Peixoto, não há simplicidade em uma equação que envolva 

os termos “identidade” e “patrimônio”, termos que, em linguagem matemática, ele considera 

incógnitas. Caso se opte por assumir a simplicidade da equação, o que tem sido recorrente nas 

sociedades contemporâneas, corre-se o risco de ficar “perante uma concepção excessivamente 

essencialista de identidade (que elide o seu caráter construído, relacional e conflitual)”. Além 

disso, há também o risco de sermos “confrontados com uma concepção de património que não 

deixa transparecer devidamente o seu caráter de ficção cultural ao mesmo tempo encantatória, 

selectiva e idealizadora”10. É preciso reconhecer, por um lado, que os valores patrimoniais são 

invenções atribuídas a bens culturais em um dado momento e não qualidades intrínsecas a esses 

bens. Portanto, os atos de patrimonialização estão sempre sujeitos a dissensos e se afirmam em 

um campo acirrado de conflitos e disputas. Além disso, dificilmente um bem cultural é apenas 

                                                           
9 MUNJERI, Dawson. Patrimonio Material e Inmaterial: de la Diferencia a la Convergencia. Museum 

International: Intangible Heritage (versión en español), Paris, v. 221-222, p. 13-21, may 2004. p. 14. Tradução 

minha. 
10 PEIXOTO, Paulo. A identidade como recurso metonímico dos processos de patrimonialização. Revista Crítica 

de Ciências Sociais, Coimbra, n. 70, p. 183-204, dez. 2004. p. 184. 
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reconhecido pelos valores patrimoniais que lhe foram atribuídos. Por outro lado, é necessário, 

também, assumir uma concepção não essencialista de identidade, levando em consideração que 

as maneiras como nos identificamos com as pessoas e coisas com as quais nos relacionamos 

(ou, ainda, como delas nos diferenciamos) se produz em complexos e multifacetados jogos de 

sociabilidades permeados por relações assimétricas e difusas de saber e poder. As identificações 

nem sempre se expressam da maneira como a maior parte das pessoas desejaria. 

Esta tese de doutorado é resultado de uma pesquisa histórica a respeito de saberes e 

práticas relacionados à patrimonialização de bens culturais e às vivências no e pelo patrimônio 

cultural em Joinville, Santa Catarina, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. O 

objetivo das investigações foi problematizar a construção contemporânea daquilo que tenho 

denominado de “ordem patrimonial”, em suas diferentes versões e subversões. Ao perceber o 

crescimento vertiginoso, principalmente a partir do início do século XXI, de um corpus de bens 

patrimonializados nessa cidade e a paulatina difusão da crença e da sensibilidade em relação à 

importância da preservação e valorização desse corpus, busquei localizar e tensionar vestígios 

de algumas dissonâncias em relação à pretensa sacralidade do patrimônio cultural. 

A pesquisa se inscreve, teorica e metodologicamente, na perspectiva da História do 

Tempo Presente, área de concentração do Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – PPGH/UDESC. Esse domínio historiográfico, que 

conquistou relativa autonomia acadêmica após 1978, ano em que foi fundado na França o 

Instituto de História do Tempo Presente, abriu aos historiadores a possibilidade de investigar o 

seu próprio tempo e, assim, lidar com o desafio de compreender passados que ainda se fazem 

presentes. Frente à sensação de um tempo demasiadamente acelerado, em que tudo parece 

rapidamente se tornar obsoleto, à emergência do presente como único horizonte possível, 

quando já não se pode mais sentir-se seguro em relação ao que o futuro reserva, e aos 

ressentimentos de passados difíceis presentes nas lembranças de testemunhas vivas, alguns 

historiadores reagiram. Atuando nesse domínio historiográfico, alguns historiadores buscaram 

elaborar espessura temporal e mediação interpretativa a experiências e acontecimentos que, por 

carecerem de recuo historiográfico, poderiam ainda parecer superficiais e imediatos. Para o 

historiador Henry Rousso, “o historiador do tempo presente faz ‘como se’ ele pudesse agarrar 

na sua marcha o tempo que passa, dar uma pausa na imagem para observar a passagem entre o 

presente e o passado, desacelerar o afastamento e o esquecimento que espreitam toda 

experiência humana”11. Novas problemáticas, próprias à nossa contemporaneidade, ganharam 

                                                           
11 ROUSSO, Henry. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro: FGV, 2016. p. 

17. 
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relevo nas últimas décadas, dentre as quais o “dever de memória”, a busca por “raízes culturais”, 

a “voga comemorativa” e, ainda, a “inflação patrimonial”. Tais problemáticas suscitaram 

interpretações historiográficas a respeito das maneiras como as sociedades do tempo presente 

estabeleceram vínculos com o passado, ou melhor, com “os passados”, no plural.  

Seguindo por outras inflexões possíveis, este trabalho se constitui em uma retomada de 

problematizações suscitadas inicialmente em minha dissertação de mestrado. Naquela pesquisa 

abordei as sensibilidades contemporâneas em relação ao passado de Joinville, a partir da análise 

e interpretação de algumas manifestações que visaram a estimular apreço e respeito às heranças 

desse passado12. Essas manifestações permearam o cotidiano vivido em Joinville entre os anos 

finais do século XX e início do século XXI, período em que alguns grupos e lideranças políticas 

locais se esmeraram na preparação das comemorações alusivas aos 150 anos da cidade. Após a 

conclusão dessa pesquisa, continuei a me interessar pelas maneiras como, em uma cidade 

contemporânea atravessada por fluxos globais que aproximam e comprimem experiências 

espaço-temporais, manifestam-se sensibilidades socialmente compartilhadas em relação ao 

passado. Não obstante, por conta de experiências profissionais13 e de diálogos com outros 

pesquisadores14, minha curiosidade foi sendo cada vez mais direcionada aos processos sociais 

e culturais relacionados à preservação e à valorização do patrimônio cultural urbano. Minhas 

investigações, então, passaram a problematizar o modo de vivenciar o patrimônio material, ou 

seja, os usos e apropriações contemporâneos das marcas tangíveis do passado da cidade. Para 

além da interpretação dos sentidos e significados relacionados ao trabalho de profissionais e 

grupos organizados que defendem a importância do patrimônio cultural e, consequentemente, 

usos e apropriações que respeitem uma pretensa “sacralidade” desses bens, interessei-me pelas 

                                                           
12 Minha dissertação de mestrado foi defendida em 2009 no Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGH/UDESC), sob orientação do Prof. Dr. Emerson César de 

Campos. Ver: MACHADO, Diego Finder. Redimidos pelo passado? Seduções nostálgicas em uma cidade 

contemporânea (Joinville, 1997-2008). Florianópolis, 2009. Dissertação (Mestrado em História), Programa de 

Pós-Graduação em História, Universidade do Estado de Santa Catarina, 2009.  
13 Entre os anos de 2009 e 2012, durante a gestão do então prefeito municipal Carlito Merss (PT), atuei na Fundação 

Cultural de Joinville (FCJ) em diversas funções relacionadas às políticas municipais de proteção, preservação e 

valorização do patrimônio cultural. Em 2012, assumi, a convite da presidência e da direção executiva da FCJ, o 

cargo de Gerente de Patrimônio Cultural, por meio do qual me tornei responsável pela gestão das instituições 

públicas de memória e das políticas de patrimônio cultural de Joinville. Também na FCJ, fui vice-presidente da 

Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município (COMPHAAN) e membro 

titular na área de Patrimônio Cultural do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Joinville (CMPC-Jlle). 
14 Há mais de uma década, sou pesquisador do grupo de pesquisas “Cidade, Cultura e Diferença” da Universidade 

da Região de Joinville (UNIVILLE), que é liderado pela Profa. Dra. Ilanil Coelho. Esse grupo tem desenvolvido 

diversas investigações coletivas sobre as vivências urbanas em Joinville, tais como uma pesquisa sobre o cotidiano 

e as práticas de lazer no bairro Jardim Sofia, um bairro periférico localizado nas proximidades da Universidade. 

Por conta de uma maior integração com o curso de Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade, curso do qual 

atualmente a Profa. Dra. Ilanil Coelho é professora permanente, as discussões dos grupos de estudos vinculados e 

as investigações coletivas desenvolvidas têm sido direcionadas para as possibilidades de interpretação histórica 

dos usos e apropriações do patrimônio cultural na cidade de Joinville. 
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sociabilidades discrepantes que perturbam uma determinada “ordem patrimonial”.  Os ataques 

que colocam em risco a integridade física de bens patrimonializados, assim como os usos 

sociais diversos que foram considerados “profanadores”, chamaram a minha atenção de 

pesquisador. Afinal, ainda que pesem os desejos de uma ampla e irrestrita partilha de valores e 

memórias comemorados em sociedade, poder-se-ia perguntar se os ataques e usos profanos do 

patrimônio cultural sinalizam dissonâncias ofuscadas pela luz insidiosa de uma imagem de 

pretensa harmonia e ordem social. Além disso, tais disputas e conflitos não sugerem novas 

maneiras de pensar uma história dos modos de vivenciar o patrimônio cultural? 

A partir da segunda metade do século XX, foi reforçada uma imagem de Joinville, 

propalada por discursos oficiais, que insistiu em afirmar que nessas terras vivem pessoas 

trabalhadoras, honestas e, sobretudo, ordeiras15. Essa construção discursiva serviu de inspiração 

para a elaboração de um dentre tantos epítetos atribuídos a essa cidade, o epíteto de “Cidade da 

Ordem”16. Em diferentes momentos da história da cidade, o epíteto recebeu novos significados, 

contudo, sempre manifestando a ideia de que em Joinville se poderia encontrar um povo pacato, 

avesso à violência, cumpridor das regras definidas para o convívio em sociedade, subordinado 

ao poder de autoridades legítimas, isto é, uma população fortemente obediente diante da ordem 

estabelecida. Em muitos casos, essa imagem idealizada serviu de pretexto para manifestações 

                                                           
15 A título de exemplo, pode-se mencionar o texto do Plano Básico de Urbanismo de Joinville, desenvolvido em 

1965 pela Sociedade SERETE de Estudos e Projetos Ltda., juntamente com o escritório Jorge Wilheim Arquitetos 

Associados. Esse documento, que contou com consultores contratados para sua elaboração, fez um diagnóstico da 

cidade e veiculou a ideia de uma sociedade ordeira e acostumada com a planificação que, contudo, deveria 

preocupar-se com o ordenamento urbano visando a evitar tensões sociais provocadas pelo crescimento 

demográfico. No tocante às relações de trabalho, mencionou que “o aspecto mais notável das relações entre as 

classes sociais em Joinville é a ausência ou escassa manifestação de tensões sociais. A raridade das greves e outras 

manifestações de inconformismo, ou seja, a resolução pacífica das divergências entre assalariados e empregadores, 

exprimem uma situação de classe ‘sui generis’”. Isso foi explicado pelo fato de que “a sociedade local, apesar de 

fortemente marcada pelo setor industrial da economia, não perdeu o seu caráter de comunidade. Isto é, as relações 

entre os vários grupos sociais, inclusive as relações entre os assalariados e os empresários e dirigentes industriais 

e comerciais, estão organizados em termos de relações de companheirismo, amizade ou, ao menos, de 

conhecimento pessoal”. Nesse sentido, o diagnóstico dava conta de que “as tensões sociais mais profundas nem 

chegam a manifestar-se abertamente nem ganham legitimidade. Mas existem. A cultura da sociedade local, com 

apoio num quadro institucional bastante conservador, limita grandemente as possibilidades de manifestação do 

pensamento e do querer coletivo. Muito mais facilmente quando qualquer inconformismo indesejável pode ser 

taxado de ‘subversivo’, pelos que detêm as posições de mando ou estão a eles vinculados”. In: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOINVILLE. Plano Básico de Urbanismo. vol. 1. Joinville: PMJ, 1965. Disponível em: 

<https://ippuj.joinville.sc.gov.br/arquivo/lista/codigo/15-Plano+B%C3%A1sico+de+Urbanismo+1966.html>. 

Acesso em: 21 out. 2016. p. 42-45. 
16 Já nas primeiras décadas do século XX, circulou pela imprensa local a ideia de que em Joinville, por conta de 

suas origens germânicas, vivia uma população ordeira, que respeitava as leis e as autoridades e que não se negava 

a cumprir com seus deveres no mundo do trabalho. Contudo, por mais irônico que possa parecer, o epíteto “Cidade 

da Ordem” foi uma invenção historiográfica em trabalhos que visaram a demonstrar, a partir de investigações 

sobre o passado, que a cidade não era tão ordeira como se imaginou. Essa expressão remonta à dissertação de 

mestrado da historiadora Iara Andrade Costa, defendida na Universidade Federal do Paraná em 1996. Ver: 

COSTA, Iara Andrade. A Cidade da Ordem: tensões sociais e controle (Joinville 1917/1943). Curitiba, 1996. 

Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Paraná.   
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de ojeriza e desprezo aos considerados estrangeiros, àqueles que não tiveram o “privilégio” de 

nascer em um lugar aparentemente tão bem resolvido e sem grandes problemas sociais17. 

Alguns historiadores que pesquisaram diferentes períodos da história de Joinville 

evidenciaram desordens na “Cidade da Ordem”. Ao estudar tensões sociais contraditórias à 

ordem estabelecida, especialmente no mundo do trabalho nas primeiras décadas do século XX, 

a historiadora Iara Andrade Costa mencionou que “embora os empresários clamassem pela 

harmonia social, as classes subalternas procuravam demonstrar seu descontentamento e 

resistiam”18. Por sua vez, o historiador Clóvis Gruner, ao propor uma história de Joinville que 

pudesse explicitar as trajetórias de pessoas marginalizadas em meio à leitura das páginas dos 

jornais locais da segunda metade do século XX, percebeu que “desde a edificação de uma 

memória oficial e sua ressignificação (...) há um desejo de ordem que atravessa a história 

recente de Joinville. Desejo cuja expressão por excelência é a utopia de uma cidade ordenada, 

regulada, disciplinada e vigiada”19. Entretanto, o investimento crescente em policiamento e em 

práticas de controle da ordem pública, sobretudo a partir da década de 1970, demonstra que, 

apesar de anseios contrários, a população da cidade não era ordeira e, tampouco, disciplinada. 

Nas últimas décadas, tem se tornado quase um lugar comum na historiografia acadêmica 

sobre Joinville questionar as visões romantizadas sobre a cidade e seus habitantes. Assim como 

os exemplos mencionados anteriormente, grande parte dessa historiografia tem combatido e se 

empenhado em quebrar a imagem da “Cidade da Ordem”. Contudo, em relação ao patrimônio 

cultural e às práticas de patrimonialização, pouco se falou sobre atos subversivos que 

desestabilizaram, mesmo que momentaneamente, uma “ordem patrimonial”. Em alguns casos, 

essa ordem é interpretada como boa em si, e, portanto, pouco ou nada discutível. Quando 

críticas são propostas, elas centram suas argumentações na ineficiência do Estado, em seus 

                                                           
17 Em 8 de dezembro de 2013, o estádio Arena Joinville sediou uma partida de futebol entre os times Atlético 

Paranaense e Vasco. Aos 17 minutos do primeiro tempo, os torcedores rivais entraram em confronto violento e o 

jogo foi interrompido. Com as imagens da pancadaria em circulação, muitos demonstraram preocupação com as 

maneiras como Joinville e seus habitantes seriam identificados pela opinião pública. Por esse motivo, uma 

campanha foi iniciada pelas redes sociais e rapidamente abarcada tanto pela Prefeitura de Joinville como pelos 

principais veículos de comunicação que atuam no município. A campanha nomeada “#IssoéArena #IssoéJoinville” 

ganhou amplas dimensões, mobilizando, inclusive, a realização de um jogo amistoso pela paz, onde mais de 10 

mil pessoas vestiram branco para assistir à partida. Conforme o jornal A Notícia, “além de lamentar a briga que 

deixou quatro feridos, Joinville sofre com o impacto negativo deixado em uma partida com equipes de fora da 

cidade”. Era preciso, então, tentar reverter a imagem e resgatar a autoestima do torcedor joinvilense, demonstrando 

“que sua relação com o estádio é de paz e comemoração, um perfil muito distante daquelas imagens que correm o 

mundo (...). O sentimento de que a Arena é do bem vem desde a inauguração e será mantido. Afinal, isso é Arena, 

isso é Joinville”. In: ISSO é Arena, isso é Joinville. A Notícia, 11 dez. 2013. Disponível em: <http://wp.clicrbs. 

com.br/papocomoleitor/2013/12/ 11/isso-e-arena-isso-e-joinville/?topo=84,2,18,,,84>. Acesso em: 21 out. 2016. 
18 COSTA, Iara Andrade. A Cidade da Ordem: Joinville – 1917-1943. In: GUEDES, Sandra P. L. de Camargo 

(org.). História de (I)migrantes: o cotidiano de uma cidade. 2. ed. Joinville: UNIVILLE, 2005. p. 123-124. 
19 GRUNER, Clóvis. Leituras Matutinas: Utopias e Heterotopias da Modernidade na Imprensa Joinvilense 

(1951-1980). Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2003. p. 210-211. 
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distintos âmbitos, tanto em sua capacidade de prover a proteção, preservação e valorização do 

patrimônio cultural, como em sua capacidade de abranger as diferenças culturais20.  

Acredito que interpretar alguns atos e acontecimentos considerados “ataques” a bens 

culturais pode abrir novas possibilidades de compreensão do patrimônio como uma questão 

própria às sociedades contemporâneas. Tais atos e acontecimentos demonstram a vitalidade dos 

bens culturais, não no sentido de uma vida imanente à materialidade, mas no sentido de que, 

por estar inserido em multifacetadas teias de interações sociais, é vivenciado de maneiras 

diversas e, inclusive, muito divergentes. Esta pesquisa, ao pôr em questão as interações sociais 

– nem sempre amistosas e, geralmente, instituídas em relações assimétricas de poder – entre as 

pessoas que se colocam em defesa do patrimônio e o público que vivencia os bens culturais 

patrimonializados em seu cotidiano, permitiu analisar algumas interpretações do passado. Foi 

possível, a partir da leitura atenta de documentos, iluminar outras experiências na cidade, 

experiências à sombra e marginais em investigações sobre Joinville. 

A palavra “ordem” é mobilizada nesta pesquisa em seu duplo significado. Por um lado, 

a palavra refere-se a uma “organização”, ou seja, a um conjunto de operações para sistematizar 

coisas inicialmente dispersas e desconexas para que possa ser compreendido. Por outro lado, 

refere-se a “regramento” ou “regime disciplinar”, um conjunto de ações prescritivas sobre os 

comportamentos visando à obediência a determinadas normas estabelecidas em sociedade e 

transmitidas por agentes responsáveis por aplicá-las. Quando atribuído às relações estabelecidas 

com o patrimônio cultural, esse sentido dúbio sugere um modo de interpretar os processos de 

patrimonialização. Entendo, portanto, a patrimonialização como processo de construção de um 

acervo sistematizado por cartografias e narrativas que atribuem valor a determinados bens 

culturais, os quais, por esse motivo, tornam-se objetos de proteção especial. Busca-se, com esse 

acervo, garantir a transmissão ao futuro de experiências e significados do passado e do próprio 

presente. Além disso, a patrimonialização, como efeito de poder, vincula-se a prescrições que, 

ao investir esforços em uma educação do olhar para reconhecimento e valorização dos bens 

protegidos, define maneiras disciplinadas de uso e apropriação, de modo a corresponder aos 

valores que lhes dão sustentação como patrimônio cultural. Tanto no sentido de organização, 

quanto no de disciplinamento, a constituição de uma “ordem patrimonial” é pautada, em suas 

                                                           
20 Alguns trabalhos acadêmicos a respeito das políticas de patrimônio cultural em Joinville serão mobilizados ao 

longo deste trabalho. Essa produção tem crescido nos últimos anos, sobretudo após a criação, em 2008, do 

Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade da Universidade da Região de Joinville. É importante registrar, 

também, que pesquisas a respeito das políticas de patrimônio cultural em Joinville têm sido desenvolvidas em 

universidades localizadas em outras cidades brasileiras, pesquisas vinculadas, sobretudo, ao Laboratório de 

Patrimônio Cultural da Universidade do Estado de Santa Catarina e ao Laboratório de História e Arte da 

Universidade Federal de Santa Catarina.   



34 

 

diferentes versões, pela vontade de conter aquilo que a excede, isto é, aquilo que a subverte. A 

elaboração teórica da categoria “ordem patrimonial” toma como referência, como será indicado 

a seguir, a categoria de “ordem do discurso”21, proposta pelo filósofo Michel Foucault, e ainda 

as categorias de “ordem de transmissão”22, do filósofo Henri-Pierre Jeudy, e de “ordem do 

tempo”23, do historiador François Hartog.  

 Uma “ordem patrimonial” é atravessada por práticas discursivas de disciplinas diversas, 

que definem e redefinem, em suas interações interdisciplinares, os limites daquilo que se pode 

dizer a respeito da “verdade” do patrimônio. Essas disciplinas, como indicou Michel Foucault 

em sua aula inaugural no Collège de France em 1970, funcionam no interior de uma dada 

“ordem do discurso”. Segundo ele, “a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 

temível materialidade”24. Portanto, em nossas sociedades a circulação e a apropriação de 

discursos se dá por relações assimétricas e difusas de saber e de poder, onde entram em jogo 

procedimentos de exclusão, os quais interditam ou segregam o poder de falar, bem como 

mobilizam vontades de verdade apoiadas em suportes institucionais que exercem poder de 

coerção na distribuição dos discursos. O que se considera um “discurso verdadeiro” é uma 

“vontade de verdade” que encontra respaldo institucional, ou seja, uma vontade de verdade que 

é capaz de se situar “no verdadeiro” de uma disciplina. Portanto, a verdade é uma convenção 

historicamente constituída que, contudo, mascara sua origem alicerçada em desejos e poderes. 

Para Foucault, “só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, fecundidade, força 

doce e insidiosamente universal”. Nessas condições, ignoramos “a vontade de verdade, como 

prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em nossa 

história, procuraram contornar essa vontade de verdade e recolocá-la em questão contra a 

verdade”25. Em certa medida, as “profanações” do patrimônio podem ser compreendidas como 

momentos poderosos, ainda que fugazes, na tentativa de desestabilizar as vontades de verdade 

legitimadas por certas práticas discursivas de disciplinas que regulam a “verdade” do 

patrimônio cultural. 

                                                           
21 Cf. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996. 
22 Cf. JEUDY, Henri-Pierre. Espelho das cidades. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005. 
23 Cf. HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2013.  
24 FOUCAULT, Op. cit., p. 8-9.  
25 Ibid., p. 20. 



35 

 

Na contemporaneidade, vivemos uma renovada “sedução pela memória”26, sedução que, 

em diversas situações, vem acompanhada de um reencantamento pelo patrimônio cultural, 

demandando sua proteção e preservação. De acordo com o historiador Dominique Poulot, no 

decorrer do século XX, o termo “patrimônio” conheceu um sucesso sem precedentes em escala 

mundial. Nas palavras dele, “a representação de uma herança a ser conservada, tomando as 

providências para sua manutenção e transmissão, parece satisfazer uma das aspirações 

profundas das sociedades contemporâneas”27. Henri-Pierre Jeudy assinalou que, na atualidade, 

existe um controle rigoroso na “ordem de transmissão” do patrimônio, pois parece que tudo 

deve ser transmitido ao futuro conforme uma série de operações preventivas de conservação, 

inclusive o próprio presente já tomado como um passado a ser legado. Em tom de provocação, 

ele mencionou que, em certas ocasiões, “constata-se que esse ato de conservação permanece 

arbitrário e corresponde a uma necessidade bem recente, como se fosse preciso salvar do 

desaparecimento o último traço de um edifício do tempo passado, do qual quase todo mundo 

ignora a função original”28. Essa crítica faz sentido quando percebemos que parte considerável 

dos bens culturais patrimonializados, no que se refere à sua historicidade peculiar, se apresenta 

estranha àqueles que vivem nas cidades. A estranheza é ainda maior em relação às motivações 

que levaram a preservação de tais bens culturais, em detrimento de outros. Isso porque, em 

geral, a maior parte dos habitantes das cidades não é chamada a participar dos processos de 

seleção daquilo que deve ser preservado ou, ao contrário, destruído. Tal tarefa compete, quase 

exclusivamente, aos “profissionais do patrimônio”, o que traz implicações significativas sobre 

as maneiras como as pessoas se relacionam com o patrimônio cultural urbano na vida cotidiana. 

De acordo com François Hartog, após a queda do Muro de Berlim, em 1989, houve a 

emergência de uma nova ordem hegemônica da experiência com o tempo: atualmente, “ao 

‘dever’ de memória, com sua recente tradução pública, o remorso, ter-se-ia acrescentado algo 

como ‘a ardente obrigação’ (...) do patrimônio, com suas exigências de conservação, de 

reabilitação e de comemoração”29. Como explicou, esse é um traço distintivo do momento 

contemporâneo, dessa “ordem do tempo” que influencia o nosso cotidiano, demonstrando uma 

relação intensa e massificada com o presente. Vivemos sob o imperativo que nos impulsiona à 

percepção de que o patrimônio é bom em si e, portanto, pouco ou nada discutível. Em um 

                                                           
26 Para uma discussão sobre a chamada “sedução pela memória” no mundo contemporâneo, ver: HUYSSEN, 

Andreas. Seduzidos pela Memória: Arquitetura, Monumentos, Mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 
27 POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do monumento aos 

valores. São Paulo: Estação Liberdade, 2009. p. 30-31. 
28 JEUDY, 2005, p. 21. 
29 HARTOG, 2013, p. 195.  
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mundo desiludido com as promessas de futuro, muitos se voltam à experimentação do presente, 

mas um presente sustentado pela experiência reconfortante da presença de marcas visíveis e 

tangíveis do passado, marcas que podem estimular sentimentos nostálgicos ou provocar reações 

de luto e ressentimento. Em obra mais recente, o autor destacou que a noção de patrimônio, 

hoje, se coloca a meio caminho entre a história e a memória, tendendo, cada vez mais, a pender 

para o lado da memória. Para ele, o patrimônio “remete a um mal-estar do presente e busca 

traduzir, de certo modo, uma nova relação com o tempo”, ou seja, a do “presentismo”. Assim, 

embora os discursos do patrimônio ainda estejam envoltos no desejo de controlar uma “ordem 

de transmissão” do passado para o futuro, é preciso reconhecer que a patrimonialização é uma 

operação cujo objetivo é “menos preservar para transmitir do que para tornar mais habitável o 

presente e ‘preservá-lo’ por ele mesmo: em primeiro lugar, para seu próprio uso”30.    

Tendo como interesse a interpretação de atos e acontecimentos entendidos socialmente 

como “ataques” ao patrimônio cultural, muitos dos quais rotulados como “vandalismos”, bem 

como a atuação dos profissionais do patrimônio no controle disciplinar de suas implicações, 

toma-se ainda como referência o conceito de “profanação”, tal como desenvolvido pelo filósofo 

Giorgio Agamben31. Esse conceito é importante, pois os processos de patrimonialização estão 

imbricados com práticas e saberes que visam a sacralizar determinados bens. Para o autor, o 

profano é o que foi restituído ao uso comum, ou seja, um uso dessacralizante. Então, diante da 

atribuição de valor que subtrai determinados bens ao livre uso e circulação por um ritual de 

“transubstanciação simbólica”32, o qual, como apontado pelo sociólogo Pierre Bourdieu em sua 

análise sobre a produção social da crença, busca estimular relações de culto, as apropriações 

subversivas se constituem em maneiras peculiares de profanação.  

Além disso, a percepção das “profanações” do patrimônio cultural me auxilia a pensar 

a “ordem patrimonial” como uma categoria inevitavelmente “sob rasura”. O antropólogo Stuart 

Hall, ao refletir sobre o conceito de “identidade”, propôs uma perspectiva “desconstrutiva” em 

relação a conceitos que, embora de uso costumeiro e banal, parecem inadequados para pensar 

as multiplicidades da vida social. Segundo ele, ao invés de superar e abandonar tais conceitos, 

substituindo-os por outros conceitos “mais verdadeiros”, é possível colocá-los “sob rasura”. 

Isso implica reconhecer que, embora tais conceitos, em sua acepção original, já não se mostrem 

bons para pensar, inversões são possíveis. Tais inversões fazem ceder espaço para a emergência 

                                                           
30 HARTOG, François. Creer en la historia. Santiago: Finis Terrae, 2014. p. 69. Tradução minha. 
31 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007. 
32 Cf. BOURDIEU, Pierre. A produção da crença: contribuições para uma economia dos bens simbólicos. São 

Paulo: Zouk, 2004. 
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de novas maneiras de pensar, justamente pelo exercício da crítica desconstrutiva33. Ora, falar 

de “ordem patrimonial”, ainda que inevitavelmente acarrete admitir assimetrias de poder e um 

conjunto de pressões normativas sobre sujeitos, é entrever uma ordem contrariada por aqueles 

que caíram em suas malhas e perceber suas subversões sob as quais incidem desvios e inversões.   

 

* * * * * 

 

Os estudos do patrimônio cultural no Brasil, área de encontros interdisciplinares, têm se 

expandido significativamente nas últimas décadas. No que se refere à história dos processos de 

patrimonialização, importantes trabalhos foram escritos (não só por historiadores) a respeito do 

órgão federal de preservação (o atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

problematizando os sentidos dos discursos que legitimaram as políticas34, as representações 

sobre a nação35, a atuação e as redes de sociabilidade estabelecidas entre intelectuais vinculados 

a esse órgão36, bem como os embates entre diferentes campos do conhecimento na construção 

da nação mediante a invenção de seu patrimônio cultural37.  

Se, por um lado, a história do patrimônio geralmente tem sido a história da maneira 

como determinada sociedade constrói o seu próprio patrimônio, em investigações interessadas 

pelos mecanismos administrativos e jurídicos de gestão patrimonial, por outro, novas pesquisas 

têm procurado analisar o modo de vivenciar os mundos do patrimônio, ou seja, os usos que 

assinalam o êxito ou a falência de discursos e práticas patrimoniais. Essa inflexão em direção a 

investigações sobre as maneiras como o patrimônio cultural é vivenciado em diferentes culturas 

e sociedades tem chamado a atenção para a interação complexa das sensibilidades em relação 

ao passado, em processos de elaboração de identidades e identificações culturais. Tais 

perspectivas, embora sigam diferentes percursos de investigação, são complementares. Afinal, 

                                                           
33 Cf. HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e diferença: a 

perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 103-133.  
34 Cf. GONÇALVES, José Reginaldo. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. Rio de 

Janeiro: UFRJ; IPHAN, 2002. 
35 Cf. RUBINO, Silvana. As fachadas da História: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 1937/1968. Campinas, 1992. Dissertação (Mestrado em 

Antropologia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Antropologia, Universidade Estadual 

de Campinas.  
36 Cf. SANTOS, Marisa Veloso Motta. Nasce a Academia SPHAN. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Rio de Janeiro, n. 24, p. 77-95, 1996; NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. Por um inventário dos 

sentidos: Mário de Andrade e a concepção de patrimônio e inventário. São Paulo: Hucitec; FAPESP, 2005. 
37 Cf. CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio 

cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 
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a compreensão dos modos de vivenciar o patrimônio cultural somente é possível ao perceber 

jogos de poder e disputas políticas que perpassam os atos de patrimonialização.   

Uma história do patrimônio cultural, como destacou Dominique Poulot, deve buscar 

interpretar diferentes “enquadramentos” patrimoniais que se sobrepuseram e se confrontaram 

ao longo do tempo, enquadramentos utilizados, deformados, silenciados, transmitidos ou 

esquecidos de geração a geração38. Em meio a um conjunto vasto de processos e produções 

culturais, alguns elementos tangíveis ou intangíveis foram selecionados para integrar um corpus 

patrimonial. Esse processo de seleção, permeado por conflitos e tensões, é um importante 

indicativo para compreender não apenas o desenvolvimento de uma política de gestão cultural, 

mas também como esse gesto político está intimamente relacionado com a maneira como uma 

sociedade, em determinado tempo e lugar, atribuiu valor a alguns bens, em detrimento de outros 

e em uma dialética entre preservação e destruição.  

Outro ponto importante a ser levado em conta em uma história do patrimônio são as 

diferenças no plano da recepção dos bens culturais. Os usos e apropriações por um público de 

determinado bem, por mais destoante que possa parecer em relação a um programa previamente 

estabelecido, está sempre em relação com as maneiras pelas quais esse bem foi exposto ao olhar. 

Há uma negociação constante entre as expectativas dos gestores e profissionais do patrimônio 

cultural e as do público que vivencia o patrimônio em seu cotidiano. 

Nesta pesquisa, defende-se a ideia de que o interesse pelas subversões de uma “ordem 

patrimonial”, em uma atenção especial a atos considerados “vandalismos”, pode estimular um 

deslocamento de foco ao estudar o patrimônio cultural, já que, para além da atuação do Estado 

nesse campo, é possível interpretar as maneiras diversas e múltiplas como a sociedade se 

relaciona com os bens patrimonializados. Nesse sentido, ao invés de apenas investir esforços 

em explicar como as políticas públicas afetam a vida social, toma-se um caminho inverso, 

buscando perceber como a vida social afeta as políticas patrimoniais e, por consequência, a 

definição e redefinição de versões da “ordem patrimonial”. 

No Brasil, ainda existem poucos estudos sobre a história dos ataques contra o patrimônio 

cultural. Os principais trabalhos nessa área têm enfocado o furto e o roubo de bens culturais em 

museus e arquivos39. Para além do território nacional, encontramos estudos que abordaram a 

                                                           
38 Cf. POULOT, 2009.  
39 Cf. KNAUSS, Paulo. Atualidade do patrimônio: entre a celebração dos 70 anos do IPHAN e os roubos de bens 

culturais no Rio de Janeiro. Revista Cidade Nova, Rio de Janeiro, n. 1, p. 175-185, 2007; KUSHNIR, Beatriz. Da 

manchete à notinha de canto: os furtos do patrimônio público, a privatização dos acervos do cidadão. Revista 

Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, Rio de Janeiro, v. II, n. 1, p. 9-21, 

jan./jun. 2008. 
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Revolução Francesa e a construção da noção de “vandalismo”40; discussões sobre a destruição 

de bens culturais em situações de guerra e de conflito armado41; o vandalismo repensado pelo 

campo do restauro e conservação de bens culturais42; e o vandalismo contra o patrimônio em 

cidades contemporâneas43. Um estudo pioneiro que tem sido recorrentemente referenciado para 

pensar a temática da destruição de bens culturais, mais especificamente sobre a destruição 

intencional de obras de arte em diferentes contextos históricos, é o livro do historiador da arte 

Dario Gamboni44. Tais estudos, bem como outros citados ao longo deste trabalho, contribuíram 

para adensar teoricamente e contextualizar historicamente a pesquisa que foi desenvolvida. 

Do ponto de vista metodológico, pautei-me na tentativa de coletar, analisar e interpretar 

fontes diversas que me permitissem produzir uma escrita historiográfica problematizadora e 

aberta, tanto quanto fosse possível. Portanto, a pesquisa não se ateve a um conjunto documental 

específico, tampouco a uma única tipologia documental. Tendo referência na ideia de “história-

problema”, ideia formulada na primeira metade do século XX pelos historiadores franceses da 

chamada Escola dos Annales e, desde então, reiterada na formação dos historiadores 

profissionais, a seleção e interpretação das fontes emergiu das minhas questões particulares de 

investigação45. Entretanto, dada a especificidade do tema em estudo, ou seja, a elaboração de 

saberes e práticas relacionadas à proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural, 

precisei reconhecer que eu estava a reproblematizar algo que, nas próprias fontes, já havia sido 

problematizado. A maior parte dos documentos com os quais lidei na pesquisa, mais que 

                                                           
40 Cf. POULOT, 2009; POULOT, Dominique. Revolutionary ‘Vandalism’ and the Birth of the Museum: The 

Effects of a Representation of Modern Cultural Terror. In: PEARCE, Susan (org.). Art in Museums: New 

Research in Museum Studies. London: Athlone Press, 1995, p. 192-215; CHOAY, Françoise. A alegoria do 

patrimônio. São Paulo: UNESP; Estação Liberdade, 2001; ÁLVAREZ JIMÉNEZ, David. Vándalos e vandalismo. 

Revista de Historiografia, Madrid, n. 8, p. 112-122, 2008; GONZÁLEZ GARCÍA, Alberto. Vándalos vandálicos: 

acotaciones sobre el origen del término “vandalismo”. Revista de Historiografia, Madrid, n. 18, p. 101-104, 2013. 
41 Cf. NICHOLAS, Lynn H. Europa saqueada: o destino dos tesouros artísticos europeus no Terceiro Reich e na 

Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; GAMBONI, Dario. World heritage: shield or 

target? Conservation: The Getty Conservation Institute Newsletter, Los Angeles, v. 16, n. 2, p. 5-11, 2001; 

LATOUR, Bruno. O que é iconoclash? Ou, há um mundo além das guerras de imagem? Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, v. 14, n. 29, p. 111-150, jan./jun. 2008.   
42 Cf. CHATZIGIANNIS, Dimitrios. Rethinking vandalism: alternative interpretations of deliberate destruction of 

cultural heritage. E-Conservation Magazine, Évora, n. 25, p. 182-195, 2013. 
43 Cf. JORDI SÁNCHEZ, Mario; AIX GRACIA, Francisco. El vandalismo como fenómeno emergente en las 

grandes ciudades andaluzas. Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2009; JORDI SÁNCHEZ, 

Mario; AIX GRACIA, Francisco. Vandalismo contra el patrimonio en las grandes ciudades. Repensando la 

metrópolis: prácticas experimentales en torno de la construcción de nuevos derechos urbanos, Málaga, 8-9 jul. 

2010.   
44 Cf. GAMBONI, Dario. La destrucción del arte: iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa. 

Madrid: Cátedra, 2014. 
45 Sobre a elaboração da ideia da “história-problema” pelos historiadores da Escola dos Annales, em oposição ao 

que se considerou uma “história factual”, ver: BARROS, José D’Assunção. Os Annales e a história-problema – 

considerações sobre a importância da noção de “história-problema” para a identidade da Escola dos Annales. 

História: Debates e Tendências, Passo Fundo, v. 12, n. 2, p. 305-325, jul./dez. 2012. 
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informar algo, interviram em seu tempo, sugerindo soluções possíveis a problemas vividos na 

cidade de Joinville. Trata-se, portanto, de documentos que, em sua maioria, registraram 

posições assumidas, decisões tomadas e concepções de mundo reivindicadas, deixando indícios 

para compreender como determinados sujeitos agiram na vida pública.  

Como filtro na seleção das fontes, busquei perceber lugares que reverberavam debates 

em torno da questão do patrimônio cultural na vida urbana em Joinville. Entre esses lugares, 

alguns textos e imagens publicados na imprensa escrita local, bem como em sites e blogs na 

internet, permitiram-me observar opiniões expressas por “profissionais do patrimônio” e pelo 

público não especialista a respeito dos dilemas que se colocavam no processo de escolha dos 

bens a preservar como patrimônio cultural e das batalhas travadas contra o risco de perdas em 

relação ao conjunto desses bens. Dentre outros periódicos, analisei conteúdos veiculados em 

dois jornais de circulação local que publicaram notícias da região, o jornal A Notícia e o jornal 

Notícias do Dia. O jornal A Notícia foi fundado em 1923 pelo paranaense Aurino Soares, que 

ficou na direção até sua morte, em 1944. A partir de 1956, sua administração passou para 130 

acionistas que formaram uma Sociedade Anônima comandada por empresários da cidade46. Em 

2006, o jornal foi comprado pelo Grupo RBS (Rede Brasil Sul), grupo que atua no sul do Brasil 

com emissoras de rádio e de televisão, jornais e portais de internet. Recentemente, em 2017, o 

Grupo NSC (Nossa Santa Catarina) assumiu os veículos de comunicação do Grupo RBS no 

estado de Santa Catarina, incluindo o jornal A Notícia. Por sua vez, o jornal Notícias do Dia 

começou a circular em 2006, naquele momento vinculado à Rede SCC (Sistema Catarinense de 

Comunicação) do Sistema Brasileiro de Televisão, posteriormente incorporado ao Grupo RIC 

(Rede Independência de Comunicação) da Record TV. Naquele ano, o jornal, que inicialmente 

se restringia apenas à cidade de Florianópolis, se expandiu para outras regiões do estado, 

incluindo Joinville, onde ficou sob direção do jornalista Luis Meneghim. Porém, em dezembro 

de 2016, o jornal anunciou que, por motivos empresariais, deixaria de circular em Joinville47. 

Tais jornais, que integram a grande mídia, disseminam localmente notícias e textos opinativos 

que, em geral, correspondem a interesses de grupos que detêm poder econômico e político. A 

leitura e análise dos textos publicados requer o escrutínio das posições assumidas pelos jornais 

                                                           
46 Segundo o historiador Apolinário Ternes, os acionistas majoritários, que passaram a pautar as diretrizes do 

jornal, eram Helmut Fallgatter (34,6% das ações), Wittich Freitag (17%) e Baltasar Buschle (10%), conhecidos 

industriais da cidade e que ocuparam cargos políticos importantes (os três foram prefeitos eleitos de Joinville). Cf. 

TERNES, Apolinário. A Notícia: Jornalismo & História – 1923-2003. Letradágua: 2003, Joinville. 
47 Sobre os jornais A Notícia e Notícias do Dia, ver: DIAS, Maria Cristina Marques. O patrimônio na pauta do 

dia: a construção de representações sobre o caso do “Bar Tigre” e da “Casa Amarela” na imprensa escrita de 

Joinville. Joinville, 2016. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade), Universidade da Região 

de Joinville. 
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ao dar ênfase a determinados problemas da cidade. Dentre os conteúdos veiculados na internet, 

utilizei nesta pesquisa textos publicados no blog Chuva Ácida, criado em 2011 e administrado 

pelo Coletivo Chuva Ácida para servir como mídia independente e crítica em relação ao que 

acontece na cidade de Joinville, tendo como princípios a liberdade de opinião e a diversidade 

de ideias48. Jornais, sites e blogs são meios de expressão a diferentes visões sobre a realidade 

vivida na cidade, visões por vezes contraditórias e discordantes. São, nesse sentido, lugares que 

reverberam tanto discursos alinhados à ordem estabelecida, como críticas contundentes e 

resistências a essa mesma ordem. É preciso, contudo, perceber que, ao fazer frente à grande 

mídia, alguns meios alternativos de comunicação, como o blog Chuva Ácida, colocam-se mais 

abertamente como lugar destinado a uma leitura crítica da vida da cidade, amplificando vozes 

de atores sociais que se posicionam contrários à ordem estabelecida.  

Alguns escritos historiográficos sobre Joinville, mais que leituras que fizeram parte do 

meu levantamento do estado da arte, foram incorporados ao trabalho como fontes de pesquisa. 

Isso porque certos historiadores, ao assumir suas posições na vida pública, atuaram com seus 

escritos em disputas pelas interpretações e reinterpretações do passado e, ainda, na atribuição 

de valores a bens culturais patrimonializados. Além do mais, diversos historiadores estiveram 

envolvidos, em Joinville, na elaboração de políticas de proteção, preservação e valorização do 

patrimônio cultural, uma peculiaridade desse município. Diferente do que ocorreu no órgão 

federal de preservação, em Joinville apenas recentemente os arquitetos integraram as equipes 

profissionais que atuam no trabalho com o patrimônio. Ainda hoje, os historiadores são em 

número expressivo, seja entre os servidores do órgão municipal de cultura, seja em instâncias 

deliberativas que dialogam com a participação da sociedade civil. Os historiadores tiveram 

papel fundamental em diferentes momentos em que o passado da cidade foi reaberto para ceder 

espaço a novas intepretações e para incorporar outros conteúdos e personagens. 

Outro tipo de fonte que valorizei neste trabalho foi as fontes legislativas, com especial 

atenção a projetos que antecederam à promulgação de algumas leis. Afinal, uma lei, ainda que 

breve em seu conteúdo, é apenas a ponta de um iceberg. Uma lei geralmente encerra um longo 

debate envolvendo políticos e, em algumas situações particulares, intelectuais. Os projetos de 

lei se mostram fontes ricas em informações para compreender os jogos de bastidores na luta 

pela implementação de direitos e deveres. Além disso, deixam vestígios para perceber intenções 

                                                           
48 Os textos publicados no blog são redigidos pelos seguintes autores: José Baço (graduado em História e doutor 

em Ciências da Comunicação); Jordi Castan (paisagista); Fahya Cassins (graduada em Cinema e Filosofia e mestre 

em História); Domingos Miranda (jornalista); Clóvis Gruner (doutor em História e professor da Universidade 

Federal do Paraná); dentre outros colaboradores ocasionais. Ver: <http://www.chuvaacida.info>. Acesso em: 26 

mar. 2018.  



42 

 

esquecidas com o passar do tempo, propostas vencedoras e vencidas em meio aos debates, além 

das disputas e conflitos pela interpretação da realidade social. Algumas leis, como a que criou 

em Joinville o Museu Nacional de Imigração e Colonização, em 1957, incidem sobre um modo 

de interpretar o passado e de gerir seus vestígios. Valendo-se da força de uma lei, indivíduos e 

grupos buscam, para além das intenções iniciais, reivindicar outros direitos. Além disso, por 

vezes uma lei é criada com a intenção de criminalizar condutas consideradas socialmente 

“desviantes”, funcionando, nesse caso, para rotular determinados indivíduos e grupos, reprovar 

seus atos e atitudes e aplicar punições. 

Também incorporei à pesquisa documentos públicos do Poder Executivo e do Poder 

Judiciário, sobretudo documentos produzidos e arquivados pelo órgão municipal de cultura. A 

maior parte desses documentos foi localizada em dossiês que compõem processos municipais 

de tombamento, documentação que pesquisei no arquivo da Coordenação de Patrimônio 

Cultural e, em grande parte, digitalizei para facilitar minha análise e interpretação. Devido ao 

grande volume de documentos consultados, dei maior atenção aos processos em que houve 

denúncias de que bens culturais foram “abandonados” por seus proprietários, bens que 

acabaram sujeitos à degradação e, em alguns casos, à depredação. Busquei, nesses processos 

em particular, perceber como as palavras “vandalismo” e “vândalo” foram utilizadas para 

rotular atos e atores sociais. Além da documentação de âmbito municipal, consultei, ainda, os 

processos estaduais e federais de tombamentos relacionados a bens culturais na cidade de 

Joinville, alguns dos quais referidos neste trabalho. 

No percurso da pesquisa realizei algumas entrevistas orais, ao passo que também me 

vali de entrevistas realizadas em outros contextos de investigação e incorporadas a acervos de 

História Oral, a exemplo do acervo do Laboratório de História Oral da Universidade da Região 

de Joinville. À exceção de uma, todas as narrativas orais utilizadas neste trabalho tiveram a 

minha participação como entrevistador, individualmente ou em trabalho conjunto com outros 

pesquisadores interessados na história de Joinville. A metodologia da História Oral contribuiu 

para que eu pudesse compreender melhor as subjetividades e intersubjetividades que permeiam 

as experiências de alguns sujeitos no trabalho com o patrimônio. Além disso, essa metodologia 

me permitiu acessar relatos de alguns sujeitos que se exprimem em atos socialmente rotulados 

de “vandalismo”, como o grafite e a pichação, relatos a respeito de seus interesses e motivações. 

Em comparação a outras fontes, as entrevistas orais aproximam o pesquisador e o pesquisado 

na elaboração de interpretações sobre o presente e o passado, em um diálogo mais aberto. 

Embora tenha realizado uma pesquisa sobre a história recente da cidade de Joinville, 

atenta às mudanças ocorridas a partir da segunda metade do século XX, em determinados 
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momentos da escrita deste trabalho considerei necessário transgredir esses limites geográficos 

e temporais. Por um lado, percebi que uma história do patrimônio em Joinville deveria levar 

em conta como nessa cidade foram articulados saberes e práticas que se ligavam a uma história 

do patrimônio no país e, de maneira mais geral, a uma história do patrimônio no mundo 

ocidental. Especialmente ao refletir sobre as derivas históricas do conceito de “vandalismo”, 

conceito utilizado em 2014 em uma campanha publicitária da Prefeitura de Joinville, percorri 

alguns percursos da palavra em outros contextos, na França pós-revolucionária e no mundo 

luso-brasileiro, no século XIX e início do século XX. Por outro lado, deparei-me na pesquisa 

com a constante retomada, em Joinville, das interpretações sobre o passado no século XIX. A 

trajetória histórica das primeiras décadas da antiga Colônia Dona Francisca, fundada por 

imigrantes germânicos em 1851, passou a ser investigada e narrada por historiadores a partir de 

meados do século XX. Os momentos de atribuição de valores patrimoniais a determinados bens 

culturais na cidade foram também momentos em que se retomou e reabriu as interpretações a 

respeito desse passado “fundador”. Portanto, foi necessário reconhecer que aquilo que eu estava 

entendendo como “cidade” possuía fronteiras geográficas permeáveis, assim como aquilo que 

eu estava entendendo como “tempo presente” possuía balizas temporais movediças. 

As diversas fontes utilizadas na pesquisa e os referenciais teóricos que fundamentaram 

as interpretações dessas fontes foram artesanalmente “costurados” na minha escrita, que buscou 

dar certa coesão e coerência a uma (des)ordem de coisas. Contudo, as costuras foram um tanto 

quanto frouxas, de modo a permitir que outros intérpretes no futuro possam refazer o patchwork 

e chegar a conclusões diferentes. Nesse artesanato, me vali, em diferentes momentos, do poder 

evocativo das palavras, notadamente quando as palavras expressavam ambiguidades e potência 

metafórica. Afinal, se a ciência cria conceitos e a arte cria metáforas, como disse o antropólogo 

Néstor García Canclini, a História, a meio caminho entre ciência e arte, tem a oportunidade 

ímpar de transformar metáforas em conceitos e, assim, jogar com as significações possíveis49.   

 

* * * * * 

 

Este trabalho foi estruturado em três capítulos, que funcionam como variações sobre a 

temática principal da investigação: a construção contemporânea de uma “ordem patrimonial” 

em Joinville, em suas diferentes versões e subversões. No primeiro capítulo, intitulado Tocar 

o passado em seu lado de cá: os vestígios da ausência e a presença da história, um ataque 

                                                           
49 Cf. GARCÍA CANCLINI, Néstor. A sociedade sem relato: antropologia e estética da iminência. São Paulo: 

EDUSP, 2012. 
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inusitado ao Monumento ao Imigrante, obra do artista Fritz Alt em comemoração ao primeiro 

Centenário de Joinville, servirá de abertura a problematizações a respeito de fissuras em 

determinadas versões da ordem patrimonial. São discutidas, por um lado, as maneiras pelas 

quais alguns vestígios foram mobilizados para evocar a ausência do passado e, por outro, como 

algumas comemorações reinscreveram o passado no presente vivo da memória, sugerindo uma 

invasiva presença da história. Para demarcar os debates tramados, são mobilizadas fontes 

diversas, que dão pistas para perceber vivências na relação móvel e instável com monumentos 

públicos alusivos a comemorações emblemáticas da cidade. Esses marcos memoriais, ainda que 

suscitem usos socioculturais e significados narrativos ordenados e controlados, foram sujeitos 

a sobreposições de usos e interpretações. Essas sobreposições seriam indícios de reivindicações 

por outras maneiras de se apropriar do passado e de interpretar a história de Joinville?  

As disputas pelo passado de Joinville, como discutidas no primeiro capítulo, se deram 

em um campo fortemente marcado pela etnicização de suas histórias e memórias. Se, por um 

lado, ainda persistem investimentos na manutenção de uma imagem de “cidade alemã”, por 

outro, novos grupos sociais passaram a reivindicar outros pertencimentos identitários e uma 

leitura mais plural e diversa do passado. Para compreender melhor essa valorização de uma 

interpretação etnicizada do passado, fez-se necessário historicizar a atuação de profissionais e 

instituições na proteção e valorização de acervos reconhecidos como patrimônio cultural da 

cidade. Nesse sentido, o segundo capítulo, intitulado Lugares (in)comuns: demarcar os 

valores, cativar os olhares, moderar os usos, tem como objetivo problematizar as versões da 

“ordem patrimonial” em Joinville, buscando contextualizar diferentes momentos em que 

instituições públicas da cidade se envolveram em ações em prol da proteção do patrimônio.  

Desde meados do século XX, foram elaboradas diferentes versões de uma “ordem 

patrimonial” em Joinville, as quais implicaram em ações que visaram a demarcar valores 

patrimoniais, a cativar os olhares do público para esses valores e para os próprios bens culturais 

patrimonializados, bem como a instituir meios para moderar os usos do passado urbano. Em 

um primeiro momento, é abordado o processo de criação e funcionamento, a partir do fim da 

década de 1940, do Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville, um marco 

importante para pensar a construção de determinadas interpretações sobre o passado da cidade. 

Na sequência, o foco é o processo de criação de uma política municipal de preservação do 

patrimônio edificado, política iniciada na década de 1980 após a promulgação de uma lei de 

tombamento e da criação da Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Natural do Município (COMPHAAN). Para tanto, são mobilizadas fontes da imprensa escrita 

e documentos oficiais produzidos e arquivados pela Coordenação de Patrimônio Cultural do 
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órgão municipal de cultura, sobretudo os dossiês dos processos municipais de tombamento 

iniciados entre os anos de 2001 e 2014, além de narrativas produzidas em entrevistas orais com 

duas das servidoras do órgão que atuam no trabalho com o patrimônio. Busca-se, dessa forma, 

perceber como essas instituições e profissionais estabeleceram interações com as sensibilidades 

de um público não especialista quanto à importância do patrimônio cultural, assim como 

compreender as elaborações e reelaborações de versões da “ordem patrimonial” frente a 

subversões que, supostamente, colocaram em risco a transmissão de significados do passado. 

As discussões desse capítulo foram complementadas com seis apêndices que sistematizam os 

dados levantados e analisados a respeito dos bens tombados em Joinville, em âmbitos federal, 

estadual e municipal, bem como dos processos municipais de tombamento iniciados por decisão 

da COMPHAAN entre os anos de 2001 e 2014. Os dados sistematizados corroboram a ideia de 

que em Joinville, a partir do limiar do século XXI, houve uma “inflação patrimonial”.  

As fontes mobilizadas nos dois primeiros capítulos deste trabalho chamaram a atenção 

para o fato de que alguns ataques ao patrimônio foram rotulados como “vandalismos”, enquanto 

outros atos danosos à materialidade de bens culturais foram isentados dessa rotulação. Tanto 

em textos publicados na imprensa escrita, como em documentos produzidos pelos profissionais 

do patrimônio ou por proprietários de imóveis tombados em Joinville, a palavra, vez ou outra, 

foi utilizada para (des)qualificar marcas de depredações cuja autoria, geralmente, não pôde ser 

identificada. Assim, no terceiro capítulo, intitulado Outras margens... outros à margem: 

derivas da palavra “vandalismo”, analiso, primeiramente, uma campanha publicitária da 

Prefeitura de Joinville, em 2014, que abrirá caminho a uma história das derivas históricas da 

palavra “vandalismo”. Em seguida, um caso de pichação do monumento “A Barca”, obra 

alusiva aos 150 anos da cidade, dá ensejo a um debate a respeito de afrontas (icono)gráficas ao 

patrimônio cultural. 

A partir dos debates presentes atualmente em Joinville, realizo uma espécie de 

genealogia do discurso do “vandalismo” no campo do patrimônio cultural. Algumas questões 

suscitadas: Quando se fala em “vandalismo”, o que se quer dizer? Quais significados se 

sobrepuseram, em diferentes contextos, a esse conceito? Como alguns textos, ao falarem de 

“vandalismo”, atuaram nas invenções do patrimônio cultural? Como se produz a rotulação 

social do “vandalismo” e quais as suas implicações para a “ordem patrimonial”? Tomo como 

referência textos elaborados e publicados em diferentes momentos, em sua maioria na imprensa 

escrita periódica, que buscaram, a partir da denúncia de ataques a bens culturais, encorajar o 

sentimento de apreço e respeito pelas marcas do passado. São discutidos textos elaborados na 

França pós-revolucionária pelo abade francês Henri Grégoire, pelo escritor Victor Hugo e pelo 
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historiador Charles de Montalembert. A partir de investigações realizadas em Portugal, serão 

problematizados textos a respeito do tema, publicados no século XIX, do historiador e literato 

português Alexandre Herculano. Já para o contexto brasileiro, a discussão pauta-se em textos 

de Alceu Amoroso Lima e Paulo Duarte publicados na imprensa paulista no início do século 

XX. Por fim, retorno às discussões sobre Joinville, problematizando, a partir de entrevistas orais 

realizadas com um pichador e um grafiteiro, como as pessoas envolvidas em subversões da 

ordem reinterpretaram as metáforas utilizadas para rotulá-los e para rotular seus atos. 

Nos capítulos desta tese de doutorado, três percursos são seguidos na problematização 

das versões e subversões da “ordem patrimonial” em Joinville: uma história de reaberturas das 

interpretações do passado, uma história de atos de patrimonialização de bens culturais e uma 

história de políticas nominalistas das diferenças. A cada capítulo, a própria noção de “ordem 

patrimonial” assume novas versões e inversões, abrindo terreno para diferentes possibilidades 

de pensá-la enquanto categoria com valor heurístico e analítico na escrita de uma história do 

patrimônio cultural no tempo presente. O fechamento dos capítulos funciona como exercício 

de puxar fios soltos e tecer amarrações que deixem mais claro ao leitor os avanços teóricos no 

percurso da problematização dessa categoria.  

Por fim, as considerações finais da tese, com o título Advertir para o extemporâneo e 

para o excêntrico, retomam brevemente questões tocadas ao longo do trabalho de modo a 

instigar uma reflexão sobre o papel desempenhado pela História e pelos historiadores na 

contemporaneidade, especialmente quando se faz uma História do Tempo Presente. Argumento 

que ao historiador do tempo presente compete advertir para a coexistência de temporalidades 

extemporâneas e territorialidades excêntricas, chamando a atenção para detalhes e nuances 

pouco percebidos em seu próprio tempo. Neste trabalho, em particular, o desafio enfrentado foi 

dar a ver as (des)ordens do patrimônio cultural em Joinville, em meio a tensões, conflitos e 

disputas pelos usos e apropriações dos vestígios do passado que ainda perduram na cidade do 

presente. Ao interpretar algumas reações provocadas por marcas de “profanações” da 

sacralidade do patrimônio cultural, a pesquisa oportunizou lançar feixes de luz sobre modos 

diferentes de viver na contemporaneidade da “Cidade da Ordem”. 



1 TOCAR O PASSADO EM SEU LADO DE CÁ: OS VESTÍGIOS DA AUSÊNCIA E A 

PRESENÇA DA HISTÓRIA 

 

De fato, por ter visitado as bordas de sua terra e por ter 

ficado, à semelhança de Robinson, “perturbado” pelos 

vestígios da ausência marcados nessas margens de uma 

sociedade, o historiador retorna alterado, mas não 

silencioso.1 

 

Michel de Certeau 

 

 

Estamos com a história em nossos calcanhares. Ela nos 

segue como nossa sombra, como a morte.2 

 

Marc Augé 

 

Um dos maiores prazeres aos praticantes do ofício da História é a busca por vestígios 

que coloquem à prova – provem e provoquem – as possíveis interpretações do passado. A leitura 

atenta desses vestígios de outros tempos e de outros no tempo, guardados e preservados nos 

repositórios que oportunizaram o acesso, leva-nos a imaginar que certas experiências nos 

deixaram pistas à investigação. Aqueles que, em algum momento, se renderam ao “sabor dos 

arquivos”3, sabem o quão estimulante é o encontro inusitado com um “achado” em meio a 

papéis amarelados pela passagem do tempo que, por uma escolha pregressa, foram acumulados 

e salvaguardados em reserva a usos futuros. Tomados de sobressalto pelo acaso, o encontro 

com um vestígio do passado, feito documento pelo nosso ímpeto questionador, pode marcar 

momentos instauradores, suscitando novos caminhos de pesquisa. 

Ao percorrer as fronteiras tênues do presente em que vivemos, podemos encontrar 

vestígios de uma inquietante ausência, vestígios de alteridades que nos alteram, mas que, como 

insistiu o historiador Michel de Certeau, não nos silenciam. Em diálogo com as marcas do 

passado tocadas em seu lado de cá, produzimos narrativas historiográficas que permitem ensaiar 

interpretações de experiências sociais sedimentadas no solo do tempo presente. Essas narrativas 

presentificam o ausente da história, um ausente muitas vezes tão próximo a nós a ponto de 

                                                           
1 CERTEAU, Michel. História e Psicanálise: entre ciência e ficção. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 

188.  
2 AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 5. ed. Campinas: Papirus, 

1994. p. 29.  
3 A historiadora francesa Arlette Farge, ao narrar suas experiências pessoais de pesquisa em arquivos judiciários, 

tanto na Biblioteca do Arsenal, como no Arquivo e na Biblioteca nacionais da França, destacou o prazer da busca 

pelos vestígios do passado e do trabalho de fazer “falar” um outro ausente. Em suas palavras, “quem tem o sabor 

do arquivo procura arrancar um sentido adicional dos fragmentos de frases encontradas; a emoção é um 

instrumento a mais para polir a pedra, a do passado, a do silêncio”. FARGE, Arlette. O Sabor do Arquivo. São 

Paulo: EDUSP, 2009. p. 37. 
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causar a impressão, como sugeriu o antropólogo Marc Augé, de que a história nos segue como 

a nossa sombra, uma história que está “em nossos calcanhares”. Também como Aquiles, o herói 

mítico da Grécia Antiga, somos acossados em nosso ponto mais frágil. Não podemos mais 

arrogar, em nosso ofício, o domínio exclusivo sobre as interpretações do passado, sobretudo 

quando nos desafiamos a problematizar um passado recente. Escrever uma História do Tempo 

Presente nos obriga a reconhecer que nossas narrativas, por mais autorais e metodologicamente 

orientadas que sejam, estabelecem diálogos e negociações com elaborações narrativas advindas 

de lugares alheios ao campo restrito da prática historiográfica4. Escrevemos provocados por 

demandas sociais do nosso próprio tempo, a cujos apelos não conseguimos ser indiferentes. Há 

uma presença da história na vida cotidiana, presença que nos persegue e nos impele à reflexão.  

A presença de passados se imiscui em nossas projeções de futuros, inspirando 

imaginações, antecipações e aspirações de um tempo ainda por vir. O tempo, mais do que 

sistema de medição para sequenciar eventos e comparar suas durações, é uma experiência 

sensível elaborada intersubjetivamente na vida em sociedade. O que nos é presente não se refere 

apenas à nossa imediatez, mas, também, às maneiras como o passado e o futuro nos tocam e 

nos comovem e, ao revés, como o passado e o futuro são tocados e movidos por nós, ao 

buscarmos sentidos e significados à passagem do tempo. Assim, são presentes para nós 

experiências pretéritas que percebemos como inconclusas e, portanto, abertas a desfechos 

inesperados e a interpretações divergentes. Ao historiador interessado em compreender o tempo 

presente, compete a busca por fios narrativos que permitam tecer a não contemporaneidade do 

que lhe é contemporâneo, ou dito de outra forma, a historicidade do seu próprio presente5. 

Lidar com passados que permanecem abertos e mal resolvidos implica remexer histórias 

e memórias de pessoas vivas, as quais, a qualquer momento, podem confrontar nossas narrativas 

e, até mesmo, procurar meios para interditar nossas interpretações a respeito do passado. Como 

                                                           
4 Para os historiadores Caroline Silveira Bauer e Fernando Felizardo Nicolazzi, o saber histórico, algo que também 

carrega a sua própria historicidade, não é “uma espécie de monopólio dos historiadores, como se eles possuíssem 

alguma forma de cláusula pétrea que lhes concedesse o direito exclusivo de falar a partir da história, todos os 

outros sendo meros amadores ou, pior, ‘apenas jornalistas’”. Portanto, é necessário separar o que se entende por 

“função social do historiador”, que diz respeito a um ofício que se realiza em um campo específico de atuação, 

daquilo que podemos considerar a “função social da história”. Afinal, “a história é um objeto de uso de vários 

indivíduos ou grupos de indivíduos que nem sempre se reconhecem ou são reconhecidos social, institucional e 

epistemologicamente como historiadores”. In: BAUER, Caroline Silveira; NICOLAZZI, Fernando Felizardo. O 

historiador e o falsário: usos públicos do passado e alguns marcos da cultura histórica contemporânea. Varia 

História, Belo Horizonte, v. 32, n. 60, p. 807-835, set./dez. 2016. p. 818-819.   
5 Para o historiador Reinhart Koselleck, “nossa história contemporânea contém estruturas que não são inerentes só 

a ela mesma. Existem constelações repetíveis, efeitos de longo prazo, presencialidades de atitudes arcaicas, 

regularidades em sequência de eventos – e só a história pode informar o historiador contemporâneo sobre sua 

atualidade. História contemporânea, como conceito, é mais do que a história do nosso tempo”. In: KOSELLECK, 

Reinhart. Estratos do Tempo: estudos sobre História. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014. p. 246. 
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alertou o historiador Pierre Nora, “quando se trabalha com carne viva, ela reage e sangra”. 

Assim, compor uma história do tempo em que vivemos, apesar da sua importância crucial, é 

tarefa relativamente cruel e incômoda, pois, em suas intenções de crítica e distanciamento, 

“rema quase fatalmente contra a corrente da imagem que uma sociedade tem necessidade de 

construir acerca de si mesma para sobreviver”6. Problematizar, a partir de uma perspectiva 

historiográfica, as sensibilidades e visões de mundo partilhadas por maiorias (ou mesmo por 

minorias), pode tensionar de maneiras imprevisíveis valores e pressupostos largamente aceitos. 

Isso nos põe em confronto direto com as expectativas sociais do nosso próprio presente. Nesse 

sentido, o que a presença de um monumento público na cidade pode nos fazer pensar a respeito 

das maneiras diversas e contraditórias pelas quais o passado se faz presente?  

Sinalizando desvios em relação a uma imagem de pretensa harmonia e ordem social, 

disseminada em narrativas da história de Joinville e acionada por monumentos públicos, neste 

capítulo desenvolvo questionamentos a respeito de interpretações do passado recente da cidade. 

Alguns fios narrativos serão alinhavados à trama, de modo a compor a urdidura de experiências 

de subversão da ordem espaço-temporal na vida urbana. Para tanto, estabelecerei interfaces 

entre, por um lado, os modos pelos quais certos vestígios, que ainda perduram, são mobilizados 

para evocar a ausência do passado e, por outro lado, como as rememorações e comemorações 

reinscrevem o passado no presente vivo da memória, sugerindo uma invasiva presença da 

história. Entre a vontade de sentir novamente o calor de passados que já se foram, evocados tão 

somente pelas marcas de sua ausência, e a quentura da presença ativa de passados ainda não 

superados, o que as subversões de certas versões da “ordem patrimonial” nos possibilitam 

pensar sobre as experiências de tempo na cidade de Joinville? 

Para demarcar os debates tramados no capítulo, serão mobilizadas fontes documentais 

diversas que dão pistas para perceber vivências na relação móvel e instável com monumentos 

públicos alusivos a comemorações emblemáticas da cidade, com destaque para o Monumento 

ao Imigrante, inaugurado em 1951 para o Centenário de Joinville. Esses marcos memoriais, 

ainda que suscitem usos socioculturais e significados narrativos ordenados e controlados, foram 

sujeitos a diversas apropriações e interpretações. Em linguagem figurada, podemos dizer que 

esses monumentos de pedra, bronze ou concreto, ao serem incrustrados em praças públicas, 

passaram a agir de modo semelhante a pedras atiradas ao lago. Estas, pelo impacto que causam, 

ressoam ondas que formam marolas em círculos concêntricos. Quanto maior o peso da pedra e 

mais intensa a força dispendida para atirá-la, para mais longe se estenderão esses círculos. De 

                                                           
6 NORA, Pierre. O Acontecimento e o Historiador do Presente. In: ______; LE GOFF, Jacques (orgs.). A Nova 

História. Lisboa: Edições 70, 1984. p. 53. 
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modo análogo, os monumentos públicos, dependendo da energia social investida, provocam 

movimentações na sociedade que podem se estender em direção a lugares afastados e ainda 

desconhecidos7. A investigação de alguns desses movimentos de amplificação e deslocamento 

permite-nos compreender a vida social de bens culturais, assim como os embates travados em 

torno das interpretações e reinterpretações de passados comemorados. 

As narrativas sobre o passado de uma cidade, longe de serem consensuais, são objetos 

de acirrada concorrência e disputa. Na vida social, constantemente somos instados a deixarmo-

nos ser tocados pela presença do passado, seja por passados que evocam lembranças nostálgicas 

seja por passados de dolorosa rememoração. Reconhecemos, em restos tangíveis e visíveis do 

passado, sinais de utilização, alguns vestígios da ausência de homens, mulheres e crianças que, 

em suas sociabilidades, deixaram marcas de seu toque. Além disso, diferentes grupos sociais, 

que coabitam e convivem na cidade, lutam para exercer o dever e o direito de tocar o passado 

em seu lado de cá e, dessa forma, sobrepor uma marca idiossincrática às narrativas históricas já 

consolidadas. Afinal, os combates pelo reconhecimento de identidades culturais mobilizam, via 

de regra, contestações pelo direito de interpretar a história por outros vieses e, sobretudo, para 

dar visibilidade pública a essas interpretações. Nesse sentido, as apropriações e interpretações 

de monumentos públicos por diferentes grupos que convivem na cidade seriam indícios de 

reivindicações por outras maneiras de se apropriar do passado e de interpretar a história? 

Para responder a tais questões, o capítulo foi estruturado em sete partes que, para fazer 

uso de metáfora musical, funcionam como variações sobre um tema: uma história da memória 

entremeada por concorrências e disputas em torno das interpretações sobre o passado da cidade 

de Joinville. Logo de início, um dissenso é evocado. Apesar do valor de sacralidade atribuído 

ao Monumento ao Imigrante, ou, mais propriamente, àquilo que o monumento pode representar, 

houve quem por ali passou e apenas viu metal a ser derretido. O caso de uma tentativa de furto 

de partes despedaçadas do monumento serve, na primeira parte do capítulo, como abertura a 

problematizações a respeito de fissuras em determinadas versões da “ordem patrimonial”.  

                                                           
7 A metáfora da pedra atirada ao lago é inspirada em discussões do crítico literário Stephen Greenblatt. Ao analisar 

os modos como a cultura ocidental apresenta para si mesma os vestígios do passado, especialmente os vestígios 

de caráter visual e material, ele sugeriu que, nas relações ora estabilizantes, ora dinâmicas com esses vestígios, 

deixam-se entrever processos de encantamento e de ressonância. O encantamento seria o poder de um objeto para 

“pregar o espectador em seu lugar, de transmitir um sentimento arrebatador de unicidade, de evocar uma atenção 

exaltada”. Já por ressonância, entende o poder desse mesmo objeto em “alcançar um mundo maior além de seus 

limites formais, de evocar em quem os vê as forças culturais complexas e dinâmicas das quais emergiu e das quais 

pode ser considerado pelo espectador como uma metáfora ou simples sinédoque”. Sustento aqui a ideia de que os 

monumentos podem ser ressonantes a um determinado público e, principalmente, ao meu olhar de pesquisador. 

Para tanto, faz-se necessário investigar os processos dinâmicos e complexos pelos quais alguns monumentos foram 

inseridos nos circuitos sociais de produção, circulação, consumo e ação. In: GREENBLATT, Stephen. O novo 

historicismo: ressonância e encantamento. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 244-261, 1991. p. 250.  
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Em seguida, na segunda parte, busco compreender esse monumento como lugar e como 

narrativa na vida urbana, tentando decifrar a força simbólica que acabou assumindo. Essa força 

simbólica será relativizada na terceira parte, quando interpreto uma performance da lavação 

ritual do Monumento ao Imigrante, performance praticada, anualmente, por sujeitos vinculados 

a religiosidades de matriz afro-brasileira. Sobrepondo, subversivamente, outros gestos e relatos 

à materialidade e à potência simbólica do monumento, novas experiências de espaço e de tempo 

passaram a ser encenadas e, por isso, momentaneamente inscritas na vida cotidiana. 

Manifestando a vontade de se apropriar de um monumento destinado a perpetuar a 

memória da imigração e colonização, os artífices da performance astutamente a justificaram 

afirmando que, no Brasil, “o negro também é um imigrante”, tema debatido na quarta parte do 

capítulo. A performance fez referência à presença de negros africanos escravizados que viveram 

na região desde períodos pregressos à chegada de imigrantes europeus em 1851. Ao discutir o 

argumento, problematizo as noções de “imigração compulsória” e de “diáspora africana”, e suas 

utilizações por agentes sociais que reivindicam reconhecimento da presença de pessoas negras 

na história de Joinville. Sugere-se que, nessa reivindicação, há uma interação dinâmica entre 

história e memória e entre as pretensões por verdade científica e fidelidade ao vivido. 

A partir da percepção de indícios “dramáticos” na performance, outros fios narrativos 

são trazidos à composição da escrita na quinta parte do capítulo. Passo a discutir, então, a 

mobilização, no presente da cidade, de vestígios que dão provas da presença afro-brasileira no 

processo colonizador para clamar alguma forma de reparação histórica. Na sexta parte, discuto 

o caso de um cenotáfio alocado no Cemitério do Imigrante em homenagem à memória daqueles 

que nunca tiveram uma lápide, representando a presença ausente de negros escravizados e 

libertos entre os ali sepultados. Tal monumento transmutou-se, em anos recentes, em lugar de 

culto e de reativação comemorativa de memórias dolorosas. 

Por fim, na sétima e última parte, procedo um retorno ao ponto de partida, levantando 

questões inspiradas em uma intervenção artística no Monumento ao Imigrante. No início de 

2009, o artista visual Carlos Franzoi, em sua obra “Nós em nós – memórias do espaço-tempo”, 

sobrepôs à materialidade do monumento uma sucessão de nós em tecidos vermelhos, nós de 

volumes desiguais e tensionados com intensidades distintas. A metáfora “nós em nós” serve de 

impulso à discussão sobre os nós convocadores da memória: os porta-vozes do passado, as datas 

e fatos comemorados em sociedade e os restos que sinalizam ausências. Lanço, então, a hipótese 

de que as sobreposições em monumentos funcionam, também, como nós incitadores de 

sensibilidades em relação à importância do patrimônio cultural. 
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1.1 A MARCA INDELÉVEL: RASTROS DISSIMULADOS DE UMA SUBVERSÃO 

 

Há alguns anos, quando eu trabalhava no levantamento de documentos no Arquivo 

Histórico de Joinville para a elaboração da minha dissertação de mestrado, deparei-me com 

uma reportagem de jornal que, pelo inusitado do acontecido narrado aos leitores, atraiu o meu 

olhar de pesquisador. Ainda hoje, distante mais de dez anos desse encontro primeiro, sinto-me 

provocado a pensar sobre aquele episódio intrigante. Publicada em 12 de abril de 1992 no jornal 

A Notícia, periódico de circulação regional sediado em Joinville, a reportagem informava que 

o Monumento ao Imigrante havia sido danificado8. Apesar dos esforços para sua proteção, a 

audácia dos responsáveis pelo dano não pode ser contida. Audácia que surpreendeu a jornalista 

pelo fato de que, na época, existia um posto policial localizado a poucos metros de distância do 

lugar onde o monumento foi incrustrado, no centro da Praça da Bandeira9. De alguma maneira, 

certas pessoas, cujas identidades nunca foram reveladas, conseguiram desviar-se dos olhares 

vigilantes de policiais que, a partir da praça, atuavam na manutenção da ordem pública na região 

central da cidade. Nas sombras de um privilegiado campo de visão, uma subversão foi possível. 

De autoria do artista alemão Fritz Alt10, o Monumento ao Imigrante foi inaugurado em 

1951 para marcar a passagem do centenário da chegada dos primeiros imigrantes de origem 

germânica destinados à Colônia Dona Francisca, empreendimento colonizador que abrangia os 

atuais limites geográficos de Joinville e parte de territórios vizinhos11. Por meio da composição 

escultórica, o artista alemão procurou dar forma tangível e visível às narrativas sobre a chegada 

                                                           
8 OLIVEIRA, Vania. O Monumento ao Imigrante está danificado. A Notícia, Joinville, 12 abr. 1992. p. 17. 
9 A Praça da Bandeira, um lugar de interseção dos distintos caminhos que cortam a região central da cidade, mais 

que um lugar propício ao encontro entre pessoas diferentes, desde a década de 1970 vem sendo representada como 

um lugar perigoso e “contaminado” pela presença de “estranhos”. Tal “contaminação” levou a manifestações pela 

imprensa local solicitando ao poder público a implantação de um posto policial na praça. Como observou o 

historiador Clóvis Gruner, “a ‘invasão’ das praças públicas por mendigos, prostitutas, punguistas, golpistas e 

ladrões de todo tipo parece ser, nesse sentido, o que melhor expressa essa ‘contaminação’. Construídas para serem 

o símbolo da urbanidade e da civilidade modernas, (...) elas se tornam, aos poucos, palco onde ganham visibilidade 

as sociabilidades marginais”. In: GRUNER, 2003. p. 171.  
10 Imigrante nascido em 1902 na cidade de Lich, Alemanha. Iniciou os seus estudos em 1920 no Instituto Estadual 

de Arte em Frankfurt, depois de ter concluído o curso básico ginasial na Escola de Formação de Artistas em 

Offenbach. Após imigrar para o Brasil, morou em Joinville de 1922 até a sua morte, em 1968. Nessa cidade, viveu 

de seu ofício de escultor, espalhando pela cidade suas obras, como, por exemplo, o Monumento ao Imigrante. Em 

1975, a sua antiga residência, construída na década de 1940, foi transformada em museu-casa destinado a preservar 

o legado do artista. Ver: HEINZELMANN, Silvia. Fritz Alt. Joinville: Fundação Cultural de Joinville, 1991; e 

GUERREIRO, Walter de Queiroz. Fritz Alt: a verdade do desejo. Joinville: Letradágua, 2007.    
11 Segundo o historiador Dilney Cunha, o processo de imigração e colonização de Joinville demonstra ligações 

entre interesses privados da Companhia Colonizadora de Hamburgo, empresa responsável pela instalação da 

Colônia Dona Francisca, e os interesses públicos do governo brasileiro. Tais ligações eram “tão íntimas que muitas 

vezes se confundiam”. Nesse sentido, foi “sob o influxo dos interesses mercantilistas e do nacionalismo alemão 

que ocorreu a gestação e o surgimento da Colônia Dona Francisca e foi principalmente sob essas influências que 

se deu o seu desenvolvimento, determinando ainda, em certa medida, a sorte dos imigrantes europeus”. In: 

CUNHA, Dilney Fermino. Suíços em Joinville: o duplo desterro. Joinville: Letradágua, 2003. p. 43. 
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e as primeiras ações dos imigrantes na região ao longo da segunda metade do século XIX – um 

tema que lhe era sensível, pois também havia vivenciado, há poucas décadas, a experiência de 

imigrar para a Brasil. De acordo com a historiadora Silvia Heinzelmann, “no dia 9 de março de 

1951 o que se viu na Praça da Bandeira foi toda a impressão de Fritz quanto à imigração, numa 

interpretação individual do pensamento coletivo dos joinvilenses, cuja história sempre se 

baseou nas levas imigratórias das diversas épocas desde 1851”12. 

 

Figura 2 – Detalhe do Monumento ao Imigrante que mostra duas estátuas unidas por uma corda  

 

Fonte: Fotografia de Roberto Adam. In: OLIVEIRA, 1992, p. 17. 

 

Essa versão bem consolidada de uma ordem narrativa da história de Joinville foi 

perturbada, três décadas depois, pelos efeitos subversivos da ação sorrateira que colocou em 

risco a integridade física do monumento. Segundo a jornalista Vania Oliveira, duas das estátuas 

que faziam parte do conjunto monumental haviam sido separadas em sua base. Tratava-se das 

estátuas que simbolizavam o encontro, no processo colonizador, entre os “nativos”, ou seja, 

aqueles que já habitavam os arredores das terras demarcadas para a Colônia, e os imigrantes 

que aportaram em Joinville a partir de 9 de março de 1851, data tomada como “momento 

fundador” da cidade. Embora não tivessem sido encontrados rastros que permitissem identificar 

a autoria do dano, muito menos sua motivação, suspeitou-se, como afirmou a então diretora do 

Museu de Arte de Joinville, Marina Mosimann, que “este ato de vandalismo foi praticado por 

pessoas interessadas em vender o bronze”13. Levando em conta a liga metálica utilizada para 

                                                           
12 HEINZELMANN, 1991, p. 93.  
13 OLIVEIRA, 1992, p. 17. 
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dar forma à obra de arte, de base composta essencialmente por cobre e estanho, é possível 

creditar pertinência à suspeita de que tais metais poderiam ter rendido algum lucro em uma 

comercialização ilícita. Contudo, como informado aos leitores do jornal, a tentativa fracassou, 

pois, provavelmente, os autores do delito não consideraram o peso do objeto do furto, muito 

menos as dificuldades para transportá-lo com discrição. Separadas em sua base e à espera de 

reparos, durante dias as estátuas foram provisoriamente atreladas por uma corda e apoiadas por 

pedaços de madeira, como se pôde observar em fotografia estampada no jornal (figura 2)14. 

De imediato, chama a atenção a mobilização da palavra “vandalismo”15 para rotular o 

ocorrido. Como destacou o historiador da arte Dario Gamboni, enquanto o termo “iconoclastia” 

costuma ser usado para explicar atos que deixam entrever uma intenção ou uma doutrina e que, 

portanto, podem receber aprovação por parte de determinados intérpretes, a palavra 

“vandalismo” geralmente é utilizada para representar uma ação irrefletida: “protótipo de um 

‘ato gratuito’”16. Rotular uma ação de “vandalismo” ou chamar alguns sujeitos ou grupos de 

“vândalos” significa estigmatizá-los. O emprego de tais palavras carrega significados que, na 

maioria das vezes, implicam tomar como “brutalidade” e “ignorância” determinados atos e seus 

atores, o que inibe, ou até mesmo bloqueia, a percepção de racionalidades que lhes são próprias.  

No caso da tentativa de furto de pedaços do Monumento ao Imigrante, seria difícil não 

levar em conta a astúcia e engenhosidade da ação. Apesar de frustrada, envolveu planejamento 

cuidadoso de táticas para camuflar a iniciativa pelas sombras da noite e escapar dos olhares da 

polícia. Envolveu, ainda, a utilização de técnicas e tecnologias para serrar silenciosamente o 

monumento. Além disso, embora se possa dizer que os autores do dano possam ter demonstrado 

indiferença (ou, talvez, desconhecimento) em relação ao valor patrimonial do monumento, de 

forma alguma a escolha do alvo foi aleatória e impensada. Tampouco, é possível acreditar que 

o ato ignorou o valor e o refinamento dos materiais empregados para dar forma ao monumento: 

provavelmente, foi esse conhecimento que motivou a cobiça. A escolha se pautou em saberes 

práticos sobre o comércio de metais nobres em um mercado situado à margem da legalidade. 

Lembrar esse acontecimento é atentar para um dissenso. Após a leitura do registro do 

jornal, voltei ao monumento que havia visitado em diversas ocasiões, desde a minha infância. 

                                                           
14 Segundo a reportagem, os reparos não poderiam ser realizados imediatamente, já que para tanto seria necessário 

um serviço especializado. Na cidade, tal como informado, apenas duas pessoas sabiam trabalhar com esse material 

sem que houvesse o comprometimento da aparência estética do monumento. In: OLIVEIRA, 1992, p. 17.  
15 O termo foi utilizado pela primeira vez no final do século XVIII, em relatórios do abade francês Henri Gregóire 

que denunciaram o risco de desaparecimento de artefatos culturais, tais como monumentos, pinturas e livros que, 

após a Revolução Francesa, estavam sendo destruídos como símbolo de um ódio ao passado. A história do conceito 

será discutida no terceiro capítulo deste trabalho. 
16 GAMBONI, 2014. p. 28. Tradução minha.  
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Lá havia uma marca que até então era imperceptível ao meu olhar, uma “cicatriz” formada pela 

solda que restaurou a união das estátuas separadas pelo gesto furtivo de 1992. Ora, a tentativa 

frustrada daqueles que pretenderam saquear alguns pedaços do monumento, mais que ato de 

“vandalismo”, não poderia ser interpretada como uma cisão na ordem espaço-temporal de uma 

“memória emblemática” forjada para as comemorações do centenário de Joinville? 

Ao abordar determinadas narrativas que, na cidade, possuem força para ordenar sentidos 

e significados de rememorações pessoais sobre acontecimentos do passado, valho-me da noção 

de “memória emblemática”, tal qual desenvolvida pelo historiador Steve J. Stern ao propor uma 

metodologia para investigar a história da memória. Cotidianamente, segundo ele, elaboramos 

uma multiplicidade de “memórias soltas”, memórias ancoradas em experiências subjetivas que, 

embora tenham importância e significado para os sujeitos que rememoram, não possuem maior 

sentido fora de um âmbito muito pessoal. As memórias soltas vinculam-se ou são vinculadas a 

“memórias emblemáticas”. Estas, por sua vez, compõem “uma espécie de moldura, uma forma 

de organizar as memórias concretas e seus sentidos, e inclusive de organizar os debates entre a 

memória emblemática e a sua contramemória”17. Ainda que incluam intenções manipuladoras, 

as memórias emblemáticas não são meramente arbitrárias. São produtos de desejos e conflitos 

sociais que encontram eco em uma sociedade e em uma cultura. Nesse sentido, se assemelham 

ao que o antropólogo Joël Candau denominou de “memórias organizadoras”, ou seja, memórias 

fortemente estruturadas que atuam na organização de identidades coletivas. Para este autor, nas 

sociedades modernas, as grandes memórias organizadoras tendem a entrar em “colapso” e a 

esgotar sua força. Contudo, para além do lamento, é preciso vislumbrar o que pode emergir da 

“perda”. Se, por um lado, “numerosas memórias são destruídas ou elas próprias desaparecem”, 

por outro lado, “outras memórias nascem menos expansivas, mais particulares, mas 

frequentemente abundantes e robustas”18. Podemos perceber, então, o eclodir de uma infinidade 

de “memórias emblemáticas” ou “memórias organizadoras” de baixa intensidade, que são 

articuladas e rearticuladas para promover vínculos de identificação coletiva.        

Momentos propícios a reaberturas das interpretações sobre o passado, as comemorações 

agem na reiteração e reelaboração de certas “memórias emblemáticas”. Como discuti em minha 

dissertação de mestrado, o que intriga na ideia de “comemoração” é a vontade de aproximar as 

diferenças que se exprimem no cotidiano – diferenças de ordem social, econômica, política e 

                                                           
17  STERN, Steve J. De la memoria suelta a la memoria emblemática: Hacia el recordar y el olvidar como proceso 

histórico (Chile, 1973-1998). In: GARCÉS, Mario et al. (orgs.). Memoria para un nuevo siglo: Chile, miradas a 

la segunda mitad del siglo XX. Santiago: LOM, 2000. Disponível em: <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/ 

upload/ SStern.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2016. p. 3. Tradução minha. 
18  CANDAU, Joël. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2011. p. 193. 
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cultural – na celebração de memórias supostamente comuns e compartilhadas em sua plenitude. 

Tais rituais, cuja intenção primeira é a sinergia de esforços em torno de um trabalho coletivo 

de memória, “são nutridos pela ambiciosa expectativa de agregar consensualmente experiências 

separadas por nítidos contrastes”19. Portanto, uma comemoração é forjada, também, em um 

cauteloso trabalho para esquecer dissensos ou, ao menos, para silenciá-los por um determinado 

período. Segundo Joël Candau, entender a força das comemorações em nossas sociedades atuais 

implicaria buscar “refletir sobre a significação de acontecimentos não comemorados”, pois, 

como argumentou, “é possível que se compreenda melhor uma sociedade considerando o que 

ela não comemora, mais do que o que ela comemora”20. Levando em conta que, apesar de seu 

caráter efêmero, as comemorações acabam deixando marcas duráveis, tais como monumentos, 

livros, fotografias, dentre outros vestígios tangíveis e visíveis, é possível notar a persistência de 

sua força no ordenamento narrativo de memórias socialmente compartilhadas, ainda que essa 

força seja constantemente desafiada por memórias destoantes ou adversas.   

O esforço comemorativo do Centenário de Joinville buscou, insistentemente, abrandar 

uma história de cizânias na relação entre “nativos” e “imigrantes”. A visão idealizada pela obra 

de Fritz Alt representa um nativo acolhedor mostrando as terras de Joinville ao imigrante que 

aqui desejou estabelecer seu novo lar. Como destacou a historiadora Janine Gomes da Silva, “a 

ideia do monumento era perpetuar uma história pautada na saga da imigração, abafando 

problemas recentes e estabelecendo ligação entre ‘nativos’ e ‘imigrantes’”21. Ironicamente, a 

tentativa de furto em 1992, ao cortar o embasamento que sustentava a ligação, aparentemente 

expôs o quanto o encontro entre “nativos” e “imigrantes” foi marcado por tensões e conflitos. 

Simbolicamente, manifestou o estabelecimento de uma fronteira entre os diferentes, insinuando 

uma dissonância na monotonia de um convívio aparentemente harmonioso22. 

Ainda hoje, é possível observar, na base da composição escultórica do monumento, a 

marca indelével da subversão. Há ali o indício de uma ausência, quase imperceptível e pouco 

                                                           
19  MACHADO, 2009. p. 99.  
20  CANDAU, 2011, p. 150.  
21 SILVA, Janine Gomes da. Tempo de lembrar, tempo de esquecer... As vibrações do Centenário e o período 

da Nacionalização: histórias e memórias sobre a cidade de Joinville. Joinville: UNIVILLE, 2008. p. 127.  
22 Nesse momento, acirraram-se em Joinville os debates públicos em torno do futuro das heranças do passado da 

imigração germânica frente à exacerbação das diferenças vividas no presente, sobretudo por força do intenso fluxo 

migratório e dos novos migrantes que se estabeleceram na cidade. Conforme a historiadora Ilanil Coelho, a partir 

da década de 1980 novos trabalhos historiográficos revisitaram as interpretações do passado, ora defendendo, ora 

contestando uma etnicização da história que enfatizou o protagonismo e o pioneirismo dos imigrantes germânicos 

do século XIX. Contudo, como argumentou, “a etnicização da história de Joinville também se deixa ver onde ela 

pretensamente é negada por outras adjetivações discursivas – correntes e recorrentes – que visam explicar a 

migração recente e o lugar dos migrantes, tais como ‘cidade cosmopolita’, cidade da ‘diversidade cultural’ ou 

mesmo ‘cidade descaracterizada’”. In: COELHO, Ilanil. Pelas tramas de uma cidade migrante. Joinville: 

UNIVILLE, 2011. p. 125.  
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legível àqueles que cotidianamente caminham pela praça pública. Uma marca deixada por 

pessoas que, para manterem-se insuspeitas em uma possível investigação criminal, tiveram que 

se preocupar em apagar seus rastros. Afinal, como lembrou a filósofa Jeanne Marie Gagnebin, 

o rastro, a marca involuntária deixada ou esquecida, não se refere ao desejo de transmitir uma 

mensagem ou de permitir entrever intenções ou convicções. Um rastro, deixado apenas por 

descuido ou mero acaso, “pode se voltar contra aquele que o deixou e até ameaçar a sua 

segurança”23. Ao tentar interpretar alguns rastros, tais como a marca deixada na base do 

Monumento ao Imigrante, podemos refletir sobre as sobreposições de usos e narrativas, 

autorizados ou não, dos bens culturais que compõem o patrimônio de uma cidade. Mesmo após 

ações de restauro e conservação, o monumento ainda carrega impressões e sobreimpressões das 

práticas diversas que o inseriram no cotidiano urbano. São rastros de uma estranheza, vestígios 

de alteridades que perturbam o silêncio em relação a outras margens da vida urbana, ou melhor, 

à presença de outros à margem de uma memória emblemática consagrada. 

Indiferente a um presumido valor cultural inestimável (e monetariamente incalculável), 

alguém apenas enxergou algum proveito a obter com a venda de partes despedaçadas e 

deformadas do monumento. Apesar da imponência de um monumento, podemos observar, de 

acordo com o historiador Paul Veyne, que “uma confusão, uma bruma de cotidianidade, toma 

o lugar das grandes superfícies de cor intensa”24. Pela intepretação de vestígios deixados por 

um “outro ausente”, seria possível entrever outras maneiras de viver o patrimônio cultural, 

encobertas e misturadas pelas “brumas de cotidianidade”? Dar uma forma narrativa ao cotidiano 

vivido na relação (nem sempre zelosa) com bens culturais patrimonializados pode sinalizar 

outros modos de perceber as experiências de tempo e de espaço nas cidades contemporâneas? 

A busca por conhecer essas experiências “outras” pode servir como chave para reabrir as 

interpretações do passado no tempo presente? 

 

1.2 A VIDA SOCIAL DE UM MONUMENTO: ENTRE O VISÍVEL E O INVISÍVEL  

 

Na mesma reportagem que noticiou o dano ao Monumento ao Imigrante, o caso de outra 

escultura pública foi relatado. Dois anos antes, em 1990, um busto em homenagem ao primeiro 

presidente da república do período da ditadura militar no Brasil, o marechal Castelo Branco, foi 

                                                           
23 GAGNEBIN, Jeanne Marie. O rastro e a cicatriz: metáforas da memória. In: ______. Lembrar, escrever, 

esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006. p. 115.  
24 VEYNE, Paul. Condutas sem crença e obras de arte sem espectador. Topoi, Rio de Janeiro, v. 13, n. 24, p. 175-

188, jan./jun. 2012. p. 181. 
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retirado da praça que leva o seu nome, onde existia uma agência dos Correios. Como explicado 

na época, a retirada do busto foi necessária para que ele “fosse reformado depois de ter a cabeça 

decepada”. Porém, ainda não havia voltado “a viver, junto com outros monumentos espalhados 

pela cidade, a dura vida de ser estátua”. Nos dias de hoje, não se tem notícia do paradeiro do 

busto, nem mesmo do que sobrou dele após o ataque. Como lembrete da ausência, perdurou por 

um tempo na praça o pedestal vazio. Aqueles que, porventura, compartilham da crença na 

importância do patrimônio e são sensíveis à presença de marcas do passado na cidade (mesmo 

que insensíveis à presença simbolicamente violenta do busto que rendeu honraria a um ditador), 

poderiam manifestar pesar pelo ataque ao monumento e, até mesmo, comiseração pela “dura 

vida” do bem material. A própria jornalista expressou isso ao dizer que esses “habitantes ilustres 

das praças” aguentam “sol e chuva diariamente, junto com o risco de sofrer atos de vandalismo, 

como aconteceu com Castelo e os dois imigrantes, ou ficar vários anos sem limpeza”25. 

O filósofo Henri-Pierre Jeudy alertou, em tom irônico, para os perigos de crer na “vida” 

imanente de objetos inanimados. Para ele, aqueles que manifestam paixão pela conservação e 

insistem em reconstruir aquilo que teria existido um dia, indiferentes às marcas de usos deixadas 

com o passar do tempo, “acreditam na vida dos muros e paredes como eles acreditam na vida 

dos corpos transformados em pedras”26. Apelos à vida das coisas, tais como expressos na 

reportagem citada, deixam a sensação de que, por um prodígio inexplicável, seria possível aos 

artefatos inanimados adquirir vida própria. Nesse sentido, a vitalidade de um bem tangível 

acaba sendo mensurada apenas pelo grau em que se encontra sua integridade física. Ao partir à 

ação, tais apelos são vertidos em propostas de “revitalização” de objetos que relegam a segundo 

plano as maneiras diversas como os bens culturais são cotidianamente mobilizados na vida de 

uma sociedade. Porém, é preciso lembrar que, sem disposição para perceber usos e apropriações 

que inserem esses bens em múltiplas redes de sociabilidades, pouco poderíamos dizer a respeito 

de seu valor atribuído, tampouco de sua historicidade. 

Em texto de 1927, o escritor austríaco Robert Musil insinuou que a peculiaridade mais 

evidente de um monumento é que poucos o notam, o que contradiz a intenção primeira de sua 

existência. Para ele, “não há no mundo inteiro nada tão invisível quanto os monumentos. E, no 

entanto, foram erguidos, sem dúvida, para ser vistos ou, mais categoricamente, para despertar 

atenção”27. Com vistas a render glórias a personagens relevantes ou marcar acontecimentos de 

                                                           
25 OLIVEIRA, 1992, p. 17.  
26 JEUDY, Henri-Pierre. Maquinaria Patrimonial: entrevista concedida à Paola Berenstein Jacques. Revista de 

Urbanismo e Arquitetura, Salvador, v. 6, p. 74-79, 2003. p. 75. 
27 MUSIL, Robert. Monumentos. In: ______. O Melro e outros escritos de Obra Póstuma Publicada em Vida. 

São Paulo: Nova Alexandria, 1996. p. 48.  
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significativa importância histórica, monumentos são erigidos para estimular sentimentos de 

identificação com momentos pregressos. Sua presença, tida como necessária, é justificada pelo 

“dever” de instruir as maneiras adequadas de se sentir pertencente a um lugar, na continuidade 

em relação ao passado. Ao longo do tempo, estátuas foram alocadas em espaços de uso e 

convívio público, manifestando desejos de eternização28. Os transeuntes, por sua vez, “dia após 

dia desviam-se delas ou utilizam seus pedestais como uma ilha de proteção; usam-nas como 

bússolas ou ponto de referência quando se dirigem à conhecidíssima praça em que estão 

erguidas”. Porém, por estarem integradas ao cenário da rua ou da praça, tal qual as árvores, a 

ausência repentina seria percebida e os transeuntes “ficariam momentaneamente perplexos”. 

Ainda assim, como supôs o autor, “ninguém as vê, nem tampouco têm a menor ideia de quem 

elas possam representar, exceto talvez que se trata de um homem ou de uma mulher”29. 

O historiador da arte Alois Riegl, austríaco como Robert Musil, em 1903 havia chamado 

a atenção para as peculiaridades daquilo que considerou um “culto moderno dos monumentos”. 

Ao contrário de seu compatriota, que restringiu a ideia de monumento à estatuária exposta em 

locais públicos, Riegl notou uma ampla variedade de bens culturais aos quais se atribuía essa 

categoria, estabelecendo distinção entre monumentos “intencionais” e “não intencionais”, e, em 

meio a estes, entre “monumentos históricos” e “monumentos de antiguidade”. Segundo ele, um 

monumento intencional é “uma obra de mão humana, construída como o fito determinado de 

conservar sempre presentes e vivos na consciência das gerações seguintes feitos ou destinos 

humanos particulares (ou conjuntos de tais feitos e destinos)”30. Se no início do século XX 

ainda persistia com relativa regularidade a produção de monumentos desse tipo, o culto a que 

se referia o autor não era devotado a eles, mas, mais propriamente, aos “monumentos 

históricos” e “monumentos de antiguidade”, que expressam valores atribuídos a posteriori. 

Nestes casos, “a designação ‘monumentos’ que costumamos dar a estas obras pode, apesar de 

tudo, ser entendida não em sentido objectivo, mas meramente em sentido subjetivo”, pois, como 

ele explicou, “o sentido e a importância dos monumentos não cabem às próprias obras em 

virtude da sua determinação originária, mas somos nós, modernos, quem lhos atribui”31. A 

alguns bens se atribui valor histórico, o que o autor, na linguagem da época, diz se referir à sua 

                                                           
28 Como destacou Cristina Freire, os monumentos, tomados como documentos pelo historiador, testemunham 

“melhor a época de sua execução do que o período que pretendem evocar. A utilização de materiais, os estilos de 

execução privilegiados são indícios do ‘espírito do tempo’”. Aliás, “feitos para durar, seriam a expressão tangível 

da permanência”. In: FREIRE, Cristina. Além dos mapas: monumentos no imaginário urbano contemporâneo. 

São Paulo: Annablume, 1997. p. 95. 
29 MUSIL, 1996, p. 49. 
30 RIEGL, Alois. O culto moderno dos monumentos: e outros ensaios estéticos. Lisboa: Edições 70, 2013. p. 9. 
31 Ibid., p. 14. 
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posição em uma “cadeia evolutiva”. Há, porém, outros bens valorizados por sua antiguidade, 

classificação que inclui “toda a obra de mãos humanas, sem consideração pelo seu significado 

originário e destino final, na medida em que lhe basta trair no exterior, de modo suficientemente 

perceptível aos sentidos, que já existiu durante um longo período de tempo antes do presente e 

que ‘viveu ao longo’ dele”32. Conforme supôs o autor, se o século XIX, considerado o século 

da História, viu o auge do monumento histórico, o século XX, em seu limiar, dava sinais de que 

seria um século devotado a um culto ao valor de antiguidade.        

O monumento intencional, ainda que continue a exercer a função a que foi originalmente 

designado, pode, com o passar dos anos, assumir outras funções e ser valorizado pelo seu lugar 

na história ou por sua antiguidade. O Monumento ao Imigrante, por exemplo, continua a servir 

de estímulo para reativar uma memória emblemática relacionada à colonização de Joinville, tal 

qual o desejo do artista que lhe deu forma. Ainda que sua força para ordenar significados sobre 

esse passado “fundador” tenha, em parte, se esvaído com o tempo e que, a algumas pessoas, ele 

possa parecer “invisível”, o monumento permanece como alusão “comemorativa”. Entretanto, 

ao menos desde a morte de Fritz Alt, em 1968, o monumento passou a integrar uma espécie de 

“espólio criativo” composto por bens móveis e imóveis que deveriam ser arrolados e protegidos 

para garantir reconhecimento à genialidade do artista e, ainda, à elaboração de narrativas que 

localizassem suas obras na história da arte. Em 1975, com a criação do Museu Casa Fritz Alt, 

o monumento, assim como outras esculturas do artista fixadas em espaços abertos, integrou seu 

“acervo operacional”, o qual, seguindo classificação do historiador Ulpiano Toledo Bezerra de 

Meneses, diz respeito ao acervo que, além daquele de posse institucional do museu, estende-se 

a bens externos referidos na exposição museográfica e, por conseguinte, ao território em relação 

ao qual se pode operar discursivamente33. Nesse museu dedicado à vida e obra do artista, foram 

expostas fotografias do Monumento ao Imigrante, assim como seus esboços preliminares e a 

maquete do projeto, de modo a dar a conhecer algo a respeito do processo criativo na edificação 

da obra vista em praça pública. Além de inserir o monumento na história da arte, a exposição 

buscou também localizá-lo em uma história da memória ou, para usar um conceito de Joël 

Candau, em uma narrativa “metamorial”, chamando a atenção aos meandros do funcionamento 

da memória na vida social da cidade34. Portanto, o monumento passou a ser interpretado como 

vestígio que permite refletir sobre um momento muito particular na trajetória das políticas de 

                                                           
32 RIEGL, 2014, p. 17. 
33 Cf. MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A exposição museológica e o conhecimento histórico. In: 

FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves; VIDAL, Diana Gonçalves (orgs.). Museus: dos gabinetes de curiosidades à 

museologia moderna. 2. ed. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. p. 15-88. 
34 Cf. CANDAU, 2011. 



61 

 

memória em Joinville, o momento comemorativo do seu primeiro centenário. Soma-se a isso 

um poder quase místico atribuído ao monumento na própria biografia do artista, poder esse 

reforçado pelo acaso da morte repentina do artista a poucos metros do lugar onde se encontra a 

sua obra maior35.   

Ao integrar o espaço urbano, o Monumento ao Imigrante foi inserido na vida cotidiana 

de pessoas que transitam pelos seus arredores, as quais lhes atribuíram novos sentidos e valores. 

Em afronta à esperada atitude de respeito e admiração, alguns usos considerados profanadores 

destituíram, ainda que momentaneamente, a aura de sacralidade que o envolve. É muito comum 

seu uso utilitário como lugar para se sentar e se refugiar, à sua sombra, da intensidade dos raios 

solares36. Esse tipo de uso se tornou bastante corriqueiro após a instalação, em 1981, da estação 

central de ônibus em local contíguo à Praça da Bandeira, o que acresceu a quantidade de pessoas 

que transitam por ali. Além disso, pela sua localização estratégica, o monumento tem servido, 

nas últimas décadas, como o principal ponto de encontro a diversas manifestações públicas na 

cidade, tais como comícios políticos, cultos religiosos, além dos protestos grevistas e contra 

aumentos abusivos no valor das passagens no transporte coletivo. Essa intensa circulação de 

pessoas no local fez com que o monumento tenha se tornado um importante ponto de referência 

e, às vezes, uma oportuna “ilha de proteção”. Se, repentinamente, deixasse de existir, sua 

ausência seria percebida e, provavelmente, lamentada por muitos. Afinal, mais do que símbolo 

de uma memória emblemática da cidade, o monumento tem servido de cenário a encenações de 

gestos e relatos relacionados a memórias soltas de indivíduos e grupos. Inclusive alguns turistas, 

de passagem pela cidade, costumam produzir fotografias de si em interação com o monumento. 

Como destacado na reportagem de 1992, “a obra, por estar localizada no centro da cidade, deve 

ser a mais fotografada pelos turistas. Os mais ousados não se contentam em ser fotografados ao 

lado do monumento e chegam a sentar no colo de um dos imigrantes”37. 

Lembrando Michel de Certeau, podemos inferir que as cidades do presente são repletas 

de “fantasmas” de outros tempos e “objetos lendários” que compõem uma estranha e silenciosa 

vitalidade da simbologia urbana. Em suas palavras, “esses objetos selvagens, provenientes de 

                                                           
35 Como narrou Walter de Queiroz Guerreiro, a morte de Fritz Alt, no dia 15 de março de 1968, ocorreu após uma 

desavença com o vizinho, o historiador Carlos Ficker: “Fatalidade ou emoção, no dia seguinte após discussão com 

seu vizinho (...) por uma questão de divisas de terras, sofre infarto do miocárdio com parada cardiorrespiratória, 

falecendo próximo ao Monumento do Imigrante que o consagrara”. In: GUERREIRO, 2007. p. 11. 
36 No dia 7 de agosto de 2014, o historiador Bruno Strohmeyer Marques e eu caminhamos por vários lugares da 

cidade de Joinville com o intuito de perceber e registrar fotograficamente diversos usos profanos dos bens culturais 

patrimonializados, usos que poderiam ser entendidos como “ataques” à sacralidade do patrimônio cultural. Em 

horário próximo ao meio dia, um senhor idoso sentou-se em um dos degraus de acesso à base do Monumento ao 

Imigrante para fazer uma refeição. Retratamos, a distância, um homem com uma boina e com a calça erguida na 

altura das canelas que, à sombra do monumento, comia um pastel.   
37 OLIVEIRA, 1992, p. 17. 
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passados indecifráveis, são para nós o equivalente do que eram alguns deuses da Antiguidade, 

os ‘espíritos’ do lugar’”. Ilegíveis a muitos, essas fantasmagorias abrem uma profundidade no 

presente e assumem, pela sua relativa antiguidade, papéis de atores na cidade, “não por causa 

do que fazem ou do que dizem, mas porque sua estranheza é muda e sua existência subtraída 

da atualidade. Seu retiro faz falar – gera relatos – e permite agir – ‘autoriza’, por sua 

ambiguidade, espaços de operações”38. Em meio a relatos e gestos (ou espaços de operações) 

protagonizados por sujeitos ordinários, os bens culturais patrimonializados são reinscritos no 

cotidiano da cidade em uma multiplicidade de “práticas” e “representações”39.  

O monumento é um lugar, um “lugar próprio” como apontou Michel de Certeau. Em 

meio às ambivalências da vida cotidiana, em que práticas sociais se sobrepõem umas às outras, 

os lugares suscitam uma ordem, uma disposição organizada de elementos que coexistem: cada 

qual no seu lugar, lado a lado, em nítida separação e diferenciação. Um lugar, para esse 

historiador, é “uma configuração instantânea de posições”40, instituída para evitar ou afugentar 

qualquer sobreposição. Lugares, portanto, exprimem a busca humana para dar estabilidade e 

ordem em meio ao caos das experiências sociais. Portanto, o monumento, como a etimologia 

da palavra sugere41, pretende ser expressão tangível (embora intangível em seu simbolismo) do 

anseio por permanência, lembrete constante de que, apesar das metamorfoses e movimentações 

do urbano, algo perdura e deve permanecer irredutivelmente estático e estável. 

Entretanto, o cotidiano se mostra fugidio às ordens estabelecidas pelos lugares. Aquilo 

que aparentemente é imóvel e estável, se mostra móvel e instável, o que dificulta a compreensão 

de um monumento público como algo que ocupa um lugar definido e definitivo, uma posição 

de “estátua”. Isso não apenas pelo fato de que determinados monumentos “passeiam” pela 

cidade, como ocorreu com alguns monumentos de Joinville, mas, sobretudo, pela maneira como 

estão sujeitos a sobreposições por força de usos e apropriações. Como destacou o antropólogo 

                                                           
38 CERTEAU, Michel. Os fantasmas da cidade. In: _____; GIARD, Luce; MAYOL, Pierre. A Invenção do 

Cotidiano: morar, cozinhar. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 192. 
39 Aludo a dois conceitos utilizados por adeptos da chamada Nova História Cultural, sobretudo nas investigações 

do historiador Roger Chartier sobre a história da leitura. Ao propor deslocamento do “mundo do texto” ao “mundo 

do leitor”, o historiador buscou desenvolver uma história das apropriações culturais que se manifestam tanto nas 

diferentes práticas de leitura, que dependem dos suportes dados a ler e dos contextos sociais e culturais da leitura, 

quanto nas representações elaboradas pelos leitores, ao interpretar de maneiras diversas os textos lidos. Ver: 

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo, v. 5, n. 11, p. 173-191, 1991; 

BURKE, Peter. O que é história cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.     
40 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 201.   
41 Segundo Jacques Le Goff, “a palavra latina monumentum remete à raiz indo-europeia men, que exprime uma 

das funções essenciais do espírito (mens), a memória (memini). O verbo monere significa ‘fazer recordar’, de onde 

‘avisar’, ‘iluminar’, ‘instruir’. O monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o 

monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação”. In: LE GOFF, Jacques. 

Documento/Monumento. In: ______. História e Memória. 5. ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 2003. p. 526.  
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Néstor García Canclini, os monumentos, longe de permanecerem estáticos, estão abertos à 

dinâmica urbana e às atualizações de sentidos e significados: “Sem vitrinas nem guardiães que 

os protejam, os monumentos urbanos estão felizmente expostos a que um grafite ou uma 

manifestação popular os insira na vida contemporânea”.42 A presença dos “outros” desloca e 

desestabiliza a ordem dos lugares. 

 

Figura 3 – Manifestantes do Movimento Passe Livre de Joinville colocando uma faixa sobre o Monumento ao 

Imigrante. 

 

Fonte: MOVIMENTO Passe Livre Joinville (MPL-JLLE). Dia do Passe Livre tem protesto contra isenção de 

ICMS, Joinville, 2007. Disponível em: <http://mpljoinville.blogspot.com.br/2007_10_01_archive.html>. Acesso 

em: 26 jul. 2016. 

 

Em 26 de outubro de 2007, a Praça da Bandeira foi palco de protestos que fizeram parte 

do programa da terceira edição do Dia Nacional do Passe Livre, data comemorativa instituída 

pelo calendário idiossincrático do Movimento Passe Livre (MPL), movimento social brasileiro 

que reivindica políticas públicas de mobilidade urbana e transporte público gratuito43. Essa data 

foi eleita em alusão à aprovação pela Câmara de Vereadores de Florianópolis, em 2004, do 

                                                           
42 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. ed. São 

Paulo: EDUSP, 2008. p. 301.  
43 Tendo como referência de origem a “Revolta do Buzu”, ocorrida em 2003 na cidade de Salvador, e a “Revolta 

da Catraca”, em 2004 na cidade de Florianópolis, o MPL foi oficialmente criado em 2005, durante o 5º Fórum 

Social Mundial. Desde então, esse movimento tem atuação significativa em várias cidades brasileiras, inclusive 

Joinville, onde o coletivo foi criado em 28 de março de 2005. Ver: MOVIMENTO PASSE LIVRE JOINVILLE 

(MPL-JLLE). O que é o Movimento Passe Livre? Disponível em: <http://mpljoinville.blogspot.com.br/2007/09/ 

o-que-o-movimento-passe-livre.html>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
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projeto de lei de iniciativa popular do passe livre, que contou com aproximadamente 20 mil 

assinaturas. Na terceira edição da comemoração, da qual participaram em Joinville em torno de 

80 pessoas, o foco do protesto foi um projeto de lei de um deputado estadual de Santa Catarina, 

o deputado Darci de Matos, que pretendia isentar as empresas de transporte público do estado 

do pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o que refletiria 

em redução de 5 centavos nas tarifas pagas pelos usuários. O grito de guerra dos manifestantes 

foi: “Ei, Darci de Matos, queremos passe livre e não só 5 centavos!”44 

Em meio a várias ações organizadas pelo MPL Joinville, tais como a queima simbólica 

de uma catraca em protesto à barreira que dificulta o acesso a um transporte público gratuito, o 

Monumento ao Imigrante foi inserido no protesto (figura 3). Conforme informado no blog do 

movimento, esse monumento “foi alvo de intervenções artísticas, e os dois rapazes de latão 

seguraram a faixa do Movimento Passe Livre e ostentaram narizes de palhaço, como os 

manifestantes”45. Bem, os “dois rapazes de latão” que seguraram a faixa com o nome do 

movimento fazem parte da obra de Fritz Alt, os mesmos elementos escultóricos que, em 1992, 

foram alvo de ataque. Os dois personagens, forjados por um metal mais nobre que o latão, foram 

performaticamente transformados em manifestantes. A sobreposição de um uso e de uma forma 

tática de apropriação fez com que o significado do monumento fosse atualizado para interesses 

do tempo presente. Momentaneamente, o monumento não simbolizou apenas a memória de um 

passado distante, mas as lutas recentes por maneiras mais dignas de se viver na cidade. Dessa 

forma, o ato sugeriu que desbravar e edificar uma cidade continuava a ecoar como desafio 

inconcluso e aberto a novos sonhos e desejos. 

Sobreposições e deslocamentos nem sempre são tangíveis, como a cicatriz deixada pela 

solda na base do Monumento ao Imigrante ou mesmo a faixa e narizes de palhaço sobrepostas 

aos representantes simbólicos dos imigrantes e nativos do passado. Referem-se, também, aos 

deslocamentos e sobreposições de sentidos e significados das experiências de tempo que se 

exprimem em atos narrativos. Isso porque, mais do que um lugar próprio na ordem do espaço 

geográfico, os monumentos, em sua função de evocar um passado para torná-lo presente em 

narrativas que celebram ou recordam algo ou alguém, também indicam um lugar próprio na 

ordem do tempo histórico. Conforme o filósofo Paul Ricœur, a narrativa, ato linguístico de 

composição de uma intriga pelo encadeamento lógico de acontecimentos múltiplos e dispersos 

                                                           
44 MOVIMENTO PASSE LIVRE JOINVILLE (MPL-JLLE).  Dia do Passe Livre tem protesto contra isenção 

de ICMS, Joinville, 2007. Disponível em: <http://mpljoinville.blogspot.com.br/2007_10_01_archive.html>. 

Acesso em: 26 jul. 2016. 
45 Ibid. 
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em uma determinada duração, é a maneira pela qual os seres humanos elaboram uma ordem 

coerente às incoerências das experiências de tempo. Sugerindo um diálogo improvável e uma 

afinidade possível entre as aporias do tempo de Santo Agostinho e a poética de Aristóteles, Paul 

Ricœur sustentou a hipótese de que “o tempo torna-se humano na medida em que está articulado 

de modo narrativo, e a narrativa alcança sua significação plenária quando se torna uma condição 

da existência temporal”46. Seguindo essa linha de argumentação, é possível dizer que o processo 

criativo de composição de narrativas é o meio pelo qual as sociedades dão um sentido (uma 

diacronia que indica um começo, um meio e, sobretudo, um fim) e um significado (uma 

interpretação possível) à coexistência desconexa do passado, do presente e do futuro47. 

Um monumento, entendido estritamente como uma composição escultórica erigida em 

espaços de circulação pública, é um objeto que faz parte do universo da cultura material. Assim, 

antes de qualquer significado que lhe possa ser atribuído, ele possui características materiais 

que são visíveis e, portanto, descritíveis. Ocorre que, entre aquilo que se pode ver e tocar em 

um monumento e tudo aquilo que ele pode simbolizar na vida social, ou seja, tudo aquilo que 

nos é invisível em um primeiro olhar, há disjunções. Enquanto matéria inerte, um monumento 

não é, em si, uma narrativa, porque reconhecer nele uma narrativa implica reconhecer que ele 

é capaz de nos dizer algo, ou, para ser mais exato, que ele é capaz de nos estimular a dizer algo. 

Portanto, somos nós que, provocados por aquilo que vemos e tocamos, atribuímos significações 

aos monumentos, nós que, em nossas relações de sociabilidades, elaboramos e reelaboramos 

narrativas a partir dos monumentos. Como explicou o historiador Ulpiano Toledo Bezerra de 

Meneses, “os objetos materiais só dispõem de propriedades imanentes de natureza físico-

química: matéria prima, peso, densidade, textura, sabor, opacidade, forma geométrica, etc. etc. 

etc. Todos os demais atributos são aplicados às coisas”48. Porém, ao contrário de um objeto 

meramente utilitário, o monumento, enquanto objeto de arte visual, encadeia imagens de grande 

potência simbólica, imagens que suscitam determinadas narrativas. Ainda assim, é preciso 

suspeitar de um suposto significado imanente, tendo em vista que as significações possíveis de 

um monumento e, consequentemente, as elaborações narrativas decorrentes das significações, 

são múltiplas, diversas e, por vezes, contraditórias. 

                                                           
46 RICŒUR, Paul. Tempo e narrativa: a intriga e a narrativa histórica. Vol. 1. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2010. p. 93. 
47 Ainda segundo Ricœur, as narrativas contribuem para dar sentido e significado aos acontecimentos vividos. A 

dispersão de acontecimentos desencadeados em sequência episódica (um depois do outro) são ordenados, pelas 

narrativas, em um encadeamento causal (um por causa do outro), o que permite alguma coerência verossímil à 

passagem do tempo. Cf. Ibid. 
48 MENESES, 2013, p. 36. 
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Se um monumento, tal qual o Monumento ao Imigrante, não é, em si, uma narrativa, por 

que insistir em dizer que ele ocupa um lugar próprio na ordem do tempo histórico, ou melhor, 

um lugar próprio em uma certa ordem narrativa? Responder esta questão nos leva a buscar 

interpretar os monumentos como objetos inseridos em um determinado circuito sociocultural, 

ou seja, na historicidade de seus percursos de produção, circulação, consumo e ação. Afinal, 

um sentido e um significado narrativo, ainda que não lhes sejam intrínsecos, são possíveis nas 

situações de interação social, nos momentos em que a materialidade do monumento e a sua 

potência visual são mobilizados nas relações entre as pessoas que interagem entre si e com os 

objetos e imagens aos quais têm acesso. Além disso, por mais que seja necessário reconhecer a 

multiplicidade de significações possíveis, é preciso ter em conta que essas significações se dão 

em um campo de saber e poder que exerce pressão para delimitar aquilo que se pode dizer a 

respeito de um monumento, abalizando as narrativas que podem ser consideradas verossímeis.  

Do ponto de vista das intencionalidades da ação autoral, tanto na produção artística 

como na proposta de inserção em um circunscrito espaço de circulação social, o Monumento 

ao Imigrante deu forma tangível e visível a uma determinada narrativa. Estabeleceu um diálogo 

criativo com as narrativas de histórias e memórias que, no “clima comemorativo” do primeiro 

centenário de Joinville, começaram a ser evocadas publicamente com o intuito de enfatizar o 

passado da imigração à antiga Colônia Dona Francisca, bem como as desventuras que marcaram 

os difíceis tempos da reterritorialização na nova pátria e da colonização das terras da futura 

cidade49. Nas palavras do historiador Clóvis Gruner, “antes de guardar e solidificar a memória 

nas pedras, é preciso organizar e enquadrar seus conteúdos, estabelecendo o que deve ser 

lembrado e esquecido pela história”50. Esse foi o desafio lançado ao artista: criar uma alegoria 

imagética que suscitasse a construção de uma ordem narrativa sobre o passado a ser lembrado. 

Além disso, mais do que fonte de inspiração e aprendizado, o desejo de evocar e eternizar o 

passado em granito e bronze serviria, ainda, para orientar as aspirações rumo ao futuro citadino. 

Em 1951, a inauguração do monumento ao centenário de Joinville foi uma dentre várias 

ações que visaram a estabelecer lugares para o passado local. Em comparação a outros marcos 

comemorativos inaugurados em décadas anteriores, o Monumento ao Imigrante foi a primeira 

tentativa local de representar de maneira tangível e visível a épica saga vivida pelos imigrantes 

                                                           
49 Para Janine Gomes da Silva, os signos não-verbais do Monumento ao Imigrante mesclaram-se aos discursos de 

enaltecimento da grandeza da cidade. Nesse sentido, “essa obra pode ser vista como uma vitrine que expõe o que 

há de mais significativo para um determinado grupo – a história da imigração”. As imagens evocadas pela obra 

artística de Fritz Alt serviam, de certo modo, para ilustrar algumas das narrativas históricas que foram escritas e 

publicadas no Álbum Histórico alusivo à data comemorativa. In: SILVA, 2008, p. 129-130.  
50 GRUNER, 2003, p. 32. 
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na segunda metade do século XIX. As ações comemorativas, ao instituírem uma topografia da 

memória, também fizeram daquele tempo presente um momento de ruptura entre o passado, já 

deixado para trás, e o futuro ao qual esforços não deveriam ser poupados. Assim, o monumento 

buscou representar, ao mesmo tempo, um pesado fardo do passado e uma herança deixada às 

gerações vindouras51. Um fardo, porque remonta a um tempo de agruras e trabalhos incansáveis 

cujo esquecimento seria uma afronta ao espírito cívico. Lembrar o passado, nesse caso, seria 

ritual de cumprimento de um dever ao qual não seria possível escapar sem deixar a impressão 

de ingrata displicência. Além disso, a dívida também representaria uma herança, porque 

expressa a crença socialmente compartilhada de que o ato de lembrar o passado, já superado, 

não bastaria em si. A ação comemorativa, tal como foi preparada pelos artífices dos festejos do 

centenário de Joinville, só poderia fazer sentido se servisse para responsabilizar de alguma 

forma aqueles que herdaram de seus predecessores uma missão: o desafio de desbravar novos 

caminhos em direção a um futuro melhor52. 

Essa ambivalência do passado, ora fardo pesado ora herança benfazeja, estabeleceu elos 

entre o ontem e o amanhã. Tal espírito marcou as comemorações do centenário de Joinville, o 

que pôde ser percebido em alguns escritos da época, a exemplo do texto que serviu de Prefácio 

ao Álbum Histórico alusivo à data, organizado pela Sociedade Amigos de Joinville53. Nas 

palavras de Albano Schulz, presidente da entidade: 

  

Ao rendermos o nosso tributo de homenagem aos fundadores de Joinville, cumpre-

nos também o grato dever de enaltecer a obra grandiosa e patriótica dos que mourejam 

nas oficinas de trabalho, onde têm alicerçado os fundamentos do grande edifício do 

                                                           
51 Segundo Paul Ricœur, é preciso pensar sobre a futuridade do passado. Para tanto, sugere a categoria de “dívida”, 

que se refere tanto ao fardo como à herança dos tempos pretéritos. A dívida, segundo ele, “é o fardo que o passado 

faz pesar sobre o futuro e que o perdão gostaria de aliviar. Mas, antes de tudo, este fardo pesa. Ele pesa sobre o 

futuro. A dívida obriga”. Porém, a dívida é também herança. Nesse sentido, o dever de memória refere-se às 

motivações para inventar o futuro, um futuro erigido sobre o solo de um presente repleto de sedimentos de 

promessas não cumpridas do passado. Ao tratar a dívida como herança, Ricœur chama a atenção para aquilo que 

considera uma espécie de “esquecimento de reserva”, ou seja, a obrigação imputada às sociedades do presente de 

arquivar e salvaguardar vestígios que possam garantir futuro ao passado. In: RICŒUR, Paul. A marca do passado. 

História da Historiografia, Ouro Preto, n. 10, p. 329-349, dez. 2012. p. 344.    
52 Durante as comemorações dos 150 anos de Joinville, em 2001, dois outros monumentos foram inaugurados para 

garantir futuro à presença de descendentes de imigrantes suíços e italianos na história da cidade. Tais monumentos, 

cuja simbologia analisei em minha dissertação de mestrado, recolocaram e ressignificaram, em diálogo com outros 

discursos que emergiram na esfera pública, a teleologia do processo imigratório. Atualizaram, a partir de interesses 

e aspirações, imagens relacionadas às suposições do pioneirismo civilizador, da disposição superdimensionada 

para o trabalho e da criatividade, sem precedentes no país, para a fertilidade do empreendedorismo econômico. 

Ver: MACHADO, 2009. 
53 A Sociedade Amigos de Joinville (SAJ), formada em 1946, foi a entidade responsável pela organização dos 

festejos do Centenário de Joinville. Segundo Janine Gomes da Silva, “a SAJ congregava, especialmente, políticos, 

profissionais liberais e empresários, tanto de firmas tradicionais de descendentes dos imigrantes quanto de novas 

empresas”. In: SILVA, 2008, p. 73.  
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nosso progresso material e econômico, consagrando o seu esforço em forjar a 

grandeza da sua pátria.54 

 

Embora não se possa desconsiderar, como já dito, o fato de que os monumentos (objetos 

tangíveis e imagens visuais) não possuem um significado imanente, é preciso reconhecer que, 

a partir da compreensão de alguns códigos culturais socialmente compartilhados, as imagens 

evocadas podem agir poderosamente na elaboração de narrativas sobre o passado. A olhares 

educados para reconhecer elementos simbólicos relacionados às narrativas sobre a história de 

Joinville, a composição escultórica de Fritz Alt traduz uma série de interpretações sobre as 

experiências e expectativas vividas por imigrantes ao colonizar a cidade. Além da representação 

alegórica do encontro aparentemente pacífico entre um imigrante e um nativo, outras imagens 

emblemáticas foram mobilizadas, tais como a paisagem de São Francisco do Sul, local de 

desembarque dos imigrantes do século XIX após cruzarem o Atlântico, e a icônica Barca Colón, 

navio que trouxe a primeira leva de imigrantes que aportaram na região em 9 de março de 1851. 

 

Figura 4 – Detalhe do Monumento ao Imigrante. 

 

Fonte: Fotografia de Walter Hofmann, compartilhada de seu acervo pessoal por Fatima Hofmann no grupo do 

facebook “Joinville de Ontem”, em 15 de março de 2016. 

 

                                                           
54 SHULZ, Albano. Prefácio. In: SOCIEDADE AMIGOS DE JOINVILLE (Org.). Álbum histórico do 

centenário de Joinville: 1851-1951. Curitiba: Gráfica Mundial, 1951. p. 7. 



69 

 

Uma das mais sugestivas criações imagéticas de Fritz Alt encontra-se em uma das faces 

do conjunto escultórico (figura 4). Há ali uma representação alegórica da experiência de ruptura 

espacial e temporal vivida por aqueles que se repatriaram em um novo e desconhecido lugar. 

Uma mulher adulta vestida com roupas singelas e sentada sobre um baú, objeto que simboliza 

as lembranças do passado que atravessaram as fronteiras espaço-temporais, carrega em seu colo 

uma criança, enquanto segura outra pela mão. As crianças representam os herdeiros do passado 

vivido por aqueles que os antecederam. A estas, caberia a missão de edificar o futuro. Tanto a 

mulher imigrante, em seu papel de mãe a cultivar o cuidado com as crianças, como o homem 

imigrante, que arregaça suas mangas para desbravar um mundo ainda desconhecido, olham à 

frente, para o futuro que se anuncia no horizonte. 

 

Figura 5 – Capa do periódico Correio da Tupy em homenagem aos 120 anos de Joinville. 

 

Fonte: Correio da Tupy, Joinville, 9 mar. 1971. p. 1 

 

Uma ilustração publicada no jornal Correio da Tupy (figura 5), periódico destinado aos 

operários da Fundição Tupy, indústria da cidade especializada em ferro fundido maleável, visou 

a inserir o Monumento ao Imigrante em um novo arranjo narrativo. Em homenagem aos 120 da 

cidade, comemorado no dia 9 de março de 1971, o passado da imigração e da colonização foi 

evocado naquele presente de vertiginoso desenvolvimento fabril, presente que seguia rumo a 

um imaginado futuro promissor. Em minha dissertação de mestrado, interpretei essa imagem 

em relação à ordem do tempo histórico que enunciava: 



70 

 

 

Em meio a um cenário fabril, um jovem operário, retratado ao centro da imagem, 

olhava para o alto com um sorriso estampado no rosto como quem depositava 

esperanças no futuro da cidade, um futuro de progressos advindos de um promissor 

desenvolvimento industrial. Na base deste conjunto ilustrativo, a obra de Fritz Alt, o 

Monumento ao Imigrante, representava o difícil passado vivido pelos imigrantes que 

iniciaram o processo de transformação de uma “terra inóspita” na pujante cidade 

desejada. Sobrepondo-se em primeiro plano, uma chaminé fabril indicava um 

itinerário que partia do passado, representado pelo monumento comemorativo, rumo 

ao distante futuro sonhado que estava sendo forjado cotidianamente no tempo 

presente.55 

 

Deslocando-se da perspectiva da intenção autoral à recepção social, ressoa perturbadora 

a afirmação de Robert Musil, de que o monumento é invisível. De fato, para muitos habitantes 

da cidade, um monumento, senão invisível, ao menos parece indecifrável. Entretanto, é preciso 

perceber que, àqueles capazes de decifrar no Monumento ao Imigrante alguns códigos culturais 

postos em circulação pelas narrativas orais e escritas sobre a história do processo de imigração 

e colonização de Joinville, este objeto material e visual assume uma força simbólica singular. 

A simbologia do monumento busca suscitar em que o observa uma representação metonímica 

e uma representação metafórica a respeito da história de Joinville.  

É metonímia porque toma uma parte pelo todo, ou seja, emprega uma alegoria que se 

transmuta em ícone da identidade cultural de um grupo específico: os imigrantes alemães e seus 

descendentes nascidos em Joinville56. A identidade cultural, uma narrativa de si construída por 

um grupo em um processo complexo de interpolação e negociação de multifacetadas formas de 

identificação, é assim petrificada e transformada em produto consumível. De acordo com o 

antropólogo Stuart Hall, uma identidade cultural “silencia em vez de recordar”, pois, para ele, 

“sempre se trata de produzir no futuro uma versão do passado, quer dizer, sempre se trata de 

narrativas, as histórias que as culturas contam a si mesmas sobre quem são e de onde vieram”57. 

Embora busquem no passado “raízes” a serem plantadas no solo do presente, os defensores das 

identidades culturais lutam para garantir futuro ao passado. Porém, para o autor, “a identidade 

nunca está no passado, esperando ser encontrada, mas no futuro, esperando ser construída”58.  

É também metáfora, pois assume a função de linguagem viva. Conforme sua etimologia, 

metáfora, do grego, significa transporte ou transferência a um outro lugar. O Monumento ao 

Imigrante, ao utilizar uma série de representações imagéticas, foi pensado para nos transportar 

                                                           
55 MACHADO, 2009, p. 94-95. 
56 Sobre o Monumento ao Imigrante como ícone cultural ou “lugar de memória” dos grupos teuto-brasileiros, ver: 

GRUNER, 2003; e SILVA, 2008. 
57 HALL, Stuart. Negociando identidades caribeñas. Crítica y Emancipación: Revista latinoamericana de 

ciencias sociales, Buenos Aires, v. 5, n. 10, julio/diciembre 2013. p. 119. Tradução minha. 
58 Ibid., p. 131.  
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para além de seu significado explícito, em busca de um significado implícito. Além do visível, 

o monumento exerce o papel de mediador de nossa relação com o universo do invisível. Nesse 

sentido, podemos reelaborar as palavras de Robert Musil. O monumento é invisível não apenas 

porque algumas pessoas não notam sua existência, mas porque ele age como mediador entre o 

que se pode ver e o significado invisível que um dia desejou-se transmitir e que, portanto, exige 

daquele que o observa uma interpretação. Se o monumento parece invisível, isso não se deve 

ao fato de que poucos o enxergam – o que seria absurdo pensar em relação ao Monumento ao 

Imigrante –, mas sim porque há dificuldades para decifrar as intenções implícitas naquilo que 

se vê. O monumento, então, é a expressão mais bem-acabada da ideia de “semióforo”, tal como 

conceituou o historiador Krzysztof Pomian: “um objeto visível investido de significado”59. Para 

ele, “na medida em que substituiu alguma coisa invisível, a mostra, a indica, a recorda ou 

conserva dela vestígio, um semióforo é feito para ser olhado, quando não examinado nos seus 

mínimos pormenores”60. É esse apelo ao olhar e à interpretação – olhar educado e intepretação 

controlada – que se vê abalado pelas subversões da ordem espaço-temporal do monumento. 

Sobreposições de gestos e relatos transportam-nos a novas interpretações. Convidam-nos a 

refletir a respeito de outras metonímias e outras metáforas possíveis.    

 

1.3 UM DRAMA SOCIAL: SOBREPOSIÇÕES DE MEMÓRIAS DIFÍCEIS   

 

Desde 2010, anualmente ocorre, durante a Semana da Consciência Negra de Joinville, 

um ato simbólico que inicia com o cortejo pelo trajeto de aproximadamente 300 metros entre o 

Museu Nacional de Imigração e Colonização e a Praça da Bandeira e que finaliza com a 

lavagem ritual do Monumento ao Imigrante. Aproximadamente 50 pessoas costumam participar 

desse ato, vestidas de branco e, em sua maioria, vinculadas ao culto de práticas religiosas afro-

brasileiras, tais como o Candomblé e a Umbanda. Percussionistas do Grupo de Maracatu Morro 

do Ouro e do Afoxé Omilodê acompanham o cortejo. No local, ao som de atabaques e cantigas 

rituais, as filhas de santo despejam sobre o monumento águas aromáticas dos potes de cerâmica 

que levam consigo, cujo preparo envolve a mistura de diferentes folhas e flores (figura 6) 61.  

                                                           
59 POMIAN, Krzystof. História cultural, história dos semióforos. In: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-

François (orgs.). Por uma história cultural. Lisboa: Estampa, 1998. p. 77.  
60 Ibid., p. 80. 
61 A primeira edição da Semana da Consciência Negra de Joinville ocorreu em 2009, no transcurso da semana do 

dia 20 de novembro, data alusiva ao dia da morte de Zumbi dos Palmares e em que é comemorado, no país, o Dia 

da Consciência Negra. A sua organização coube a órgãos da Prefeitura de Joinville – especialmente à Fundação 

Cultural de Joinville e à Secretaria Municipal de Educação – em diálogo com os movimentos negros da cidade. A 

partir da segunda edição, a organização do evento passou a ser coordenado pela entidade Casa da Vó Joaquina, 

com apoio financeiro do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura de Joinville (SIMDEC). 
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Figura 6 – Lavagem ritual do Monumento ao Imigrante durante a 6ª Semana da Consciência Negra de Joinville, 

em 20 de novembro de 2014. 

 

Fonte: Fotografia de Jessica Michels, compartilhada na página “Jessica Michels Fotografia”, no Facebook, em 24 

de novembro de 2014.  

 

Para os participantes, o ato simboliza um ritual sagrado de purificação. Trata-se de uma 

“performance” que busca suscitar outros sentidos e significados possíveis para o Monumento 

ao Imigrante, deslocando-o, ainda que de maneira efêmera, da estabilidade de seu lugar próprio 

e provocando novas tecituras narrativas a respeito das histórias e memórias da cidade, sabendo 

que o tecido a ser composto só será possível ao deixar fios soltos. Para Diana Taylor, professora 

de estudos da performance, a palavra inglesa “performance” denomina atos de transferência de 

conhecimentos que envolvem comportamentos reiterados. São atos “incorporados”, pois agem 

diretamente sobre os corpos dos participantes e só podem existir por meio desses corpos. Uma 

performance, para funcionar como reiteração, mobiliza diversas memórias, mas não no sentido 

de “memória arquival”, ou seja, uma memória que “consegue separar a fonte do ‘conhecimento’ 

do conhecedor”. Uma performance aciona e coloca em movimento memórias incorporadas que 

compõem um dado “repertório”. Conforme a autora, o que diferencia “repertório” e “arquivo” 

é o fato de que “o repertório requer presença – pessoas participam da produção e reprodução 

do conhecimento ao ‘estar lá’, sendo parte da transmissão”62. 

                                                           
62 TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas. Belo Horizonte: 

UFMG, 2013. p. 49-50.  
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Quanto à motivação para a performance da lavagem ritual do Monumento ao Imigrante, 

o historiador Gerson Machado sugere que “a proposta do povo-de-santo de Joinville foi a de 

tomar um monumento público dedicado à memória da imigração e acrescentar um sentido 

simbólico a mais, ou seja, os negros e a sua cultura, representada pela dimensão religiosa”63. À 

imponência tangível e visível do Monumento ao Imigrante, a performance sobrepõe outras 

interpretações possíveis sobre o presente e o passado joinvilense, reivindicando reconhecimento 

da presença de sujeitos e grupos costumeiramente esquecidos (ou silenciados) pelas memórias 

emblemáticas da cidade. Como disse uma das organizadoras do evento, a mãe de santo Jacila 

de Souza Barbosa (conhecida como Mãe Jacila), “nossa ideia é acrescentar um sentido a mais 

num monumento público. Afinal, o negro também é um imigrante”64. Ora, para os artífices da 

performance, faz sentido pensar (e é politicamente importante enfatizar) o traumático processo 

brasileiro de escravização de africanos como uma forma de imigração compulsória. Assim, 

caberia perguntar: Que elementos simbólicos fazem com que esse ato possa ser entendido como 

uma forma de provocar interpretações que levem em conta outras alteridades urbanas? Que 

outras metonímias e outras metáforas são mobilizadas? E, para além de buscar visibilidade a 

memórias que não se deixam ver com facilidade na trama histórica, há nessa performance a 

manifestação de um desejo de reparação? 

 Para Gerson Machado, o ato simbólico possui um significado abrangente e inclusivo, 

manifestando a vontade de “‘lavar’ a cidade do preconceito racial, religioso, econômico, de 

gênero etc.”65. É importante destacar que, além de pesquisador do assunto, ele próprio é também 

um dos articuladores do ato. Desde 2002, quando foi iniciado no Candomblé, ele integra o 

“povo de santo” e vem atuando em ações públicas que visam a dar visibilidade à presença em 

Joinville das religiosidades de matriz afro-brasileira. Ainda que haja, da parte dos seus artífices, 

a disposição para englobar demandas sociais muito diversas, buscando uma aliança entre elas, 

é possível perceber que a performance mobiliza uma metonímia bem evidente: a encenação, 

em um lugar emblemático, da presença de pessoas que cultivam crenças religiosas de matriz 

afro-brasileira, o que pode ser interpretado como uma dissonância étnica e religiosa em uma 

cidade colonizada por imigrantes europeus66. Além disso, ao fazer referência a uma prática 

                                                           
63 MACHADO, Gerson. Os atabaques da Manchester: subjetividades, trajetórias e identidades religiosas afro-

brasileiras em Joinville/SC (1980-2000). Itajaí: Casa Aberta, 2014. p. 267.    
64 BARBOSA, Jacila de Souza apud COMEÇA hoje a Semana da Consciência Negra de Joinville. Jornal Notícia 

do Dia, Joinville, 16 nov. 2011. Disponível em: <http://www.ndonline.com.br/joinville/plural/20565-comeca-

hoje-a-semana-da-consciencia-negra-de-joinville.html>. Acesso em: 25 jul. 2016. 
65 MACHADO, Op. cit., p. 267. 
66 A própria escolha do lugar levou em consideração o fato de que a Praça da Bandeira está situada entre duas 

igrejas neopentecostais. Um dos lados da praça, onde antes funcionava o antigo Theatro Nicodemus, e depois um 

cinema de rua, o Cine Palácio, atualmente abriga um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. No lado oposto, 
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cultural disseminada no país, buscou metonimicamente simbolizar a brasilidade (e, também, a 

africanidade) da história de uma cidade orgulhosa de suas origens brancas no além-mar.   

Em seus estudos sobre o funcionamento da transmissão e conservação de memórias por 

intermédio de performances, o antropólogo Paul Connerton sustentou a hipótese de que “todos 

os inícios contêm um elemento de recordação, e isto acontece principalmente quando um grupo 

social faz um esforço concertado para começar de um ponto de partida inteiramente novo”67. 

Uma ruptura, que queira ser socialmente entendida enquanto ruptura, precisa ser ancorada em 

experiências anteriores minimamente compreensíveis tanto aos atores envolvidos na encenação 

dessa ruptura como aos seus observadores. A performance da lavagem ritual do Monumento ao 

Imigrante, ao procurar marcar o deslocamento em relação à ordem espaço-temporal alicerçada 

na memória emblemática da imigração e colonização de Joinville, encenou a comemoração de 

outras memórias emblemáticas que, eventualmente, poderiam ser identificadas. 

Enquanto uma espécie de linguagem metafórica corporalmente encenada, a simbologia 

do cortejo e da lavagem ritual do Monumento ao Imigrante faz alusão à lavagem das escadarias 

e do adro da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, ritual que ocorre anualmente durante a festa 

ao santo padroeiro da Igreja em Salvador, Bahia, desde o início do século XIX. Podemos dizer 

que o ato que visa simbolizar ruptura em relação a uma determinada ordem espaço-temporal, 

evocada pelo Monumento ao Imigrante, busca metaforicamente nos transportar a recordações 

de uma celebração tradicional que remonta a experiências de sincretismos e resistências. 

Em 5 de junho de 2013, durante a 73ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural, órgão colegiado vinculado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), foi deliberado o registro da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim como patrimônio 

imaterial do Brasil, inscrito no Livro das Celebrações68. O parecer submetido ao Conselho 

Consultivo por Cícero Antônio Fonseca de Almeida, diretor do Departamento de Processos 

Museais do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), destacou que a origem do ritual é incerta. 

Em algumas versões de sua história, o ritual teria iniciado logo após o término da construção 

da Igreja, quando escravos foram obrigados pela Irmandade a fazer a lavagem como parte dos 

                                                           
está localizado o templo da Igreja Internacional da Graça de Deus. Para Gerson Machado, “nesse campo minado, 

o povo-de-santo se auto representou, em um espaço tradicionalmente ocupado por comícios políticos ou ações 

proselitistas de cunho religioso cristão”. In: MACHADO, 2014, p. 267. 
67 CONNERTON, Paul. Como as sociedades recordam. 2. ed. Oeiras: Celta, 1999. p. 7.  
68 A Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, na cidade de Salvador, Bahia, é o registro número sete do Livro de 

Registro das Celebrações, em conformidade com o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2002, que institui o Registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. Para mais informações, ver 

o dossiê que instruiu o inventário e registro do bem cultural: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Festa do Bonfim: a maior manifestação religiosa popular da Bahia. 

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/dossie_festa_senhor_bonfim(1).pdf>. 

Acesso em: 22 jul. 2016. 



75 

 

preparativos para a festa. Desde então, como uma forma de lembrar a resistência, a performance 

é reiterada anualmente, mobilizando alguns elementos simbólicos: 

 

A Lavagem do Bonfim é realizada sempre na segunda quinta-feira após o Dia de Reis, 

anterior ao dia do Senhor do Bonfim. O cortejo que culmina com a lavagem das 

escadarias da Igreja do Bonfim tem início na Igreja da Conceição da Praia, de onde 

partem as “baianas” – mulheres vestidas de indumentária tradicionalmente utilizada 

em terreiros de Candomblé –, que carregam sobre a cabeça potes de cerâmica, iguais 

aos modelos usados em residências no século XIX para guardar água de beber. Esses 

potes, utilizados em rituais de candomblé para guardar conteúdos sagrados, chamam-

se “quartinhas”, e levam a água de cheiro para a lavagem das escadarias. O Cortejo é 

acompanhado por distintos grupos, como os seguidores da Umbanda e do Candomblé, 

dentre outros, e se desloca por cerca de oito quilômetros até a Colina Sagrada, 

passando por diversos bairros da cidade, desde a zona portuária até a península de 

Itapagipe. Trata-se de cerimônia mais popular da Festa do Bonfim, que mobiliza o 

maior quantitativo de pessoas.69 

 

Como se pode ver, elementos do repertório de uma tradicional celebração brasileira 

foram mobilizados, de maneira criativa e inovadora, para subverter uma ordem instituída em 

Joinville. Em primeiro lugar, a lavagem ritual do Monumento ao Imigrante subverteu a ordem 

do espaço geográfico, pois inscreveu uma sobreposição identitária móvel e instável sobre a 

materialidade imóvel e estável de um lugar próprio. Em segundo lugar, houve a subversão da 

ordem do tempo histórico. A presença corpórea na performance encenou uma ruptura com a 

teleologia indicada pelo monumento, ou seja, com o elo poderoso que vincularia o futuro da 

cidade a seu passado. O que é colocado em jogo pela performance não é o cultivo de uma 

memória ancorada no fardo e na herança do passado, um passado que deve durar, mas a 

mobilização de memórias ancestrais de lutas e resistências que inspiram uma ação presente que 

vale enquanto houver a presença física dos participantes. Sobrepostas às utopias de futuro 

expressas pelo monumento em sua força simbólica, citações de outros passados, reempregadas 

e traduzidas na intertextualidade da linguagem corporal da performance, reivindicam atenção a 

uma urgência do tempo presente. Evanescente, o que perdura da performance, além de alguns 

poucos registros visuais, é a promessa de realizar-se novamente no ano seguinte, ao passo que 

o monumento permanece firme em seu lugar próprio erigido como um desejo de eternização. 

O antropólogo Victor Turner, ao refletir sobre as experiências de campo que vivenciou 

em suas pesquisas, chegou à conclusão de que “os distúrbios do normal e do regular muitas 

vezes nos oferecem um maior insight sobre o normal do que o estudo direto”. Atento ao caráter 

                                                           
69 ALMEIDA, Cícero Antônio Fonseca. Parecer sobre o Registro da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim 

como Patrimônio Cultural do Brasil (Processo 01450.000828/2010-11). Parecer Técnico 

DPMUS/BSB/IBRAM nº 01/2013, de 4 de junho de 2013. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ 

ckfinder/arquivos/Parecer_festa_bonfim.pdf.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2016.  
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dinâmico das relações sociais, na historicidade de seus movimentos de persistência e mudança, 

o autor problematizou situações de conflito, pois, para ele “o conflito parece fazer com que os 

aspectos fundamentais da sociedade normalmente encobertos pelos costumes e hábitos do trato 

diário, ganhem uma assustadora proeminência”70. Interpretar a vida cotidiana exige perspicácia 

para perceber atos e acontecimentos que rompem, ao menos momentaneamente, com o que se 

considera rotineiro. Portanto, ao dispersar as “brumas de cotidianidade”71, podemos exercitar 

interpretações daquilo que parecia encoberto por uma suposta situação de normalidade.  

Esses momentos de conflito foram interpretados pelo autor como “dramas sociais”, 

observáveis em quatro fases de ação pública: a ruptura de relações sociais formais regidas pela 

norma; a crise instalada durante a qual há uma tendência de que a ruptura se alargue; a ação 

corretiva que se vale de mecanismos de ajuste e regeneração; e, por fim, a reintegração do grupo 

social perturbado ou o reconhecimento e legitimação social da cisão irreparável72. Na análise 

que proponho da lavagem ritual do Monumento ao Imigrante, a noção de “drama social” é 

mobilizada de forma mais elástica, servindo para interpretar não apenas conflitos explícitos e 

deliberados, mas também situações que, embora aparentem o desejo de integração social e uma 

disposição para unir em diálogo as diferenças culturais, insinuam conflitos dramáticos. A 

performance pública da presença de religiosidades de matriz afro-brasileira em Joinville suscita 

uma ruptura na ordem da vida cotidiana, expondo uma cisão sociocultural de difícil reparação. 

A lavagem ritual do Monumento ao Imigrante é uma ação socialmente dramatizada (no 

sentido teatral da palavra), pois articula elementos de um determinado repertório na 

performance corporalmente encenada. Mas também é um drama no sentido de representação 

de “unidades de processo anarmônico ou desarmônico que surgem em situações de conflito”73. 

Portanto, é drama porque encena memórias difíceis que ressoam dissonâncias em meio às 

imaginadas cadências bem resolvidas da história da cidade. Tensiona os sentidos visando a 

provocar alguma disposição social para perceber memórias difíceis de serem decifradas no 

cotidiano vivido na cidade, difíceis de serem reconhecidas em sua importância e valor e, 

sobretudo, difíceis por remeterem a passados de dolorosa rememoração74. Em seu enredo, 

                                                           
70 TURNER, Victor. Dramas sociais e metáforas rituais. In: ______. Dramas, campos e metáforas: ação 

simbólica na sociedade humana. Niterói: UFF, 2008. p. 30-31. 
71 Cf. VEYNE, 2012. 
72 Cf. TURNER, Op. cit. Ver também: Id. The Anthropology of Performance. In: ______ (comp.). The 

Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1987. 
73 TURNER, 2008, p. 33. 
74 A historiadora Cristina Meneguello apresenta discussões importantes sobre a patrimonialização de bens culturais 

que funcionam no tempo presente como vetores de memórias difíceis. Segundo ela, há patrimônios “de difícil 

leitura na trama da cidade, de difícil restauro por seu estado de ruína e abandono, ou de dolorosa rememoração”. 

Embora suas discussões centrem-se em bens culturais materiais, relacionados tanto ao patrimônio industrial quanto 

aos lugares de práticas autoritárias de repressão, entendo que a ideia de patrimônio difícil pode servir também para 
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mobiliza elementos simbólicos que remetem a traumas do passado que ainda invadem o 

presente da memória. Por isso, a performance clama por algum tipo de reparação, com táticas 

para dar visibilidade a uma presença perturbadora e reativar memórias difíceis.  

Embora na atualidade, por força de suas reivindicações políticas, grupos considerados 

“minoritários” tenham conquistado lugares de visibilidade e poder, ainda se manifestam, em 

Joinville, formas violentas de discriminação que visam a humilhar e inferiorizar os diferentes 

ou mesmo a condená-los ao exílio. Esse “exílio simbólico” tem sido institucionalizado em 

algumas políticas públicas, como, por exemplo na implementação de políticas educacionais75.  

Há em Joinville, como ocorre em outras partes do Brasil, um preconceito disseminado 

em relação aos negros e às religiosidades de matriz afro-brasileira. Isso se deve, em parte, às 

dificuldades para decifrar – e, por empatia, tentar compreender – as simbologias próprias às 

práticas de culto dessas manifestações religiosas. Em Joinville, conforme Gerson Machado, “a 

expressão de alguns sinais diacríticos que identificam essas religiões em quaisquer outras 

cidades brasileiras enfrenta, além do preconceito advindo de uma considerável parcela da 

população (...), o próprio poder público que acaba interferindo nos espaços religiosos”76. Nesse 

sentido, exibir esses “sinais diacríticos” em um lugar de grande visibilidade pública, como é o 

local onde está incrustrado o Monumento ao Imigrante, visa, senão à compreensão, a reivindicar 

ao menos algum respeito e consideração. É também uma espécie de desforra, porque busca, na 

brevidade de sua duração, forçar a demarcação compensatória de um lugar à reparação das 

violências (não apenas simbólicas) sofridas. Afinal, o crescimento dessas práticas religiosas na 

                                                           
uma reflexão sobre práticas culturais intangíveis que mobilizam repertórios culturais relacionados a dolorosas 

rememorações. In: MENEGUELLO, Cristina. Patrimônios sombrios, memórias difíceis. In: FLORES, Maria 

Bernardete Ramos; PETERLE, Patrícia (orgs.). História e arte: herança, memória, patrimônio. São Paulo: Rafael 

Copetti Editor, 2014. p. 47.  
75 Como aconteceu em outras cidades brasileiras, a aprovação, na Câmara de Vereadores de Joinville, do Plano 

Municipal de Educação gerou protestos. No dia 10 de agosto de 2015, alguns movimentos sociais da cidade, tais 

como a Associação Arco-Íris e a Casa da Vó Joaquina, as quais, respectivamente, atuam na defesa dos direitos de 

pessoas LGBT e pessoas que cultuam religiosidades de matriz afro-brasileira, contestaram a legitimidade 

democrática do processo que aprovou o documento. Para eles, não houve garantia de direito à ampla e efetiva 

participação social em sua construção. Portanto, cobraram daquela casa legislativa artigos ausentes do plano que 

tratavam especificamente de questões relacionadas à igualdade racial, de gênero e de orientação sexual. À exceção 

do vereador Adilson Mariano (na época em transição do PT para o PSOL), o plano recebeu ampla aprovação pelos 

vereadores, obtendo apoio de diferentes correntes político-partidárias. A jurista Fernanda Lapa, diretora executiva 

do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, apresentou pontos que demonstram que a participação social 

na construção do plano não atendeu ao que seria adequado em um processo democrático, destacando que a 

participação foi ínfima e que não houve atenção ao princípio constitucional do direito à informação, já que os 

poderes executivo e legislativo não demandaram esforços para publicizar seus atos. In: LAPA, Fernanda. O Plano 

Municipal de Educação em Joinville. Notícias do Dia, Joinville, 19 ago. 2015. Disponível em: <http://ndonline. 

com.br/joinville/colunas/opiniao-joinville/276893-plano-municipal-de-educacao-em-joinville.html>. Acesso em: 

3 ago. 2016. Ver: FROEHLICH, Átila. Sob protestos, Plano Municipal de Educação é aprovado em Joinville. A 

Notícia, Joinville, 10 ago. 2015. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/politica/noticia/2015/08/sob-

protestos-plano-municipal-de-educacao-e-aprovado-em-joinville-4821598.html>. Acesso em: 3 ago. 2016.   
76 MACHADO, 2014, p. 27. 
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cidade tem exposto uma fratura na ordem das coisas. Esse fenômeno, ainda segundo Gerson 

Machado, “corrobora a denúncia de que o cimento que tenta homogeneizar a cidade 

normatizada, ordenada e controlada, está fendido”77. 

Em 11 de outubro de 2015, um fato movimentou praticantes de religiosidades afro-

brasileiras de Joinville e região na luta contra a violência motivada por intolerância religiosa. 

Na manhã de um domingo, o pai de santo Israel Jesus Borges foi agredido a pedradas no portão 

de seu terreiro em Araquari, município na divisa com Joinville. Conforme reportagem publicada 

no jornal A Notícia, vizinhos tinham ido até o local reclamar do barulho. Em meio a discussões, 

ameaças foram proferidas. Como narrou Neusa Borges, esposa do pai de santo, os vizinhos, ao 

retornarem ao terreiro, “acertaram uma pedra na testa dele, derrubaram o portão de casa e 

ficaram gritando ‘macumbeiro’”. Ao casal, a ação violenta, mais que desavença na vizinhança, 

foi ato de intolerância religiosa, algo cotidianamente vivido por eles, apesar de seus esforços 

em realizar “trabalho que atrai moradores da região que buscam a ajuda espiritual no terreiro”78.  

Muitos leitores repercutiram a notícia pelas redes sociais virtuais para mobilizar apoio 

e solidariedade. No blog Chuva Ácida, o publicitário Felipe Cardoso manifestou opinião de que 

o ato violento representava, por um lado, o fundamentalismo de religiões cristãs “propagado 

diariamente por padres e pastores que se utilizam da Bíblia para expressar o ódio contra outros 

grupos, religiosos ou não”. Por outro, embora ocorrido em Araquari, seria também sintoma do 

pensamento racista presente em Joinville e disseminado pela região. Como sugeriu, Umbanda 

e Candomblé representam a presença africana no Brasil e “em terras de ‘um só povo’, essas 

religiões são inadmissíveis. Não correspondem com a ‘verdadeira’ cultura do estado que luta 

para esconder a sua multiculturalidade”. A ele, a prática dessas religiosidades seria uma forma 

de resistência cultural, pois “a presença dessas religiões em Joinville e região são (sic.) uma das 

várias provas de que a população negra existe e que luta, diariamente, para se ver representada 

e ouvida”79.  Percebe-se que o fato, antes mesmo de ser melhor explicado em suas intenções, 

reativou ressentimentos na cidade. Isso demonstra as dificuldades e a indisposição de algumas 

pessoas para traduzir códigos culturais compartilhados por grupos diferentes, o que se coloca 

como empecilho na busca por diálogos interculturais concretos. Outras opiniões a respeito do 

acontecido, como as manifestadas por alguns dentre aqueles que interagiram com comentários 

                                                           
77 MACHADO, 2014, p. 28. 
78 JUNGES, Leandro S. Pai de santo é agredido com pedradas em Araquari, Norte de Santa Catarina. A Notícia, 

Joinville, 11 out. 2015. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/10/pai-de-santo-e-
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79 CARDOSO, Felipe. A intolerância religiosa também está aqui. Chuva Ácida, Joinville, 11 out. 2015. Disponível 

em: <http://www.chuvaacida.info/2015/10/a-intolerancia-religiosa-tambem-esta.html>. Acesso em: 1 ago. 2016. 
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na página virtual do jornal A Notícia e no blog Chuva Ácida, demonstraram que a violência 

motivada por intolerância religiosa e étnica pode, em sua vertente discursiva, ultrapassar de 

forma assombrosa os limites do aceitável em uma convivência social pluralista e democrática80.  

Conflitos como esse, os quais nem sempre são tão explícitos e que, portanto, raramente 

ocupam lugar de destaque entre as notícias veiculadas pela imprensa local81, impulsionaram o 

envolvimento de movimentos sociais na realização de uma semana comemorativa dedicada à 

consciência negra. A partir de 2009, a mobilização simbólica de vestígios da diáspora africana 

estimulou movimentos sociais negros na disputa por outras maneiras de narrar a história de 

Joinville. Portanto, a performance reiterada no Monumento ao Imigrante pode ser entendida, 

ainda, como mais um elemento na exigência de reaberturas de narrativas sobre o passado vivido 

na cidade em meados do século XIX. 

 

1.4 NATIVOS, IMIGRANTES OU SUJEITOS DIASPÓRICOS? O RECONHECIMENTO 

DA PRESENÇA NEGRA EM JOINVILLE 

 

O Monumento ao Imigrante, tal qual concebido pela imaginação criativa de Fritz Alt, 

representou o anseio de pacificar o passado de Joinville em suas interpretações, deixando em 

surdina vozes dissonantes que poderiam tensionar de maneiras inesperadas o ato comemorativo. 

Em meio às alegorias que sustentaram a força simbólica do conjunto escultórico, o artista fez 

alusão à presença de “nativos” nas terras demarcadas para a futura colônia, ou seja, a presença 

de pessoas que já habitavam o território em período anterior à chegada “pioneira” dos 

imigrantes germânicos. Esses “nativos”, tal como a interpretação do monumento pode nos levar 

a crer, teriam acolhido pacificamente os imigrantes, colaborando para desbravar e colonizar o 

território82. Mas quem eram, afinal, esses “nativos”? Por que foram relegados a coadjuvantes 

nas memórias emblemáticas da cidade? A historiografia tem indicado respostas possíveis.  

O território onde se localiza o munícipio de Joinville pertenceu, até sua emancipação 

em 1866, aos domínios da Vila de São Francisco, atual município de São Francisco do Sul. De 

acordo com as historiadoras Carolina Cieslinski e Ilanil Coelho, a expansão do povoamento da 

                                                           
80 Os comentários ainda podem ser consultados na página virtual do jornal A Notícia e no blog Chuva Ácida. 
81 Para uma discussão sobre alguns casos de violência institucionalizada contra terreiros de candomblé em 

Joinville, ver: MACHADO, Gerson. Violências contra os Axés. Reflexus, Vitória, v. IX, n. 14, p. 257-274, 2015. 
82 De acordo com Silvia Heinzelmann, na época do centenário várias histórias circularam na cidade envolvendo 

interpretações da obra de Fritz Alt e do papel desempenhado pelos seus personagens. Uma dessas histórias sugeriu, 

em tom jocoso, que o encontro entre “nativos” e “imigrantes” não havia sido tão pacífico como se imaginava. 

Como relatou a historiadora, com base em um depoimento oral, essa história dizia que “o imigrante que empunhava 

o machado ouviu do nativo: ‘A terra está aqui para ser usada, faça bom uso e seja bem-vindo, mas não se esqueça 

de que eu estou armado’, fazendo a menção à espingarda que trazia”. In: HEINZELMANN, 1991, p. 93. 
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região foi iniciada já em fins do século XVII, visando a garantir, diante da ameaça espanhola, 

o domínio da coroa portuguesa sobre o território. Nesse processo, sesmarias foram concedidas 

pelo capitão-mor Manuel Lourenço de Andrade a famílias provenientes da capitania de São 

Vicente, muitas das quais assentadas dentro dos limites geográficos onde seria implantada, 

somente a partir de meados do século XIX, a Colônia Dona Francisca83. Como concluiu o 

historiador Carlos Ficker, com base em documentos referentes à medição e demarcação das 

terras destinadas à implantação da Colônia, “não é exato, pois, afirmar-se que em 1851 as 

grandes zonas destinadas à colonização europeia, seriam ínvio e desconhecido sertão. Eram, ao 

contrário, bastante habitadas as cercanias”84.  

Segundo o sociólogo Ricardo Costa de Oliveira, a presença pregressa de famílias luso-

brasileiras na região foi fundamental ao sucesso do empreendimento colonizador em sua fase 

inicial, “desde a primeira etapa da demarcação, em que caminhos e trilhas já abertos foram 

utilizados”. Além disso, tais famílias auxiliaram no deslocamento dos imigrantes entre o litoral 

da Vila de São Francisco, onde desembarcaram após cruzar o Atlântico, e as margens do Rio 

Cachoeira, núcleo da Colônia Dona Francisca. Como mencionou, o transporte dos imigrantes 

até à Colônia, em canoas, “era feito por autoridades e fazendeiros locais com seus agregados e 

escravos”. Em 22 de maio de 1850, Louis François Léonce Aubé, representante dos príncipes, 

e Herman Guenther, da parte da Sociedade Colonizadora de Hamburgo, chegaram ao local para 

preparar a recepção dos imigrantes que se estabeleceriam na Colônia a partir do ano seguinte. 

Na tarefa, contaram com o auxílio dos habitantes locais, que “forneciam alimentos e gêneros 

de subsistência, ajudavam no trabalho de desmatamento através de empreitadas e auxiliavam 

nas plantações, enfim, o trabalho de quem conhecia o ambiente local”85.     

Entre os habitantes que vivenciaram o encontro com os imigrantes no processo 

colonizador, a historiografia tem chamado a atenção para a presença de africanos escravizados. 

É interessante notar que na representação escultórica de Fritz Alt a presença indígena não foi 

incluída entre os “nativos” da região. Talvez, com certo esforço interpretativo, se poderia 

aventar a hipótese de que a espingarda segurada pelo “nativo” luso-brasileiro representa a arma 

que estes grupos utilizavam para “limpar a área” e, assim, promover o extermínio da população 

                                                           
83 CIESLINSKI, Carolina; COELHO, Ilanil. Os luso-brasileiros em terras de alemães: a história que não foi 

contada. Caderno de Iniciação à Pesquisa, Joinville, v. 6, p. 203-206, nov. 2004.  
84 Carlos Ficker citou alguns desses sesmeiros que habitavam a região, dentre os quais o Coronel Antônio João 

Vieira, que estava instalado com muitos escravos em uma fazendo localizada entre os rios Bucarein e Itaí Guaçu 

(hoje Itaum). FICKER, Carlos. História de Joinville: crônica da Colônia Dona Francisca. 3. ed. Joinville: 

Letradágua, 2008. p. 38.  
85 OLIVEIRA, Ricardo Costa de. Oliveiras entre alemães: estudo de caso da classe dominante no nordeste de Santa 

Catarina – da lavoura escravista para a indústria e a política. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 4/5, p. 

89-111, 1995. p. 92.   
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indígena. Nesse sentido, além de escravizadores de negros africanos, eram também “bugreiros”. 

Contudo, isso não teria lugar em uma narrativa que buscava pacificar o passado da cidade86. 

Com base no teor dos requerimentos de sesmarias, que constam do acervo do Arquivo 

Nacional, Carolina Cieslinski e Ilanil Coelho buscaram interpretar a intenção dos requerentes. 

Segundo elas, havia o interesse em “adquirir os lotes para o desenvolvimento da agricultura de 

subsistência que sustentaria a numerosa família e os escravos que os requerentes afirmavam 

possuir”. Essa documentação evidenciou que “os luso-brasileiros que se estabeleceram nos 

primórdios da cidade possuíam escravos; alguns contavam com 12, 18 ou até 22 escravos para 

o trabalho em suas propriedades”. Como sugerem, tais indícios podem desestabilizar a imagem 

de uma cidade que “se orgulha do seu passado não escravista”87.  

Alguns historiadores locais, ao interpretar as negociações para a implementação da 

Colônia Dona Francisca, deram ênfase à iniciativa da Sociedade Colonizadora de Hamburgo 

que, já em 1849, solicitou ao Imperador Dom Pedro II medidas para proibir o emprego de mão 

de obra escrava pelos imigrantes que se estabeleceriam nessa colônia88. Longe de representar a 

filiação a uma causa humanitária ou ao combate do sistema escravista, para o historiador Dilney 

Cunha a intenção dos empresários hamburgueses foi “isolar a Colônia, impedir o contato com 

os brasileiros e dessa forma manter puro o ‘caráter alemão’ dos colonos”. Sobretudo, havia o 

temor de que o contato “desvalorizasse o trabalho manual, considerado na sociedade local como 

‘aviltante, coisa para escravos’, e assim exercesse uma má influência sobre os imigrantes, 

fazendo com que abandonassem o regime de trabalho livre e adotassem a escravidão”89. 

                                                           
86 Segundo o antropólogo Silvio Coelho dos Santos, “a presença Xokleng na região era desde há muito conhecida”, 

contudo houve um esforço para silenciar essa presença. Segundo ele, “não era interessante para as autoridades e 

para os responsáveis pela colônia falar da presença indígena. O mercado de terras assim o exigia”. Esse 

silenciamento do passado persiste no presente. Ainda hoje, pouco se fala sobre o passado violento do encontro 

entre indígenas e imigrantes na Colônia Dona Francisca. Essa violência foi brutal, pois “na medida em que o 

número de imigrantes foi aumentando possibilitando o surgimento de novas colônias, o território dos Xokleng foi 

diminuindo. Neste contexto, os conflitos entre índios e colonos se acentuaram. A fome muitas vezes motivou o 

assalto dos índios às roças de colonos. Outras ocasiões, os indígenas atacavam tendo como motivo a apropriação 

das ferramentas de aço dos imigrantes, com as quais faziam adaptações às suas armas tradicionais, como em lanças 

e flechas. Ou praticavam vinganças em relação a injúrias recebidas. Ou, ainda, reagiam em defesa das terras que 

entendiam ser suas”. Os imigrantes, por sua vez, organizaram grupos armados para “bater os matos” e afugentar 

pela força das armas os indígenas, “homens, mulheres e crianças eram simplesmente trucidados, com o 

conhecimento complacente das autoridades locais e provinciais”. In: SANTOS, Silvio Coelho dos. Índios arredios 

em Joinville. Joinville Ontem & Hoje, Joinville, n. 3, p. 10-16, mar. 2005. p. 13-14 
87 CIESLINSKI; COELHO, 2004. p. 204.  
88 Elly Herkenhoff, ao explicar a iniciativa da Sociedade Colonizadora de Hamburgo pela proibição do emprego 

de mão de obra escrava na Colônia Dona Francisca, citou o depoimento de Hermann Blumenau, imigrante alemão 

responsável pela criação da colônia que recebeu o seu nome. Para este, “a escravidão não é apenas uma grande 

mácula, mas também uma fonte de desgraça e desmoralização para qualquer país que existe”. Portanto, a sua 

proibição nas colônias de imigração faria com que esse “flagelo” não afetasse a vida dos “teuto-brasileiros”. In: 

HERKENHOFF, Elly. Era uma vez um simples caminho: fragmentos da história de Joinville. Joinville: 

Fundação Cultural, 1987. p. 142. 
89 CUNHA, Dilney. História do trabalho em Joinville: gênese. Joinville: Todaletra, 2008. p. 109. 
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Se a intenção era criar uma espécie de isolamento sociocultural na Colônia, buscando 

evitar encontros entre os imigrantes e os “nativos” já considerados “brasileiros”, os indícios 

levantados pela historiografia local evidenciaram a frustração do projeto. Desde os primeiros 

dias do empreendimento colonizador, os encontros entre diferentes grupos foram inevitáveis. 

Inclusive, tais encontros não foram escamoteados pela narrativa histórica monumentalizada na 

obra de Fritz Alt. Contudo, é preciso destacar que muitos desses “nativos”, supostamente 

“acolhedores”, eram negros que trabalhavam servilmente aos luso-brasileiros da Vila de São 

Francisco. Com base em indícios do cotidiano vivido na Colônia Dona Francisca em meados 

do século XIX, a pedagoga Vanessa da Rosa foi enfática em sua interpretação histórica, 

sugerindo que, se os luso-brasileiros que já habitavam a região auxiliaram os imigrantes no 

processo de ajustamento ao novo lugar, tal auxílio dependeu, em grande medida, da força do 

trabalho escravo. Segundo ela, “subentende-se que os negros escravos da região não tiveram 

alternativa a não ser cumprir ordens de seu patrão. Portanto, é notória a contribuição desses no 

processo de adaptação dos imigrantes na construção da cidade”90.  

No processo de invenção de uma etnicidade91 afro-brasileira em Joinville, a partir do 

início do século XXI, teve importância significativa a atuação de historiadores na publicização 

de vestígios do passado que colocaram à prova algumas das narrativas históricas consolidadas 

na cidade92. Os grupos sociais que, no presente, reivindicam o direito à história e à memória 

dos negros em Joinville conseguiram estabelecer alguns laços de ancestralidade na cidade, laços 

                                                           
90 ROSA, Vanessa da. A invisibilidade da mulher negra em Joinville: formação e inserção ocupacional. 

Florianópolis, 2006. Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal de Santa Catarina. p. 82. 
91 Ao falar de “etnicidade”, e não de “grupo étnico”, assumo uma concepção interacionista em relação a processos 

de elaboração de identidades e identificações étnicas. Ao contrário de uma concepção primordialista, a qual supõe 

que o sentimento de pertença a um grupo étnico se deve a qualidades inerentes a esse grupo, qualidades adquiridas 

paulatinamente por seus membros desde o nascimento, a concepção interacionista busca compreender os processos 

contínuos de diferenciação entre os membros de um grupo e os “outros”, cindidos por fronteiras simbólicas mais 

ou menos permeáveis. Para os cientistas sociais Philippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart, “a etnicidade é uma 

forma de organização social, baseada na atribuição categorial que classifica as pessoas em função de sua origem 

suposta, que se acha validada na interação social pela ativação de signos culturais socialmente diferenciadores”. 

In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade: seguido de Grupos étnicos e 

suas fronteiras. São Paulo: UNESP, 1998. p. 141.        
92 Cf. CUNHA, 2008; FONTOURA, Arselle de Andrade da; SILVA, Janine Gomes da. “... quer ser declarado 

livre”: histórias sobre a presença negra em Joinville no século XIX. Joinville Ontem & Hoje, Joinville, n. 3, p. 

22-25, mar. 2005; FONTOURA, Arselle de Andrade da; SILVA, Janine Gomes da. A presença negra em Joinville 

durante o século XIX. In: NÚCLEO DE ESTUDOS NEGROS. Negros em Santa Catarina. Série Pensamento 

Negro em Educação. Vol. 9. Florianópolis: Atilènde, 2006; GUEDES, Sandra P. L. de Camargo. A escravidão em 

uma colônia de “alemães”. Anais do XXIV Simpósio Nacional de História, p. 1-9, São Leopoldo, 2007. 

Disponível em: <http://anais.anpuh.org/wp-content/ uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.0464.pdf>. Acesso em: 30 set. 

2016; SILVA, Denize Aparecida da. Plantadores de Raiz: escravidão e compadrio nas freguesias de Nossa 

Senhora da Graça de São Francisco do Sul e de São Francisco Xavier de Joinville – 1845/1888. Curitiba, 2004. 

Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Paraná. 

Esses trabalhos serão discutidos, em seus argumentos, no próximo item do capítulo.  
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com homens e mulheres que viveram na região antes mesmo da chegada dos imigrantes 

germânicos93. No presente, tais grupos, ao interpretarem o Monumento ao Imigrante, poderiam 

estabelecer alguma identificação com os “nativos” que teriam acolhido os imigrantes após o 

desembarque no Brasil, como indicou Vanessa da Rosa. Contudo, tal identificação implicaria 

esquecer uma violência que não teve lugar no monumento: o fato de que, metonimicamente, a 

representação dos “nativos” se referia aos escravizadores do passado. Assim, aparentemente 

seria mais tranquila uma identificação com os imigrantes, já que tanto africanos como europeus 

vivenciaram a experiência de cruzar o Atlântico. Porém, neste caso, teriam que exercitar o 

esquecimento do quanto a memória do “pioneirismo” germânico silenciou a contribuição de 

outros grupos socioculturais na construção da cidade. À primeira vista, no jogo de interpolação 

entre duas formas de esquecimento público, alguns grupos consideraram conveniente construir 

afinidade histórica com os imigrantes do passado94. Porém, ao observar de perto as maneiras 

como eles reinterpretaram a história, seria ainda possível manter a primeira impressão? 

 A Mãe Jacila, ao ser instada a oferecer explicação quanto às intenções daqueles que 

inseriram o Monumento ao Imigrante na performance da lavagem ritual, mobilizou uma astúcia 

retórica para apaziguar os ânimos perplexos. Ao defender um direito e buscar cumprir com o 

dever de prestar homenagem à presença negra em Joinville, ela sugeriu a partilha, entre grupos 

étnicos diferentes e com trajetórias históricas muito distintas, do fardo e da herança de um 

passado comum de reterritorialização. Nesse sentido, a interpretação da história se sustentaria 

nas características espaciais dos deslocamentos humanos do passado, tendo em vista que tanto 

os imigrantes europeus como os africanos escravizados (imigrantes compulsórios) vivenciaram 

a experiência de reconstruir territorialidades em um novo lugar95. Para a mãe de santo, como 

anteriormente referido, a homenagem era justa, já que os negros eram também imigrantes. Tal 

afirmação categórica ecoa de maneira intrigante. Ora, seria plausível equiparar os processos de 

                                                           
93 Essa questão será retomada neste capítulo, a partir da interpretação de um ato simbólico realizado no Cemitério 

do Imigrante de Joinville em 2009. 
94 Segundo Andreas Huyssen, em um mundo obcecado pelo passado, o esquecimento – o duplo inevitável da 

memória – é malvisto, considerado uma falha ou uma deficiência que deveríamos combater. Mesmo em excesso, 

a memória é positivada, visto ser considerada fundamental para a coesão social e como alicerce para identidades. 

Nesse contexto, pouco se refletiu a respeito da importância de uma política do esquecimento, em sua dimensão 

ética. Em diálogo com Paul Ricœur, ele buscou interpretar situações em que uma política de esquecimento foi 

importante na construção de um discurso politicamente desejável e de uma esfera pública democrática. In: 

HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Rio de 

Janeiro: Contraponto: Museu de Arte do Rio, 2014. 
95 Conforme o antropólogo Paul Elliott Little, “cada povo deslocado procura, de uma ou outra forma, sua 

relocalização no espaço. O processo de criar um espaço novo torna-se, assim, primordial, e se dá, em parte, pela 

manipulação múltipla e complexa da memória coletiva no processo de ajustamento ao novo local”. In: LITTLE, 

Paul E. Espaço, memória e migração: por uma teoria de reterritorialização. Textos de História, Brasília, v. 2, n. 

4, p. 5-25, 1994. p. 11. 
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captura, aprisionamento, tráfico e escravização de negros africanos a uma modalidade de 

imigração? Haveria, nesse sentido, a manifestação do anseio de estabelecer afinidades entre os 

percursos históricos de africanos escravizados no Brasil e de imigrantes europeus que 

colonizaram Joinville a partir de meados do século XIX? Ou, ao contrário, a explicação visou, 

simplesmente, a expor uma fratura de difícil reparação? Seria possível dizer que a astúcia 

retórica, mais do que tentar alimentar um suposto desejo de diálogo intercultural, teve intenção 

de desvelar, publicamente, uma história de discriminações, preconceitos e exclusões veladas? 

Sensível aos seus ecos, a afirmação sugere algo pensar. 

Se me refiro à fala da Mãe Jacila como uma “astúcia retórica”, não quero dizer com isso 

que a justificativa foi intencionalmente “maquinada”, tampouco que ela tenha sido uma espécie 

de “falsidade encenada”. Pelo contrário, busco com essa expressão enfatizar a criatividade da 

mãe de santo para abrir um espaço possível de diálogo no interior dos limites de uma memória 

emblemática da cidade de Joinville, ou seja, a memória da “imigração”. Ao dizer publicamente 

que considera o negro um imigrante, ela se antecipou na tentativa de desarmar os críticos que 

veriam no ato simbólico tão somente a exibição de uma diferença cultural e religiosa. Para ela, 

a lavação ritual do Monumento ao Imigrante, mais que um ato de exclusivismo relacionado a 

um único grupo, deveria ser interpretado como uma aliança, ainda que frágil e temporária, entre 

as diferenças, sobretudo entre negros e brancos. E isso faz sentido ao ter em mente que, antes 

de qualquer outra identidade que ela pudesse evocar, tais quais a identidade de mulher branca 

ou de migrante carioca, é como líder religiosa que ela se apresenta no ato simbólico96. E, como 

tal, ela busca exercer na cidade um “poder pastoral”, para usar um conceito de Michel Foucault. 

Para o filósofo, o “poder pastoral”, que tem origem no cristianismo, funda-se no princípio de 

que “certos indivíduos podem, por sua qualidade religiosa, servir a outros não como príncipes, 

magistrados, profetas, adivinhos, benfeitores e educadores, mas como pastores”97. Enquanto 

líder religiosa, a Mãe Jacila exerce uma função de pastora, responsável pelo cuidado de todos 

que acorrem a ela em busca de ajuda espiritual, independentemente da cor da pele.             

Outra questão que precisa ser levada em conta é que a fala da Mãe Jacila ressoava 

discussões mobilizadas, a partir de 2009, por alguns dos gestores e técnicos do Museu Nacional 

de Imigração e Colonização, na ocasião em que a instituição foi envolvida ativamente na 

                                                           
96 Sobre a trajetória de vida da Mãe Jacila, especialmente sobre sua vida religiosa e sua relação com a cidade de 

Joinville, ver: MACHADO, 2014, p. 105-108. 
97 FOUCAULT, Michel. O Sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault: uma 

trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013. 

p. 280.  
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organização da primeira edição da Semana da Consciência Negra de Joinville98. A antropóloga 

Sonia Regina Lourenço foi uma das entusiastas do esforço para pensar a categoria “imigração” 

de um modo abrangente e mais inclusivo99. Entre 2009 e 2011, ela foi coordenadora do Museu 

Nacional de Imigração e Colonização e, por indicação da presidência da Fundação Cultural de 

Joinville para representar esse órgão, fez parte do Comitê Gestor para Articulação de Políticas 

Públicas de Promoção da Igualdade Racial100. Desses lugares de poder, ela insistiu para o fato 

de que, se ao Museu caberia o desafio de narrar as histórias das diferentes correntes imigratórias 

destinadas ao sul do Brasil, não haveria motivações plausíveis, a não ser por preconceito racial 

dissimulado, para que a história dos negros não estivesse presente nessas narrativas. A ela, não 

deveria ser aceitável pensar um museu – instituição pública a serviço da cidade e seus cidadãos 

– como lugar de discriminação e exclusão de grupos minoritários.   

Em artigo pelo qual anunciou a segunda edição da Semana da Consciência Negra, 

celebrada entre os dias 16 e 27 de novembro de 2010, Sonia Regina Lourenço chamou a atenção 

para um tipo de discurso que invisibilizava a presença negra na cidade, gerando “o dispositivo 

da negação da diferença, da negação do outro, portanto, das alteridades e das identidades”. Tal 

negação, para ela, pautava-se numa ideia de “democracia racial”101, pela qual, supostamente, 

                                                           
98 No segundo capítulo serão apresentadas discussões sobre a criação e funcionamento em Joinville do Museu 

Nacional de Imigração e Colonização, destacando os desejos de reimaginar a nação a partir de narrativas que 

incluíssem a presença de imigrantes europeus no sul do Brasil. 
99 Em 2014, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo mobilizou argumentação semelhante ao compor um 

dos módulos da exposição “Migrar: experiências, memórias e identidades”. Conforme consta no site da instituição, 

três vídeos exibidos abordaram “as populações entendidas como formadoras da identidade brasileira, dentro da 

lógica de nosso mito fundador: índios (nativos), portugueses (colonizadores) e africanos (escravizados)”. Frente 

às dificuldades para explicar a presença africana no Brasil como um processo de “imigração forçada”, o que 

justificaria sua afinidade à temática da exposição, recorreram às orientações do Prof. Dr. Marcelo Nascimento 

Bernardo da Cunha, da Universidade Federal da Bahia. Para este, “se considerarmos que emigrar significa ‘deixar 

a terra natal para estabelecer-se em outro país’, (...) a vinda de milhões de homens e mulheres africanos para o 

Brasil, em um período de mais de trezentos anos, em decorrência do sistema escravista, pode ser considerada como 

um movimento migratório de grande escala e impacto, tanto para o território de origem quanto para o que os 

recebeu. Além disso, devemos considerar a relação entre os diversos grupos que emigraram para o Brasil e o 

mundo do trabalho: nesse sentido, o emigrante foi também um colonizador, já que contribuiu no desenvolvimento 

da colônia”. In: MUSEU da Imigração do Estado de São Paulo. Escravidão africana como migração forçada. 

19 nov. 2014. Disponível em: <http://museudaimigracao. org.br/escravidao-africana-como-migracao-forcada/>. 

Acesso em: 10 ago. 2016. 
100 O Comitê Gestor para Articulação de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial foi instituído no dia 

21 de novembro de 2009, pelo Decreto nº 16.661 do Prefeito Carlito Merss, do Partido dos Trabalhadores. Tinha 

como objetivo “dialogar com a sociedade civil e propor ações intersetoriais que possibilitem a construção de 

políticas públicas de inclusão social”. Fizeram parte de sua composição: Robson Benta e Sônia Regina Lourenço, 

da Fundação Cultural de Joinville; Silvia Moreira da Silva e Giselle Mellissa dos Santos, da Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão; Raquel Alves dos Santos de Queiroz e Vanessa da Rosa, da Secretaria de 

Educação; e Marta Regina Heinzelmann, do Gabinete do Prefeito. JOINVILLE. Decreto nº 16.166, de 21 de 

novembro de 2009. Institui o Comitê Gestor para Articulação de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade 

Racial e nomeia seus membros. Disponível em: <http://leismunicipa.is/lchrk>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
101 A ideia de “democracia racial”, mobilizada para explicar as relações interétnicas e inter-raciais no presente da 

cidade, fazia alusão aos estudos de Gilberto Freyre sobre a sociedade escravista do passado colonial brasileiro e à 

vertente historiográfica que se pautou por essa ideia. Conforme a historiadora Suely Robles Reis de Queiroz, 
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“todos convivem em plena harmonia sem se contaminar pelos gestos, discursos e práticas de 

racismo, desigualdades e violências”. Reconhecendo a importância de políticas públicas 

implementadas no Brasil pelo governo federal, a partir de 2000, tais como a política de cotas 

nas universidades e a obrigatoriedade do ensino da história e cultura das populações afro-

brasileiras e indígenas, apontou a educação como caminho na busca por igualdade racial. Em 

suas palavras: “Estudar a diáspora africana e o processo da imigração compulsória, é propiciar, 

à juventude brasileira, as condições reais para a compreensão da diferença e das identidades”102. 

Pode-se perceber, nas nuances do discurso, que falar de “imigração compulsória” foi 

um artifício na denúncia de racismos e discriminações e na luta pela “compreensão das 

diferenças” em Joinville. Taticamente, tal retórica visou forçar a abertura das fronteiras que 

delimitaram semanticamente o que se poderia entender por “imigração”, sobrepondo outras 

significações possíveis. Além do mais, experimentou-se uma tentativa de destituir grupos 

étnicos, cujos mitos de origem ancoram-se em narrativas sobre o deslocamento de países 

europeus rumo ao Brasil, do privilégio exclusivo de se auto identificarem como descendentes 

de “imigrantes”. Uma outra maneira de narrar a história da cidade serviu como força propulsora 

na disputa política pelo dever e pelo direito de reparação. Assim, se Joinville pode ser rotulada 

como uma “cidade de imigrantes”, tal rótulo deveria também incluir a presença, desde períodos 

anteriores à chegada dos primeiros imigrantes europeus destinados à Colônia Dona Francisca, 

de africanos e afro-brasileiros, escravizados e libertos, que viveram no interior dos limites 

geográficos de seu território. Para tanto, seria necessário, ainda, reabrir as interpretações do 

passado para explicar os processos de colonização e desenvolvimento da cidade como fruto não 

apenas do esforço das mãos calejadas de trabalhadores livres, mas, também, pelo esforço 

(possivelmente maior) das mãos acorrentadas de trabalhadores cruelmente coagidos. 

Em seu texto, Sonia Regina Lourenço colocou lado a lado dois conceitos que invocam 

maneiras diferentes de interpretar os deslocamentos de africanos para o Brasil. Seria meramente 

aleatório (e sem grandes celeumas políticas) o movimento pendular entre as opções conceituais 

da “diáspora” e da “imigração” para explicar os deslocamentos forçados de africanos para o 

                                                           
“preocupado, como os de sua geração, com a questão da raça e atento à intensa miscigenação ocorrida no país, 

Freyre buscou explicar-lhes o significado, concebendo uma sociedade do tipo paternalista, onde as relações de 

caráter pessoal assumiam vital importância”. Ainda segundo ela, “na sociedade assim estabelecida, predominavam 

a empatia entre as raças e a amenidade na relação senhor-escravo, características que explicariam a miscigenação 

e seriam peculiares no quadro geral do escravismo americano”. In: QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Escravidão 

negra em debate. In: FREITAS, Marcos Cezar (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: 

Contexto, 1998. p. 104. 
102 LOURENÇO, Sonia Regina. Artigo sobre a Semana da Consciência Negra. 12 nov. 2010. Disponível em: 

<http://comiteigualdaderacialjoinville.blogspot.com.br/2010_11_12_archive.html>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

Grifos meus. 
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Brasil? Para o antropólogo James Clifford, “o processo ‘imigrante’ nunca funcionou muito bem 

para os africanos, escravos ou livres, no Novo Mundo”103. Como explicou, “nas ideologias 

nacionais assimilacionistas, tais como as dos Estados Unidos, os imigrantes podem 

experimentar uma perda e sentir nostalgia, porém somente no caminho de um novo lar completo 

e um novo lugar”. As coisas não funcionaram do mesmo modo para os grupos humanos cujas 

histórias de deslocamento foram marcadas por violenta ruptura dos laços socioculturais que os 

vinculavam ao território de origem. Ainda para o autor, “os povos cujo sentido de identidade 

se define, sobretudo, por histórias coletivas de deslocamento e perda violenta, não se podem 

‘curar’ mediante a fusão com uma nova comunidade nacional”104. 

Assim como nos Estados Unidos, a história brasileira também foi caracterizada pela 

disseminação de ideologias nacionais assimilacionistas. Inclusive, quando incorporadas pelo 

governo do presidente Getúlio Vargas como política de Estado, tais ideologias implicaram em 

um processo particularmente violento nas colônias de imigrantes europeus estabelecidas no sul 

do Brasil. Durante o período do Estado Novo, entre os anos de 1938 e 1945, empreendeu-se 

uma “campanha de nacionalização”, com desdobramentos acentuados em Joinville.  

Uma das características mais intrigantes da história da Colônia Dona Francisca, assim 

como de outros empreendimentos colonizadores de Santa Catarina, foi o esforço cultivado pelos 

imigrantes e seus descendentes para estabelecer e manter vínculos com a “pátria de origem”. 

Esses vínculos, em grande medida, eram de cunho afetivo, simbólico e memorialístico. Porém, 

por muito tempo perduraram vínculos comunicativos com entes familiares que permaneceram 

vivendo na Europa. Assim, as trocas de correspondências permitiram aos colonos enviarem ao 

além-mar notícias sobre as condições de vida e sobre as relações de sociabilidade no Brasil e, 

em resposta, receberem informações sobre a pátria de onde partiram sem intenções de voltar. 

No novo lar, diversas instituições culturais e educacionais atuaram fortemente para manter tais 

vínculos vivos e presentes. Inclusive, até a intervenção autoritária do Estado Novo, em Joinville 

era costumeiro o uso do idioma alemão em espaços públicos e privados.  

É preciso destacar, contudo, que tais vínculos foram reinventados no contexto das 

interações socioculturais estabelecidas no território aceito como novo lar, ou melhor, como uma 

nova pátria. As imagens de si foram reelaboradas pelos imigrantes e seus descendentes ao se 

defrontarem, nessa nova pátria, com as diferenças culturais presentes no cotidiano. Segundo a 

historiadora Ilanil Coelho, “poder-se-ia dizer que a recriação de um mundo deixado para trás 

                                                           
103 CLIFFORD, James. Las diásporas. In: ______. Itinerarios transculturales. Barcelona: Gedisa, 1999. p. 313. 

Tradução minha. 
104 Ibid., p. 307. Tradução minha. 
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teria sido o principal desafio para essas populações”. Tal desafio implicava a “sobrevivência e 

alento numa realidade diversa, possibilidade de emancipação subjetiva, mas, ao mesmo tempo, 

caminho para a conquista do pertencimento a uma coletividade diversificada do ponto de vista 

histórico-cultural”105. Em confronto a isso, a Campanha de Nacionalização foi concebida, pelo 

governo federal, como “o ‘remédio’, a ‘regeneração’ da ordem nacional, e ainda o meio eficaz 

de o elemento nacional brasileiro assimilar grupos étnicos autônomos que se contrapunham ao 

‘movimento integrador’, do qual o Estado pretendia ser o principal protagonista”106. 

A assimilação de elementos da cultura brasileira por africanos escravizados no Brasil e 

seus descendentes, como a historiografia tem enfatizado107, se deu por caminhos mais tortuosos 

e muito mais violentos. Frente ao receio de sublevações, a política oficial, nos períodos colonial 

e imperial, atuou fortemente no apagamento dos traços culturais que vinculavam os africanos 

escravizados a uma vida comunitária pregressa no território de origem. Além disso, a lógica 

comercial do sistema escravista, que colocava os africanos na condição de produtos vendidos 

em mercados abertos, serviu para a desagregação e dispersão dos grupos que compartilhavam 

semelhanças linguísticas e culturais. De acordo com o sociólogo José Reginaldo Prandi, isso 

gerou um rearranjo da distribuição geográfica dos africanos e afrodescendentes no território 

nacional, o qual implicou “num novo emaranhado de origens, identidades e culturas, 

contribuindo para a formação de um amálgama de caráter, digamos, nacional, em que o negro 

vai ficando cada vez mais distante da África e mais perto do Brasil”108. 

Por outro viés, pode-se dizer que, para os africanos escravizados, as traduções culturais 

de tradições brasileiras representaram, em alguns casos, formas de resistência à opressão e, em 

outros, táticas para sobreviver da melhor maneira possível na situação de cativeiro. Elementos 

religiosos do catolicismo, por exemplo, foram incorporados às suas práticas de culto e adoração, 

reacomodando, em um novo contexto social, crenças ancestrais rememoradas. Como apontou 

José Reginaldo Prandi, a prática religiosa do candomblé no Brasil, criada e recriada a partir de 

trocas interculturais, significou uma das poucas possibilidades de permanência de uma “África 

simbólica”, tornando-se importante referência aos negros brasileiros. Para ele, o candomblé 

“funcionou como uma espécie de ilha à qual o negro podia recolher-se periodicamente, num 

refúgio idílico capaz de atenuar, quem sabe, as agruras da vida cotidiana”109. 

                                                           
105 COELHO, Ilanil. É proibido ser alemão: é tempo de abrasileirar-se. In: GUEDES, Sandra P. L. de Camargo 

(org.). História de (I)migrantes: o cotidiano de uma cidade. 2. ed. Joinville: Univille, 2005. p. 161. 
106 Ibid., p. 172. 
107 Para uma perspectiva de análise da historiografia brasileira sobre a escravidão negra, ver: QUEIROZ, 1998. 
108 PRANDI, Reginaldo. De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade, religião. Revista USP, São Paulo, v. 46, 

p. 52-65, jun./ago. 2000. p. 57. 
109 Ibid., p. 63. 



89 

 

Pautando-nos nessa compreensão, poderíamos sugerir que a performance da lavagem 

do Monumento ao Imigrante, ao encenar elementos do repertório simbólico de religiosidades 

de matriz afro-brasileira, simbolizou, como já dito, a metáfora de um drama social ambivalente: 

por um lado, o drama da precária consideração, na cidade, de idiossincrasias socioculturais de 

praticantes dessas religiosidades e, por outro, o drama de rememorações dolorosas relacionadas 

ao passado da escravidão de africanos no Brasil. Contudo, pode-se dizer que serviu também 

para comemorar uma “memória feliz”, memória que, de acordo com Paul Ricœur, consegue 

promover, a partir de reminiscências do passado, algum reconhecimento no presente110. Apesar 

dos impasses que se colocaram ao longo do percurso, alguns traços culturais de uma “África 

simbólica” persistiram e ainda se oferecem ao reconhecimento. Além do ressentimento à espera 

de reparação, a performance representou metonimicamente a celebração de uma singela vitória: 

a possibilidade de reconhecer-se em tradições culturais de uma mítica origem ancestral, 

tradições transmitidas, em atualizações e reacomodações, de geração a geração. Ao interpretar, 

no cotidiano da cidade, essa maneira como o passado é tocado e movido por determinados 

grupos sociais, parece-me que, ao invés de persistir na ideia de “imigração compulsória”, seria 

interessante pensar a respeito daquilo que se pode compreender por “diáspora africana”.   

Diáspora significa dispersão. É palavra utilizada para explicar deslocamentos humanos, 

forçados ou estimulados, nos quais um contingente de pessoas, após o dramático momento do 

abandono de seu território de origem, dispersou-se pelo mundo. Nas trajetórias de certos grupos, 

tais como os judeus111 e os africanos que foram escravizados, a experiência histórica da diáspora 

motivou a afirmação de identidades culturais sustentadas em narrativas de origens míticas. Tais 

narrativas buscaram estabelecer uma relação de causalidade e continuidade entre um passado 

imaginado e as reivindicações do presente: o passado remoto das tradições, as quais esses 

                                                           
110 Para Paul Ricœur, o reconhecimento é “o pequeno milagre da memória. Enquanto milagre, também ele pode 

faltar. Mas quando ele se produz, sob os dedos que folheiam um álbum de fotos, ou quando do encontro inesperado 

de uma pessoa conhecida, ou quando da evocação silenciosa de um ser ausente ou desaparecido para sempre, 

escapa o grito: ‘É ela! É ele!’ E a mesma saudação acompanha gradualmente, sob cores menos vivas, um 

acontecimento rememorado, uma habilidade reconquistada, um estado de coisas de novo promovido à 

‘recognição’. Todo o fazer-memória resume-se assim no reconhecimento”. In: RICŒUR, Paul. A memória, a 

história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007. p. 502. 
111 Como lembrou Paul Gilroy, o termo “diáspora” está diretamente ligado à história judaica: “Ele é empregado na 

Bíblia, mas começa a adquirir algo como o seu emprego contemporâneo mais livre durante o final do século XIX 

– o período que assistiu ao nascimento do sionismo moderno e das formas de pensamento nacionalista negro e 

parte de sua retórica”. In: GILROY, Paul. “Uma história para não se passar adiante”: a memória viva e o sublime 

escravo. In: ______. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. 2. ed. São Paulo: Ed. 34; Rio de 

Janeiro: Universidade Cândido Mendes, Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2012. p. 382. Contudo, mesmo 

reconhecendo o pertencimento histórico da palavra e de seus significados, é importante levar em conta o alerta de 

James Clifford. Para este autor, não deveríamos converter a história judaica “em um modelo definitivo”. As 

diásporas judaicas “podem ser consideradas pontos de partida não normativos para um discurso que viaja ou se 

faz híbrido em novas condições globais”. In: CLIFFORD, 1999, p. 305. 
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grupos acreditam estar relacionadas às vivências de seus ancestrais antes da poda violenta das 

raízes culturais que os atrelavam a um dado território, e as reivindicações do presente pela 

afirmação de identidades culturais e por políticas de reparação histórica. Como afirmou o 

antropólogo Paul Elliott Little, “a dispersão demográfica de um grupo de um lugar específico, 

num momento histórico particular, cria uma identidade única, onde o grupo é ‘unificado’ pela 

memória desse lugar geográfico que muitos, senão a maioria, nunca viram”112. 

A acentuada discrepância nos modos pelos quais os “mitos de origem” são mobilizados 

em narrativas que sustentam identidades culturais, coloca imigrantes europeus e africanos 

“diasporizados” no Brasil, bem como seus descendentes, em posições desiguais. Isso pode ser 

percebido, na contemporaneidade, nas maneiras diferentes como determinados grupos étnicos 

reivindicam “etnicidades hifenizadas”113. Para descendentes de imigrantes europeus se mostra 

tranquila a identificação com determinado grupo etnolinguístico do passado, ou mesmo com 

determinado Estado nacional de origem, mesmo que esse Estado ainda não existisse no 

momento em que seus antepassados partiram para o Brasil. Em Joinville, como em grande parte 

do país, é comum o uso das expressões “teuto-brasileiro” ou “germano-brasileiro” para 

reivindicar afinidades culturais com povos que viveram na região onde atualmente se localiza 

a Alemanha. Outros grupos, como os “ítalo-brasileiros” e os “suíço-brasileiros”, buscam 

vínculos de pertencimento com Estados nacionais europeus. Essas expressões hifenizadas 

demarcam claramente fronteiras que sugerem tanto afastamentos quanto aproximações entre 

territórios distintos. Apesar da distância geográfica, o conhecimento do trajeto percorrido no 

deslocamento rumo ao Brasil permitiu novas travessias comunicativas, afetivas, simbólicas e 

memoriais. Inclusive, apesar de toda a dificuldade de ordem financeira, política ou cultural 

vivida após a chegada, alguns imigrantes conseguiram retornar para o lugar de onde partiram114. 

Afinal, ainda que não alimentasse desejos e esperanças de voltar à Europa, caso houvesse 

                                                           
112 LITTLE, 1994, p. 9. 
113 A ideia de “etnicidade hifenizada” foi elaborada pelo historiador Jeffrey Lesser ao estudar as identidades pós-

migratórias e as negociações da identidade nacional no Brasil. Para o autor, os imigrantes e seus descendentes 

“insistiram que novas categorias hifenizadas deveriam ser criadas sob a rubrica de ‘brasileiros’. Esse não foi um 

processo fácil ou suave, e as tentativas de legislar ou de impor a brasilidade nunca tiveram êxito. Ao nos 

aproximarmos da virada do milênio, o Brasil permanece sendo um país onde a etnicidade hifenizada é 

predominante, embora não reconhecida”. In: LESSER, Jeffrey. A negociação da identidade nacional: imigrantes, 

minorias e a luta pela etnicidade no Brasil. São Paulo: UNESP, 2001. p. 19-20. No estado de Santa Catarina e, 

mais particularmente, em Joinville, a reiteração do rótulo de “terra de imigrantes” fez com que a legitimidade 

dessas etnicidade hifenizadas tivessem uma importância e reconhecimento maior do que em outras partes do país. 
114 Theodor Rodowicz-Oswiecimsky, militar prussiano que imigrou para a Colônia Dona Francisca em 1851, onde 

permaneceu apenas até 1852, escreveu um livro destinado a servir de orientação aos seus conterrâneos sobre o que 

lhes esperaria no Novo Mundo. Para ele, seria uma obrigação dos emigrados enviar aos seus conterrâneos notícias 

“verdadeiras e sinceras” sobre as condições encontradas na nova pátria. Nas palavras dele, “um retorno, quando 

não impossível, para a maioria é muito difícil”. In: RODOWICZ-OSWIECIMSKY, Theodor. A Colônia Dona 

Francisca no Sul do Brasil. Florianópolis: UFSC, FCC; Joinville: FCJ, 1992. p. 9. 
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possibilidade ou fosse necessário, um imigrante europeu saberia exatamente para onde retornar, 

mesmo correndo o risco de se deparar com um lugar que já não era mais o mesmo que existiu 

antes e de se dar conta, tardiamente, de que ele próprio também já não era mais o mesmo.  

Os africanos diasporizados e seus descendentes não compartilharam dessa mesma sorte. 

Em nossa contemporaneidade, os movimentos sociais negros têm dificuldades para estabelecer 

autodenominações que os vinculem historicamente a grupos etnolinguísticos e a Estados 

nacionais africanos. Pelo apagamento sistemático das pistas que os levariam a reconhecer o 

trajeto percorrido entre a África e o Brasil, os movimentos negros não dispõem de evidências 

históricas seguras para se rotularem, por exemplo, como “banto-brasileiros” ou “sudaneses-

brasileiros”. Além disso, pode-se aventar a hipótese de que a violência neocolonialista, que 

recortou o território africano em vários pedaços e os distribuiu de maneira desigual ao domínio 

de nações europeias, desestimulou, entre descendentes de africanos no Brasil, a afirmação de 

vínculos de pertencimento com a história desses Estados nacionais africanos. Nesse sentido, a 

maneira como, no presente, os grupos negros hifenizam sua identificação com uma origem 

ancestral apela ao pertencimento a um território continental. As marcas históricas da diáspora 

africana fizeram-nos reconhecer-se, no Brasil, como “afro-brasileiros”. 

 

1.5 RENOVAR A CRENÇA NA FORÇA DO PASSADO? NARRATIVAS DA HISTÓRIA E 

EMPREENDIMENTOS DA MEMÓRIA 

 

Na contemporaneidade, descendentes de grupos diasporizados, tais como aqueles que 

atribuem a si uma identidade “afro-brasileira”, tomam o passado como importante recurso em 

suas reivindicações por condições de igualdade social e pleno exercício do direito às diferenças 

culturais. O passado, disputado enquanto um meio do qual se poderia dispor na busca por poder, 

tem sido mobilizado para promover visibilidade pública e autoestima sociocultural a grupos 

que se sentem alijados de sua própria historicidade. Assim, caberia indagar se essas disputas 

pelo passado se colocam enquanto disputas pela história, que confrontam e, ao mesmo tempo, 

rearticulam uma pretensão de verdade científica, ou, ao contrário, se colocam enquanto disputas 

pela memória, em sua busca pela fidelidade ao vivido. Manifestações que desafiam um pretenso 

lugar estável do passado de Joinville, forçando a reabertura de suas interpretações de modo a 

inserir vestígios da presença negra no século XIX, sugerem, para além da oposição, uma fértil 

interação entre história e memória. 

Em entrevista realizada em 2008, Alessandra Cristina Bernardino, à época presidente 

do Movimento de Consciência Negra Brasil Nagô e educadora em Joinville na rede pública 
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estadual, enfatizou a importância da história, em seu poder de “revelação”, para a construção 

dos laços que permitiriam aos negros se reencontrarem com o seu próprio passado. Para ela, em 

uma cidade onde a história é narrada a partir da saga de imigrantes germânicos, parecia soar 

com mais suavidade a expressão “afrodescendente”. Falar de “negro”, ao contrário, “soa mais 

agressivo porque a história do negro ainda, em Joinville, não foi revelada totalmente”. Somente 

a história poderia reverter essa situação e permitir aos próprios negros se reconhecerem como 

negros: “As pessoas acham uma palavra bonita, mais delicada, que soa suavemente na 

sociedade. A partir do descobrimento da sua história, ser negro também vai ser suave. Até então, 

essa nomenclatura ainda não foi desmistificada”.115 Para ela, o elo com o passado de populações 

negras no Brasil ainda era um enigma a ser decifrado. Possivelmente, como disse, “isso não vai 

ficar claro nunca para os brasileiros. Até porque o povo negro africano foi sequestrado. Então, 

a partir do momento em que é sequestrado, perdeu toda a sua cultura, sua etnia. Tudo foi muito 

adaptado em outras Américas. E aqui não foi diferente”116. Caberia à história, na medida de 

suas possibilidades, “revelar” os vínculos culturais perdidos no passado, tentando orientar os 

negros joinvilenses no reconhecimento de suas origens ancestrais. Como refletiu Ilanil Coelho, 

a fala de Alessandra Cristina Bernardino apelava a uma “necessidade de conscientização”. Para 

tanto, o conhecimento histórico deveria ser o “meio capaz de cientificar os sujeitos”117.  

O Movimento de Consciência Negra Brasil Nagô, movimento social idealizado e 

presidido por Alessandra Cristina Bernardino, foi criado em 2005 com o principal objetivo de 

recontar o passado da cidade118. Entre as finalidades definidas no Art. 2º de seu Estatuto, caberia 

a esse movimento social “ressignificar a história e a contribuição dos Afro-Brasileiros para a 

construção da identidade cultural e social da cidade de Joinville”, buscando, assim, elevar a 

autoestima da população negra. Para cumprir tal desafio, caberia, ainda, “providenciar registro 

da história não contada dos negros joinvilenses, tais como em remanescentes de quilombos, 

comunidades e territórios negros urbanos e rurais”119. Fica evidente que o Movimento de 

Consciência Negra Brasil Nagô foi pensado como um lugar onde esforços seriam concentrados 

na luta por uma outra maneira de interpretar o passado de Joinville e pela elaboração de uma 

                                                           
115 BERNARDINO, Alessandra Cristina. Entrevista concedida a Diego Finder Machado. Joinville, 20 mai. 

2008. Acervo do Laboratório de História Oral da Universidade da Região de Joinville. 
116 Ibid. 
117 COELHO, 2011, p. 43. 
118 Além de Alessandra Cristina Bernardino, na presidência, a Diretoria do Movimento de Consciência Negra 

Brasil Nagô era composta por: Izabel Cristina Cavalcanti do Nascimento (vice-presidente), Michele Cristiane da 

Cruz (secretária) e Vanessa Regina Mendes (tesoureira). 
119 MOVIMENTO DE CONSCIÊNCIA NEGRA BRASIL NAGÔ. Estatuto do Movimento de Consciência 

Negra Brasil Nagô, Joinville, 2005. Disponível em: <http://movimentobrasilnago.blogspot.com.br/2006/06/ 

movimento-brasil-nag.html>. Acesso em: 23 ago. 2016. 
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identidade cultural “afro-brasileira” alicerçada em histórias ainda não contadas, histórias cuja 

“revelação” se almejava para um futuro próximo. 

Em um mundo descrente com as promessas de futuro que nutriram as utopias dos 

séculos XIX e XX e, em certa medida, aterrorizado com os percursos tenebrosos da civilização 

e do progresso, a preocupação com o futuro do passado entrou na agenda dos debates políticos 

ocidentais. Ao enfrentar fardos do passado e buscar cumprir com o dever de transmitir heranças 

recebidas, diversos movimentos sociais passaram a depositar suas crenças no poder 

transformador da história. Porém, não se trata mais da crença na História com “H” maiúsculo, 

singular coletivo produzido pelas teleologias filosóficas da modernidade. Atualmente, uma das 

possibilidades de crer na história refere-se ao desejo de contemplar relatos estilhaçados sobre o 

passado, relatos que, partindo da premissa de que todas as pessoas, ao agirem e interagirem em 

sociedade, fazem história, levem em conta as singularidades das experiências vividas. As 

ambições atuais são, de modo paradoxal, modestas e audaciosas. Modestas, porque reivindicam 

recortes narrativos parciais e plurais que tenham em consideração o direito de diferentes grupos 

à sua própria história. Audaciosas, ao sugerir que investigar o passado a partir de recortes mais 

restritos pode permitir um conhecimento mais aprofundado e totalizante sobre o vivido. 

Esse modo de crer na força do passado, uma das características da contemporaneidade, 

tem nos impelido a reconhecer uma maior interação entre história e memória. As reivindicações 

por novas intepretações do passado e pela reescrita da história carregam, em seu íntimo, o 

desejo de afiançar reconhecimento e legitimidade a narrativas de memórias de alguns grupos. 

Além disso, essas escritas alternativas da história, bem como os vestígios que trazem à tona em 

suas investigações, suscitam novas memórias, as quais os grupos passam a narrar a si mesmos 

para forjar e sustentar suas identidades. No presente, como enfatizou François Hartog, recorre-

se à memória como “uma alternativa a uma história que, como acreditamos, falhou e emudeceu: 

a história dos vencedores e não das vítimas, dos esquecidos, dos dominados, das minorias, dos 

colonizados”. As histórias apoiadas em narrativas de memórias têm se contraposto à “História”, 

denunciada como forma de “opressiva ficção”: “Ficção, porque falha em relação ao real, e 

opressiva porque apoia sempre, mais ou menos, a ordem estabelecida”.120 

O historiador Enzo Traverso sugeriu que, em cada momento histórico, há assimetrias de 

poder em que “memórias fortes” se superpõem às “memórias fracas”. Dependendo da força de 

um grupo, suas memórias são reconhecidas como “oficiais”, soterrando, com seu peso, outras 

memórias que acabam por ficar escondidas ou interditadas. Além disso, como memória e 

                                                           
120 HARTOG, 2014, p. 62. Tradução minha. 
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história, apesar de suas diferentes finalidades e modos de ação, estão sempre em interação 

dinâmica, “existe uma relação privilegiada entre memórias ‘fortes’ e a escrita da história. 

Quanto mais forte é a memória – em termos de reconhecimento público e institucional –, mais 

o passado de que é vetor se torna susceptível de ser explorado e historicizado”121. Por isso, as 

manifestações contemporâneas de uma crença renovada na história podem ser compreendidas, 

sobretudo, como vontades de memória. Acredita-se que a história, em seu poder para outorgar 

legitimidade científica às interpretações do passado, possa desenterrar memórias subterrâneas 

de grupos marginalizados, contribuindo para que conquistem força para persistir no tempo. 

Essas relações de força são protagonizadas na vida pública por sujeitos e grupos que 

assumem papel de “empreendedores da memória”, para citar o termo da historiadora Elizabeth 

Jelin. Como ela destacou, ainda que o passado não possa mais ser alterado, o seu sentido está 

amarrado às expectativas sobre o futuro e, portanto, sujeito a reinterpretações: “Esse sentido do 

passado é um sentido ativo, dado por agentes sociais que se situam em cenários de confrontação 

e luta frente a outras interpretações, outros sentidos, ou contra esquecimentos e silêncios”.122 

Para a autora, “há uma luta entre ‘empreendedores da memória’, que pretendem o 

reconhecimento social e a legitimidade política de uma (a sua) versão ou narrativa do passado”. 

Além disso, tais agentes, que fazem uso político e público da memória, “se ocupam e se 

preocupam em manter visível e ativa a atenção social e política sobre seu empreendimento”123. 

Empreendedores da memória emergem de diferentes lugares sociais, sejam do poder estatal, do 

universo acadêmico ou ainda de organizações e movimentos sociais. Entre empreendedores da 

memória, podemos distinguir aqueles com poder para elaborar interpretações a respeito do 

passado reconhecidas como válidas e legítimas, poder que advém de um lugar de autoridade, e 

aqueles que assumem o dever de transmitir tais interpretações aos outros, fazendo ecoar sua 

força em rememorações e comemorações. No primeiro grupo, não se pode menosprezar o papel 

de historiadores como empreendedores da memória. Em diversas situações, suas interpretações 

sobre o passado repercutem socialmente como um modo de afiançar narrativas de memória.    

Em sua narrativa, Alessandra Cristina Bernardino, assumindo papel de “empreendedora 

da memória”, deixou entrever um modo de crer na história, indicando que o conhecimento sobre 

o passado, reinterpretado a partir de perspectivas sensíveis a silêncios e invisibilidades, poderia 

servir como força motriz nas lutas contemporâneas pelo reconhecimento da presença negra no 

Brasil e na cidade. Como explicou, “num determinado momento histórico, a gente pensou, 

                                                           
121 TRAVERSO, Enzo. O passado, modos de usar: história, memória e política. Lisboa: Unipop, 2012. p. 84. 
122 JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002. p. 39. Tradução minha. 
123 Ibid., p. 49. Tradução minha. 
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enquanto brasileiros, que nós somente éramos descendentes daqueles que aqui se tornaram 

escravos”. A reabertura da história estava permitindo “descobertas” importantes: “A gente 

descobre que nós viemos de um continente, que o nosso povo foi trazido de um continente, 

mesmo sequestrados, mas que esse povo tem uma riqueza cultural muito grande e tem também 

coisas positivas que fazem com que a gente se identifique enquanto pessoa”. Assim, crer na 

história significaria, ainda, crer em sua força para estabelecer vínculos “felizes” com o passado. 

Tal empreendimento memorial se mostrou fundamental ao tentar promover, entre grupos que 

se sentem à margem da sociedade, sentimentos de autoestima, pois “ninguém quer ser negro 

para ser considerado aquele que era peça, que não tinha alma, que só apanhava e que trabalhava 

de graça”. A elaboração de uma identificação com o passado somente poderia nutrir-se de 

interpretações que humanizassem as trajetórias de homens e mulheres negros no Brasil: “Nós 

nos identificamos como seres humanos que também têm história para contar”.124 

Como dito, a crença no poder transformador da história, rearticulada ao enfrentar 

desilusões em relação aos desígnios futuros, se manifesta como uma vontade de memória, ou 

melhor, como uma vontade de assegurar futuro à memória. Contudo, pode-se falar em memória 

quando grupos reivindicam para si um passado do qual já não existem pessoas que o viveram e 

ainda o lembram para contar? Propondo um desdobramento do conceito de “memória coletiva”, 

desenvolvido pelo sociólogo Maurice Halbwachs no início do século XX, o egiptólogo Jan 

Assmann sugeriu que, na vida social, coexistem dois modos diferentes de lembrar: a memória 

comunicativa e a memória cultural. Enquanto a memória comunicativa, por estar imiscuída nas 

interações e comunicações do cotidiano, possui uma profundidade temporal que dificilmente 

ultrapassa o período de três gerações, a memória cultural é temporalmente ilimitada, podendo 

evocar passados remotos. A memória cultural “é exteriorizada, objetivada e armazenada em 

formas simbólicas que, diferentemente dos sons de palavras ou da visão dos gestos, são estáveis 

e transcendentes à situação: elas podem ser transferidas de uma situação a outra e transmitidas 

de uma geração a outra”125. Porém, embora objetivada e descorporificada, a memória cultural 

não se resume a uma forma de conhecimento sobre o passado, pois tal conhecimento “adquire 

as propriedades e funções da memória somente se ele é relacionado a um conceito de 

identidade”126. A memória cultural, mais do que o conhecimento sobre algo do passado, implica 

a possibilidade de reconhecer-se nesse passado. 

                                                           
124 BERNARDINO, 2008. 
125 ASSMANN, Jan. Memória comunicativa e memória cultural. Revista História Oral, v. 19, n. 1, p. 115-127, 

jan./jun. 2016. p. 118.  
126 Ibid., p. 121. 
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A memória cultural não pode ser confundida com a História, enquanto saber disciplinar. 

A esta, cabe o cruel desafio de profanar memórias e desfamiliarizar as imagens sedutoras que 

as sociedades elaboraram sobre si mesmas. O saber histórico, embora possa ser manipulado 

para conformar identificações com passado, não é, por princípio, uma narrativa de identidade. 

Apesar disso, o ato de ressignificar o passado dos negros, em busca de memórias culturais 

necessárias ao reconhecimento, é uma provocação também dirigida aos historiadores de ofício. 

Em Joinville, a partir do início do século XXI, alguns historiadores foram sensíveis às 

reverberações dessa demanda social e desenvolveram investigações que, ao confrontarem as 

memórias emblemáticas da cidade, trouxeram à tona vestígios ainda existentes da presença 

negra no século XIX. Em suas pesquisas, denunciaram a invisibilidade dessa presença e o papel 

coadjuvante ao qual os negros foram relegados nas narrativas sobre a história de Joinville. 

Visando a promover visibilidade e reconhecimento a histórias ainda não contadas, alguns 

historiadores foram incisivos em sua obrigação de expor as fontes históricas levantadas. Ora, 

todo trabalho historiográfico que anseie aceitação pelos pares precisa buscar sustentação em 

vestígios que sobreviveram à passagem do tempo, deixando claro onde foram localizados e as 

metodologias empregadas para interpretá-los. Porém, quando as investigações se deparam com 

a escassez de vestígios e quando o pouco encontrado é capaz de iluminar vivências pretéritas 

ainda à sombra, expor o conjunto das fontes de pesquisa é assumido por historiadores como um 

“dever” para com os vencidos da história e para com o futuro de seu passado. 

Em 2002, a equipe do Arquivo Histórico de Joinville elaborou uma exposição intitulada 

“Indícios sobre a presença negra em Joinville durante o século XIX”127. Com base em 

levantamentos realizados no acervo da instituição pelas historiadoras Arselle de Andrade da 

Fontoura e Janine Gomes da Silva, a exposição visou a mostrar que, apesar do volume maior 

de fontes históricas relacionadas à imigração europeia e à colonização, era possível localizar 

“indícios” da presença negra na cidade e, assim, produzir narrativas sobre esse passado ainda 

pouco estudado. Como as historiadoras explicaram posteriormente, a exposição era vinculada 

a um projeto de pesquisa desenvolvido por elas junto ao Núcleo de Pesquisa Histórica, o qual 

previa também a publicação de um inventário temático de fontes e um livro referente ao tema 

direcionado à educação básica. Esse trabalho acabou sendo interrompido quando, em 6 de 

                                                           
127 A exposição foi organizada em 10 painéis que exibiram reproduções de diversos documentos do acervo do 

Arquivo Histórico de Joinville: documentos burocráticos (trechos de um relatório da Sociedade Colonizadora de 

Hamburgo, de um requerimento de sesmaria na região, de um registro cartorial e de um processo judicial), 

fotografias e vários recortes de notícias publicadas em jornais locais. O roteiro dessa exposição está disponível 

para consulta online: <http://www.arquivohistoricojoinville.com.br/nucleos/pesquisahist.htm/pnegraa.htm>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 
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setembro de 2002, o acervo da instituição foi interditado devido à contaminação por fungos e 

inseticidas organoclorados128. 

O Arquivo Histórico de Joinville, criado pela Lei nº 1.182, de 20 de março de 1972, tem 

por finalidade a gestão de acervos de caráter permanente produzidos pelo poder executivo 

municipal, bem como a guarda e disponibilização de documentos procedentes de acervos 

privados relacionados à história do município e região129. De acordo com a historiadora Janice 

Gonçalves, “a lei de criação do Arquivo de Joinville dá especial relevância à documentação 

relacionada ao empreendimento de colonização e à presença germânica na região hoje ocupada 

pelo município”. Embora conjuntos documentais relacionados a outros grupos que viveram na 

cidade tenham sido preservados, “uma obsessão pelo século XIX e pelos imigrantes alemães 

está presente na trajetória do Arquivo de Joinville”130. Isso ficou evidente em publicações 

institucionais que deram relevo ao jornal da antiga Colônia Dona Francisca, o Kolonie-Zeitung, 

e às listas dos imigrantes destinados ao empreendimento colonizador. No início da década de 

1990, novas políticas de gestão e o incremento da equipe técnica possibilitaram a incorporação, 

ao acervo da instituição, de vestígios relacionados a grupos sociais cujas trajetórias foram 

invisibilizadas na cidade.  Ainda segundo Janice Gonçalves, “o anseio de mudança aponta para 

a necessidade de buscar novos espólios – aqueles até então recolhidos não dariam conta, 

supostamente, da diversidade de memórias ligadas a Joinville”131. 

A exposição de 2002 exprimia o desejo de mudança discutido entre os profissionais da 

instituição desde a década de 1990. Deveriam ser recolhidos novos espólios destinados àqueles 

que ainda não conseguiam estabelecer vínculos identitários com o Arquivo Histórico de 

Joinville e seu acervo. Além disso, o trabalho minucioso dos técnicos, ao tratar e descrever os 

fundos e coleções documentais, deveria apontar outros caminhos possíveis na leitura do 

                                                           
128 Em uma publicação de 2006, Arselle de Andrade da Fontoura e Janine Gomes da Silva explicaram que “a quase 

inexistência de trabalhos que privilegiem as experiências e as históricas ligadas aos afrodescendentes que viveram 

em Joinville e região durante o século XIX, levou o Núcleo de Pesquisa Histórica do Arquivo Histórico de Joinville 

– AHJ, a escolher esta temática para desenvolver um projeto de pesquisa”. FONTOURA; SILVA, 2006, p. 50. 
129 Conforme a Lei nº 1.182, de 20 de março de 1972, a instituição chamava-se Arquivo Histórico Municipal de 

Joinville. Contudo, esse marco legal foi revogado pela Lei nº 7.992, de 20 de maio 2015, a qual, em seu Art. 1º, 

renomeou a instituição como Arquivo Histórico de Joinville. Essa denominação já era utilizada há décadas, o que 

demonstra uma atuação voltada a recolher, guardar e preservar acervos destinados, prioritariamente, às 

investigações sobre a história do município e região. Ver: JOINVILLE. Lei Municipal nº 1.182, de 20 de março 

de 1972. Cria o Arquivo Histórico Municipal de Joinville. Disponível em: <http://leismunicipa.is/jcdkr>. Acesso 

em: 29 set. 2016; Id. Lei Municipal nº 7.992, de 20 de maio 2015. Denomina “Arquivo Histórico de Joinville” o 

antigo “Arquivo Histórico Municipal de Joinville”, criado pela Lei nº 1.182/1972, e dá outras providências. 

Disponível em: <http:// leismunicipa.is/mnigu>. Acesso em: 29 set. 2016. 
130 GONÇALVES, Janice. Sombrios Umbrais a Transpor: arquivos e historiografia em Santa Catarina no século 

XX. São Paulo, 2006. Tese (Doutorado em História Social), Programa de Pós-Graduação em História Social, 

Universidade de São Paulo. p. 235. 
131 Ibid., p. 244. 
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passado. Mais do que ampliar o acervo então existente, com vistas a contemplar os interesses 

diversos de uma cidade também diversa, se mostrava imprescindível voltar aos documentos já 

salvaguardados em busca de “indícios” ainda pouco percebidos e interpretados. O desafio 

assumido foi o de oferecer diretrizes a investigações que considerem a tarefa de “escovar a 

história a contrapelo”132, como diria o filósofo Walter Benjamin.  

 Para Arselle de Andrade da Fontoura e Janine Gomes da Silva, “assumir a condição de 

afrodescendente, na cidade de Joinville, possivelmente não é uma situação fácil para alguns. 

Mas talvez seja uma maneira de muitos dizerem que querem ter visibilidade neste cenário onde 

prevalece a imagem dos imigrantes”. Nesse caso, a palavra “imigrantes” era entendida no 

sentido estrito de “imigrantes europeus” ou, mais especificamente, de “imigrantes germânicos”. 

Essa era e ainda é a memória mais emblemática da cidade. Portanto, assumir a condição de 

“afrodescendente” ou “negro” significa tomar atitude para dar a ver presenças invisibilizadas e 

a ouvir vozes silenciadas. No que diz respeito ao passado, como destacaram as historiadoras, a 

invisibilidade “dificulta, mas não impede, que as histórias sobre a presença negra em Joinville, 

especialmente durante o século XIX, sejam evidenciadas”133. 

Mais de uma década depois, no dia 25 de setembro de 2013, uma outra exposição foi 

aberta à visitação. Para a 7ª Primavera dos Museus, evento promovido pelo Instituto Brasileiro 

de Museus e que, naquele ano, discutia a temática “Museus, memória e cultura afro-brasileira”, 

a equipe técnica do Museu Nacional de Imigração e Colonização elaborou a exposição “Negras 

Lembranças”. Essa exposição, que mobilizou fontes iconográficas e documentais que remetiam 

à cultura afro-brasileira em Joinville, tinha a expectativa de provocar “outros olhares e leituras” 

e estimular “novas narrativas”. Já no painel de abertura, fez-se frente às memórias emblemáticas 

da urbe: “As lembranças comumente utilizadas nas narrativas acerca da cidade privilegiam os 

grupos ligados a uma imagem de pioneirismo e empreendedorismo. Ampliando essa imagem, 

outros olhares e novas narrativas dão visibilidade e inserem novos sujeitos nesse processo 

histórico”. Ao realizar percurso que iniciava em momentos pregressos à chegada dos imigrantes 

europeus na Colônia Dona Francisca, a exposição também exibiu indícios da presença negra na 

cidade. Contudo, além de vestígios relacionados aos séculos XIX e XX, fatos e acontecimentos 

de um passado muito recente foram articulados na narrativa. O último painel deu destaque à 

performance da lavagem ritual do Monumento ao Imigrante, obra artística que, como explicado, 

foi criada para celebrar a “memória do imigrante germânico”, imaginado como “desbravador” 

                                                           
132 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras 

Escolhidas I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 245. 
133 FONTOURA; SILVA, 2005, p. 23. 
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e “pioneiro”. Diante disso, explicitou-se uma crítica à força dessa memória: “O peso simbólico 

deste monumento inserido em uma das principais praças da cidade (...) demostra a dimensão 

dos esforços para criar narrativas e espaços de memória que provocaram a invisibilidade de 

outros grupos que também participaram do processo de construção da cidade”.134 

Em ambas as exposições, profissionais da História, e de outras áreas relacionadas à 

preservação de acervos arquivísticos e museológicos, mostraram-se atentos às demandas de seu 

próprio tempo, atuando como mediadores nas disputas do presente por novas interpretações do 

passado da cidade e, de certa forma, como “empreendedores da memória”. Ao se posicionarem 

desse modo, tentaram propor novos usos da força simbólica que, ao longo das décadas, foi 

atribuída às instituições em que atuavam. Seria necessário atenuar o poder de memórias visíveis 

em demasia, buscando permitir alguma visibilidade às memórias de outros grupos da cidade. 

Isso porque a invisibilidade de alguns aspectos do passado estaria condenando certos grupos 

minoritários à invisibilidade pública e, assim, a condições desiguais de exercício da cidadania. 

No intervalo temporal entre uma exposição e outra, historiadores apresentaram escritos 

interpretando a presença negra em Joinville e região. Tais releituras do passado expressaram 

expectativas em relação a um novo modo de encarar o presente vivido. Arselle de Andrade da 

Fontoura e Janine Gomes da Silva narraram o caso de um escravo chamado Luiz, que, em posse 

da quantia necessária para requerer sua liberdade, procurou, em 1887, o poder judiciário para 

dizer que queria “ser declarado livre”. Como afirmaram, “o cotidiano daqueles escravos e/ou 

libertos, homens e mulheres, precisa ainda ser pesquisado” de forma que suas histórias possam 

integrar a historiografia local. Tal atitude, para elas, poderia contribuir para que “as diferenças 

étnicas e culturais não representem para os afrodescendentes, quem sabe alguns até 

descendentes de Luiz – um dia escravo de João Gomes de Oliveira, os maiores indicadores de 

pobreza e mortalidade infantil e menor expectativa de vida”135. Em outro trabalho sobre o tema, 

argumentaram que as histórias dos escravizados no passado da cidade “ainda permanecem no 

anonimato”, contribuindo a “uma certa ‘invisibilidade’ das experiências dos afrodescendentes 

em Joinville. Uma cidade que prefere enaltecer apenas as suas feições germânicas”136.  

                                                           
134 O layout dos painéis da exposição “Negras Lembranças” foi gentilmente cedido para consulta pelo historiador 

Dilney Cunha, à época coordenador do Museu Nacional de Imigração e Colonização. A equipe técnica 

responsável, além do coordenador da instituição, foi composta pela educadora Elaine Machado, pelos monitores 

Diego Felipe da Costa, Fernanda Pirog, Gabriel V. Sicuro, Helen C. Denk Arruez Pereira, Jaqueline Gonçalves, 

Salete de Oliveira Borges, Sayonara R. L. de Castro, e pelos estagiários André Rosa da Costa Corrêa, Misleine 

Kreich e Priscila Matiello Galon – Estagiária. MUSEU NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO. 

Exposição Negras Memórias. 12 painéis. 7ª Primavera dos Museus: “Museus, memória e cultura afro-brasileira”, 

Joinville, 25 set. a 28 out. 2013. 
135 FONTOURA; SILVA, 2005, p. 25. 
136 Id., 2006, p. 55-56. 
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A historiadora Sandra P. L. de Camargo Guedes, por sua vez, chamou a atenção para o 

fato de que “as origens de Joinville foram afirmadas sobre o imigrante europeu, procurando-se 

minimizar a participação daqueles que os antecederam, quer fossem indígenas, brasileiros ou 

negros”137. Para ela, “se pode afirmar que a presença escrava na colônia de alemães era real e 

que o número deles, relativamente à população total da cidade, não era tão insignificante como 

parecia a princípio”138. Inclusive, ao constatar em documentos pesquisados a recorrência da 

prática da escravidão por aluguel no interior da Colônia Dona Francisca, ela levantou a hipótese 

de que famílias de imigrantes poderiam ter burlado proibições e contado com trabalho de 

escravos “alugados” de seus senhores luso-brasileiros. A questão foi retomada pelo historiador 

Dilney Cunha que narrou, a partir de poucos indícios encontrados139, alguns casos em que se 

pode comprovar o recurso à mão de obra escrava por imigrantes da antiga colônia. Como 

afirmou, “esses casos desafazem o mito de que nenhum imigrante germânico da colônia possuía 

escravos ou de que a prática de escravidão restringiu-se às famílias luso-brasileiras da 

região”140. A seu ver, caberia aos historiadores o desafio de retirar a presença negra em Joinville 

do esquecimento histórico, pois reconstruir “suas lutas e resistências, suas práticas e 

representações é contribuir para restituir-lhes o direito à memória e à identidade”141. 

Como se pode observar, as investidas historiográficas, ao pesquisar percursos de afro-

brasileiros na antiga Colônia Dona Francisca, buscaram dar a ver o passado escravista de uma 

cidade até então orgulhosa de não ter sido maculada por tal atrocidade. Esse exemplo deixa 

nítida a distância entre uma “memória cultural”, em sua busca por reconhecimento no passado, 

e o conhecimento histórico cientificamente elaborado. Embora atentos a uma demanda social e 

com vistas a desvelar histórias, os historiadores enfatizaram alguns indícios que, 

potencialmente, seriam capazes de acionar memórias de dolorosa recordação142. A principal 

                                                           
137 GUEDES, 2007, p. 2. 
138 Ibid., p. 7. 
139 É narrado o caso de Felizarda, africana que era escrava de Gustavo Seiler, feitor do engenho de mate de Eduard 

Trinks, ambos imigrantes – Gustavo Seiler era nascido na Suíça e Eduard Trinks, na Alemanha. Outro indício 

levantado é uma nota assinada por alguns colonos, em 1867, denunciando a utilização de “escravos negros” na 

colônia. In: CUNHA, 2008. 
140 Ibid., p. 113. 
141 Ibid., 121. 
142 Uma exceção é a dissertação de mestrado da historiadora Denize Aparecida da Silva. Embora também aborde 

a escravidão de negros na região, especificamente entre os anos de 1845 e 1888, propõe um outro enfoque sobre 

o cotidiano vivido em situação de cativeiro, chamando a atenção a táticas de sobrevivência. Com base em fontes 

demográficas (registros de batismo e inventários post mortem) das freguesias de Nossa Senhora da Graça de São 

Francisco do Sul e de São Francisco Xavier de Joinville, as investigações mostraram uma complexa rede de 

relações de compadrio, dando relevo a sociabilidades e composições familiares entre escravizados. Para a autora, 

“a prática do compadrio, muito provavelmente significou um meio de ampliação dos laços de proteção e de ajuda 

mútua, ideia que definiu não só as sociabilidades escravas percebidas e analisadas nesta pesquisa. Em especial, na 

freguesia de Nossa Senhora da Graça, o compadrio forjou e facilitou a composição de um tecido de relações, uma 
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função do conhecimento histórico não é promover reconhecimento e sustentar identidades 

culturais, mesmo que isso seja possível e, por vezes, ocorra, mas responder a problemas 

específicos de pesquisa. Aliada a isso, pode-se perceber a vontade de fazer frente a histórias 

consideradas “oficiais”, bem como aos historiadores comprometidos na conservação da força 

dessas histórias, buscando renovados campos e canteiros de investigação. 

As iniciativas mencionadas reverberaram junto a movimentos sociais negros da cidade, 

a exemplo do Movimento de Consciência Negra Brasil Nagô143, e contribuíram para que, no 

presente, homens e mulheres negros reconhecessem vínculos identitários com o passado de 

Joinville. Por meio das evidências “reveladas”, passou a ser mais difícil continuar negando a 

relevância da presença negra na região desde o século XIX. Contudo, como esse conhecimento 

histórico foi elaborado a partir de fontes escritas, no exercício crítico de leitura a contrapelo de 

textos publicados na imprensa local e de documentos oficiais produzidas pelas burocracias do 

Estado e da Igreja, não foi possível trazer à tona as maneiras como os próprios negros se fizeram 

presentes na história, ou melhor, as maneiras como eles deixaram marcas de seu próprio toque 

no passado. Os documentos levantados se referiam ao ponto de vista de outros sobre o que 

significou ser negro e escravizado em uma colônia de imigrantes germânicos. Persistia, ainda, 

a vontade de encontrar evidências palpáveis da presença negra no passado da cidade, evidências 

que indicassem lugares físicos que servissem como referenciais à construção de identificações 

com o passado e à comemoração de memórias que não deveriam ser esquecidas. 

 

1.6 NOMES INSCRITOS NA PEDRA: UM CENOTÁFIO À MEMÓRIA DA PRESENÇA 

NEGRA E AS DISPUTAS PELO PATRIMÔNIO 

 

Em meio à organização da primeira edição da Semana da Consciência Negra, em 2009, 

uma ideia, a princípio singela, ganhou inesperada força entre movimentos sociais negros e uma 

relevante repercussão midiática144. O historiador Dilney Cunha, professor da rede municipal de 

                                                           
rede de longo alcance, um espaço em que transitavam escravos, libertos e homens livres”. In: SILVA, 2006, p. 

111. 
143 Na entrevista de 2008, Alessandra Cristina Bernardino mencionou a importância das pesquisas desenvolvidas 

no Arquivo Histórico de Joinville para a exposição de 2002, destacando que a história dos negros em Joinville 

estava começando a ser escrita. In: BERNARDINO, 2008. 
144 Em 2009, a primeira edição da Semana da Consciência Negra foi organizada por uma comissão composta por 

servidores públicos da Prefeitura de Joinville, em sua maioria gestores e técnicos da Fundação Cultural de Joinville 

e da Secretaria Municipal da Educação; por representantes da Câmara de Vereadores de Joinville, com destaque 

para o vereador Sandro Silva, o qual recentemente havia sido empossado como o primeiro vereador negro do 

município; e por representantes de movimentos sociais organizados, entre os quais Alessandra Cristina Bernardino 

e a mãe de santo Jacila de Souza Barbosa. As seguintes entidades participaram das reuniões: Grupo de Capoeira 

Beribazu, Associação de Caridade e Culto Afro Abassá De Inkisse Nzazi (ACCAIA), Sociedade Beneficente 
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educação à época cedido para atuar na Casa da Memória, instituição vinculada à Fundação 

Cultural de Joinville, sugeriu um ato simbólico em homenagem aos negros escravizados e 

libertos sepultados no Cemitério do Imigrante. Chamando a atenção para um dado histórico 

citado pela primeira vez na década de 1980 por Elly Herkenhoff, historiadora e tradutora que 

atuou no Arquivo Histórico de Joinville, ele propôs refazer o percurso da pesquisa realizada e 

expor de alguma forma nomes de afro-brasileiros do passado que nunca tiveram direito a um 

monumento funerário. Tal ideia foi levada adiante de modo que, em 21 de novembro de 2009, 

foi inaugurado no cemitério um monumento em comemoração às memórias da presença negra 

em Joinville. 

Em palestra proferida em 1980 no Cemitério do Imigrante, local onde, a partir de 1851, 

foram sepultados os mortos da antiga colônia, Elly Herkenhoff enfatizou que aquele cemitério, 

em particular, tinha “uma longa história a nos contar”. A “longa história” a que ela se referia, 

dizia respeito, sobretudo, aos imigrantes germânicos do passado colonizador, personagens com 

os quais ela e muitos dos que a ouviam naquele dia estabeleciam laços de ancestralidade. Como 

expressou: “Aqui repousam os nossos ancestrais, os ancestrais de nossos amigos, ancestrais de 

muitas famílias joinvilenses, muito mais numerosas que seria de supor”145. Entretanto, como 

lembrado, outros personagens também fizeram parte dessa história. Antes de se tornar cemitério 

evangélico protestante, o atual Cemitério do Imigrante era um lugar destinado ao sepultamento 

de toda e qualquer pessoa que fenecesse na antiga Colônia Dona Francisca. Apenas em outubro 

de 1870 foi aberto um novo cemitério destinado aos católicos da Colônia, o que concretizou a 

vontade de separar os mortos em função das crenças religiosas que cultuavam quando ainda 

viviam sobre a terra. Ao consultar os registros de óbitos que constam do arquivo da Paróquia 

São Francisco Xavier de Joinville, a historiadora constatou que no Cemitério do Imigrante 

foram sepultados alguns negros escravizados, “uns oito até 1870, na maioria crianças de pouca 

idade, contendo sempre o nome do escravo e seu respectivo dono”146. Em outro texto publicado 

no mesmo livro, deixou explícita sua conclusão: “Nenhuma dúvida, portanto: durante o período 

                                                           
Kênia Clube, Ilê Axé Iya Omilode/Casa da Vó Joaquina, Movimento de Consciência Negra Brasil Nagô, Instituto 

Afro-brasileiro de Joinville (AFROVILLE), Central Única das Favelas (CUFA) de Joinville. Neste período, por 

nomeação do Prefeito Carlito Merss, eu estava na coordenação da Casa da Memória, instituição localizada junto 

ao Cemitério do Imigrante para promover reflexões a respeito das memórias do município e da importância da 

preservação do patrimônio cemiterial. Por estar nessa função, também participei das reuniões em que foi discutida 

a programação da Primeira Semana da Consciência Negra de Joinville. Essa programação pode ser consultada 

online: <https://docs.google.com/document/d/1zFzgvXLDxbq1FSw4b9ak7fXwsL8-grwvYAeZl1qHt0M/edit>. 

Acesso em: 8 out. 2016. 
145 HERKENHOFF, 1987, p. 105. 
146 Ibid., p. 107. 
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de dezembro de 1851 a setembro de 1870, os católicos falecidos em Joinville – sem distinção 

de cor eram inumados em determinada área existente no velho Cemitério dos Imigrantes”147. 

O hoje denominado “Cemitério do Imigrante” foi o primeiro lugar oficial destinado ao 

sepultamento dos mortos na antiga Colônia Dona Francisca, cuja localização, no alto de uma 

colina, foi demarcada pela Companhia Colonizadora de Hamburgo, possivelmente tendo em 

vista preocupações sanitárias148. O primeiro sepultamento que ali se deu foi o do ex-oficial da 

marinha Carl August Andreas von Buerow, em 27 de dezembro de 1851, ano em que aportaram 

em terras brasileiras os primeiros imigrantes destinados ao empreendimento colonizador. Antes 

disso, os primeiros 45 mortos foram enterrados em local improvisado, ao fim da picada Jurapé 

e junto ao ribeirão Mathias, onde atualmente se situa a esquina da rua Nove de Março com a 

rua Dr. João Colin. O local, que ainda hoje sofre com constantes alagamentos em função da 

combinação de chuva intensa e picos elevados de maré alta, mostrou-se inapropriado. Depois 

de sagrado pelo pastor Daniel Hoffmann, o cemitério protestante funcionou até em 30 de 

novembro de 1913, quando foi fechado, assim como o cemitério católico, em decorrência da 

inauguração do Cemitério Municipal de Joinville, servindo ainda a poucos sepultamentos em 

jazigos perpétuos. Ao contrário do cemitério católico, destruído para dar lugar a uma casa 

paroquial, o cemitério protestante foi mantido pela Comunidade Evangélica de Joinville. Em 

1962, o bem foi tombado pelo então Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, ato de proteção que lhe atribuiu valor histórico e paisagístico.  

Pela paisagem um tanto pitoresca, em que túmulos se misturam à vegetação da colina, 

o cemitério inspirou narrativas que destacaram sua peculiar beleza. Em 1855, James Cooley 

Fletcher, pastor presbiteriano em missão pelo Brasil, esteve de passagem pela Colônia Dona 

Francisca e registrou seu encantamento pelo cemitério na obra “O Brasil e os Brasileiros”, 

escrita em coautoria com o metodista Daniel Parish Kidder e publicada no Estados Unidos em 

1857. Como narrou o missionário, na encosta de um “morro coberto de florestas” havia o 

“cemitério rural”, lugar que ele considerou “triste embora lindo”:  

 

                                                           
147 HERKENHOFF, 1987, p. 143. 
148 Segundo a historiadora Sandra P. L. de Camargo Guedes, na Colônia Dona Francisca “conviviam práticas de 

sepultamentos já aceitas culturalmente e aplicadas tanto no Brasil quanto na Europa com aquelas obrigatoriamente 

adaptadas, em função da nova realidade encontrada pelos imigrantes na nova pátria. O local escolhido para o 

primeiro cemitério, o atual ‘Cemitério dos Imigrantes’, por exemplo, reflete o conhecimento, bastante discutido 

na época em todo o mundo, da necessidade de se construírem cemitérios a céu aberto, afastados das cidades e em 

locais altos, onde as exalações mefíticas, provindas dos cadáveres, não chegassem aos locais de habitação. As 

discussões sobre os locais adequados para os sepultamentos estiveram ligadas às descobertas médicas sobre a 

influência daqueles odores no aparecimento de doenças”. In: GUEDES, Sandra P. L. de Camargo. A Colônia Dona 

Francisca: a vida... o medo... a morte. In: ______. Histórias de (I)migrantes: o cotidiano de uma cidade. Joinville: 

UNIVILLE, 2005. p. 35.  
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O sol da manhã já se tinha elevado acima das florestas, se bem que a densa folhagem 

tivesse ainda os vestígios do orvalho matinal. Cada dia e cada ano o sol brilhará sobre 

este remoto e pequeno cemitério; mas, os que lá descansam, jamais contemplarão as 

soberbas manhãs dessa esplêndida região. A terra que cobria os restos de um dos 

melhores homens da colônia, estava ainda fresca: umas coroas de sempre vivas tinham 

sido penduradas com singelo bom gosto por alguma bondosa mão perto da humilde 

sepultura; mas nem o pai nem a mãe ou a gentil irmã, derramariam silenciosas 

lágrimas sobre o morto. Do alto desse morro, podia-se ter uma bela vista do povoado. 

Os vivos e os mortos eram assim colocados uns perto dos outros; mas o homem é uma 

criatura esquecida, e as lições dos cemitérios e das sepulturas recém-abertas, são tão 

facilmente esquecidas nesse recanto solitário, como entre o importuno barulho das 

grandes cidades”.149 

 

Mais de um século depois, o processo de tombamento federal do antigo cemitério valeu-

se de argumentos que, tal qual a narrativa do missionário norte-americano, destacaram a beleza 

do lugar, por conta de uma composição paisagística que aproxima “natureza” e “cultura”, e a 

sua “lição” particular, ou seja, sua função memorial enquanto monumento intencional. Porém, 

neste outro momento, os esforços empreendidos por agentes locais estiveram concentrados em 

evidenciar aquilo que Elly Herkenhoff apontou como “uma longa história a nos contar”, ou 

melhor, o valor documental do cemitério face aos anseios de elaborar uma espécie “genealogia 

do pioneirismo” na história de Joinville. Nos diálogos registrados em missivas trocadas entre 

agentes locais e o diretor do órgão federal de preservação, bem como nos pareceres técnicos 

que fundamentaram a decisão pelo tombamento, é possível compreender como os valores 

patrimoniais atribuídos ao Cemitério do Imigrante foram, paulatinamente, sendo moldados150.  

A abertura do processo de tombamento foi motivada, em janeiro de 1962, por uma carta, 

seguida de “subsídios históricos e fotográficos”, do historiador Carlos Ficker, à época à frente 

da Comissão do Museu Nacional de Imigração e Colonização151, endereçada ao diretor do órgão 

federal de preservação, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Para o historiador, o tombamento se 

justificaria pelo fato do cemitério ser “um monumento histórico para estudos genealógicos”, ao 

passo que ainda era “um dos recantos mais belos da cidade, com árvores seculares e uma vista 

                                                           
149 FLETCHER, James Cooley. Capítulo XVIII. In: ______; KIDDER, Daniel Parish. O Brasil e os brasileiros: 

esboço histórico e descritivo. 2. Vol. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941. p. 41.  
150 Não cabe aqui retomar em suas minúcias todo o processo que levou ao tombamento federal do Cemitério do 

Imigrante, tema já abordado por outros historiadores, mas trazer à tona alguns fios narrativos que ajudem a melhor 

compreender algumas das disputas recentes que mobilizaram o bem cultural como referência para interpretações 

e reinterpretações a respeito do passado de Joinville. Sobre o assunto ver: CASTRO, Elisiana Trilha. Aqui também 

jaz um patrimônio: identidade, memória e preservação patrimonial a partir do tombamento de um cemitério (o 

caso do Cemitério do Imigrante de Joinville/SC, 1962-2008). Florianópolis, 2008. Dissertação (Mestrado em 

Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade), Universidade Federal de Santa Catarina; GONÇALVES, Janice. 

Figuras de valor: patrimônio cultural em Santa Catarina. Itajaí: Casa Aberta, 2016; SILVA, Bruno da. A 

construção do campo do patrimônio cultural: políticas de preservação, instâncias e agentes culturais em 

Joinville, SC (1951-1984). Florianópolis, 2016. Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação 

em História, Universidade do Estado de Santa Catarina.   
151 Alguns aspectos da trajetória de Carlos Ficker, historiador de origem alemã que teve importância na criação e 

funcionamento do Museu Nacional de Imigração e Colonização, serão discutidos no segundo capítulo do trabalho. 
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deslumbrante sobre a antiga Colônia Dona Francisca, hoje Joinville”. Se, por um lado, chamava 

a atenção à monumentalidade do bem cultural, por outro, não desprezava a beleza do lugar, 

reverberando as impressões de James Cooley Fletcher, texto que, com muita probabilidade, o 

historiador conhecia bem. Além disso, deu conta de que as sepulturas se encontravam em 

regular estado de conservação, embora “grande parte já destruída pela ação do tempo das raízes 

de árvores seculares”. Portanto, concluía que “seria um dos principais objetivos a conservação 

dos túmulos pela Comissão do Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville”152. 

Como inferiu a historiadora Janice Gonçalves a respeito dos argumentos de Ficker, os túmulos 

a serem conservados, e as informações genealógicas que deles poderiam ser depreendidas, 

ampliariam, de certo modo, o acervo do museu dirigido pelo historiador, museu que se dedicava 

quase que exclusivamente a evidenciar a memória do pioneirismo em Joinville153. 

A indicação de Carlos Ficker foi corroborada pelo prefeito de Joinville, cargo à época 

exercido por Helmut E. Fallgatter, em carta ao Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. No documento, o prefeito sugeriu “a conveniência de enriquecer o acervo 

histórico e paisagístico do país, com a inscrição nos Livros do Tombo de um elemento valioso”. 

Complementou a indicação com alguns argumentos para explicar o presumido valor histórico 

do bem cultural:  

 

Em se tratando de cemitério onde foram sepultados grande parte dos primeiros 

colonizadores desta cidade, e se constituindo de vários mausoléus artísticos, além da 

tradição arraigada do povo dessa zona catarinense pelo culto de seus ancestrais e dada 

sua localização em ponto central da cidade, tudo induz a torná-lo de grande valia 

histórica, aliás, já consagrada.154 

 

Além do seu potencial histórico e localização estratégica, o prefeito agregou ao antigo 

cemitério o valor artístico dos mausoléus e o valor da tradição de culto aos ancestrais. Porém, 

o que mais chama a atenção nos argumentos do prefeito é a sua afirmação contundente de que 

a “grande valia histórica” do bem cultural já estava consagrada. Portanto, a ele, o tombamento 

seria apenas um ato simbólico para declarar oficialmente um valor já reconhecido e legitimado 

pelos joinvilenses. Seria acertado dizer que a consagração do valor histórico do cemitério, para 

além dos argumentos dos proponentes do tombamento federal, amparava-se em consenso 

quanto à relevância de sua proteção e preservação? Indícios no próprio processo de tombamento 

nos levam a crer que o valor não era tão consensual quanto o prefeito apontou.       

                                                           
152 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Processo de 

Tombamento Federal n º 659-T-62: Cemitério Protestante de Joinville, Santa Catarina. Brasília, IPHAN, 1962. 

p. 3. 
153 Cf. GONÇALVES, 2016. 
154 IPHAN, Op. cit., p. 12. 
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Em resposta ao pedido do diretor do órgão federal de preservação, Carlos Ficker, em 14 

de abril de 1962, encaminhou documentos que asseguraram que, de fato, a propriedade do bem 

pertencia à Comunidade Evangélica de Joinville. Na mesma carta, o historiador alertou para a 

urgência em tombar o “velho cemitério”, pois, no período em que ele esteve ausente do país, 

“reformaram um túmulo dos mais antigos e mais pitorescos de todo o cemitério: o do Sr. O. 

Doerffel, pessoa simbólica da história de Joinville”. Tratava-se do túmulo do político de origem 

alemã que, entre 1874 e 1877, foi presidente da Câmara Municipal, função que correspondia, 

naquele período, a de prefeito. Conforme opinou o historiador: “Possivelmente os descendentes 

da família, sabendo do tombamento do cemitério, reformaram o túmulo com as melhores 

intenções possíveis. Acontece que mutilaram o local barbaramente, retirando a placa antiga, 

substituindo-a por nova de cimento”155. Anos depois, em 12 de maio de 1964, quando a proteção 

já havia sido garantida por tombamento, Carlos Ficker manifestou alívio por não ser necessário 

preocupar-se com um risco a que o bem esteve sujeito: “Tivemos muita sorte, pois justamente 

agora recebi carta da Comunidade Evangélica, sugerindo a transferência dos restos do 

Cemitério para outro local para aproveitamento do terreno para construção de nova casa 

paroquial! Um absurdo incompreensível!”156 Em resposta, Rodrigo Melo Franco de Andrade 

se mostrou satisfeito com o fato de que o tombamento, por seu efeito protetivo, acabou salvando 

o cemitério da anunciada destruição: “Estimei muito também saber que, graças à consumação 

do tombamento do Cemitério da Comunidade Evangélica, aquele monumento funerário não 

poderá ser sacrificado para que a entidade proprietária aproveitando (sic.) o terreno a fim de 

construir ali uma casa paroquial”.157 Tais indícios, que se somam às inumeráveis marcas 

deixadas por danos intencionais às sepulturas do antigo cemitério, marcas de momentos em que 

o bem foi sujeito a saques e depredações158, dão a perceber que a “consagração” a que se referiu 

Helmut E. Fallgatter, ainda que contasse com fieis devotados, foi acossada por “hereges”.      

                                                           
155 IPHAN, 1962, p. 6. 
156 Ibid., p. 29. 
157 Ibid., p. 30. 
158 Um relatório de 19 de setembro de 2012, assinado por Gessonia Leite de Andrade Carrasco, restauradora da 

Fundação Cultural de Joinville, deu conta de “danos causados ao Cemitério do Imigrante por atos de vandalismo”. 

Na vistoria realizada no dia 4 de setembro, com acompanhamento da então coordenadora do Museu Nacional de 

Imigração e Colonização, Judith Steinbach, e do historiador Dilney Cunha, a restauradora observou que “o cenário 

era desolador, lápides e túmulos pichados e quebrados”. Poucos dias depois, o bem foi alvo de atos semelhantes e 

“outros túmulos sofreram toda sorte de avarias, tendo artefatos metálicos quebrados e arremessados por toda a 

extensão do Cemitério”. Segundo ela, “o Cemitério do Imigrante não sofria desde 2000 tamanha violência”. 

Naquela ocasião, foram realizadas intervenções de conservação e restauração, além da colocação de uma grade na 

parte de frente para a Rua XV de Novembro e da instalação de iluminação. Por fim, a restauradora recomendou 

que “medidas emergenciais sejam adotadas a fim de inibir esses atos que têm causado prejuízos sem precedentes 

a esse reconhecido patrimônio cultural do Município”. Ressaltou, ainda, “que essas agressões têm sido cada vez 

mais violentas”. In: CARRASCO, Gessonia Leite de Andrade. Relatório de danos causados ao Cemitério do 

Imigrante por atos de vandalismo. Joinville: Fundação Cultural de Joinville, 2012. 
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Ao tramitar no órgão federal de preservação, o tombamento do cemitério foi submetido 

a técnicos para emissão de pareceres. O arquiteto Paulo Thedim Barreto, em 7 de maio de 1962, 

foi o primeiro a se pronunciar: “Tendo em consideração o valor histórico e paisagístico do 

Cemitério Protestante de Joinville opino a favor de seu tombamento”.159 O único dos técnicos 

designados que, de fato, esteve no local foi o arquiteto Luis Saia, na época chefe do 4º Distrito 

do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com sede em São Paulo e que 

abrangia, ainda, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 28 de maio, ele 

procedeu a uma vistoria no cemitério, ocasião em que produziu um conjunto de fotografias que, 

posteriormente, também serviu para sustentar o posicionamento do arquiteto Lúcio Costa. Em 

seu parecer, de 20 de junho de 1962, Luis Saia afirmou que, em sua visita, foi acompanhado 

pelo prefeito de Joinville. Favorável ao tombamento, ele deu relevo à excepcionalidade do bem 

por representar “um exemplar característico e excelentemente bem conservado dos cemitérios 

implantados sobre colinas desta região”. Tendo por referência o estudo prévio de Carlos Ficker, 

disse que “tudo leva a crer (...) que este cemitério seja dos primeiros deste tipo”. Porém, ênfase 

mais contundente recaiu sobre o valor paisagístico: 

 

Além desse valor documentário, é relevante o significado paisagístico urbano que o 

local resguardou e conserva. Árvores de porte avantajado, algumas nascendo 

pitorescamente entre os túmulos, transformaram este cemitério num local realmente 

parqueado e esplendidamente integrado na estrutura urbana. Se resguardaria, portanto, 

além do valor documentário e paisagístico, uma área verde do maior interesse para a 

cidade.160   

 

Aquilo que Luis Saia considerou um aspecto “pitoresco” foi sublimado no parecer de 

Lúcio Costa, na ocasião chefe da Divisão de Estudos e Tombamentos. Embora tenha ponderado 

se seria a instância federal a mais adequada para garantir a proteção do bem, pois, para ele, “a 

responsabilidade de zelar pela preservação do cemitério original de Joinville deveria caber ao 

município, senão ao próprio Estado de Santa Catarina”, o arquiteto recomendou o tombamento. 

Como declarou:  

 

O sentido histórico da fundação da antiga colônia Dona Francisca e o alcance e 

significação da obra realizada no sul do país pelos nossos patrícios de ascendência 

germânica, justificam, porém, a inscrição do antigo cemitério fundado pelo pastor 

Hoffmann no Livro do Tombo histórico, uma vez que se conserve o aspecto agreste e 

se não mutilem as árvores a pretexto de zelar pela proteção das sepulturas, pois essa 

impressão de cultivado abandono, que lhe confere ar romântico, é o que importa 

preservar.161 

 

                                                           
159 IPHAN, 1962, p. 13. 
160 Ibid., p. 15. 
161 Ibid., p. 16. 
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Ao arquiteto modernista, conhecido, entre outras obras, pela elaboração do projeto do 

Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal, as ações de proteção e preservação do Cemitério 

do Imigrante não deveriam intervir no corte de árvores, já que a vegetação invasiva sobre as 

sepulturas lhe conferia o que considerou um “ar romântico”. Seria necessário, então, manter a 

“impressão de cultivado abandono”, um abandono intencional. Como sugeri em outro texto, o 

adjetivo “cultivado”, imputado à palavra abandono, “indicia o desejo de um abandono, não por 

esquecimento ou desleixo”, mas sim “um abandono que se quer cultivar e preservar, um 

abandono cuja sobrevivência dependeria de uma intervenção humana”162. 

Em 4 de julho de 1962, Judith Martins, chefe da Seção Histórica, corroborou o parecer 

de Lúcio Costa, destacando seu “sentido histórico”, o que justificava a inscrição do cemitério 

no Livro do Tombo Histórico. Todos os pareceres foram submetidos a Gilberto Ferrez, que foi 

encarregado de relatar o processo de tombamento ao Conselho Consultivo. Em 20 de julho de 

1962, ele se pronunciou favorável ao tombamento do antigo cemitério, indicando que o bem 

representava um “marco histórico e paisagístico da cidade”163. Na reunião do dia 23 de outubro 

de 1962, o Conselho Consultivo deliberou pela inclusão do bem cultural no Livro do Tombo 

Histórico e no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, sendo atribuídas, 

respectivamente, as inscrições nº 354 e nº 33.   

 Ainda que, no âmbito do órgão federal de preservação, a ênfase dos pareceres para o 

tombamento tenha recaído sobre a beleza do lugar e seu valor paisagístico, que lhe conferiam 

“ar romântico”, em nível local, o Cemitério do Imigrante, como a própria denominação que lhe 

foi atribuída indica, os valores que mais pesaram foram os valores históricos e memorialísticos. 

O cemitério deveria ser interpretado, portanto, como lugar que tinha “uma longa história a nos 

contar”, como disse Elly Herkenhoff quase duas décadas após o tombamento. Para os habitantes 

de Joinville, nascidos ou não na cidade, o cemitério deveria servir como um mediador entre o 

visível e o invisível, ou seja, como uma “evidência” concreta e confiável para a tecitura de fios 

narrativos voltados a uma “genealogia do pioneirismo”. Tais valores foram reforçados em 1984, 

com a aquisição, pela Prefeitura de Joinville, da casa do antigo coveiro anexa ao cemitério para 

sediar o que seria a Casa da Memória, instituição com o objetivo de abordar as memórias da 

cidade. Em 2000, no ensejo das comemorações dos 150 anos da cidade, a casa foi parcialmente 

cedida ao uso da Sociedade Cultural Alemã de Joinville, entidade criada em 1999 com vistas a 

                                                           
162 MACHADO, Diego Finder. Pelas sombras da Urbe: (im)pertinências de uma cidade contemporânea. In: 

SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa; FALCÃO, Luiz Felipe (orgs.). Cidades Médias do Brasil na Historiografia 

Contemporânea. Campina Grande: EDUFCG, 2012. p. 104.  
163 IPHAN, 1962, p. 20. 
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reagrupar descendentes de imigrantes alemães que vivem em Joinville. Essa “genealogia do 

pioneirismo” no processo colonizador, centrada no desafio de estabelecer laços de sangue e de 

cultura entre os imigrantes do passado e seus descendentes no presente, foi reaberta no ato 

simbólico que deu publicidade aos nomes de negros sepultados no Cemitério do Imigrante.  

Ao refazer o percurso da pesquisa em 2009, Dilney Cunha identificou que o número de 

negros sepultados no Cemitério do Imigrante era maior do que aquele mencionado por Elly 

Herkenhoff. Entre 1862 e 1870, foram registrados 14 sepultamentos de afro-brasileiros no 

primeiro volume do Livro de Assentos de Óbitos Católicos da Freguesia de São Francisco 

Xavier de Joinville: 5 deles eram adultos escravizados e 2 libertos, enquanto entre as crianças 

5 eram filhas de escravizados e 2 filhas de libertos. Após organizadas, as informações reunidas 

na pesquisa foram apresentadas ao grupo que estava pensando em ações para a Semana da 

Consciência Negra, grupo que agregava agentes do poder público municipal e representantes 

de movimentos sociais negros. Entusiasmados com os possíveis efeitos de visibilidade, o grupo 

decidiu que seria importante fixar no Cemitério do Imigrante uma placa em comemoração à 

presença negra na cidade. A Fundação Cultural de Joinville, então, providenciou a confecção 

de um monumento que seria interpretado como uma lápide àqueles que nunca tiveram direito a 

uma lápide, inscrevendo na pedra nomes esquecidos da história, seus cruéis destinos no sistema 

escravista e os acometimentos que deram cabo às suas vidas: 

 

1 – FAUSTINO - escravo de João Gomes d´Oliveira, da Freguesia do Sr. Bom Jesus 

do Paraty. Falecido em 31/07/1862, na casa do médico Wigando Engelke; 2 – ANDRÉ 

- escravo de João Leite Basto. Falecido em 18/03/1863 com 2 anos e 6 meses de 

pneumonia; 3 – JOANNA - filha de Valentina, escrava de Luiz Budal Arins, morador 

do Cubatão Grande. Falecida em 01/01/1864 com 4 meses, de febre; 4 – MARIA - 

filha da liberta Joanna Lourença. Falecida em 14/12/1864, com 18 anos, de tísica 

(tuberculose), no Cubatão Grande; 5 – MANUEL - filho de Ignacia, escrava de 

Manuel Gonsalves d´Oliveira. Falecido em 07/01/1865 com 1 ano e 6 meses, de 

sarampo, na Estrada Santa Catarina; 6 – DOMINGOS - filho de Ignacia, escrava de 

Manuel Gonsalves d´Oliveira. Falecido em 23/01/1865, com 1 ano e 6 meses, de 

febre, na Estrada Santa Catarina; 7 – EVA - escrava de Bento Gerhardo Moreira. 

Falecida em 13/03/1866, com 1 ano e 6 meses, de Atrophia mesaraica; 8 – 

SALVADOR - filho de Ignacia, escrava de Manuel Machado d´Oliveira. Falecido em 

05/10/1866, com 3 meses, de febre, na Estrada Santa Catarina; 9 – MARIA - escrava 

de João Leite Basto. Falecida em 19/12/1866, com 30 anos, de metrite; 10 – TERESA 

- liberta de Augustinho Budal. Falecida em 16/10/1867, com 45 anos, de febre 

nervosa, no Rio Riacho; 11 – MARTINHO - filho da liberta Germana. Falecido em 

15/05/1868, com 2 meses e 12 dias, “da moléstia de fígado bravo”, no Rio Riacho; 12 

– SALVADOR - filho de Maria, escrava de Lourenço José de Braga, morador do Rio 

Riacho. Falecido em 22/03/1869, com 1 dia, morte natural; 13 – PRASIDO - escravo 

de Gaspar Gonsalves de Araújo. Falecido em 29/05/1869, com 5 meses, de héctica, 

no Cubatão Grande, distrito da freguesia de Nossa Senhora da Glória do Sahý; 14 – 

DAMASIO RODRIGUEZ - solteiro, natural de Paranaguá, morador da Ilha dos 
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Espinheiros. Falecido em 27/07/1870, com cerca de cinqüenta anos, de tísica 

(tuberculose).164 

 

A placa, confeccionada em aço inoxidável e fixada sobre uma pedra de granito, assumiu 

a função simbólica de um cenotáfio, ou seja, um monumento fúnebre para homenagear pessoas 

cujos restos mortais foram sepultados em outro local ou, como nesse caso, em um local difícil 

de ser precisado. Isso porque, a menos que tivessem sido realizadas investigações arqueológicas 

que profanariam um solo ainda considerado sagrado por muitos, não se mostrou possível indicar 

o lugar exato onde jazem esses 14 negros no espaço cemiterial. Pode-se apenas aventar a 

hipótese de que, como ocorreu com a maioria dos pobres da antiga Colônia, eles foram 

sepultados em covas rasas nas áreas mais baixas da colina onde o cemitério foi edificado. 

No dia 21 de novembro de 2009, o cenotáfio foi inaugurado, indicando que, a partir 

daquele momento, o Cemitério do Imigrante poderia também ser visto como um monumento à 

presença negra na cidade. O ato simbólico foi marcado pelo comparecimento de autoridades do 

executivo e legislativo municipal, de representantes de movimentos sociais que lutavam pelos 

direitos culturais das populações negras na cidade e de pessoas vinculadas ao Ilê Axé Iya 

Omilodê, o terreiro de Candomblé da Mãe Jacila. Como parte do cerimonial, o Prefeito Carlito 

Merss assinou o Decreto nº 16.661, criando em Joinville o Comitê Gestor para Articulação de 

Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial.  

No seu discurso durante a cerimônia165, o então Diretor-Presidente da Fundação Cultural 

de Joinville, Silvestre Ferreira, deixou claro que a intenção daquele acontecimento era sinalizar 

o compromisso assumido pelo poder público municipal em implementar políticas afirmativas 

voltadas às populações afro-brasileiras166. Alguns dias depois, um texto de autoria do Prefeito 

Carlito Merss publicado em jornal reafirmou esse compromisso. Segundo ele, o que para muitos 

poderia ser interpretado como um ato simples, apenas de caráter simbólico, significava uma 

marca de seu governo, “uma demonstração de que a temática da igualdade racial está sendo 

tratada de uma outra forma em Joinville”.  Portanto, o ato era significado como um prenúncio 

daquilo que era desejado para a cidade nos próximos anos: “Queremos que todos sejam tratados 

                                                           
164 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Homenagem aos afro-brasileiros sepultados no atual 

Cemitério do Imigrante de Joinville entre 1862 – 1870. Placa em aço inoxidável sobreposta a uma pedra de 

granito. Semana da Consciência Negra 2009: “Direito à Diferença, Igualdade de Direitos”, Joinville, 2009. 
165 Como neste período eu ainda atuava como coordenador da Casa da Memória, auxiliei na elaboração desse 

discurso. Contudo, é preciso salientar que um discurso, quando lido em público, é uma performance. Para além do 

texto escrito, que serve como roteiro, outros elementos são incorporados à performance. Por sua formação de ator, 

Silvestre Ferreira imprimiu uma marca pessoal e singular na leitura do texto inicialmente elaborado por mim.    
166 FERREIRA, Silvestre. Discurso proferido no ato simbólico em homenagem aos afro-brasileiros sepultados 

no Cemitério do Imigrante de Joinville. Joinville, 21 nov. 2009. 
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com igualdade em todos os ambientes, independente (sic.) de sua raça ou origem. É uma questão 

de consciência, da nossa consciência”.167  

Silvestre Ferreira, ao abordar o valor patrimonial do Cemitério do Imigrante e seus 

vínculos com a história de europeus e descendentes que viveram na cidade, salientou que, a 

partir das investigações realizadas, não era mais possível silenciar a presença de afro-brasileiros 

entre aqueles que ali estavam sepultados. Para ele, “este cemitério, um dos primeiros cemitérios 

públicos do município, deve ser lembrado como um território da diversidade, afinal, neste 

espaço coexistem, lado a lado, luteranos e católicos, imigrantes, lusos e afro-brasileiros”. O ato 

simbólico também deveria ser compreendido como uma forma de reparação histórica: 

 

Estes personagens anônimos e emudecidos de nossa história que, apesar de algumas 

breves menções em textos historiográficos, jamais tiveram seus nomes gravados em 

um monumento fúnebre, hoje são homenageados por nós neste ato que visa marcar 

uma luta pelo reconhecimento da fundamental importância das populações de origem 

africana na história de nossa cidade, uma história que antecede a chegada dos 

primeiros imigrantes europeus.  Com uma lápide àqueles que nunca tiveram direito a 

uma lápide, já que os pobres da colônia, independentemente de cor ou religião, eram 

sepultados em covas rasas, inauguramos neste ato um singelo monumento à história e 

à memória de nossos antepassados afro-brasileiros.168 

 

Antes do acontecimento, expectativas já haviam sido manifestadas na imprensa local169. 

Conforme publicado no jornal A Notícia, Alessandra Cristina Bernardino expressou sua opinião 

de que a “descoberta” iria promover uma “correção na história de Joinville”. Segundo ela, 

“agora, qualquer afrodescendente que olhar para esse cemitério poderá se orgulhar em saber 

que ali estão enterradas pessoas negras, que também foram pioneiras e trabalharam por essa 

cidade”170. Alguns dias após o ato simbólico, a pedagoga Joana Célia dos Passos, militante do 

Núcleo de Estudos Negros (NEN) de Florianópolis, encaminhou uma mensagem eletrônica para 

a comissão organizadora do evento para expressar-se sobre o que presenciou no Cemitério do 

Imigrante171. Em suas palavras, “sob forte chuva, presenciamos, certamente, o primeiro ato 

                                                           
167 MERSS, Carlito. A nossa consciência. Notícias do Dia, Joinville, 30 nov. 2009. Disponível em: <http:// 

semanadacsnegra.blogspot.com.br/2009/12/nossa-consciencia-por-carlito-merss.html>. Acesso em: 8 out. 2016. 
168 FERREIRA, 2009. 
169 Embora, naquele momento, a presença de negros enterrados no Cemitério do Imigrante já não fosse nenhuma 

novidade historiográfica, alguns jornalistas locais interpretaram a homenagem preparada como uma “descoberta” 

que poderia alterar a maneira como a história do município passaria a ser contada. Trabalhando na Fundação 

Cultural de Joinville, eu conversei com alguns jornalistas que buscavam informações sobre as pesquisas realizadas. 

A maioria deles manifestou o desejo de divulgar em primeira mão o que seria uma espécie de “furo jornalístico”.   
170 BERNARDINO, Alessandra Cristina apud FUNDAÇÃO Cultural identifica 14 negros enterrados no Cemitério 

dos Imigrantes e rende homenagem a eles na Semana Consciência Negra, em Joinville, A Notícia, Joinville, 20 

nov. 2009. Disponível em: <http://www.geledes.org.br/fundacao-cultural-identifica-14-negros-enterrados-no-

cemiterio-dos-imigrantes-e-rende-homenagem-a-eles-na-semana-consciencia-negra-em-joinville/>. Acesso em: 8 

out. 2016. 
171 No dia 20 de novembro de 2009, a convite da Secretaria Municipal de Educação, Joana Célia dos Passos 

proferiu uma palestra sobre diversidade étnico-racial nas escolas.  
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político de reparação à população negra de Joinville promovido pelo poder público municipal 

– o reencontro da cidade com sua própria história”. Em sua opinião, o ato representou “a quebra 

de um paradigma” que, por muito tempo, invisibilizou a história dos negros em Joinville: “Para 

quem vive ou viveu nessa cidade e conhece a força do pensamento hegemônico local, sabe por 

que a solenidade de ontem foi tão forte e emocionante para os presentes”.172 

Por mais que a homenagem tivesse trazido à tona memórias dolorosas, memórias 

relacionadas ao cruel destino de negros escravizados e libertos no século XIX e às causas, 

muitas vezes banais, que os levaram à morte prematura, o ato simbólico permitiu também 

evocar “memórias felizes”. Afinal, assim como os descendentes de imigrantes europeus que se 

estabeleceram na Colônia Dona Francisca, os descendentes de africanos diasporizados também 

poderiam, a partir daquele momento, ter um lugar onde depositar flores aos seus antepassados 

mais antigos na cidade. O Cemitério do Imigrante passou a ser visto como um lugar marcado 

pelo toque de pessoas afro-brasileiras, um lugar onde, no presente, os negros poderiam elaborar 

vínculos de reconhecimento com o passado da cidade. Nesse sentido, é possível compreender 

a manifestação de Alessandra Cristina Bernardino ao sugerir que, a partir daquele momento, os 

negros joinvilenses teriam motivos para sentir orgulho ao olhar para o cemitério. Para ela, havia 

ali uma evidência tangível da presença de negros que no passado também foram “pioneiros” e 

que, sobretudo, também “trabalharam por essa cidade”. A simbologia do cenotáfio foi 

compreendida pelos movimentos sociais negros como um passo significativo em suas lutas por 

visibilidade na cidade e por políticas públicas de reparação histórica. 

Desde aquele momento inaugural, anualmente, na Semana da Consciência Negra, a 

homenagem é reencenada. Em ritual solene, flores brancas são depositadas diante do 

monumento (figura 7), como uma performance em comemoração à presença de restos mortais 

de homens e mulheres que, além de seus nomes, os nomes de seus escravizadores e as causas 

que os levaram à morte, pouco se sabe. Para além disso, a linguagem da performance representa 

metonimicamente as memórias de todos os negros que vivem ou viveram na cidade, memórias 

que merecem ser comemoradas. Tendo como marco referencial uma data em que, ao fazer 

referência à morte de Zumbi dos Palmares, comemora-se as resistências dos negros contra à 

escravidão no Brasil, em Joinville a comemoração assumiu outro significado. Pelas fontes 

analisadas, pode-se perceber que, nessa cidade, comemorar a “consciência negra” significou 

comemorar a persistência de memórias de grupos subalternos frente a memórias emblemáticas. 

                                                           
172 PASSOS, Joana Célia dos. Ato Simbólico no Cemitério do Imigrante. Joinville, 25 nov. 2009. Disponível 

em: <http://semanadacsnegra.blogspot.com.br/2009/11/ato-simbolico-no-cemiterio-do-imigrante.html>. Acesso 

em: 8 out. 2016. 
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Figura 7 – Homenagem aos negros enterrados no Cemitério do Imigrante durante a terceira edição da Semana da 

Consciência Negra de Joinville, em 2011.   

 

 

Fonte: Fotografia de Fabrizio Motta. In: PARODI, Aline Machado. Negros sepultados no Cemitério dos Imigrantes 

são homenageados. Notícias do Dia, Joinville, 17 nov. 2011. Disponível em: <http://ndonline.com.br/ 

joinville/plural/negros-sepultados-no-cemiterio-dos-imigrantes-sao-homenageados>. Acesso em: 8 out. 2016. 

 

Por ter se fiado em documentos oficiais e, ainda, nas investigações de uma historiadora 

reputada entre pessoas que reivindicam a si uma origem germânica, o significado simbólico do 

cenotáfio não foi contestado de maneira declarada. Pelo contrário, houve a interpretação de que 

as evidências da presença de negros entre os sepultados no cemitério apenas corroboravam as 

narrativas históricas que fizeram crer na superioridade “espiritual” dos imigrantes alemães que 

se estabeleceram em Joinville173. Para alguns dos membros da Sociedade Cultural Alemã de 

Joinville, a aproximação entre católicos e protestantes, assim como entre brancos e negros, em 

um cemitério destinado a “imigrantes”, era prova da presumida disposição dos europeus de 

origem alemã para o convívio pacífico, democrático e humanitário na antiga colônia174. 

A concorrência de usos memoriais dos significados simbólicos atribuídos ao Cemitério 

do Imigrante fica mais evidente na demarcação de diferentes datas a comemorar os vínculos de 

ancestralidade com os mortos ali sepultados. O calendário é desigualmente apropriado enquanto 

vetor de memórias, cabendo, a grupos diferentes, momentos diferentes para ritualizar a gratidão 

para com homens, mulheres e crianças do passado. Enquanto que o dia 9 de março, aniversário 

                                                           
173 Narrativas tais quais a do historiador Apolinário Ternes, a quem “os alemães que para cá vieram (...) pertencem 

à Alemanha mansa e pacífica, dotados de espírito superiormente refinado e, por isso mesmo, culturalmente 

evoluídos”. In: TERNES, Apolinário. História Econômica de Joinville. Joinville: ACIJ, 1986. p. 30. 
174 Em um evento musical ocorrido no Cemitério do Imigrante, pouco depois da alocação do cenotáfio, ouvi um 

discurso do presidente da Sociedade Cultural Alemã de Joinville, Carlos Adauto Virmond Vieira, em que ele dizia 

que o monumento produzido pela Fundação Cultural de Joinville era mais uma prova do quão democráticos foram 

os imigrantes alemães, ao permitirem que, em seu cemitério, fossem enterrados negros livres e escravizados. 
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da cidade, é, costumeiramente, reservado ao uso ritual do cemitério por descendentes de 

imigrantes germânicos, os quais, todos os anos, reiteram o gesto de depositar flores sobre um 

dos túmulos, os negros reivindicam para si o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, 

inserindo, assim, Joinville em uma comemoração de âmbito nacional.  

Ao contrário de outros municípios brasileiros, em Joinville o dia 20 de novembro não é 

feriado175. Em 17 de outubro de 2013, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Joinville, por 

unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária nº 28/2013, apresentado em 19 de fevereiro do mesmo 

ano pelo vereador Dorval Pretti, do Partido Popular Socialista – PPS. A lei aprovada alterava a 

Lei nº 2.576, de 31 de outubro de 1991, que declarou os feriados municipais, de modo a instituir 

o dia 20 de novembro como feriado alusivo ao Dia da Consciência Negra. Para tanto, substituía 

o feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, que já era contemplado por legislação federal. 

Como justificou o vereador, “considerando que cada Município pode instituir até 04 (quatro) 

feriados municipais (...) nada mais justo do que a substituição do Feriado que já é nacional, por 

uma merecida homenagem ao Dia da Consciência Negra”176. Embora sancionada pelo Prefeito 

Udo Döhler, a Lei nº 7.536, decorrente do projeto aprovado na Câmara dos Vereadores, foi alvo 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2013.069910-6, movida por sindicatos patronais 

junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina177. 

Em 17 de novembro, alguns dias antes da data a ser comemorada, o plenário do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, declarar inconstitucional a Lei nº 7.536 

de Joinville, com base no voto do relator do processo, o desembargador Pedro Manoel Abreu. 

De acordo com o desembargador, embora polêmica, a matéria não era nova naquela Corte, já 

que também havia sido objeto de sua relatoria a ação movida pela inconstitucionalidade de lei 

semelhante do município de Florianópolis. Na opinião dele, “é inegável, sob qualquer aspecto, 

                                                           
175 Até o presente momento, o Dia da Consciência Negra é celebrado em 1.045 cidades brasileiras, em alguns casos 

por força de leis municipais e, em outros, de leis estaduais, o que ocorreu em Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato 

Grosso e Rio de Janeiro, onde o dia 20 de novembro é feriado. No caso do Rio Grande do Sul, há lei que celebra 

a data sem, contudo, defini-la como feriado. Em alguns municípios, como Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e 

Joinville, as leis municipais que estipularam o feriado foram barradas judicialmente. Tramita, na Câmara dos 

Deputados, o Projeto de Lei nº 296/2015, do deputado Valmir Assunção (PT/BA), e, no Senado Federal, o Projeto 

de Lei nº 482/2017, do senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), ambos com o propósito de declarar o dia 20 de 

novembro como feriado nacional alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra.   
176 CÂMARA DOS VEREADORES DE JOINVILLE. Projeto de Lei Ordinária nº 28/2013, de autoria do 

vereador Dorval Pretti (PPS). Joinville, 2013. 
177 Ação movida pelas seguintes entidades: Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região – SINDILOJAS; 

Sindicado dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde da Região Norte e Nordeste de Santa Catarina – 

SINDHOSP; Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Norte e Nordeste de Santa Catarina – 

SINCANORTE; Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematográfico do Estado 

de Santa Catarina – SINDIÓPT; Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Joinville; 

Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Santa Catarina – SINDIPETRO SC; e 

Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Carnes Frescas e Derivados de Joinville. 
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a importância da instituição de uma data comemorativa para celebrar a memória daquele líder 

que se tornou símbolo de uma luta contra uma das maiores injustiças praticadas pela 

humanidade, qual seja, a escravatura”, o que, como lembrou, foi contemplado na Lei Federal 

nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência 

Negra. Contudo, quanto ao intento municipal de instituir um feriado, manifestou parecer de que 

essa competência caberia unicamente à União, já que intervinha no direito do trabalho. Em suas 

palavras: “Nem se diga que a instituição de feriados não constitui matéria trabalhista, pois basta 

ver que as empresas, comércio e até o Poder Público são atingidos pelos feriados”. Nos 

argumentos que mobilizou para afastar a suspeita de que agia para desprestigiar a importância 

da data comemorativa, ele enfatizou a importância de uma política de memória que considere 

a escravidão como “crime contra a humanidade”: 

 
Diga-se, ademais, que é direito da população comemorar o fim da escravatura e 

relembrar os heróis da luta contra essa trágica e primitiva prática vivenciada na 

história. A escravidão é uma chaga política que precisa ser expurgada da lembrança 

humana. É um crime contra a humanidade e a proclamação da liberdade e a devolução 

da cidadania efetiva de um povo afrontado é a catarse política que a data histórica 

pode evocar, para que cheguemos a ser respeitados como uma nação civilizada. O que 

não se justifica, porém, é que se institua feriado, sem a observância das competências 

estabelecidas na Carta Federal, posto que a criação de feriados civis resulta de 

competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.178       

 

Enquanto não houver lei federal a respeito, dificilmente o dia 20 de novembro poderá 

vir a ser feriado em Joinville. Contra a iniciativa, compete o poder econômico local, apoiado 

pelo poder judiciário, que manifesta preocupação com os lucros perdidos com mais um feriado 

na cidade. Como medida paliativa, no dia 21 de novembro de 2017, foi sancionada pelo Prefeito 

Udo Döhler a Lei Municipal nº 8.472, que instituiu em Joinville o Mês da Consciência Negra. 

Fruto do Projeto de Lei Ordinária 181/2017, de autoria do vereador Rodrigo Fachini, do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)179, a lei reconheceu a importância simbólica 

das comemorações, reiteradas anualmente em Joinville, para celebrar a “consciência negra”. 

De acordo com o Art. 2º da referida lei, o período entre 28 de outubro e 28 de novembro “será 

dedicado ao desenvolvimento de ações afirmativas, educativas e culturais, visando à 

valorização da História e Cultura Afro-Brasileira, o combate a todas as formas de racismos, 

                                                           
178 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2013.069910-6. 

Requerente: Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região e outros. Requerido: Prefeito Municipal de 

Joinville e outro. Relator: Desembargador Pedro Manoel Abreu. Florianópolis, 17 nov. 2013.  
179 CÂMARA DOS VEREADORES DE JOINVILLE. Projeto de Lei Ordinária nº 181/2017, de autoria do 

vereador Rodrigo Fachini (PMDB). Joinville, 2017. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/ 

portal/render/Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocument&id

=11812831&initialContent=viewer&user=guest>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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intolerâncias e discriminação racial”180. Em meio a conquistas e reveses, os grupos dedicados 

a visibilizar e valorizar a memória da presença negra em Joinville continuam investindo em 

reaberturas do passado para promover políticas públicas de “reparação histórica” e reivindicar 

direitos sobre o conjunto patrimonial da cidade, processo que permanece aberto a novos e 

imprevisíveis desenlaces. 

 

1.7 NÓS DIFÍCEIS DE DESATAR: CONVOCAR AS MEMÓRIAS E TENSIONAR AS 

SENSIBILIDADES  

 

Entre janeiro e fevereiro de 2009, durante a 38º Coletiva de Artistas de Joinville, evento 

promovido anualmente pelo Museu de Arte de Joinville, uma obra do artista Carlos Franzoi181 

certamente não passou despercebida por aqueles que transitaram pelas imediações da Praça da 

Bandeira, na região central de Joinville. Um tecido vermelho, tensionado por múltiplos nós, 

envolveu o Monumento ao Imigrante em uma intervenção artística contemporânea (figura 8). 

A temática daquela edição, “Intervenções Urbanas”, estimulou diversos projetos criativos que 

tomaram a cidade de Joinville como objeto a ser transfigurado artisticamente. 

 

Figura 8 – “Nós em nós – memórias do espaço-tempo”, intervenção artística de Carlos Franzoi apresentada durante 

a 38ª Coletiva dos Artistas de Joinville, entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2009. 

 

 

Fonte: Fotografias de Peninha Machado. Cedidas ao autor. 

                                                           
180 JOINVILLE. Lei Municipal nº 8.472, de 21 de novembro de 2017. Institui o Mês da Consciência Negra no 

Município. Disponível em: <http://leismunicipa.is/atlvc>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
181 Nascido no município catarinense de Taió, em 1969, Carlos Franzoi vive em Joinville desde 1988, onde atua 

como artista visual, arte-educador, performer, curador, ator, diretor e cenógrafo. Entre os anos 2009 e 2012, atuou 

na Fundação Cultural de Joinville como coordenador do Museu de Arte de Joinville (MAJ). Cf. PEDROSO, Néri. 

Coletiva de Artistas de Joinville: construção mínima de memória. Joinville: Sirius AB, 2010.   
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Para os curadores responsáveis, Angélica de Moraes, Fernando Cocchiaralle e Ricardo 

Resende, intervenções urbanas são formas de ressignificar uma cidade por meio da criação de 

espaços expositivos não convencionais. Como explicaram, “uma exposição que pretenda fazer-

se visível na cidade precisa colocar em curto-circuito a sensibilidade entorpecida pelos trajetos 

automatizados do dia-a-dia”. Propunham, então, uma nova leitura do urbano, suscitada por 

elementos destinados a cativar os olhares de públicos que, supostamente, não conseguiriam, por 

si mesmos, perceber o próprio entorno. Haveria, na opinião deles, uma “condição do homem 

urbano contemporâneo” que, pela submissão às tecnologias e à vigilância, “o leva a abstrair-se 

do convívio com o outro e com a comunidade que o circunda e na qual ele deveria se sentir 

inserido. Aturdido por estímulos constantes (celular, publicidade, fluxo do trânsito) ele se isola 

cada vez mais, transformando-se quase em um ser autista”182. 

Tomadas na aparente apatia do cotidiano, as pessoas da cidade foram interpretadas como 

insensíveis ao mundo da arte e, inclusive, alheias ao que acontece na cidade. Caberia, então, ao 

artista provocar uma perturbação sensível: chamar a atenção para facetas da vida urbana que, 

possivelmente, poucos perceberiam se não fossem instigados a isso. Como disse Carlos Franzoi, 

em depoimento concedido à Neri Pedroso, o artista tem um compromisso com questões sociais: 

“Eu tenho um compromisso com a sociedade, tenho uma função como artista que é velar e 

revelar. Só velar não cumpre a função, tenho também que revelar”.183 Revelar à sociedade o 

que cotidianamente lhe era velado parecia ser o desafio lançado aos artistas que intervieram na 

cidade com suas obras apresentadas naquela edição da Coletiva dos Artistas de Joinville. 

Entre jacarés vermelhos infláveis colocados sobre as águas de um rio que corta a cidade, 

o Rio Cachoeira, mendigos performáticos que, ao contrário do esperado, distribuíram dinheiro 

nas ruas, contaminação com cogumelos de parafina em um monumento da cidade dedicado à 

memória dos trabalhadores, dentre outras intervenções artísticas, Carlos Franzoi sobrepôs seus 

“nós” na obra mais proeminente de Fritz Alt. Intitulada pelo artista “Nós em nós – memórias 

do espaço-tempo”, a intervenção recobriu o monumento em uma sucessão de nós, cujo objetivo, 

como explicado no catálogo do evento, era propor “uma releitura” do monumento, recolocando-

o “no espaço-tempo da memória coletiva, individual e histórica”184. Não se tratou de obra única 

e singular, mas de uma criação introduzida pelo artista em uma série de outras obras dele que 

funcionam como esculturas de tecidos enosados. Segundo Néri Pedroso, na série “Nós em Nós” 

                                                           
182 MORAES, Angélica; COCCHIARALLE, Fernando; RESENDE, Ricardo. Mas o que é intervenção urbana? In: 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Catálogo da 38ª Coletiva de Artistas de Joinville. Joinville: 

s/ed., 2009. p. 7 
183 FRANZOI, Carlos apud PEDROSO, 2010. p. 74. 
184 FCJ, Op. cit., p. 12. 
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Franzoi “cria corpos retorcidos capazes de tensionar o público. No espaço, esses objetos 

funcionam como pontos de retenção do olhar, que deslizam por linhas indicadas pelo artista”185. 

Sobrepondo-se à narrativa consagrada pelo monumento, a intervenção de Carlos Franzoi 

sugeriu a possibilidade de retomar o passado em busca de pontos nodais e tensionamentos 

velados pela história que se costuma contar em Joinville. Ao buscar direcionar o olhar para 

algo, aparentemente, pouco visível e quase ilegível aos caminhantes que circulam diariamente 

pelos arredores da praça pública, a intervenção suscitou outras interpretações sobre a narrativa 

monumentalizada. Com seus “pontos de retenção do olhar”, o artista quis insinuar que as nossas 

próprias memórias, tal qual o tecido vermelho sobreposto ao monumento, são entremeadas por 

uma variedade de “nós” que dificultam as tentativas de elaborar interpretações lineares, 

coerentes e bem encadeadas a respeito do passado. Face à narrativa visual um tanto romântica 

e apaziguadora forjada no bronze por Fritz Alt, a intervenção explicitou tensões dissimuladas e 

desilusões em meio a esperanças, lembrando-nos dos “nós” do nosso passado, que nos remete 

a um emaranhado de sentidos e sentimentos que compõem o que somos e o que desejamos ser. 

Os olhos vendados de duas das personagens do conjunto monumental, o imigrante e a criança, 

indicam que o futuro que se anuncia no horizonte permanece encoberto. Afinal, mais que 

outrora, o futuro se mostra imprevisível, sendo difícil sustentar a crença de que seguimos, sem 

vacilar, a dias melhores. 

O que me intriga na intervenção artística é o modo como, na brevidade de sua duração, 

ela provocou um deslocamento da força simbólica do monumento, não mais amparado em sua 

presumida “imanência”, mas sujeito à sua incontornável “iminência”. E, ao fazer isso, expôs o 

esgotamento do poder organizador e conciliador de uma memória emblemática da cidade de 

Joinville, estilhaçada em uma multiplicidade de memórias em disputa e concorrência. Segundo 

Néstor García Canclini, a literatura e a arte, ao valer-se de metáforas ao invés de conceitos para 

dizer algo suscetível a incertezas, “dão ressonância a vozes que procedem de diversos lugares 

da sociedade e as escutam de modos diferentes de outros, fazem com elas algo distinto dos 

discursos políticos, sociológicos ou religiosos”. Para o autor, possivelmente a especificidade da 

arte, mais particularmente da arte contemporânea, “resida nesse modo de dizer que não chega 

a se pronunciar plenamente, nessa iminência de uma revelação”186. A meu ver, a “releitura” que 

propôs Franzoi perturbou uma maneira de ver o monumento como símbolo de heranças e fardos 

do passado da imigração e colonização, permitindo devires interpretativos, ou seja, a iminência 

de futuros imprevisíveis nas atualizações constantes de seus sentidos e significados.       

                                                           
185 PEDROSO, 2010, p. 75. 
186 GARCÍA CANCLINI, 2012. p. 61-62.   
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Além disso, a expressão que nomeia a série artística, “Nós em Nós”, possui uma força 

metafórica que nos convida a pensar. Seriam, os “nós” dos tecidos, uma representação tangível 

de todos os “nós” que embaraçam as tentativas de tramar narrativas a respeito do nosso passado, 

seja um passado que apenas nos pertence, seja um passado público? Significariam, talvez, 

pontos de retenção do olhar que tornam possível a percepção dos fios tensionados que compõem 

a urdidura de uma narrativa histórica? Ou seriam, ainda, uma simbologia dos enlaces que ligam 

nossos percursos individuais a uma história compartilhada em sociedade? 

Para Steve Stern, entre as memórias soltas, elaboradas a partir de nossas experiências 

subjetivas, e as memórias emblemáticas, as molduras sociais que enquadram as recordações, 

estabelecemos pontes. Tais pontes apenas são possíveis a partir de “nós” que funcionam como 

convocadores da memória, “nós” que impõem rupturas em nossos hábitos cotidianos e, ao fazer 

isso, “nos exigem pensar e interpretar as coisas mais conscientemente”. A metáfora, segundo o 

autor, é inspirada no funcionamento do corpo humano:  

 

Pensem um momento no nó que se sente no estômago quando uma pessoa fica muito 

nervosa, o nó na garganta quando de repente algo nos comove, ou o nó dos músculos 

e nervos tensionados que nos gritam a dor e reclamam o alívio depois de submetidos 

a uma atividade abusiva. Se preferem, pensem um momento nos nós positivos: a 

corrente de euforia que sentimos ao chegar a um momento mágico; um momento de 

concentração mental ou artística, de superação física ou desportiva, o amor e a 

compreensão humana que nos leva para fora de nossa normalidade.187 

 

Entre os diferentes “nós convocadores da memória”, Steve Stern destaca três tipos: os 

nós humanos, ou seja, as pessoas que se colocam como porta-vozes das memórias vividas em 

sociedade; os fatos e datas que são lembrados em rituais comemorativos; e os sítios físicos, tais 

quais os monumentos, museus, memoriais e bens tangíveis patrimonializados. Estes últimos, 

embora relacionados diretamente com o passado, só existem enquanto “restos” de outro tempo 

por meio de construções e interpretações no tempo presente. Afinal, “até o ‘resto’ histórico 

original tem quem passar por um processo de interpretação cultural para chegar a ser 

reconhecido como ‘resto’”188. 

Sem dúvida, o Monumento ao Imigrante tem funcionado, ainda, como poderoso “nó” a 

convocar memórias emblemáticas relacionadas à colonização de Joinville por imigrantes 

europeus, marcando no espaço um lugar próprio para lembrar um fato e uma data considerados 

fundantes. Contudo, o monumento também foi pensado como estímulo aos habitantes da cidade 

                                                           
187 STERN, 2000, p. 12. 
188 Ibid., p. 13-14. 
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para que se sentissem pertencentes a uma história pregressa, assumindo a função de nó incitador 

de sensibilidades para com as marcas ainda presentes do passado. 

Por outro lado, os “nós em nós” de Franzoi podem nos remeter aos diferentes “nós” que 

se sobrepuseram ao Monumento ao Imigrante em sua “vida social”, de modo semelhante ao 

que ocorre aos diferentes bens relacionados à história da imigração e colonização em Joinville. 

Usos e apropriações, que supostamente profanaram sua sacralidade patrimonial, imprimiram 

novos “nós” convocadores de memórias e novos estímulos a sensibilidades em relação à 

importância do passado. Além da positividade da memória evocada pelo monumento, outras 

memórias foram performatizadas, muitas das quais, como discutido ao longo deste capítulo, 

significativamente dolorosas. Outras intervenções, principalmente aquelas que colocaram em 

risco a integridade física do monumento, estimularam a pensar sobre a importância das ações 

de proteção, preservação e valorização de bens culturais da cidade. 

 

* * * * * 

 

Ao longo deste capítulo, ative-me a discutir práticas de monumentalização de memórias 

em Joinville, bem como disputas e concorrências quanto às maneiras de interpretar o passado e 

de valer-se de sua força no presente. A partir de alguns casos de estudo, busquei problematizar 

a ideia de patrimônio cultural na interface entre ausências e presenças de outros tempos e de 

outros no tempo. Portanto, focalizei o patrimônio enquanto valor de memória atribuído a alguns 

bens culturais, sejam objetos que materializam e visibilizam percepções intangíveis, sejam 

performances que desvanecem a importância do tangível e “corporificam” a transmissão de 

memórias. Foi possível perceber jogos de saber e poder em “lutas de identificação”, processos 

que levam a balizar posições socioculturais legitimadas pela força atribuída a recortes de 

passados, posições sujeitas a “sobreposições” que recolocam em questão as identidades 

culturais e, por conseguinte, as memórias e os patrimônios da cidade. Sobretudo, a questão que 

quis colocar, e que será retomada nos próximos capítulos sob outros matizes, é que a ideia de 

patrimônio cultural não se limita a um conjunto de bens patrimonializados, mas diz respeito, 

também, aos usos desses bens na vida social. Nesse sentido, a vida do patrimônio está para além 

de sua imanência e, ainda, para além da maneira como é gerido por saberes e práticas 

profissionais, incluindo a historiografia. Um bem patrimonializado é sujeito a usos diversos e 

multifacetados, usos que o sacralizam ou o profanam, que o aceitam ou o rejeitam e que, 

principalmente, o abrem a um devir interpretativo e a novas reconfigurações de memórias e 

identidades que incidem na produção da História do Tempo Presente. 
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A categoria “ordem patrimonial”, neste capítulo, foi desdobrada em “ordem do espaço”, 

nas delimitações de lugares que dão a ver na cidade uma topografia da memória, e em “ordem 

do tempo”, nas configurações narrativas que dão sentido e significado ao decurso entre passado, 

presente e futuro. O valor atribuído a um bem cultural, e ao que ele pode representar em termos 

de memórias e identidades a serem transmitidas ao futuro, delimita simbolicamente o seu lugar 

próprio, lugar que deve conservar-se estável e estático. Organizar e ordenar o espaço exige que 

a cada coisa e a cada pessoa haja um lugar adequado. Porém, no que se refere a bens culturais 

patrimonializados que fazem referência a ausências e presenças de passados, é preciso destacar 

o seu lugar próprio na “ordem do tempo”, ou seja, nas narrativas contadas e recontadas para 

que se possa conhecer histórias e se reconhecer em memórias. Quanto a isso, há uma força 

simbólica que recobre as maneiras pelas quais um bem cultural patrimonializado pode ser visto, 

apropriado e compreendido. Essa força simbólica se manifesta de dois modos: como metonímia, 

ao tomar a parte pelo todo e, assim, representar memórias e identidades de amplas coletividades; 

e como metáfora, ao funcionar como mediador simbólico entre o que se pode ver e tocar e os 

significados implícitos que requerem, do observador, alguma forma de decifração. 

Os percursos da imigração e colonização em Joinville foram, a partir da segunda metade 

do século XX, tematizados em algumas narrativas historiográficas, monumentos e exposições, 

mobilizando diferentes pessoas, grupos e instituições. Essas memórias emblemáticas organizam 

e ordenam um modo de interpretar o passado da cidade, dando ênfase a certos acontecimentos, 

personagens e cenários históricos. Porém, como busquei sinalizar no decorrer do capítulo, essa 

“ordem patrimonial”, em suas diferentes versões, foi submetida a subversões. No cotidiano da 

cidade, outras interpretações do passado e outras vivências no presente se sobrepuseram aos 

lugares próprios ocupados por marcos memoriais, a exemplo do Monumento ao Imigrante. 

Além disso, no que se refere às narrativas evocadas, outras metonímias e outras metáforas se 

mostraram possíveis. 

Ao investigar passados ainda presentes na vida pública em Joinville, passados cujas 

marcas tangíveis foram, em certas situações, subversivamente reapropriadas e reinterpretadas, 

este capítulo mostrou que a etnicidade, enquanto ação identitária que se vale de critérios étnicos, 

é um valor disputado nas reelaborações de histórias e memórias sobre a cidade, disputas que 

reivindicam “enraizamentos” no processo colonizador do século XIX. Até mesmo as iniciativas 

que visaram a confrontar a imagem de “cidade germânica” ou de “cidade alemã”, denunciando 

o quanto sua luminosidade ofuscou a presença de outros grupos que viveram no passado e ainda 

vivem no presente, a chave de leitura se mostrou semelhante: era preciso expor uma cidade que, 

desde seus primórdios, foi cindida pelas diferenças étnicas.  
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Um caminho, dentre outros, para compreender o processo de etnicização do passado de 

Joinville, pode ser trilhado ao investigar ações empreendidas por agentes e instituições que 

atuaram na organização de acervos de bens tangíveis com o intuito de protegê-los e inseri-los 

nas cartografias e narrativas que inventaram o patrimônio cultural da cidade. Ao seguir por esse 

caminho, o próximo capítulo abordará as versões da “ordem patrimonial” em Joinville, a partir 

da segunda metade do século XX, enfatizando relações, nem sempre amistosas, entre 

“profissionais do patrimônio” e o público não especialista que vivencia, de algum modo, o 

patrimônio cultural em seu cotidiano. 

A hipótese que será colocada à prova é a de que os atos e acontecimentos entendidos 

como subversões da “ordem patrimonial”, além de funcionarem como “nós” convocadores de 

memórias e incitadores de sensibilidades em relação às marcas tangíveis do passado, também 

impulsionaram o incremento de equipes especializadas para atuar na defesa do patrimônio 

urbano, suscitando, assim, novas versões da “ordem patrimonial”. Nesse processo, buscou-se 

demarcar valores patrimoniais, em meio a conflitos e disputas por consensos difíceis de serem 

construídos, o que implicou em ações públicas visando a cativar os olhares das pessoas que 

vivem na cidade para esses valores e para os próprios bens culturais, bem como a instituir meios 

para moderar os usos de vestígios do passado, de modo a garantir a sua transmissão ao futuro. 



2 LUGARES (IN)COMUNS: DEMARCAR OS VALORES, CATIVAR OS OLHARES, 

MODERAR OS USOS 

 

 

O patrimônio elabora-se, em cada instante, com base na 

soma de seus objetos, na configuração de suas afinidades 

e na definição de seus horizontes.1 

 

Dominique Poulot 

 

 

Os restos de passados que se foram abrem, nas ruas, 

escapadelas para um outro mundo.2 

 

Michel de Certeau 

 

 

O ato patrimonializador exige a seus agentes autorizados o duplo esforço de estabelecer 

coesões e coerências no espaço e no tempo, de modo a preencher lacunas e a ordenar, da melhor 

maneira possível, uma “comunidade” de bens culturais aos quais se atribui valor e relevância. 

Estima-se, ao chamar a atenção a uma visão de conjunto, que seja possível dar a perceber 

afinidades implícitas na soma explícita de bens culturais muito diversos e, ao primeiro olhar, 

descontínuos entre si, tanto no que se refere aos espaços que ocupam, quanto às temporalidades 

a que remetem. É preciso evitar confusões, o que cobra a tarefa de elaborar e, eventualmente, 

reelaborar cartografias e narrativas do patrimônio cultural. Com isso, busca-se que as afinidades 

“reveladas” entre diferentes bens culturais patrimonializados possa revelar, ainda, afinidades 

entre pessoas diferentes que integrariam “comunidades” às quais, em tese, as ações de proteção 

e preservação patrimonial são endereçadas em primeira instância. Portanto, há investimentos 

em práticas e saberes para estabelecer “lugares comuns”, lugares que possam suscitar consensos 

e representar territórios e memórias supostamente comuns a determinados grupos. Porém, a 

estranheza do patrimônio se instala no cotidiano e persiste nas maneiras díspares e imprevisíveis 

pelas quais os bens culturais são recebidos por indivíduos e inseridos na vida social. Apesar dos 

esforços em direção oposta, o patrimônio cultural segue como um conjunto instável de “lugares 

incomuns”, lugares sujeitos a gestos e relatos incongruentes entre si e de contornos desmedidos, 

o quais, como sugeriu Michel de Certeau, podem abrir “escapadelas para um outro mundo”. 

A tarefa de preencher as lacunas que poderiam desestruturar a coesão e a coerência de 

uma “ordem patrimonial”, tarefa que cabe, em primeiro lugar, a profissionais do patrimônio, 

                                                           
1 POULOT, 2009. p. 15.   
2 CERTEAU, 1996. p. 191.  
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envolve, por um lado, estabelecer uma topografia das narrativas sobre o passado, topografia de 

histórias ou de memórias, conforme a pretensão seja de evocar conhecimentos sobre o passado 

ou reconhecimentos no passado. Assim, a diacronia das narrativas históricas e memoriais pode 

se exprimir na sincronia de lugares a serem protegidos e preservados visando a garantir, dentro 

do possível, a plenitude de uma “comunidade patrimonial”. Por outro lado, preencher as lacunas 

envolve, também, estabelecer estratigrafias temporais do espaço, ou seja, “escavar” camadas 

de temporalidades que se sobrepuseram a um lugar, em sua singularidade própria. Em suma, o 

ato patrimonializador se exprime na ambivalência de espacializar o tempo e de temporalizar o 

espaço. Porém, tais atitudes não funcionam da mesma forma caso se trate da patrimonialização 

de um bem ao qual se atribui valor por sua excepcional raridade ou, ao contrário, por seu vínculo 

a um conjunto cuja presumida harmonia é depreendida da interação com outros bens que, 

isolados, não teriam significativa relevância em cartografias e narrativas patrimoniais. 

De acordo com a socióloga Nathalie Heinich, as últimas décadas do século XX deram 

ensejo a uma “inflação patrimonial” sem precedentes. Para além das explicações teóricas que 

assinalaram uma guinada nas maneiras como as sociedades atuais experienciam a passagem do 

tempo, em um presente que aprecia com mais vigor a presença do passado, essa “inflação” pode 

ser melhor compreendida ao observar de perto as operações e operadores da patrimonialização. 

Para a autora, é preciso prestar atenção nas atividades exercidas por equipes de profissionais 

que atuam diretamente com o patrimônio, equipes que incorporaram diferentes especialidades. 

A nossa compreensão atual sobre o que pode ser, ou não, um patrimônio cultural passou por 

extensões decorrentes dos trabalhos desempenhados por esses profissionais do patrimônio, no 

diálogo sempre tenso com as expectativas de um público não especialista. Em primeiro lugar, 

houve extensão cronológica, ao abrir a patrimonialização a períodos cada vez mais próximos 

ao presente. Em segundo, extensão topográfica, ao propor proteger e preservar, além de bens 

com atributos monumentais, as paisagens de entorno. Em terceiro, uma extensão das categorias, 

ao abarcar “novos patrimônios” relacionados à vida ordinária. E, por último, uma extensão 

conceitual, ao se deslocar da lógica que concentrava esforços apenas na proteção de obras 

únicas e excepcionais à lógica que inclui a proteção de elementos de séries, conjuntos ou 

contextos mais amplos.3 Ainda para a autora, as atribuições de valores a bens culturais podem 

ser agrupadas em dois “regimes” distintos: “o ‘regime de singularidade’ valoriza tudo o que é 

raro, fora do comum, único; enquanto o seu oposto, o ‘regime de comunidade’, valoriza o 

múltiplo, o padrão, o convencional”. Portanto, a ideia de “monumento”, ao referir a artefatos 

                                                           
3 Cf. HEINICH, Nathalie. La fábrica del patrimonio. Apertura y extensión del corpus patrimonial: del gran 

monumento al objeto cotidiano. Apuntes, Bogotá, v. 27, n. 2, p. 8-25, 2014. 
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raros e excepcionais, está fortemente ligada a um “regime de singularidade”. Já a ideia mais 

recente de “patrimônio”, utilizada para estender as ações preservacionistas a bens não 

reconhecidos por uma “monumentalidade”, pertence a um “regime de comunidade”4. 

Essa “inflação patrimonial” envolveu, também, aquilo que o antropólogo Nicolas Adell 

considerou uma “inversão patrimonial”, decorrente de uma “guinada espacial” e uma “guinada 

moral”5. No tempo dos monumentos históricos, entre fins do século XVIII e o início do XX, 

preencher as lacunas patrimoniais implicava estabelecer as continuidades sequenciais do tempo, 

a despeito das descontinuidades no espaço, um espaço “esburacado” e “desfigurado em favor 

da figuração da História”. No período, ganhou relevância a classificação cronológica de objetos 

territorialmente descontextualizados. Tratava-se, conforme o autor, de um patrimônio 

“desgrenhado e constituído por elementos que são colocados fora do lugar, simplesmente 

justapostos, em benefício de determinado curso, de um cenário da História”6. Essa lógica foi 

sensivelmente alterada ao fim do século XX, quando as cartas e convenções internacionais, 

especialmente a Convenção de 2003 sobre o Patrimônio Cultural Imaterial, passaram a 

reivindicar a preservação de um espaço contínuo, a despeito de um “tempo esburacado”. De 

acordo com o autor, isso se deu por duas razões. Em primeiro lugar, “porque o patrimônio 

conheceu uma extensão verdadeiramente geográfica de seu campo, podendo ocupar todos os 

lugares da humanidade”. Em segundo lugar, “porque os objetos patrimoniais, incluindo os 

monumentos, são cada vez mais tão considerados quanto as práticas que eles encadeiam, que 

lhes atravessam, que lhes ‘habitam’, quanto as representações que lhes percorrem”. Isso tem 

relação direta com o espaço, já que impacta uma “área que as políticas e as administrações 

procuram territorializar, cortar, mas que apresentam, na realidade vivida dos atores, contornos 

de uma relativa nitidez”. Ainda nas palavras dele, a extensão desse espaço a ser administrado 

“varia de acordo com a situação que ‘ativa’ o objeto”7. 

                                                           
4 HEINICH, Nathalie. The Making of Cultural Heritage. The Nordic Journal of Aesthetics, Aarhus, p. 119-128, 

n. 40-41, 2010-2011. p. 125. Tradução minha. 
5 Em francês, Nicolas Adell utilizou a palavra renversement, para se referir ao que denominou “le renversement 

patrimonial”, e a palavra tournant, quando mencionou o que considera “le tournant spatial” e “le tournant moral”. 

No texto citado, tradução para o português que integra a obra organizada por Julie Cavignac e Muirakytan K. de 

Macêdo, preferiu-se adotar a palavra “giro” como tradução de ambas as palavras francesas. Enquanto a palavra 

renversement possui um sentido de “inversão” ou, ainda, de “reviravolta”, a palavra tournant se adequaria melhor 

ao sentido de “giro”, ou, para ser mais preciso, ao sentido de “guinada”, tal qual se costuma falar em “guinada 

linguística”. Buscando uma melhor adequação aos sentidos das palavras francesas, preferi traduzir renversement 

como “inversão”, que indica uma completa reviravolta na ordem de como as coisas eram, até então, pensadas. Já 

em relação à palavra tournant, preferi utilizar a tradução “guinada”, opção que aponta para um desvio de curso.      
6 ADELL, Nicolas. Os giros do patrimônio. In: CAVIGNAC, Julie; MACÊDO, Muirakytan K. de (orgs.). Tronco, 

ramos e raízes!: história e patrimônio cultural do Seridó negro. Natal: EDUFRN, 2016. p. 27.   
7 Ibid., p. 29-30.   
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Além da “guinada espacial”, é preciso destacar a “guinada moral”, já que a época atual 

se preocupa com a “reflexividade” de atores sociais no patrimônio. Segundo o autor, a lógica 

dos monumentos históricos mobilizava uma “moral fechada”, isto é, uma moral que “estabelece 

cânones, institui regras de conduta, exerce sobre os indivíduos uma pressão para admitirem o 

Belo e o Bem, fazendo desde a partida dos museus ‘depósitos de valores’”. Entretanto, a lógica 

mais recente admite uma “moral aberta”, uma moral “que se baseia menos na coerção do que 

na atração, no fato de suscitar uma adesão e de criar movimento para obedecer aos princípios 

não fixados em instituições, mas incorporados pelos indivíduos”8. Se a uma moral mais fechada 

cabia o desafio de uma pedagogia cívica por meio do patrimônio, essa moral mais aberta se faz 

pelo envolvimento voluntário de “comunidades” com o patrimônio. Para o autor, “observamos, 

na verdade, a ideia de um patrimônio para todos; ou melhor, de uma solidariedade no 

patrimônio”9. Isso implica atenção à participação de indivíduos e grupos na patrimonialização, 

mesmo que essa participação seja apenas indireta, implícita ou por procuração a representantes 

melhor posicionados junto às instâncias detentoras de poder para dizer o que é ou o que não é 

patrimônio. Supõe-se, desse modo, que “o patrimônio e a patrimonialização se abrem para o 

‘Bem’ das comunidades envolvidas, pois implicadas em todas as fases da operação patrimonial, 

elas não saberiam jogar contra elas próprias”10. Como sintetizou, essa moral “aberta” aposta na 

crença de que “uma ‘vida boa’ seja uma vida com patrimonialidade”11. Consequentemente, um 

mundo no qual cada grupo gostaria de se afirmar, de algum modo, no patrimônio cultural está 

sujeito a disputas, concorrências, tensões e, até mesmo, conflitos nas atribuições de valores a 

bens culturais e nas ativações desses bens enquanto patrimônios a proteger e preservar. 

A partir da primeira década do século XXI, foi possível observar, em relação ao número 

de bens culturais tombados, uma “inflação patrimonial” em Joinville. Até 1996, o munícipio 

contava com apenas três bens tombados na esfera federal: o chamado “Palácio dos Príncipes”, 

o Cemitério Protestante (atualmente conhecido como Cemitério do Imigrante) e um bosque que 

pertenceu ao orquidófilo Adalberto Schmalz12. Naquele ano, três outros bens foram tombados 

por iniciativa do governo do estado de Santa Catarina: a Casa Krüeger, a sede da Sociedade 

                                                           
8 ADELL, 2016, p. 34.   
9 Ibid., p. 36.   
10 Ibid., p. 37.   
11 Ibid., p. 39.   
12 Em 1939, foi tombada a edificação com as denominações “Palácio dos Príncipes de Joinville” e “Palácio do 

Domínio Dona Francisca”, conforme o Processo nº 0161-T-38. O referido bem, que abriga atualmente o Museu 

Nacional de Imigração e Colonização, recebeu a inscrição nº 290 do Livro de Belas Artes e a inscrição nº 149 do 

Livro Histórico. Já em 1962, foi tombado antigo Cemitério Protestante de Joinville, conforme o Processo nº 0659-

T-62 discutido no capítulo anterior. Outro bem foi tombado pelo órgão federal de preservação em 1965, trata-se 

do Bosque situado na Rua Marechal Deodoro, 365, conforme processo nº 0754-T-65. O bosque recebeu a inscrição 

nº 37 do Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 
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Harmonia Lyra e a edificação da antiga Estação Ferroviária13. Em 2001, mais 39 bens foram 

incluídos nessa lista, em sua maioria edificações localizadas na área urbana (à exceção de cinco 

casas rurais construídas em arquitetura enxaimel)14. Já em 2018, os tombamentos estaduais em 

Joinville incidiram sobre bens culturais relacionados ao mundo rural, ocasião em que 17 casas 

localizadas na área rural do município foram incluídas no projeto federal Roteiros Nacionais de 

Imigração15. Também por conta desse projeto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional já havia formalizado, em 2011, o tombamento federal de quatro bens em Joinville: a 

Estação Ferroviária, a Casa Fleith, a Casa Krüeger e a Casa Schwisky (bens anteriormente 

protegidos em âmbito estadual)16. Porém, maior impacto numérico se deu no âmbito da gestão 

municipal que, a partir de 2003, colocou em funcionamento sua própria política de tombamento. 

Até o início de 2018, foram tombados pelo município de Joinville 78 bens imóveis e dois bens 

móveis. Havia, também, cinco bens imóveis registrados no Inventário do Patrimônio Cultural 

de Joinville, mecanismo de proteção instituído por lei em 2011. Permaneciam ainda inconclusos 

os processos de tombamento de 44 edificações, alguns do quais se arrastam há mais de dez 

anos, e os processos de inventariação de nove edificações17. Tudo indica que esse mapa tende 

a ser ampliado, já que a lei que instituiu o Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville 

classificou diferentes níveis de preservação, prevendo, além da possibilidade da preservação 

integral ou parcial de um bem, que o entorno de tais bens também possa ser preservado para 

manter uma “ambiência”18. Abriu-se, então, a possibilidade de proteger imóveis ao lado ou ao 

fundo dos bens inventariados e classificados com preservação integral ou parcial. 

Não obstante, essa é apenas a ponta de um iceberg em águas profundas. Persistiam em 

um cadastro de Unidades de Interesse de Preservação mais de setecentas e cinquenta edificações 

na área urbana e mais de trezentas na área rural, de uma lista que já beirou a marca de duas mil 

edificações no município de Joinville19. Ainda que o cadastro não tenha efeito protetivo legal, 

administrativamente ele funciona como instrumento para barrar destruições de bens que, 

                                                           
13 Tombamentos efetivados pelo Decreto Estadual nº 1.224, de 30 de setembro 1996.      
14 Tombamentos efetivados pelo Decreto Estadual nº 3.461, de 23 de novembro de 2001. 
15 Tombamentos efetivados pelo Ato de Homologação de Tombamento nº 001/2018, de 15 de janeiro de 2018. 
16 Conforme o Processo nº 1.548-T-07. A Casa Krüeger e a Casa Schwisky, foram inscritas no Livro de Belas 

Artes, enquanto a Casa Fleith, além do Livro de Belas Artes, foi inscrita também no Livro Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico e no Livro Histórico. Já a Estação Ferroviária foi inscrita no Livro de Belas Artes e no 

Livro Histórico. 
17 Conforme listagens atualizadas em janeiro de 2018 e fornecidas pela Coordenação de Patrimônio Cultural da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Joinville. 
18 Cf. JOINVILLE. Lei Complementar Municipal nº 363, de 19 de dezembro de 2011. Institui, no âmbito do 

município de Joinville, o Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville – IPCJ, e dá outras providências. 

Disponível em: <http://leismunicipa.is/eigkr>. Acesso em: 6 fev. 2018.   
19 Conforme cadastro atualizado em janeiro de 2018 e fornecido pela Coordenação de Patrimônio Cultural da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Joinville.    
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eventualmente, poderão ser incorporados ao conjunto patrimonial do município, embora ainda 

restem dúvidas quanto a seu valor e relevância. Esse cadastro começou a ser elaborado na 

década de 1980 para identificar bens que possuíam vinculação histórica com a imigração no 

estado de Santa Catarina. No decurso dos anos, foi ampliado pelo trabalho de técnicos do órgão 

municipal de cultura, ainda que algumas baixas tenham sido registradas por decisões técnicas 

ou por demolições sem a autorização devida junto à Prefeitura de Joinville. Para um município 

que ocupa uma área de 1.125,7 Km² e que possui população de 515.288, conforme o último 

censo realizado em 2010, mostra-se expressivo o mapeamento e a quantificação de bens de 

interesse patrimonial20. Levando em conta tombamentos e unidades de interesse de preservação, 

há, aproximadamente, um bem projetado para cada parcela de quatrocentos e trinta habitantes. 

Duas condições foram essenciais para a configuração dessa estatística. Em primeiro lugar, a 

criação, em 1983, de um órgão específico de cultura no âmbito da administração municipal21. 

Em segundo lugar, a criação de um quadro de cargos na estrutura desse órgão e a contratação, 

a partir de 1996, de técnicos aprovados em concurso público para incrementar as equipes que 

atuavam com o patrimônio cultural. 

De acordo com os dados sistematizados no Apêndice A, a maior parte dos tombamentos 

em Joinville foi efetivada já no século XXI, a partir do ano de 2001. Em sua maioria, em torno 

de 80%, os tombamentos se referem a bens imóveis localizados na zona urbana do município. 

Quanto aos bens localizados na zona rural, a sua quase totalidade foi protegida por tombamento 

em âmbito estadual (23 edificações na região do Distrito de Pirabeiraba). No Apêndice B, que 

quantifica a distribuição geográfica dos tombamentos com referência às áreas de abrangência 

das Subprefeituras do Município de Joinville, fica nítida a centralização das ações protetivas 

exercidas por meio do tombamento. Dos 142 bens culturais tombados em Joinville, 104 estão 

localizados na Região Centro/Norte, recorte do território que compreende o núcleo inicial da 

urbanização da cidade a partir da segunda metade do século XIX. Nesse mapa do patrimônio 

cultural, algumas ruas da cidade ganharam destaque: a Rua do Príncipe, com 17 bens tombados 

em sua extensão, a Rua XV de Novembro, com 13 bens, a Rua Getúlio Vargas, com nove bens, 

                                                           
20 Cf. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEPUD). 

Joinville: Cidade em Dados 2017. Joinville, Prefeitura de Joinville, 2017. 
21 A Fundação Cultural de Joinville foi criada pela Lei Municipal nº 1.863, de 23 de abril de 1982. No período 

anterior a essa Lei, as questões relacionadas às políticas culturais na cidade eram responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Cf. JOINVILLE. Lei Municipal nº 1.863, de 23 de abril de 1982. Cria 

a Fundação Cultural de Joinville e dá outras providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/brgjk>. Acesso 

em: 11 out. 2016. Em 2017, a estrutura da Fundação Cultural de Joinville foi incorporada na Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo, conforme reforma administrativa proposta pelo governo do Prefeito Udo Döhler. Cf. Id. Lei 

Municipal nº 8.363, de 25 de janeiro de 2017. Modifica as estruturas administrativas e competências dos órgãos 

da Administração Direta e entidades da Administração Indireta do Município de Joinville, transfere gratificações 

e dá outras providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/pfjiv>. Acesso em: 6 fev. 2018.  
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e as ruas João Colin e Valgas Neves, com oito bens cada uma. Embora seja preciso reconhecer 

a existência de ações de proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural em áreas 

periféricas, sobretudo no que se refere a sítios arqueológicos do tipo sambaqui e, também, a 

bens que integram o cadastro de Unidades de Interesse de Preservação (sujeitos a ações 

protetivas de caráter provisório), salta aos olhos essa concentração de bens tombados na área 

central da cidade. Por mais que os profissionais que atuam no órgão municipal de cultura 

demonstrem o anseio em preencher lacunas e compor um mapa o mais completo possível do 

patrimônio da cidade, fato é que, por ora, tal mapa ainda carece de descentralização.   

       

Figura 9 – Cartaz da campanha publicitária em prol da preservação do patrimônio cultural promovida, em 2008, 

pela Fundação Cultural de Joinville 

 

 

Fonte: Acervo da Coordenação de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

 

Para estabelecer coesão e coerência ao mapeamento do patrimônio cultural em Joinville, 

foi necessário empenho em retóricas que pudessem convencer os cidadãos que, de fato, havia 

territórios e memórias comuns a proteger e preservar. Se, em um primeiro momento, essas 

retóricas convergiram para demarcar territórios revolvidos pela colonização e narrar memórias 

atreladas ao passado de imigrantes europeus e de seus descendentes, ao menos a partir da virada 

para o século XXI, tais retóricas passaram a defender a ideia de “diversidade”, buscando 
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abranger territórios fraturados e memórias múltiplas em uma cidade “cosmopolita”22. Porém, 

desafio maior se mostrou conclamar a população urbana e rural a aderir ao teor dessas retóricas 

e a compartilhar da vontade de proteger e preservar o patrimônio cultural. Com essa intenção, 

a Fundação Cultural de Joinville lançou, em 2008, uma campanha publicitária com o slogan “A 

memória da cidade é como a sua: se você não cuidar, desaparece” (figura 9). Provavelmente 

por conta de uma batalha perdida, a revogação judicial da decisão pelo tombamento de uma 

edificação conhecida como “Casa Amarela” em terreno que acabou cedendo espaço a um 

supermercado e em alerta frente aos debates travados em veículos regionais de comunicação 

midiática por conta do caso23, a campanha publicitária retomava a busca por despertar interesse 

pela causa do patrimônio e, por consequência, pelo cuidado com a “memória da cidade”.  

Não a “Casa Amarela”, mas uma casa azul, cor que predominava na marca do governo 

na gestão de um prefeito do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), foi chamariz do 

cartaz publicitário. Em destaque, uma janela fechada, embora translúcida ao interior da casa e 

aos seus segredos íntimos, simbolizava um modo de acessar o passado ou, mais precisamente, 

a “memória da cidade”. Diferente de outros acessos à cidade e a seu passado, a exemplo do 

portal turístico edificado em 1979 no alto da Rua XV de Novembro para sinalizar a principal 

entrada de Jonville pela BR 101, portal que faz citação da arquitetura enxaimel24, a janela da 

casa azul, ao primeiro olhar, não indicava o predomínio de uma etnicidade alemã. Aliás, a casa 

azul sequer é uma casa existente Joinville, mas uma imagem aleatória escolhida em um banco 

                                                           
22 Em minha dissertação de mestrado, ao abordar a emergência de afirmação de etnicidades suíças e italianas no 

ensejo das comemorações dos 150 anos de Joinville, problematizei discursos que defendiam a ideia de uma cidade 

“cosmopolita”. Como sugeri: “O cosmopolitismo joinvilense, tal como defendido nos tempos das comemorações 

do Sesquicentenário de Joinville, não tinha por intenção incentivar encontros culturais que escapassem aos limites 

definidos pelos traços próprios às identidades étnicas. Outras maneiras de ser e estar no mundo, como os 

pertencimentos sexuais, geracionais, profissionais, dentre outros, não faziam parte da diversidade cultural 

propalada pelos festejos. Além do mais, outras maneiras de vivenciar as etnicidades, maneiras transgressoras dos 

padrões definidos pela maioria dos membros, não eram aceitas. Desta foram, acabou-se por construir um espelho 

pelo qual se buscou o reflexo de imagens bastante otimistas, nas quais se procurava desviar da crítica de si 

próprios”. In: MACHADO, 2009, p. 155.  
23 A referida “Casa Amarela” fazia parte de um conjunto de 16 imóveis que ocupavam um terreno comprado pelo 

Grupo Angeloni, dos quais 11 estavam no cadastro de Unidades de Interesse de Preservação da Fundação Cultural 

de Joinville. Duas edificações geraram mais controvérsias, a “Casa Amarela” e o “Bar Tigre”. Por decisão da 

Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município, a “Casa Amarela” foi 

tombada em maio de 2007. Contudo, Marco Tebaldi, à época prefeito de Joinville, se valeu de sua prerrogativa de 

chefe do executivo municipal para não assinar o decreto de tombamento. O caso foi levado ao Ministério Público 

Federal e, em junho de 2008, o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública, Carlos Adilson Silva, revogou a decisão pelo 

tombamento. Em 2 de julho de 2008, a edificação foi demolida. Sobre o caso ver: MACHADO, 2009; DIAS, 2016. 
24 Como discuti anteriormente: “Este ‘portal’ (...) tenta servir como uma inimaginável passagem entre dois 

diferentes tempos da cidade de Joinville: um tempo pretérito, cujo cotidiano era marcado por uma vida tranquila 

de pequena província atravessada por costumeiras práticas socioculturais inspiradas no ausente lugar de onde 

partiram os imigrantes do século XIX, e um tempo presente, extremamente agitado pelos intensos fluxos 

contemporâneos, em que uma economia imagética torna este olhar sobre o passado um atrativo rentável ao 

desenvolvimento do município”. In: MACHADO, Op. cit., p. 76. 
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de imagens para compor a criação publicitária25. Trata-se, portanto, de metáfora visual que 

instiga a imaginar o patrimônio como uma “janela” por onde é possível conhecer alguns 

momentos do passado e se reconhecer na “memória da cidade”.  

A mensagem do cartaz se complementava com imagens de outras edificações, estas sim 

escolhidas em meio à miscelânea de bens que compõem o conjunto patrimonial de Joinville. 

De cima a baixo e da esquerda à direita, são identificáveis as seguintes edificações: a casa 

localizada à Rua Max Colin, nº 888, cujo processo de tombamento municipal iniciado em 2005 

foi concluído em 2018; o “Palácio dos Príncipes”, tombado na esfera federal em 1939; a casa 

localizada à Rua Santos, nº 63, antiga região portuária, registrada em 2016 no Inventário do 

Patrimônio Cultural de Joinville; a edificação conhecida como “Palacete Schlemm”, a casa 

onde residiu a família do político Procópio Gomes de Oliveira e a antiga Farmácia Minancora, 

edificações tombadas em 2001 na esfera estadual; além da casa enxaimel com feições rurais 

localizada na Rua Colon, nº 1.275, edificação que consta no Cadastro de Unidades de Interesse 

de Preservação. Ainda é possível observar nas fotografias parcialmente encobertas a copa de 

uma das palmeiras da Alameda Brüstlein, um detalhe da edificação anexa ao “Palácio dos 

Príncipes” onde funcionou a administração do Domínio Dona Francisca e uma das janelas da 

casa enxaimel da Rua Colon. Referências emblemáticas da cidade não ficaram de fora, como, 

por exemplo, o “Palácio dos Príncipes”, edificação que, desde a década de 1960, abriga o Museu 

Nacional de Imigração e Colonização. Porém, a campanha não se ateve a tais referências. A 

ideia foi dar a ver um patrimônio diverso que, embora remetesse ao passado da imigração e 

colonização, pudesse incluir indicativos de outros grupos que tiveram lugar na história da 

cidade. Entre as imagens elencadas, há, por exemplo, referências à presença de famílias de 

origem brasileira que tiveram proeminência no cenário político local, caso da família Oliveira, 

a presença de imigrantes não germânicos, como o farmacêutico português Eduardo Augusto 

Gonçalves que se instalou em Joinville em 1912 e desenvolveu a pomada Minancora, assim 

como o passado de uma região portuária às margens do hoje poluído Rio Cachoeira. Além disso, 

o cartaz aludia à colaboração das esferas federal, estadual e municipal na preservação do 

patrimônio cultural, já que trazia exemplos de bens protegidos ou em vias de serem protegidos 

por essas instâncias. Por certo, a “diversidade” sugerida limitou-se a bens de “pedra e cal” (ou 

de tijolo e madeira, em relação à casa enxaimel) e, em sua maioria, atrelados às trajetórias das 

elites locais, sem dar vazão à “intangibilidade” do patrimônio cultural e relevo a histórias e 

memórias de pessoas comuns e a seus bens culturais. Porém, chama a atenção a vontade de 

                                                           
25 Informação confirmada pelas historiadoras Dietlind Clara Rothert e Valéria König Esteves da Coordenação de 

Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Joinville.    
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expor a imagem de uma cidade mais diversa do que a imaginada em décadas anteriores, ou seja, 

a que remetia a uma cidade de imigrantes laboriosos que teriam edificado no sul do Brasil uma 

“pequena Alemanha”. Isso vinha ao encontro do desafio, assumido pelos profissionais do 

patrimônio do órgão municipal de cultural, de estender as cartografias e narrativas da cidade a 

territórios e memórias de diferentes grupos que convivem em Joinville, desfaio que ainda está 

longe de cumprir satisfatoriamente o seu desígnio. 

Ao vincular o patrimônio à “memória da cidade”, memória que, tal como pressuposto, 

funcionaria de modo similar à memória individual e exigiria, a cada um, os mesmos cuidados, 

buscou-se adesões simbólicas e afetivas ao ideal da campanha. A intenção foi instituir um painel 

que suscitasse reconhecimentos no passado por meio de “lugares comuns”. Ocorre que, ao fazer 

isso, a mensagem da campanha induz a uma confusão entre os vestígios do passado que podem, 

eventualmente, evocar memórias na cidade e a existência, propriamente dita, de “uma memória 

da cidade”, fundo comum à memória de cada um. Sem dúvida, os bens escolhidos representam, 

a muitas pessoas, um valor de memória, cumprindo a função de “memória cultural” da cidade, 

no sentido empregado por Jan Assmann26. Porém, isso apenas se mostra possível quando são 

estabelecidos vínculos de identificação cultural, algo que não existe na imanência daquelas 

edificações, mas, sim, no que pode vir a ocorrer com elas na vida social, ou seja, em sua 

iminência. É neste aspecto que a questão se complica, pois é pouco factível que um bem tenha 

o poder de suscitar identificações comuns reconhecidas por toda a população da cidade. Prova 

disso são os esforços, reiteradamente renovados, para congregar adesões à causa da 

patrimonialização e empatias pelos valores atribuídos ao patrimônio. Mais plausível seria ter-

se valido de expressões pluralizadas: “memórias da cidade” ou, ainda, “memórias na cidade”. 

Tomar-se-ia, assim, a cidade não apenas como objeto de rememorações e comemorações, mas, 

também, como cenário aberto a elaborações e reelaborações de diversas narrativas de memórias. 

O nexo determinista entre patrimônio e memória atrelou as lacunas no mapeamento do 

patrimônio da cidade à possibilidade de esquecimentos. Como indica a borracha azul no cartaz, 

seria necessário evitar uma espécie de amnésia coletiva causada pelo apagamento da “memória 

da cidade”. A metáfora da “borracha” expressa bem o quanto as retóricas da patrimonialização 

são, em certa medida, obcecadas com as lacunas que se interpõem à “ordem patrimonial”, sejam 

lacunas no espaço (as destruições de bens culturais), sejam lacunas no tempo (o apagamento da 

memória da cidade). Sobretudo na contemporaneidade, face à “guinada espacial” das políticas 

patrimoniais, essas retóricas interpretam o esquecimento público como consequência direta de 

                                                           
26 Cf. ASSMANN, 2016.    
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desaparecimentos de bens culturais que compunham, na interação com outros, “comunidades”. 

Essa relação, entretanto, não é tão direta como se imagina. As metamorfoses no espaço vivido 

podem tanto levar a esquecimentos quanto a reavivamentos de memórias, em rememorações 

pessoais ou em comemorações públicas. Mas, então, o que se perde com a destruição de bens 

culturais? A resposta a essa pergunta não é simples, tampouco unívoca. Ao investigar operações 

e operadores da patrimonialização, é possível perceber como diferentes sujeitos, em diferentes 

circunstâncias, elaboram sentidos diversos à batalha contra as lacunas na “ordem patrimonial”. 

Este capítulo aborda uma história de atos de patrimonialização na cidade de Joinville, a 

partir da segunda metade do século XX, tendo como objetivo problematizar os diálogos, em 

regra difíceis, entre as ações de profissionais do patrimônio e os valores, olhares e gestos de 

públicos não especialistas na área. Ao longo do percurso, serão trazidos exemplos de atos e 

acontecimentos que subverteram, mesmo que momentaneamente, uma determinada versão da 

“ordem patrimonial” em Joinville, expandindo os limites da patrimonialização. 

Antes de prosseguir, duas constatações, um tanto triviais, precisam ser feitas. A primeira 

delas é a de que nem tudo o que, potencialmente, poderia ser considerado patrimônio cultural 

por determinado grupo, acaba reconhecido desse modo nas diferentes esferas do poder público. 

Há um espaço liminar, nem sempre transposto no terreno das políticas culturais, que separa o 

patrimonializável do patrimonializado. Isso equivale a dizer que, em meio a uma constelação 

relativamente extensa de bens e práticas culturais que representam valores, ideias e interesses 

de diferentes grupos sociais, apenas uma parte acaba por ser ativada enquanto patrimônio. Para 

o antropólogo Llorenç Prats, a “ativação patrimonial” depende, fundamentalmente, dos poderes 

políticos, os quais buscam legitimar-se por intermédio de negociações com os valores culturais 

compartilhados em sociedade. A ativação do patrimônio, mais que sua valorização, tem a ver 

com discursos que implicam: seleção (escolha de elementos destacados da variedade de bens e 

práticas culturais), ordenação (cartografias e narrativas que dão coesão e coerência ao conjunto) 

e interpretação (restrição da polissemia possível e oferecimento de sentidos e significados)27. 

Esses discursos são reforçados pelo poder econômico, pelos interesses acadêmicos e, sobretudo, 

pelos saberes e habilidades dos profissionais do patrimônio. 

A segunda constatação, derivada da primeira, é a de que as ações de patrimonialização, 

ao ativarem determinados bens culturais enquanto patrimônios, enquadram um conjunto restrito 

de cartografias e narrativas que lhes conferem sentido, relevância e valor, deixando de lado 

outras interpretações possíveis sobre o passado e o presente. Tais cartografias e narrativas, ao 

                                                           
27 Cf. PRATS, Llorenç. Concepto y gestión del patrimonio local. Cuadernos de Antropologia Social, Buenos 

Aires, n. 21, ene./jul. 2005 p. 17-35. Tradução minha. 
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prescreverem “modos de usar” e, ainda, “modos de olhar”, limitam o que pode ser considerado 

aceitável em termos de práticas patrimoniais. Os momentos de ativação patrimonial são, então, 

momentos de elaboração e reelaboração de “discursos autorizados”. Segundo a antropóloga 

Laurajane Smith, tais discursos voltam-se a “objetos materiais, sítios, lugares e/ou paisagens 

esteticamente agradáveis que as atuais gerações ‘devem’ cuidar, proteger e reverenciar”. Estas 

devem comprometer-se em transmitir o patrimônio às futuras gerações “para a sua ‘educação’, 

e para forjar um sentido de identidade comum com base no passado”28. Daí decorrem algumas 

consequências: determinadas pessoas são alçadas a porta-vozes legítimos do passado e, logo, 

reconhecidas com competência técnica e autoridade simbólica para gerir a transmissão da 

herança; o patrimônio passa, então, a ser entendido como intrinsecamente valioso, demandando 

cuidados especiais; e, o que é mais perverso, o público do patrimônio acaba por ser identificado 

em situação de presumida passividade e ignorância. Embora o patrimônio seja exposto a olhares 

distintos, acredita-se que esses olhares possam ser educados para receber, acriticamente, um 

conjunto de mensagens elaboradas por especialistas. O patrimônio é definido, assim, não como 

um “processo ou experiência ativa”, mas como coisa ou lugar ao qual “os visitantes são levados 

e sobre o qual são instruídos, porém, sem serem convidados a se envolver mais ativamente”29. 

Essas constatações nos levam a considerar que, para além dos bens patrimonializados, 

aqueles oficialmente reconhecidos e interpretados, há patrimônios em potencial, que transpõem 

os limites restritivos das ações patrimonializadoras e integram “patrimonialidades”. Há um 

universo de saberes, práticas e sensibilidades que excede a patrimonialização, o que nos incita 

a pensar de outras maneiras a questão na contemporaneidade. O termo “patrimonialidade”, 

conforme o historiador Dominique Poulot, designa “a modalidade sensível de uma experiência 

do passado, articulada com uma organização do saber (...) capaz de autentificá-lo”. Ainda 

segundo o autor, “uma primeira patrimonialidade encontra-se na relação íntima ou secreta de 

um proprietário ou de usufrutuários em diferentes níveis, de especialistas ou de iniciados (...) 

com determinados objetos, lugares e monumentos”. Na história das ações de patrimonialização 

no Ocidente, segundo o autor a Nação foi alçada a “objeto por excelência da patrimonialidade”, 

servindo de “quadro de interpretação de qualquer objeto do passado”30. A patrimonialidade, 

portanto, pode ser entendida como o enquadramento simbólico e sensível que permite e legitima 

                                                           
28 SMITH, Laurajane. Uses of Heritage. London and New York: Routledge, 2006. p. 29. Tradução minha. 
29 Ibid., p. 31. 
30 POULOT, 2009, p. 28. Tomo como referência, ainda, a noção de “literariedade” utilizada pelo filósofo Tzevetan 

Todorov ao abordar a “poética estrutural”. A ele, a análise de uma obra literária deveria interrogar as propriedades 

do discurso literário, indo além da literatura real para compreender a literatura possível. Nessa abordagem, “o texto 

particular não será senão um exemplo que permite descrever as propriedades da literariedade”. In: TODOROV, 

Tzvetan. A Poética Estrutural. In: ______. Estruturalismo e Poética. São Paulo: Cultrix, 1976. p. 16. 
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atos patrimonializadores. Trata-se de algo que excede o conjunto de bens e práticas que foram 

ativados como patrimônio, incluindo outras possibilidades patrimoniais, aquilo que poderia ser 

patrimônio, mas ainda não é e, talvez, nunca seja. Nesse sentido, o conceito abre espaço para 

pensar sobre usos e interpretações que extrapolam e desconcertam cartografias e narrativas 

patrimoniais consolidadas. 

Uma história que problematize as “patrimonialidades” permite compreender melhor as 

experiências sociais, tanto de profissionais do patrimônio como do público não especialista, que 

excedem os processos de ativação patrimonial, dando a ver múltiplas maneiras de vivenciar o 

patrimônio e de sensibilizar-se pela presença do passado. Ao buscar conhecer patrimônios em 

potencial, bem como outras possíveis cartografias e narrativas patrimoniais, podemos perceber 

movimentações sociais que tensionam as coesões e coerências da “ordem patrimonial”. 

Buscando problematizar versões da “ordem patrimonial” em Joinville, neste capítulo 

são abordados diferentes momentos em que instituições públicas da cidade e profissionais do 

patrimônio se envolveram em ações que visaram a organizar acervos de bens tangíveis que 

viriam a ser reconhecidos como patrimônio cultural. A partir da segunda metade do século XX, 

houve iniciativas diversas para dar forma a uma ideia de patrimônio cultural em Joinville, o que 

implicou em ações para demarcar valores patrimoniais, cativar os olhares do público para esses 

valores e para os próprios bens culturais patrimonializados, assim como instituir mecanismos 

para moderar os usos possíveis desses bens.  

Na primeira parte do capítulo, são analisados os debates intelectuais e os jogos políticos, 

em âmbito nacional, regional e local, que permitiram a criação, em 1957, de um “museu 

nacional” em Joinville. O Museu Nacional de Imigração e Colonização foi criado para coletar 

um acervo de documentos e objetos a respeito das diferentes correntes imigratórias destinadas 

ao sul do Brasil, acervo que se acreditava em risco de desaparecer, e desenvolver pesquisas a 

partir de variadas disciplinas científicas. Esse objetivo ambicioso acabou não se concretizando 

em sua plenitude e, atualmente, o teor da lei que criou a instituição é retomado por profissionais 

que lá atuam para invocar uma ideia de “diversidade”. Por isso, busco estabelecer conexões 

ainda não exploradas pela historiografia e interpretar os motivos que, possivelmente, levaram 

alguns intelectuais e políticos a se envolver na criação e funcionamento dessa instituição, que 

é marco importante para pensar a construção de determinadas versões sobre o passado da cidade 

e seu patrimônio. Dialogo, sobretudo, com os sentidos da ideia de “diversidade”. 

Em seguida, na segunda parte, um bem cultural em particular, a Alameda Brüstlein, ou 

Rua das Palmeiras, como ficou conhecida, é o mote para uma discussão a respeito de como, na 

cidade, uma “retórica da perda” – que no caso das palmeiras assume o tom de uma “retórica da 
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morte” – foi articulada a uma “retórica moral” na tentativa de implementar o mecanismo do 

tombamento em âmbito municipal. Os momentos de ativação patrimonial e de intervenção 

urbanística na Alameda Brüstlein foram atravessados por práticas e discursos que, por um lado, 

alertaram aos riscos quanto à transmissão do bem cultural ao futuro e, por outro, presumiram 

que toda a população da cidade já reconhecia seus valores patrimoniais. Embora esforços sejam 

envidados para que a alameda sirva de espelho em cujo reflexo todos os joinvilenses possam se 

reconhecer, alguns indícios sobre seus usos demonstram as trincas nesse espelho patrimonial31. 

Tendo em vista a profissionalização do trabalho com o patrimônio em Joinville a partir 

da década de 1990, a terceira parte do capítulo problematiza esse processo em diálogo com as 

narrativas elaboradas em entrevistas orais concedidas por duas das mais antigas servidoras do 

órgão municipal de cultura: a historiadora Dietlinde Clara Rother e a restauradora Gessonia 

Leite de Andrade Carrasco. As entrevistas suscitaram a percepção de que elas, ao narrarem suas 

histórias de vida vinculadas ao trabalho com o patrimônio, aproximaram a “ilusão biográfica” 

da “ilusão patrimonial”. Dito de outro modo, a ilusória coesão e coerência de uma vida se 

misturou à ilusória coesão e coerência daquilo que se considera o patrimônio cultural da cidade 

de Joinville. Além disso, as entrevistas dão ensejo um debate sobre os impasses no caminho 

que liga “educação patrimonial” e “participação cidadã” nas políticas patrimoniais. 

A quarta parte do capítulo, baseada na análise e interpretação de documentos anexados 

aos processos de tombamentos em âmbito municipal, problematiza alguns casos em que a 

palavra “vandalismo” foi utilizada por profissionais do patrimônio, internos e externos ao órgão 

municipal de cultura, e por proprietários de imóveis tombados ou em vias de serem tombados. 

Discute-se como se elaborou uma fronteira simbólica entre aqueles considerados “nós 

joinvilenses” e seus “outros”. Os documentos apontam que a palavra “vandalismo” serve para 

rotular apenas certos tipos de usos “impróprios” do patrimônio e não outros. Consideram-se 

“vândalas” as pessoas inomináveis que, ocasionalmente, habitam alguns lugares tidos por 

“abandonados”, os “estranhos” que ousam transgredir os limites da propriedade privada. 

Por fim, retoma-se a metáfora da “janela” de modo a sugerir que o patrimônio cultural 

funciona como janelas para um outro mundo, tanto para um outro mundo do passado, que pode 

ser lido nos vestígios que perduraram, como para um outro mundo que nos é contemporâneo, 

                                                           
31 Algumas discussões a respeito da patrimonialização da Alameda Brüstlein, com foco no seu uso “espetacular” 

e na sua transformação em imagem emblemática da cidade de Joinville, foram publicadas anteriormente em dois 

capítulos de livros: MACHADO, Diego Finder. The margins of the spectacle: subversive appropriation of cultural 

heritage in a contemporary city. In: ETHIER, Guillaume (dir.). Le spectacle du patrimoine. Québec: Press de 

l’Université du Québec, 2017; Id. Vistas para uma cidade imaginada. In: GONÇALVES, Janice (org.). Patrimônio 

imaginado: fotografia e patrimônio cultural. São Leopoldo: Oikos, 2017.    
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um mundo à parte em zonas sombrias da cidade onde “estranhos” deixaram e ainda continuam 

a deixar suas marcas. 

 

2.1 REESCREVER A HISTÓRIA E REIMAGINAR A NAÇÃO: UM MUSEU PARA 

RECORDAR OS ENSAIOS DE COLONIZAÇÃO EUROPEIA NO SUL DO BRASIL   

 

No dia 9 de fevereiro de 2015, o site MigraMundo publicou uma entrevista concedida 

pelo historiador Dilney Cunha, naquela ocasião coordenador do Museu Nacional de Imigração 

e Colonização de Joinville. Ao responder as perguntas que lhe foram dirigidas, o historiador 

abordou os desafios que a instituição vinha enfrentando para se adequar aos preceitos da “nova 

museologia”. Nas palavras dele, “conceitos como diversidade cultural, educação patrimonial, 

participação comunitária, transformação social, acessibilidade, gestão democrática passaram a 

nortear as ações institucionais”. O principal enfrentamento era a própria trajetória do museu 

que, embora criado em 1957 com o intuito de “tratar das memórias do processo imigratório e 

de colonização no sul do Brasil”, acabou adotando uma perspectiva “tradicionalista”. Como ele 

explicou, “essa concepção preocupou-se em constituir um tipo de museu no qual estivessem 

retratadas sobretudo as memórias de um determinado grupo ou etnia, qual seja, o dos imigrantes 

germânicos pioneiros que construíram a cidade”, além da ênfase às “famílias tradicionais e mais 

abastadas que constituíram a elite da antiga Colônia Dona Francisca, atual Joinville”. A questão 

era particularmente premente a ele, um historiador que dedicou anos a investigar a presença de 

imigrantes suíços na colonização da cidade e que se envolveu, em 2000, em acalorada polêmica 

com o historiador Apolinário Ternes a respeito das interpretações sobre os primeiros anos da 

Colônia Dona Francisca e o enaltecimento de um único grupo étnico, os alemães32. Além disso, 

na entrevista Dilney Cunha ressaltou a necessidade de estender o recorte cronológico abordado 

pela instituição, manifestando opinião de que “um museu que trate da temática migratória deve 

ser um espaço de discussão de questões contemporâneas, incluindo aí principalmente, é claro, 

aquelas relacionadas aos deslocamentos, às migrações humanas”. Nesse sentido, caberia uma 

guinada na função social do museu, tornando-o espaço destinado à “promoção da cidadania, do 

respeito à diversidade cultural, de combate ao racismo e à xenofobia, da representação dos 

diferentes grupos sociais e de acolhimento de novos migrantes”. Com relação a esses “novos 

migrantes”, ele destacou, ainda, o desenvolvimento de projetos com a intenção de aproximar 

imigrantes haitianos do museu, população que buscou refúgio na cidade após o terremoto de 

                                                           
32 Cf. CUNHA, 2003. A respeito da polêmica com o historiador Apolinário Ternes, às vésperas das comemorações 

dos 150 anos de Joinville, ver: MACHADO, 2009. 
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alta magnitude que destruiu grande parte do Haiti em 2010. Para ele, essas ações serviriam para 

“embasar uma nova museografia”, o que, possivelmente, refletiria em “futuras exposições”33.    

O que chama a atenção na entrevista de Dilney Cunha é o modo como ele vinculou as 

mudanças planejadas para o futuro do museu ao passado de sua criação, em 1957, e o desígnio 

inicial que ainda estaria por ser cumprido. O Museu Nacional de Imigração e Colonização foi 

criado pela Lei Federal nº 3.188, sancionada pelo presidente da república Juscelino Kubitschek 

em 2 de julho de 1957, para, de acordo com o Art. 1º, o “recolhimento de todos os objetos que 

recordam a imigração no sul do país, e também os documentos e publicações atinentes à 

mesma”34. Segundo a historiadora Elaine Cristina Machado, que atua no setor educativo do 

museu, houve a “ressignificação dos propósitos de criação”, pois a instituição acabou por deixar 

“em segundo plano as problematizações acerca da formação de colônias e da imigração no Sul 

do país”, voltando-se apenas a “um exercício reprodutivo e explicativo da formação da colônia 

Dona Francisca e, posteriormente da cidade de Joinville”35. Na mesma obra, a historiadora 

Letícia Nedel afirmou que, a despeito do objetivo disposto em lei de “tratar de uma diversidade 

de culturas imigrantes a serem estudadas por um quadro efetivo de pesquisadores”, esse museu 

acabou por tratar “basicamente, se não exclusivamente, da cultura teuto-imigrante traduzida 

como história de Joinville”36. Em artigo em coautoria com a socióloga Eleide Abril Gordon 

Findlay, eu havia chegado a conclusão semelhante, sugerindo que, “sob a ótica da lei de criação 

do Museu, essa instituição em momento algum constituiu-se como um ‘Museu Nacional’”. Tal 

conclusão se embasou na constatação de que o museu sempre atuou na “afirmação distintiva da 

identidade cultural germânica, relegando, inclusive, a um plano secundário as diversidades 

culturais dos diferentes grupos étnicos que permearam a própria história da colonização 

joinvilense”37. Embora sejam abundantes as evidências de que o Museu Nacional de Imigração 

e Colonização acabou restringindo suas narrativas museográficas à história de Joinville e, mais 

precisamente, à história da imigração e colonização alemã na Colônia Dona Francisca, resta 

                                                           
33 MIGRAMUNDO. Museu Nacional de Joinville vive transição para discutir o passado e o presente das 

migrações. 9 fev. 2015. Disponível em: <http://migramundo.com/museu-nacional-de-joinville-vive-transicao-

para-discutir-o-passado-e-o-presente-das-migracoes/>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
34 BRASIL. Lei nº 3.188, de 2 de julho de 1957. Cria o Museu Nacional de Imigração e Colonização na cidade 

de Joinville, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/ 

legin/fed/lei/1950-1959/lei-3188-2-julho-1957-354763-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 11 fev. 2018.  
35 MACHADO, Elaine Cristina. Entre inquietações e provocações: desafios da educação patrimonial no Museu 

Nacional de Imigração e Colonização – MNIC. In: ______ (org.). Além do que se vê: um museu para a cidade? 

Curitiba: Lisegraff, 2013. p. 108. 
36 NEDEL, Letícia. As coisas e seus lugares: colecionamentos e ressignificação de objetos no Museu Nacional de 

Imigração e Colonização de Joinville. In: MACHADO, Elaine Cristina (org.). Além do que se vê: um museu para 

a cidade? Curitiba: Lisegraff, 2013. p. 138. 
37 MACHADO, Diego Finder; FINDLAY, Eleide Abril Gordon. Memórias estilhaçadas: as (re)leituras de um 

museu histórico na “Cidade do Trabalho”. Tempos Acadêmicos, Criciúma, n. 3, p. 43-62, 2005. p. 51.  
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ainda perguntar: É possível, de fato, localizar nas intenções que condicionaram a formulação 

da lei de criação do museu um apelo à afirmação de uma “diversidade de culturas imigrantes”? 

Ou, ao invés, há nessa busca de um desígnio do passado ainda por ser cumprido a evocação de 

demandas do presente face a uma nova versão da “ordem patrimonial” na cidade? 

Embora instituído por lei federal, o Museu Nacional de Imigração e Colonização nunca 

foi administrado pelo órgão federal de preservação, o atual Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, tampouco pelo Instituto Brasileiro de Museus, que, após 2009, ficou com a 

incumbência de gerir os museus federais e implementar políticas museológicas no país. Depois 

da aprovação de sua lei de criação, as providências indispensáveis ao efetivo funcionamento do 

museu preocuparam Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do órgão federal de preservação. 

Em carta ao ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado da Gama, de 2 de agosto de 1957, 

ele solicitou que fosse designado um especialista, “autorizado nas matérias relacionadas com 

os objetivos do museu”, para elaborar um plano indicando medidas a serem tomadas. Como ele 

lembrou, por força do Art. 2º da Lei 3.188 caberia ao Ministério da Educação e Cultura “tomar 

todas providências necessárias para concretizar as determinações, excessivamente vagas, no 

sentido de organizar o Museu Nacional de Imigração”, incluindo a constituição de um acervo 

de objetos, documentos e publicações relacionados com a imigração no sul do país38. A solução 

posteriormente encontrada foi um convênio firmado entre o Ministério da Educação e Cultura 

e a Prefeitura de Joinville para a organização, instalação e funcionamento do museu. O referido 

convênio, assinado em 28 de novembro de 1961 pelo ministro da educação e cultura, Antônio 

de Oliveira Brito, e pelo prefeito de Joinville, Helmut Ernesto Fallgatter, detalhou competências 

a ambas as partes. À Prefeitura de Joinville caberia fornecer mão de obra e materiais para os 

serviços de instalação do museu; prover a instituição com servidores necessários à guarda e 

conservação do acervo até que o quadro de pessoal fosse preenchido com servidores federais; 

atender às necessidades de manutenção; coletar peças para o acervo “de valor histórico, artístico 

e documental”; além de prover as despesas necessárias a tais compromissos, mediante recursos 

próprios e suplementações financeiras da União. Já ao Ministério da Educação e Cultura caberia 

elaborar os projetos e prover as despesas para o reparo e adaptação do edifício sede; cooperar 

financeiramente com a Prefeitura de Joinville; selecionar a parte do acervo que seria destinada 

à exposição permanente; prestar assistência técnica às finalidades da instituição, “inclusive a 

                                                           
38 A referida carta foi anexada ao processo de tombamento do “Palácio dos Príncipes”, edificação sede do Museu 

Nacional de Imigração e Colonização. In: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL (IPHAN). Processo de Tombamento Federal n º 161-T-38: Palácio dos Príncipes de Joinville, 

Santa Catarina. Brasília, IPHAN, 1938. p. 14.   



140 

 

elaboração e divulgação de estudos sociológicos, históricos, etnográficos e etnológicos com 

base no material recebido”; além de elaborar regulamento para o funcionamento do museu39. 

Como o Ministério da Educação e Cultura nunca proveu a instituição com servidores 

públicos federais, sua gestão e funcionamento ficou a cargo de uma comissão de voluntários 

presidida, entre 1961 e 1967, pelo historiador Carlos Ficker, seguido pelo empresário Carlos 

Frederico Adolfo Schneider, que exerceu simbolicamente a função até a sua morte em 201540. 

Em suas diferentes formações, a comissão reuniu majoritariamente representantes de famílias 

de descendentes dos imigrantes europeus que colonizaram a cidade, o que acabou por dar o tom 

na seleção dos objetos e documentos que foram incorporados ao acervo da instituição, bem 

como na elaboração das narrativas históricas que foram privilegiadas41. Segundo Letícia Nedel, 

a Comissão balizou “o sentido da história passível de ser contada nas exposições”. Além disso, 

“foi ela quem definiu o tempo referencial dos objetos a recolher (a segunda metade do século 

XIX e a primeira metade do XX) e os contornos de uma cultura germânica concebida como 

‘originária’ em Joinville”42. Porém, é preciso dizer que, ao menos no período inicial, alguns dos 

membros da comissão manifestaram a vontade de que o museu pudesse vir a ser, pela temática 

abordada, um “museu nacional”. Estimava-se que o museu iria incorporar acervos relacionados 

a diferentes correntes imigratórias destinadas ao sul do Brasil, não apenas dos imigrantes locais. 

                                                           
39 BRASIL. Convênio para a organização, instalação e funcionamento do Museu Nacional de Imigração e 

Colonização. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, Seção I, Parte I, 22 mar. 1962. p. 337. Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/2727950/pg-45-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-22-03-1962/pdfVi 

ew>. Acesso em: 11 fev. 2018.  
40 Essa característica incomum, de museu criado por lei federal e gerido por uma municipalidade, gerou algumas 

confusões em trabalhos que investigaram a história das políticas federais de preservação no Brasil. De acordo com 

a historiadora Silvana Rubino, a guiar-se pela sua lei de criação, o Museu Nacional de Imigração e Colonização 

“traz junto com novos personagens dignos de salvaguarda, novas disciplinas para abordá-los”. Para ela, a criação 

desse museu marcou “um novo período do SPHAN, menos patriótico e mais investigador a respeito de ancestrais 

virtuais do brasileiro, que antes, no período de Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, não poderiam ser incluídos”. 

In: RUBINO, 1991, p. 156-157. Já na opinião da historiadora Márcia Regina Romeiro Chuva, atenta à abrangência 

prevista na lei de criação, “este museu simbolizava a política desenvolvimentista de JK, e teve como finalidade 

recolher todos os objetos que recordassem a imigração no Sul do país e documentos e publicações afins”. In: 

CHUVA, 2009, p. 193. Ocorre que, além de nunca ter sido um museu assumido pelo órgão federal de preservação, 

ele sequer foi criado por iniciativa do executivo federal, mas por projeto de lei apresentado por um deputado federal 

da União Democrática Nacional – UDN, partido de oposição, como será discutido adiante. 
41 De acordo com o historiador Apolinário Ternes, a primeira composição da Comissão do Museu Nacional de 

Imigração e Colonização contou com os seguintes membros: Carlos Ficker (presidente), Jurgen Jacobs Puls 

(secretário), Max Paulo Keller, Adolfo Bernardo Schneider, Kurt Rosemberger, Hilda Ana Krisch, Helga Scmidt 

e Jaroslau Pesch. Em 1965, Edith Wetzel e Ingo Jordan integraram a comissão, ao passo que neste mesmo ano 

Adolfo Bernardo Schneider deixou a comissão por desavenças com Carlos Ficker. Já em 1968, Carlos Frederico 

Adolfo Schneider integraria a comissão para substituir Carlos Ficker na presidência. Ainda neste ano, foram 

nomeados para comissão pelo prefeito Nilson Bender os seguintes membros: Horst Wippel, Nany Carsten Keller 

e Florinda Kasting. Durante os seus anos de atividade, a comissão contou com a participação de outros membros. 

Cf. TERNES, Apolinário. Os voluntários da cultura. Joinville: Partners, 2010. 
42 NEDEL, 2013, p. 139. 
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Em artigo publicado no jornal A Notícia, em 23 de abril de 1961, o professor Jurgen 

Jacobs Puls informou que o museu a ser constituído em Joinville não seria “uma instituição 

unicamente destinada ao acolhimento dos objetos que se relacionam com a história joinvilense, 

mas também daqueles oriundos de gente de outras correntes imigratórias vindas para o Brasil”. 

Segundo ele, “em primeiro plano, é óbvio, estará a imigração alemã, a mais antiga do País e em 

seguida serão incluídas aquelas de outras etnias, vindas posteriormente”43. A obviedade a qual 

ele se referia desconsiderava a presença portuguesa no Brasil, presença que, possivelmente, ele 

não entendia como resultado de processo imigratório. Mesmo ao ater-se ao período posterior à 

abertura dos portos do país em 1808, por ordem de D. João VI, a afirmação deixava de lado a 

colônia de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, fundada por imigrantes suíços em 1818. De acordo 

com a antropóloga Giralda Seyferth, o primeiro núcleo colonial ocupado por imigrantes 

alemães no Brasil foi fundado em 1824, a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul44. 

Não obstante, assegurar prioridade à imigração alemã vinha ao encontro da pretensão de dar 

destaque à Joinville no mapa das rotas imigratórias destinada ao sul do Brasil no século XIX.  

Por acolher um museu “nacional”, Joinville deveria, na opinião de Jurgen Jacobs Puls, 

“estar cônscia da imensa responsabilidade assumida e a ser observada com seriedade deveras 

apreciável”. Para tanto, seria imprescindível a “participação unânime e incondicional de todos 

os joinvilenses, sejam de estirpes antigas ou de permanência recente nesta cidade”. Na opinião 

dele: “Ninguém deve excluir-se e fugir à participação em tão grandiosa obra. Há muito o que 

fazer para que o Museu Nacional de Imigração e Colonização seja dotado da devida repercussão 

e importância”. Tal participação, como ele elucidou, se daria, sobretudo, na oferta de dádivas 

para compor o acervo do futuro museu: 

 

Em primeiro plano, é necessário que todos os joinvilenses ofereçam ao museu aquilo 

que esteja guardado, há longos anos, em armários e nos sótãos, assim como em outros 

lugares mais, e que pode possuir importância para estudos especializados. A oferta 

pode ser definitiva ou, então, passageira para que sejam feitos os devidos registros, 

além de eventualmente necessárias imitações. Vale a pena mencionar que a oferta 

definitiva vem a ser a atitude mais nobre, embora nem sempre ser fácil o 

desprendimento de coisas acalantadas e cuidadas decênios a fio. Observe-se, todavia, 

que esses objetos terão cuidados bem melhores, estarão em mãos de técnicos e, 

outrossim, cumprirão papel de destaque para com a coletividade e a pátria. Também 

não deve ser esquecido que então estarão sob os olhos das gerações novas, 

constituindo exemplos inspiradores para atitudes e feitos éticos e de valor.45 
 

                                                           
43 PULS, Jurgen Jacobs. Museu: importante centro cultural. A Notícia, Joinville, 23 abr. 1961. p. 2. 
44 Cf. SEYFERTH, Giralda. Imigração e cultura no Brasil. Brasília: UNB, 1990. 
45 PULS, Op. cit., p. 2. 
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Portanto, o desafio de dar concretude à instalação de um “museu nacional” em Joinville 

demandaria o envolvimento de “todos os joinvilenses”, independendo do tempo de residência 

na cidade. Porém, a participação se limitaria, principalmente, à doação de objetos e documentos 

para compor o acervo da instituição, os quais, como dá a entender Jurgen Jacobs Puls, seriam 

mais bem tratados e interpretados por especialistas, com o objetivo de transmitir uma herança 

de “feitos éticos e de valor” às futuras gerações. Assim, a adesão requisitada não se estenderia 

à atribuição de valores patrimoniais aos objetos e documentos coletados, tampouco à sua efetiva 

“ativação patrimonial”, tarefas de competência exclusivamente técnica, mas somente à atitude 

altruísta de doar algo de si a uma “grandiosa obra” pelo bem da coletividade e da pátria. Tais 

objetos e documentos, descontextualizados de seus vínculos íntimos com memórias pessoais e 

familiares, iriam preencher algumas lacunas na cronologia da “ordem patrimonial” estabelecida 

pela instituição museológica. Algo que chama a atenção é que, apesar do anúncio de um museu 

de abrangência nacional e da chamada à participação de joinvilenses de permanência recente 

na cidade, certo é que apenas as famílias mais “tradicionais” teriam algo a oferecer que, de fato, 

pudesse vir a ser qualificado com “importância para estudos especializados”. Disso decorreu 

que, por questões ideológicas e operacionais, a abrangência temática do museu acabou restrita 

ao passado da imigração e colonização alemã ao longo dos primeiros cem anos de Joinville.    

Outro membro da Comissão, o historiador Adolfo Bernardo Schneider, também redigiu 

um artigo para o jornal A Notícia, publicado em 26 de agosto de 1961, para explicar ao público 

leitor como seria o Museu Nacional de Imigração e Colonização, em vias de ser instalado em 

Joinville. Segundo ele, “todo e qualquer Museu visa guardar coisas e objetos no seu estado 

possivelmente original, sem lhe mudar absolutamente nada. Um Museu, por conseguinte, é uma 

Coleção, podendo ser de objetos históricos, de objetos de Arte, de Armamentos, etc. etc.” Como 

opinou, o Museu Nacional de Imigração e Colonização não seria propriamente um museu 

histórico, mas, a exemplo do Museu Imperial de Petrópolis, um museu especializado:  

 

Reuniremos aqui dados e fatos, além de Coleções de objetos e de documentos 

relacionados com a IMIGRAÇÃO e dentro deste programa, daremos realce, 

naturalmente, à História de Joinville, pois a Fundação de Joinville e como se fez e 

cresceu a Cidade dos Príncipes, a Cidade das Flores, a Manchester Catarinense, para 

ser o que hoje é, não deixa de ser um objeto dos mais dignos, não somente para nós 

joinvilenses, mas também e principalmente para todos os estudiosos da História do 

Brasil, no referido setor. Urge pois que seja instalado o Museu.46 

 

Para o historiador, a função primordial de um museu é reunir objetos e documentos para 

serem preservados em sua autenticidade, tarefa que seria empreendida pela comissão à frente 

                                                           
46 SCHNEIDER, Adolfo Bernardo. Museu de Imigração de Joinville. A Notícia, Joinville, 26 ago. 1961. 
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do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Esse museu, embora tivesse foco principal na 

história de Joinville, não se restringiria a isso. Seria um museu especializado na temática da 

imigração, em atenção àquilo que foi disposto em sua lei de criação. Além de abordar a história 

local, ao museu caberia o objetivo mais amplo de elaborar e divulgar “estudos sociológicos, 

históricos, etnográficos e etnológicos com base no material recolhido”47. Porém, o que se pode 

depreender das palavras de Adolfo Bernardo Schneider é que o museu viria a ser “nacional” 

justamente por dar ênfase à história de Joinville, história que era um objeto “digno” a estudiosos 

da História do Brasil. Portanto, para ele a história local não era contraponto à história nacional, 

mas um ponto de observação relevante para interpretar a história da imigração e da colonização. 

À frente do processo de composição do acervo do museu, esteve, na fase inicial, Carlos 

Ficker, historiador de origem alemã, nascido em Leipzig em 1916, que viveu em Joinville de 

1955 até sua morte, em 1974. Em função da elaboração de sua obra sobre a história de Joinville, 

ele deu grande importância à reunião de documentos escritos relacionados aos primeiros anos 

da Colônia Dona Francisca48. Em 1965, Adolfo Bernardo Schneider denunciou Carlos Ficker 

aos membros da Comissão do Museu Nacional de Imigração e Colonização, alegando que este 

teria se apropriado de maneira indevida de parte significativa do acervo documental adquirido 

para a instituição. Por esse motivo, em 25 de maio de 1965, Adolfo Bernardo Schneider enviou 

uma carta solicitando o seu desligamento definitivo da Comissão49. Os embates pela custódia 

dessa documentação motivaram a criação do Arquivo Histórico de Joinville, em 1972, 

instituição inicialmente dirigida pelo próprio Adolfo Bernardo Schneider. A questão somente 

foi resolvida após a morte de Carlos Ficker, com a compra de seu espólio documental pela 

Prefeitura de Joinville no fim da década de 197050.  

                                                           
47 BRASIL, 1957.  
48 Cf. FICKER, 2008.  
49 A carta de Adolfo Bernardo Schneider foi lida em reunião da Comissão do Museu Nacional de Imigração e 

Colonização, realizada no dia 25 de maio de 1965. Conforme consta em ata: “Reuniu-se a Comissão do Museu a 

fim de resolver sobre o afastamento definitivo do Sr. Adolfo Bernardo Schneider do quadro de membros da 

Comissão do Museu, uma vez que continua acusando vários membros da Comissão do Museu, inclusive o próprio 

Sr. Prefeito Municipal, em cartas dirigidas a estes, apesar de que em reunião de 13 de setembro de 1963, em forma 

de declaração, tinha prometido abster-se, para o futuro, de idênticas acusações, declarando que, devido à má 

interpretação e falta de conhecimento, acusou os membros da Comissão e lamentando de ter usado estes termos. 

Apresentou o Sr. Prefeito Municipal, então, uma carta do Sr. Adolfo Bernardo Schneider, recebida apenas algumas 

horas antes, em que este pede a sua demissão de componente da Comissão do Museu, pedido este que foi 

devidamente apreciado e aceito por unanimidade em caráter definitivo e irrevogável, devendo ser feita a devida 

comunicação”. In: COMISSÃO DO MUSEU NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO. Livro de Atas 

da Comissão do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Joinville, v. 1, 3 abr. 1961/19 ago. 1986. p. 27. 
50 Segundo a historiadora Janice Gonçalves, “os embates em torno da posse da documentação do Domínio Dona 

Francisca ajudariam a compreender, portanto, porque tais documentos foram tão enfática e detalhadamente 

relacionados como integrantes do acervo do Arquivo Histórico de Joinville, na lei que o criou”. In: GONÇALVES, 

2006, p. 237. 
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Apesar das expectativas iniciais, o Museu Nacional de Imigração e Colonização sempre 

apresentou dificuldades para avançar além das narrativas a respeito do processo colonizador de 

Joinville. Inclusive, isso foi reconhecido por Carlos Frederico Adolfo Schneider, citado em 

matéria publicada no jornal A Notícia, em 25 de abril de 1986. Segundo ele, o insuficiente apoio 

financeiro por parte do governo federal atravancava iniciativas para a ampliação do museu: 

“Embora o Museu seja federal, devido ao seu reduzido espaço dá uma impressão regionalista. 

Ele deveria, isto sim, comportar todas as raízes imigratórias”.51 Em reunião do dia 3 de fevereiro 

de 1975, a Comissão do Museu chegou a aprovar mudança no nome da instituição, trocando o 

Nacional por Regional ou Municipal, desconhecendo, obviamente, que não teriam competência 

para isso, pois somente o legislativo federal poderia alterar o texto da lei52.  

Ao que tudo indica, a entrevista concedida em 2015 por Dilney Cunha reverberava a 

vontade de superar as limitações do museu em abordar a diversidade de culturas imigrantes na 

história brasileira, incluindo as imigrações mais recentes. Porém, curiosa é a retomada do teor 

da lei de criação do museu para embasar o argumento. Mas, afinal, quais interesses estiveram 

em jogo na tramitação do projeto que deu forma e conteúdo à lei de criação do Museu Nacional 

de Imigração e Colonização? No horizonte dos legisladores envolvidos na redação e apreciação 

do projeto de lei havia interesse em “reimaginar” uma nação culturalmente mais diversa? 

A criação do Museu Nacional de Imigração e Colonização começou a ser discutida na 

Câmara dos Deputados em 1949, quando, em 2 de junho daquele ano, Max Tavares d’Amaral, 

deputado pela União Democrática Nacional – UDN, apresentou o Projeto de Lei nº 390. A 

proposta inicial tinha por objetivo criar um museu para o “recolhimento e guarda de todos os 

documentos, relíquias e objetos que testemunhem e recordem a imigração e colonização não-

lusitanas” no estado de Santa Catarina. A ideia de “sul do país” só foi incorporada anos depois, 

no percurso de tramitação do projeto no legislativo federal. Para abrigar o museu, foi prevista 

a autorização para desapropriação ou aquisição do “edifício mandado construir naquela cidade 

catarinense pelos príncipes de Joinville, pertencente atualmente aos seus herdeiros ou 

sucessores, conhecido pelo nome ‘Palácio do Príncipe’”53. Apesar dos pareceres favoráveis na 

Comissão de Educação e Cultura e na Comissão de Imigração, Colonização e Naturalização, 

                                                           
51 ROMERO, Juan Rodrigues. Museu de Imigração é pouco visitado por joinvilenses. A Notícia, 25 abr. 1986. p. 

12. 
52 Como consta em ata, a sugestão foi dada por Alcides Buss, então assessor cultural do Departamento de Cultura, 

Turismo e Esportes de Joinville, e contou com apoio unânime de todos os membros da Comissão. In: COMISSÃO 

DO MUSEU NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO, 3 abr. 1961/19 ago. 1986, p. 67. 
53 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 390, de autoria do deputado Max Tavares d’Amaral 

(UDN). Cria o Museu Nacional de Imigração e Colonização na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina e dá 

outras providências. Rio de Janeiro, 1949. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 

tramitacao?idProposicao=176150>. Aceso em: 17 fev. 2017. p. 8. 
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por não ter havido um pronunciamento oficial do Ministério da Fazenda, solicitado na Comissão 

de Finanças, o projeto foi arquivado ao fim da legislatura, em 1950.  

O tema voltou à tona quando, em 4 de maio de 1953, o deputado Plácido Olympio de 

Oliveira, também da UDN e ex-prefeito de Joinville, apresentou o Projeto de Lei nº 3.055, que, 

como ele mesmo reconheceu, era a “repetição” do projeto de Max Tavares d’Amaral. De fato, 

a justificativa do projeto anterior foi integralmente citada, entres aspas. Contudo, uma pequena 

alteração na redação da lei proposta se mostra intrigante. Para Plácido Olympio de Oliveira, ao 

museu caberia recolher e guardar, além de acervos relacionados à imigração não lusitana em 

Santa Catarina, “os documentos e objetos desses imigrantes, dos serviços prestados ao Brasil”54. 

Portanto, ele buscou dar ênfase à contribuição dos imigrantes à nação brasileira, detalhe que 

não pode ser subestimado. O projeto recebeu parecer favorável na Comissão de Educação e 

Cultura, que propôs uma redação substitutiva com vistas a ampliar a abrangência do museu para 

o “sul do país”. Na Comissão de Finanças, também favorável, foram sugeridas emendas quanto 

à supressão do artigo que fixava preço para desapropriar a edificação que viria a abrigar o museu 

e de parte do artigo que estipulava prazo de regulamentação. Diante de duas propostas 

diferentes de alteração, o projeto voltou à análise na Comissão de Educação e Cultura, que 

propôs uma redação que atendia a ambas. Entretanto, o projeto de lei não entrou na pauta de 

votação em plenário, sendo também arquivado em 1954, ao fim daquela legislatura. Coube a 

outro deputado udenista solicitar o desarquivamento do projeto. Em 3 de agosto de 1956, a 

retomada das discussões foi demandada por Afonso Arinos de Melo Franco, por sinal primo de 

Rodrigo Melo Franco de Andrade e membro do conselho consultivo do órgão federal de 

preservação, onde atuou entre os anos de 1938 e 1987. O projeto foi submetido ainda mais uma 

vez à Comissão de Educação e Cultura, recebendo, igualmente, um parecer favorável. 

Aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto seguiu ao Senado Federal em 6 de 

dezembro de 1956, onde foi convertido em Projeto de Lei da Câmara nº 390. Por ter aprovado 

o projeto sem alterações na redação original, em 19 de junho de 1957 o Senado Federal enviou 

a lei para sanção do presidente Juscelino Kubistchek, o que ocorreu em 2 de julho55.               

                                                           
54 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 3.055, de autoria do deputado Plácido Olympio de 

Oliveira (UDN). Cria o Museu Nacional de Imigração e Colonização na cidade de Joinville, Estado de Santa 

Catarina e dá outras providências. Rio de Janeiro, 1953. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes 

Web/fichadetramitacao?idProposicao=209221>. Aceso em: 17 fev. 2017. p. 11. 
55 Os historiadores Apolinário Ternes e Letícia Nedel mencionaram que a criação do Museu se deu por conta de 

projeto de lei de autoria do deputado federal Max Tavares d’Amaral, projeto que foi reapresentado pelo deputado 

federal joinvilenses Plácido Olympio de Oliveira. Porém, fica evidente que não tiveram acesso aos dossiês relativos 

a esses projetos de lei, já que ambos afirmaram que a proposta de Max Tavares d’Amaral foi ampliada por Plácido 

Olympio de Oliveira, quando, pelo que consta na documentação, ele se limitou a citar, entre aspas, a justificativa 

do projeto anterior e fez pequenas alterações na redação da lei proposta. Cf. TERNES, 2010; NEDEL, 2013.   
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Autor do projeto de lei original, Max Tavares d’Amaral nasceu em 1906 no município 

catarinense de Itajaí. Após bacharelar-se em Direito em 1930, pela Faculdade de Direito de São 

Paulo, atuou como advogado em Rio do Sul e Blumenau, cidade onde se estabeleceu em 1938. 

Em 1941, ao casar-se com Isolde Hering, filha do empresário Curt Hering, ele passou a ocupar 

a posição de diretor na indústria de vestuário da família, a Cia. Hering. Segundo a historiadora 

Méri Frotscher, ele teve participação importante durante a Campanha de Nacionalização, sendo 

“um dos principais representantes de parcelas das elites industriais de Blumenau, no contato 

com as autoridades do Exército e do Executivo estadual, nos assuntos tocantes à nacionalização 

de algumas entidades associativas de Blumenau”56. Tinha em vista, sobretudo, os interesses da 

própria família. Eleito em 1945, atuou como deputado federal entre os anos de 1946 e 1950. No 

cargo político, ele se envolveu na polêmica ocasionada após a publicação, em março de 1949, 

do artigo “Olhos Azuis” na revista O Cruzeiro, de Rachel de Queiroz. Para a escritora cearense, 

os habitantes da “zona alemã” dos estados do Sul, principalmente no Vale do Itajaí57, além de 

não poderem ser considerados brasileiros apropriadamente, representavam perigo à segurança 

nacional58. Conforme Méri Frotscher, Max Tavares d’Amaral se valeu da tribuna da Câmara 

dos Deputados para criticar o artigo: “Após desqualificar a autora como pessoa não competente 

para analisar o assunto, afirma que o assunto precisaria ser analisado seriamente e ‘a fundo’ por 

um grande sociólogo, para ajudar o governo a tomar medidas ‘adequadas’ à ‘assimilação 

cultural’”.59 É interessante notar que a polêmica ocorreu poucos meses antes de o deputado 

apresentar seu projeto para a criação do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Muito 

provavelmente, a proposição veio em resposta ao artigo de Rachel de Queiroz, no sentido de 

criar uma instituição onde, de fato, a “assimilação cultural” de imigrantes em Santa Catarina 

poderia vir a ser estudada a sério por especialistas versados no assunto.     

                                                           
56 FROTSCHER, Méri. Da celebração da etnicidade teuto-brasileira à afirmação da brasilidade: ações e 

discursos das elites locais na esfera pública de Blumenau (1920-1950). Florianópolis, 2003. Tese (Doutorado em 

História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina. p. 165.    
57 A mesoregião do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, inclui quatro microrregiões (Blumenau, Itajaí, Ituporanga e 

Rio do Sul) e 54 municípios, sendo Blumenau o mais populoso, com 309.214 habitantes, conforme censo de 2010.    
58 No texto, Rachel de Queiroz manifestou opinião de que “nem parecem olhos de brasileiros aqueles olhos azuis 

com que nos fitam as gentes de certas zonas do sul”. Nas palavras dela: “Quem anda pela chamada ‘zona alemã’ 

dos estados do sul, e especialmente pelo vale do Itajaí, em Santa Catarina, a sensação que tem é de estar em país 

estrangeiro, e país estrangeiro inamistoso. E essa sensação nos é transmitida não só pela cor do cabelo e o dos 

olhos dos habitantes, não só pelos nomes que ostentam nas placas das lojas e dos consultórios, não só pelo estilo 

arquitetônico; é, antes e acima de tudo, pela fala daquela gente. O brasileiro do vale do Itajaí quando fala a língua 

nacional, fala-a como um estrangeiro”. Mais adiante no artigo, ela apontou o perigo que, ao ver dela, isso poderia 

representar: “Se há, pois, quisto racial ainda em plena exuberância é aquele. Aquilo não é Brasil, ou se o é, é Brasil 

transviado, Brasil em mãos alheias. Vivem os seus habitantes como se fora em terras da Europa, e o pouco amor 

que reina entre as cidades nacionais e alemãs é evidente e alarmante”. In: QUEIROZ, Rachel de. Olhos Azuis. O 

Cruzeiro, v. XXI, n. 22, 19 mar. 1949. p. 114. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/003581/63570>. 

Acesso em: 15 fev. 2018. 
59 FROTSCHER, Op. cit., p. 246.    
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Um ano antes, ele já havia se envolvido em polêmica com intelectuais que pesquisavam 

a história do estado de Santa Catarina. Durante o Primeiro Congresso de História Catarinense, 

realizado em Florianópolis entre os dias 5 e 12 de outubro de 1948, Max Tavares d’Amaral 

apresentou o trabalho “Contribuição à história da colonização alemã do Vale do Itajaí”, o qual 

destoou significativamente no evento que comemorava o bicentenário da colonização açoriana 

em Santa Catarina. De acordo com a historiadora Maria Bernadete Ramos Flores, o congresso 

sinalizou “mudanças históricas que clamavam pela criação de um novo homem-habitante do 

litoral catarinense”60. Foi um momento de virada, no sentido de valorizar a presença de 

açorianos no povoamento do estado, presença até então interpretada negativamente, já que os 

açorianos, comparados a outros imigrantes europeus, eram vistos como “indolentes” e 

“incapazes”. Ainda conforme a historiadora, para a maioria dos intelectuais que estiveram à 

frente da organização do congresso, a exemplo do historiador Oswaldo Rodrigues Cabral61, era 

preciso valorizar o litoral catarinense de modo a possibilitar “a esta região definir-se como 

portadora da história de Santa Catarina, papel que vinha perdendo para outros núcleos de 

povoamento do Estado”62.      

Os pontos mais controversos do trabalho apresentado por Max Tavares d’Amaral diziam 

respeito à afirmação da superioridade dos imigrantes alemães, sobretudo no aspecto econômico 

e na disposição sem igual para o trabalho, em comparação aos portugueses que se estabeleceram 

no estado, os quais ele não considerava colonos estrangeiros, mas povoadores. Em seu texto, 

publicado com ressalvas nos anais do congresso, ele insinuou críticas aos intentos da Campanha 

de Nacionalização empreendida no estado durante o governo de Getúlio Vargas: “Querer que a 

tradição nessas zonas de colonização estrangeira seja a luso-brasileira, quer se trate de núcleos 

                                                           
60 FLORES, Maria Bernadete Ramos. A farra do boi: palavras, sentidos, ficções. Florianópolis: UFSC, 1997. p. 

124.    
61 Oswaldo Rodrigues Cabral, médico de formação, publicou em 1937, na coleção “Brasiliana” da Companhia 

Editora Nacional, a obra “Santa Catharina (História – Evolução)”, na qual desvalorizou o papel assumido pelos 

açorianos na história do estado. De acordo com a historiadora Janice Gonçalves, “ali, os colonos açorianos eram 

signos de fracasso: apontados como incapazes para a agricultura e avessos a qualquer tipo de trabalho braçal, por 

preconceito ao trabalho manual (em geral realizado por escravos), seriam responsáveis, juntamente com o governo 

(...) pelo insucesso dessa tentativa de colonização”. Outra realidade havia sido a de regiões colonizadas por alemães 

e italianos, mais afeitos ao trabalho. Contudo, com a publicação na revista Cultura Política, em setembro de 1941, 

do texto “A vitória da colonização açoriana em Santa Catarina”, o historiador mudou o tom de seu discurso, 

valorizando a contribuição “cultural” da colonização açoriana, a despeito de seu fracasso econômico. Ainda 

segundo Janice Gonçalves: “Nas páginas de Cultura Política, Oswaldo Cabral tentou demonstrar o equívoco da 

ideia de uma Santa Catarina ‘estrangeira’, marcadamente alemã ou mesmo italiana. A ‘alma’ do povo catarinense, 

sua índole (seus elementos, enfim, supostamente permanentes) afinavam-se com os elementos integrantes da 

‘alma’ do ‘povo brasileiro’, os caracteres do ‘espírito nacional’, alicerçados na herança portuguesa (...). A região 

de Santa Catarina, respeitadas as particularidades de sua trajetória (no passado ‘cronológico’), integrava-se (via 

passado ‘imemorial’) à unidade da Nação”. Argumentos semelhantes foram utilizados no texto “Os açorianos”, 

apresentado por ele no Primeiro Congresso de História Catarinense, em 1948. In: GONÇALVES, 2006, p. 57-60.     
62 FLORES, Op. cit., p. 124.    
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de imigração alemã, italiana, polonesa ou de outra qualquer nacionalidade, é desconhecer as 

regras que presidem à formação de um povo”. Embora, segundo ele, com o passar dos anos a 

cultura luso-brasileira, por ser “mais forte”, acabaria absorvendo “por osmose” as diferenças 

culturais das regiões colonizadas por outros europeus, “verdade é também, que essa absorção 

não é, nem será nunca, absoluta”63. O discurso ficou ainda mais contundente quando ele buscou 

explicar o sucesso da colonização no Vale do Itajaí. Na visão dele, algumas razões deveriam 

ser levadas em conta: a natureza geográfica do Vale do Itajaí, entre a Serra do Mar e o Atlântico; 

a administração da Colônia, sob comando do Dr. Hermann Blumenau; a organização social, 

centrada no regime de pequena propriedade; a proibição do trabalho escravo e a consequente 

valorização do trabalho livre; o espírito providente e empreendedor dos alemães, o que 

impulsionou a industrialização; uma suposta “harmonia” nas relações entre patrões e 

empregados; e, ainda, o aspecto cultural mais “civilizado” dos imigrantes e seus descendentes. 

Os argumentos poderiam ter gerado ínfima polêmica se não estivessem fundamentados na 

comparação à “inferioridade” da presença luso-brasileira no estado. Na opinião do autor, a 

colonização do Vale do Itajaí teve como princípio “a dignificação do trabalho, qualquer que ele 

seja, contanto que honesto”, ao contrário do “fenômeno que se nota no meio luso-brasileiro, 

também, em Santa Catarina, do pendor para as profissões puramente intelectuais”64. A suposta 

disposição incansável dos imigrantes alemães para o trabalho se distinguia do que ocorria entre 

populações luso-brasileiras. Ocasionalmente, na visão do autor, estes poderiam incorporar bons 

hábitos aprendidos no convívio com os imigrantes:  

 

De quando em vez, se encontra um que, mudando de meio, muda também de hábitos; 

procurando imitar os colonos que o cercam, mete mãos à obra, lavra o seu trato de 

terra, trabalha e vê então, como aos outros, sorrir-lhes a prosperidade. Nota-se nele o 

orgulho de poder competir com o “estrangeiro”, o qual não tem ódio, porque se sente 

igual a ele, ao contrário do que se dá com os patrícios que não labutam, estes veem no 

alienígena ou seu descendente, apenas o explorador, o favorecido. Não querem 

compreender que a fortuna do seu vizinho advém do seu lidar incessante. Quando o 

sol desponta, já o colono, mobilizada toda a família, está, de enxada às costas, a 

caminho da roça e de lá só retorna para o lar, quando os últimos lampejos desaparecem 

no horizonte. Se progride, é porque luta – “a quem madruga Deus ajuda”.65 

 

Como deduziu Méri Frotscher, ao defender que pessoas de ascendência luso-brasileira 

deveriam “imitar” hábitos de afinco ao labor compartilhados por colonos alemães, Max Tavares 

d’Amaral “não deixa de, neste ponto, falar de si próprio, uma vez que ao se aproximar 

                                                           
63 D’AMARAL, Max Tavares. Contribuição à história da colonização alemã do Vale do Itajaí. Anais do Primeiro 

Congresso de História Catarinense, Florianópolis, v. II, 1950. p. 309.     
64 Ibid., p. 318.     
65 Ibid., p. 320.     
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intimamente dos descendentes de alemães (...) viu realmente a prosperidade ‘lhe sorrir’”66. Esse 

posicionamento em relação à história da ocupação do estado de Santa Catarina suscitou críticas. 

O relato, publicado em Portugal, de Manuel de Paiva Boléo, linguista e professor catedrático 

da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra que participou na condição de convidado 

no Primeiro Congresso de História Catarinense, demostrou o quanto a tese defendida por Max 

Tavares d’Amaral provocou animosidades durante o evento. Ao retornar a Coimbra, o linguista 

redigiu um relatório dando conta da estadia em Santa Catarina e, mais especificamente, sobre 

sua participação no Congresso. A presença do professor da mais antiga universidade de Portugal 

e uma das mais antigas do mundo foi um investimento simbólico, planejado pelos organizadores 

do Congresso e com o apoio de Nereu Ramos, catarinense que à época era vice-presidente da 

república, com vistas a afirmar a existência de laços fortes que uniam Santa Catarina à herança 

cultural lusitana67. Em determinado momento do relatório, ele narrou uma situação incomum 

ocorrida na 2ª seção68, dedicada à História Demográfica e Política, na qual foi apresentado o 

trabalho de Max Tavares d’Amaral a respeito da colonização alemã no Vale do Itajaí. Como 

opinou: “Num congresso que se destinava a estudar a colonização açoriana no estado de Santa 

Catarina, parece que um tema dessa natureza estaria deslocado, mas o Autor defendeu o seu 

procedimento, dizendo que não ‘considerava o português um colono estrangeiro, mas sim um 

povoador’”. Ainda de acordo com ele, o trabalho recebeu muitas críticas e “quando foi lido o 

parecer, com diversas restrições de alguns membros, em sessão plenária, levantou-se vivíssima 

e demorada discussão”. Por estar envolvido nos trabalhos de outra seção, Manuel de Paiva 

Boléo não participou desse debate, o que ele considerou uma “coincidência feliz”, já que a sua 

presença, na posição de delegado português, poderia ter induzido as argumentações. Porém, ele 

logo foi informado de que esse teria sido “um dos momentos de maior apreço e exaltação da 

capacidade colonizadora dos Portugueses em geral e dos Açorianos em particular”. Além disso, 

                                                           
66 FROTSCHER, 2003, p. 232.    
67 O próprio professor reconheceu ter percebido a intenção: “Só depois de me encontrar em Florianópolis é que eu 

compreendi verdadeiramente o alcance do Congresso e o empenho que houve em que nele estivesse presente um 

português. A finalidade suprema do Congresso, embora não expressa, era a de mostrar aos outros estados da União 

a brasilidade do estado de Santa Catarina. E a melhor forma de conseguir era comemorar o bicentenário da 

colonização açoriana. As atenções e homenagens de que foi alvo o professor da Universidade de Coimbra, quer 

por vontade das autoridades, quer dos congressistas, quer do povo anônimo, não se dirigiam propriamente a ele, 

mas a Portugal. A satisfação que a população do estado sentiu pela presença deste, na pessoa de um dos seus filhos, 

não transpareceu apenas nos agradecimentos particulares e públicos que lhe foram dados por ter sido aceito o 

convite, mas em cenas da rua, que comoviam”. In: BOLÉO, Manuel de Paiva. O Congresso de Florianópolis, 

comemorativo do bicentenário da colonização açoriana. Coimbra: Coimbra Editora Ltda., 1950. p. 47-48. 
68 O Congresso foi dividido em 10 seções: 1ª seção – História Geral Catarinense; 2ª seção – História Demográfica 

e Política; 3ª seção – Colonização Insulana; 4ª seção – História Econômica; 5ª seção – História Social e Cultural; 

6ª seção – Linguagem e Folclore; 7ª seção – Geografia Histórica e Cartográfica; 8ª seção – História Local; 9ª seção 

– Genealogia; 10ª seção – Bibliografia. 
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foi também momento em que conflitaram duas interpretações diferentes sobre o conceito de 

“civilização”. De um lado, o conceito que “se deslumbra, sobretudo, com o progresso material”, 

de outro, o “que atende, principalmente, aos fatores psicológicos e ao poder de assimilação”69. 

Pelo que ficou registrado nos anais do evento, o principal crítico do trabalho de Max 

Tavares d’Amaral foi o próprio presidente da 2ª Seção, Arnaldo S. Thiago, político, literato e 

historiador natural do município de São Francisco do Sul, que, em 1920, foi um dos fundadores 

da Academia Catarinense de Letras. Uma ressalva por ele redigida foi anexada ao fim do texto 

de Max Tavares d’Amaral, aprovando com restrições um parecer de autoria de Rid Silva que 

havia considerado o texto apto a figurar nos anais do evento. Segundo Arnaldo S. Thiago, a 

ressalva tinha por intuito deixar clara a discordância dele a respeito de conceitos utilizados pelo 

autor do trabalho avaliado:  

 

Sempre que o Autor exalta as nobres qualidades do colonizador europeu, seja de que 

procedência for, que veio auxiliar o desenvolvimento econômico do nosso país, 

quando a nacionalidade já se achava perfeitamente estruturada, graças ao amálgama 

racial de luso-brasileiros, merece a nossa conformidade tolerante; quando investe, 

porém, para deprimi-lo, contra o elemento nacional (...), não lhe podemos dar a nossa 

aprovação, bem assim quando faz crítica depreciativa à ação do Governo Brasileiro 

(...) relativa à campanha nacionalizadora.70 

 

Como se pode perceber, em disputa estava a imaginação de uma identidade unificadora 

para o estado de Santa Catarina, identidade que estivesse assentada tanto no ideal de brasilidade, 

tal qual propalado pela Campanha de Nacionalização, como nos vínculos a serem estreitados 

com a herança portuguesa da colonização açoriana. Por outro lado, a disputa se dava entre ideias 

distintas de “civilização”: a que superestima um presumido caráter trabalhador e empreendedor 

de imigrantes alemães e de seus descendentes, e a que dá ênfase na transmissão de uma “alma” 

portuguesa e, por conseguinte, brasileira, pelos açorianos que ocuparam o litoral catarinense. 

Ainda de acordo com Arnaldo S. Thiago, em relatório apresentado à Sociedade Brasileira de 

Geografia, a ressalva que fez ao texto de Max Tavares d’Amaral “suscitou sérios debates no 

plenário”. Não obstante, o autor teria reconhecido as razões apresentadas para restringir o texto 

apresentado. Nas palavras de Arnaldo S. Thiago, Max Tavares d’Amaral “declarou em plenário 

que estava disposto a suprimir as referências impugnadas – o que foi um ato de reconsideração 

digno de encômios, exatamente por não ser muito comum, em face das humanas vaidades e da 

                                                           
69 BOLÉO, 1950, p. 32-33. 
70 S. THIAGO, Arnaldo. Ressalva, para ser anexada ao parecer do Relator, Sr. Rid Silveira, referente ao trabalho 

do Sr. Max Tavares d’Amaral: “Contribuição à História da Colonização Alemã no Vale do Itajaí”. Anais do 

Primeiro Congresso de História Catarinense, Florianópolis, v. II, p. 329, 1950. p. 329. 
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pertinácia com que os homens mantêm os seus erros”71. Mesmo criticado por intelectuais que 

pesquisavam a história de Santa Catarina, o estudo de Max Tavares d’Amaral foi acolhido por 

uma instituição paulista dedicada a divulgar a história da imigração alemã, o Instituto Hans 

Staden. Em 1950, ano em que, no dia 2 de setembro, se comemorou o primeiro centenário de 

Blumenau, o estudo de Max Tavares d’Amaral foi publicado em formato de livro72. Ainda no 

mesmo ano, ele publicou o texto “Assimilação e aculturação dos estrangeiros e seus 

descendentes no Vale do Itajaí” no livro comemorativo do Centenário de Blumenau. Neste 

texto, ele se valeu das noções de “assimilação” e “aculturação” para explicar a integração e as 

contribuições dos imigrantes europeus à cultura brasileira, assim como os impasses nesses 

processos. O tema já havia sido pautado por ele no ano anterior em seu projeto de lei para a 

criação do Museu Nacional de Imigração e Colonização em Joinville, projeto que ele citou 

literalmente no texto73. 

É possível levantar a hipótese de que, ao propor a criação de um museu em Joinville, 

Max Tavares d’Amaral tinha em mente, antes de qualquer outra coisa, enaltecer a imigração 

alemã destinada à região do Vale do Itajaí e render homenagem ao primeiro centenário de 

Blumenau. Mas, então, por que escolher Joinville para abrigar o Museu Nacional de Imigração 

e Colonização? O projeto de lei, que será ainda discutido mais detidamente, não deixou indícios 

para entender os motivos da escolha. O autor do projeto apenas manifestou convicção de que o 

estado de Santa Catarina seria mais adequado à instalação do museu, pois “em nenhuma outra 

Unidade da Federação, foram tão variados os ensaios de colonização europeia, nem mesmo no 

grande Estado bandeirante”74. Pode-se supor, porém, que a escolha levou em conta a existência 

em Joinville de uma edificação tombada pelo órgão federal de preservação ainda na década 

anterior, o “Palácio dos Príncipes”. Afinal, Blumenau apenas entrou para o mapa do patrimônio 

cultural reconhecido oficialmente pela Nação em 2007, quando onze edificações da cidade 

integraram um conjunto de sessenta e um bens relativos ao Projeto Roteiros Nacionais de 

                                                           
71 S. THIAGO, Arnaldo. Relatório do I Congresso de História de Santa Catarina. Revista da Sociedade Brasileira 

de Geografia, Rio de Janeiro, t. LV, p. 104-111, 1949. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/181897/ 

8043>. Acesso em 15 fev. 2018. p.106.  
72 Na introdução, ele manifestou o seu interesse afetivo com a publicação do livro: “De minha parte, é este livrinho 

a contribuição despretensiosa às festas com que se procura relembrar aos coevos, os feitos e os sacrifícios dos que 

construíram Blumenau, berço de minha mulher e dos meus filhos, terra a que está definitivamente ligado o meu 

destino!” In: D’AMARAL, Max Tavares. Contribuição à história da colonização alemã no Vale do Itajaí. São 

Paulo: Instituto Hans Staden, 1950. p. 5. 
73 Cf. Id. Assimilação e aculturação dos estrangeiros e seus descendentes no Vale do Itajaí. Centenário de 

Blumenau: 1850-1950. Blumenau: Edição da Comissão de Festejos, 1950. p. 355-363. 
74 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1949, p. 11. 
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Imigração, tombados em 2011 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional75. 

Ocorre que, embora por vezes identificado como o primeiro bem relacionado à imigração 

tombado no Brasil, pela denominação atribuída pelo órgão federal de preservação, “Palácio dos 

Príncipes”, é muito provável que o tombamento tenha se dado por outra motivação76. 

 

Figura 10 – “Palácio dos Príncipes”, antiga sede do Domínio Dona Francisca na Colônia Dona Francisca. 

 

 

Fonte: Álbum fotográfico do Centenário de Joinville, 1951. Acervo do Arquivo Histórico de Joinville. 

 

A edificação conhecida como “Palácio dos Príncipes” (figura 10), ao fim da alameda 

composta por uma dupla fileira de palmeiras imperiais, apesar da denominação, nunca foi, de 

fato, um palácio, nem mesmo serviu de moradia a um membro da realeza. Em 1843, o príncipe 

François Ferdinand Philippe, o “Príncipe de Joinville”77, recebeu como parte do dote pelo seu 

casamento com a princesa brasileira Francisca Carolina78 uma porção de terras localizadas na 

                                                           
75 Cf. PISTORELLO, Daniela. “O Brasil da diversidade?”: patrimônio e paisagem cultural no projeto Roteiros 

Nacionais de Imigração. Campinas, 2015. Tese (Doutorado em História Social), Programa de Pós-Graduação em 

História, Universidade Estadual de Campinas. 
76 A historiadora Julia Wagner Pereira e o museólogo José Mauro Matheus Loureiro, ao problematizarem as ações 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no que tange ao patrimônio cultural dos imigrantes, 

afirmaram que “o Palácio dos Príncipes de Joinville, hoje Museu Nacional de Imigração e Colonização, foi o 

primeiro bem tombado relacionado à temática imigração”. In: PEREIRA, Julia Wagner; LOUREIRO, José Mauro 

Matheus. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o patrimônio cultural dos imigrantes: o 

reconhecimento de novos sujeitos. Locus: revista de história, Juiz de Fora, v. 14, n. 2, p. 83-102, 2008. p. 92. Já 

para a historiadora Daniela Pistorello “o Palácio dos Príncipes dificilmente seria identificado como bem cultural 

ligado à imigração alemã, caso nos ativéssemos a sua denominação”. In: PISTORELLO, Op. cit., p. 19. Posição 

semelhante assumiu a historiadora Janice Gonçalves, ao dizer que “é certo que a denominação adotada no 

tombamento efetivado – ‘Palácio dos Príncipes’ –, tendeu a encobrir as ligações da edificação com a presença 

estrangeira na região”. In: GONÇALVES, 2016, p. 89.     
77 François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d’Orléans (Neuilly-sur-Seine, 14 de agosto de 1818 – Paris, 17 de 

junho de 1900) foi um almirante francês, terceiro filho do Rei de França Luís Filipe I e de Maria Amélia de 

Bourbon-Sicília, princesa de Nápoles. 
78 Francisca Carolina Joana Leopoldina Romana Xavier de Paula Micaela Rafaela Gabriela Gonzaga de Bragança 

(Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1824 – Paris, 27 de março de 1898), Princesa de Joinville, foi a quarta filha do 

imperador do Brasil D. Pedro I e da imperatriz D. Maria Leopoldina. 
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região nordeste da província de Santa Catarina. Após dificuldades financeiras ocasionadas pelo 

fim definitivo da monarquia na França, em 1848, parte do dote foi vendido à Companhia 

Colonizadora de Hamburgo que passou a transportar imigrantes alemães e suíços para fundar a 

Colônia Dona Francisca. Já os príncipes, embora reiteradamente lembrados nas narrativas sobre 

esse momento fundante, nunca pisaram nas terras originadas do dote matrimonial, tampouco 

manifestaram o desejo. A constatação, tal como foi narrada, conota decepção perante a ausência 

dos príncipes no passado da cidade e desconcerto pela espera de algo que nunca se concretizou. 

A edificação, que desde 1957 abriga o Museu Nacional de Imigração e Colonização, 

serviu, até meados do século XX, de residência a representantes de François Ferdinand Philippe 

e seus descendentes, bem como abrigou a sede do Domínio Dona Francisca, empreendimento 

que administrava e comercializava as terras que restavam do dote matrimonial. A edificação foi 

construída entre os anos de 1867 e 1870, por ordem de Frédéric Brüstlein, alsaciano nascido 

em 1835 que chegou em Joinville em 1863 para representar os interesses no Brasil do Príncipe 

de Joinville. Entre outros cargos públicos, ele assumiu a direção da Colônia entre os anos de 

1875 e 1899. De acordo com o historiador Carlos Ficker, Frédéric Brüstlein, ao se mudar para 

a velha casa da administração, encontrou o prédio em mau estado de conservação. Resolveu, 

então, “construir uma nova casa residencial, com dimensões representativas e dignas de ser a 

sede do Domaine Dona Francisca”. O hoje “Palácio dos Príncipes” foi denominado pelo seu 

construtor simplesmente como Maison de Joinville79. No entanto, a edificação acabou entrando 

para o imaginário local como um palácio destinado a acolher os príncipes caso decidissem 

estabelecer residência em Joinville80. 

 O processo de tombamento do “Palácio dos Príncipes” é lacunar quanto às intenções 

que levaram à sua indicação ao órgão federal de preservação. Não há no processo, da primeira 

fase de atuação do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pareceres que 

indiquem quais valores e narrativas atribuídas ao bem justificaram sua proteção e preservação 

                                                           
79 FICKER, 2008, p. 235. 
80 A historiadora Raquel S. Thiago, em artigo publicado no jornal A Notícia, lançou a hipótese de que a edificação, 

que “é o cartão postal por excelência da Terra dos Príncipes”, entrou para o imaginário popular por conta de um 

sentimento atávico em relação à monarquia nutrido entre os imigrantes na Colônia Dona Francisca. Segundo ela, 

“quando Joinville foi fundada, apesar das revoluções sociais que ocorriam na Europa, a corte ainda representava, 

para o povo, o mundo celestial no nível terreno. Ao rei e à rainha cabia protegê-los, embora, na realidade, nada 

disso acontecesse”. Assim, poder-se-ia arriscar pressupor uma ligação entre a mitificação da monarquia e a saga 

do imigrante: “este na sua luta material pela sobrevivência, numa terra estranha, necessitava de representações 

europeias que sustentassem, no seu imaginário, a ilusão de ter, também na colônia, o seu Deus na terra”. A força 

desse imaginário nem mesmo foi abalada pela constatação de que os príncipes jamais retornaram ao Brasil após o 

casamento no Rio de Janeiro: “O príncipe não veio. Mas o palácio que construíram para ele, com sua presença 

material, majestosa, diante da pobreza do imigrante, teve o dom de transformá-lo num Messias. Um dia, ele 

chegaria para ocupá-lo”. In: S. THIAGO, Raquel. O papel do Palácio no imaginário popular. A Notícia, Joinville, 

p. 21, 9 mar. 1996. p. 21. 
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como patrimônio cultural da Nação. Em uma correspondência dirigida a Rodrigo Melo Franco 

de Andrade, de 7 de dezembro de 1937, o historiador paranaense David Carneiro mencionou 

que havia sido contratado para realizar levantamento de edificações para tombamento federal 

em Santa Catarina. Esse historiador assumiu, após a saída do gaúcho Augusto Meyer em 1937, 

a função de delegado da 7ª Região do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

que atendia os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ele ficou na função até 

1946, quando a região passou a ser administrada em São Paulo pelo arquiteto Luís Saia. Na 

correspondência, ele tratou da comprovação do pagamento que recebeu para realizar o serviço 

em Santa Catarina e mencionou um bem de relevância patrimonial em Joinville: “Já pensei em 

levantar também a casa de Dª Francisca, em Joinville, embora os príncipes nunca tenham 

residido no seu interessante palácio”.81  

Segundo a historiadora Janice Gonçalves, embora não fique explícito na carta que David 

Carneiro tivesse intenção de dissociar o “palácio” da história da imigração alemã na antiga 

Colônia Dona Francisca, ao aludir aos príncipes ele “estabeleceu conexões com a herança 

lusitana, mesmo que por meio da família imperial”82. Isso fazia sentido em um período de 

intensificação das políticas nacionalistas do governo do presidente Getúlio Vargas, quando 

houve, como apontou a socióloga Myrian Sepúlveda dos Santos, a busca por uma reconciliação 

republicana com a memória do período imperial brasileiro. O imperador D. Pedro II foi 

“associado àquele que garante a unidade nacional, a emergência das liberdades individuais e a 

prosperidade econômica e financeira”83, representação simbólica que interessou a Getúlio 

Vargas em seu projeto de forjar uma identidade brasileira unívoca e nacionalizar as antigas 

colônias formadas por imigrantes estrangeiros84. Além disso, é preciso destacar que, embora a 

Colônia Dona Francisca, assim como a Colônia Blumenau, tenha sido um empreendimento 

particular, a sua concretização só foi possível mediante uma série de concessões do governo 

                                                           
81 CARNEIRO, David. Carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade, de 7 de dezembro de 1937. Arquivo Central 

do IPHAN, Rio de Janeiro, 1937. p. 1-2     
82 GONÇALVES, 2016, p. 89.     
83 SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Museu Imperial: a construção do império pela república. In: ABREU, Regina; 

CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. p. 

131. 
84 É importante destacar que David Carneiro, ao indicar bens a serem tombados pelo órgão federal de preservação 

no estado do Paraná, além de edificações em “puro estilo colonial” apontou a relevância de uma que teve, mesmo 

que indiretamente, vínculo com a família imperial brasileira. Em Paranaguá, ele sugeriu o tombamento do Palacete 

Visconde de Nácar, onde se hospedaram D. Pedro II, em 1880, e a Princesa Izabel, em 1888. Percebe-se, tanto 

neste caso como na sugestão de tombamento do “Palácio dos Príncipes de Joinville”, uma concepção que vinculava 

o valor patrimonial de determinados bens a certo “contágio” com fatos e personalidades importantes da história 

do Brasil. Cf. JABUR, Rodrigo Sartori. Paranaguá: identidade e preservação. São Carlos, 2015. Tese (Doutorado 

em Arquitetura e Urbanismo), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.  
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imperial brasileiro85. Portanto, Joinville se prestava mais adequadamente à imagem do Império 

como principal articulador do povoamento territorial e da manutenção da unidade nacional.     

Ao ser notificado do tombamento, o paranaense Othon Mäder86, procurador dos 

herdeiros dos príncipes, remeteu carta a David Carneiro oferecendo a venda do “tradicional e 

histórico ‘Palácio dos Príncipes de Joinville’ ou ‘Palácio do Domínio Dona Francisca’”, em 

atenção à disposição legal que previu que o órgão federal de preservação teria preferência na 

compra de qualquer bem tombado. Como justificativa, na carta de 13 de novembro de 1939, ele 

argumentou que a propriedade já estava inscrita em livros do tombo do órgão e que serviria 

“admiravelmente para Museu Colonial ou outra qualquer finalidade histórica ou artística”87. A 

compra não se concretizou, pois tanto o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, 

como o interventor em Santa Catarina, Nereu Ramos, alegaram insuficiência de recursos. Para 

Letícia Nedel, a recusa por parte do interventor indicava os primeiros desdobramentos do que 

viria a ocorrer no estado nos anos seguintes, já que Nereu Ramos “conduziria com braço forte 

a Campanha de Nacionalização das colônias catarinenses, as quais vinham sendo culpabilizadas 

pelos seus hábitos e costumes ‘alienígenas’”88. Somente em junho de 1957, a Prefeitura de 

Joinville, por iniciativa do Prefeito João Colin, procedeu a compra da edificação que ainda 

pertencia ao Domínio Dona Francisca89. Na ocasião, Othon Mäder, no exercício do mandato de 

senador, foi fundamental tanto na negociação da venda da edificação como nos debates para a 

aprovação no plenário do Senado Federal do projeto de lei que criou o Museu Nacional de 

Imigração e Colonização, o que efetivou a intenção expressa em 1939.  

Na justificativa de seu projeto de lei, Max Tavares d’Amaral explicitou os objetivos que 

vislumbrava para o museu a ser criado em Joinville. O museu, segundo ele, seria uma instituição 

“para recolhimento e guarda de documentos, relíquias e objetos que lembrem e recordem a 

                                                           
85 De acordo com o historiador Carlos Ficker, em 1849 a direção da Sociedade Colonizadora de Hamburgo, que 

assumiu o compromisso de colonizar as terras dotais dos príncipes de Joinville, dirigiu uma petição ao governo 

imperial brasileiro solicitando concessões ao empreendimento, tais como: isenção de impostos a navios que 

transportariam imigrantes, facilidades para a naturalização dos colonos, isenção aos colonos da obrigatoriedade do 

serviço militar, pagamento de passagens a crianças, designação de padre católico e pastor protestante e proibição 

do emprego de trabalho escravo pelos colonos. Pelo Decreto nº 537, de 15 de maio de 1850, o governo imperial 

atendeu a maior parte das exigências. Cf. FICKER, 2008. 
86 Othon Mäder, nascido no município paranaense de Paranaguá, foi um engenheiro civil, banqueiro e político 

filiado à União Democrática Nacional – UDN. Na década de 1930, foi prefeito de Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, 

no estado do Paraná, além de ter exercido as funções políticas de senador (entre 1951 e 1959) e deputado federal 

(entre 1959 e 1963). Embora não haja na documentação indícios de que Max Tavares d’Amaral possa ter recebido 

sugestão de Othon Mäder para a criação de um “museu colonial” no “Palácio dos Príncipes”, a hipótese não é de 

todo descabida, já que eram do mesmo partido político. 
87 IPHAN, 1938. p. 3.   
88 NEDEL, 2013, p. 135. 
89 De acordo com Letícia Nedel: “Em junho de 1957, o Decreto nº 659/1957, assinado pelo prefeito municipal 

João Colin, registrava a desapropriação pela prefeitura do terreno com área de 3.105,25 m² e a sede do edifício 

denominado ‘Palácio dos Príncipes’, de propriedade do Domínio Dona Francisca”. In: Ibid., p. 136.    
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imigração e colonização não-lusitanas”, com a finalidade de possibilitar pesquisas “a respeito 

da influência dessas culturas estranhas sobre a nossa, de origem portuguesa, isto é, o estudo 

sobre os processos de aculturação das várias tendências, de assimilação do elemento ádvena”. 

Para tanto, seriam mobilizadas algumas áreas de conhecimento: “de interpretação sociológica 

do homem brasileiro e ainda os de ecologia, etnologia e antropologia que lhe estão ligados, bem 

como os folclóricos e outros que venham a interessar e lhes sejam correlatos”90. Fica evidente, 

aqui, uma resposta pragmática à crítica que proferiu ao artigo da escritora cearense Rachel de 

Queiroz sobre o Vale do Itajaí, já que naquela ocasião ele argumentou que seriam necessários 

estudos mais sérios sobre a presença de culturas estrangeiras no Brasil. Além disso, ele retomou 

a tese, apresentada no Primeiro Congresso de História Catarinense, de que os portugueses, no 

Brasil, não poderiam ser considerados “imigrantes”: “Somente depois da abertura dos portos é 

que começaram a vir, sob a orientação da metrópole, as primeiras levas de imigrantes europeus 

para o nosso país, visto não se poder chamar imigrante ao português que aqui aportou como 

dono da terra e seu povoador”.91 Daí a necessidade de deixar claro que o projeto de lei se referia 

apenas à “imigração e colonização não-lusitanas”, ou seja, aos imigrantes considerados como 

“elementos ádvenas” na história do Brasil.  

Ao enfatizar a importância das ciências sociais, sobretudo a sociologia e a antropologia, 

e ao mobilizar os conceitos de “assimilação” e “aculturação”, nitidamente ele tomou por base 

os estudos do sociólogo e antropólogo alemão Emílio Willems92, autor que ele conhecia bem e 

que já havia citado no trabalho apresentado no Primeiro Congresso de História Catarinense. Na 

obra “A aculturação dos alemães no Brasil”, Emílio Willems, com referência na antropologia 

estadunidense93, esclareceu os conceitos com os quais trabalhava. Segundo ele, na vida social 

                                                           
90 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1949, p. 9. 
91 Ibid., p. 10. 
92 Natural de Colônia, na Alemanha, Emílio Willems emigrou para o Brasil em 1931, fixando-se no município 

catarinense de Brusque, no Vale do Itajaí. Viveu em Brusque até 1936, onde atuou como professor de um seminário 

católico. Em 1937 ingressou na Universidade de São Paulo para lecionar sociologia e antropologia, mudando-se 

para os Estados Unidos em 1949, onde foi professor da Universidade Vanderbilt, em Nashville, no Tennessee. A 

partir de pesquisas realizadas no período em que morou em Brusque, ele publicou duas obras sobre a presença de 

imigrantes alemães no sul do Brasil: “Assimilação e populações marginais no Brasil”, em 1940, e “A aculturação 

dos alemães no Brasil”, em 1946, ambas incluídas na coleção Brasiliana da Companhia Editora Nacional. 
93 De acordo com o sociólogo e antropólogo Denys Cuche, na década de 1930 a Antropologia nos Estados Unidos 

passou a investigar as mudanças culturais ocasionadas pelos contatos entre culturas distintas, avanço teórico que 

abriu caminho aos estudos dos processos da chamada “aculturação”. A palavra “aculturação” foi inventada em 

1880 pelo geólogo, botânico e antropólogo estadunidense John Wesley Powell para designar a transformação dos 

modos de vida de imigrantes nos Estados Unidos. Porém, apenas com a publicação, em 1936, da obra “Memorando 

para o Estudo da Aculturação”, dos antropólogos Robert Redfield, Ralph Linton e Melville Herskovits, que o 

termo ganhou contornos conceituais. Segundo Denys Cuche, “Herskovits, Linton e Redfiel souberam mostrar a 

complexidade dos fenômenos de aculturação. Por seu prefixo e sufixo, o termo ‘aculturação’ designa claramente 

um fenômeno dinâmico, um processo em vias de realização. O que deve ser analisado é precisamente este processo 

em andamento e não somente os resultados do contato cultural”. CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências 

sociais. Bauru: EDUSC, 1999. p. 117.  
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valores culturais são incorporados pelos indivíduos, que se ajustam a uma estrutura de hábitos 

adquiridos no convívio com outros. Porém, quando sociedades culturalmente diferentes entram 

em contato, por conta de imigrações, surgem atritos e manifestações de “etnocentrismo”, atitude 

emocional que “classifica valores estranhos de acordo com o grau de diferença que os separa 

dos valores próprios, atribuindo o último lugar aos mais diferentes”94. Para o autor, as barreiras 

que se interpõem entre culturas diferentes não são intransponíveis, e as interações entre culturas 

as transformam mutuamente, quando ocorrem “assimilações” e “aculturações”. O processo de 

“assimilação” diz respeito ao “aparecimento de atitudes novas emocionalmente associadas a 

valores culturais novos com que o imigrante vai estabelecendo contatos”, cabendo estudar “os 

reajustamentos da personalidade que ocorrem em virtude de expectativas de comportamentos 

diferentes”95. O fenômeno da “aculturação” se refere a mudanças nas configurações culturais 

dos grupos em interação. Como ele explicou, os dois conceitos se complementam e são aspectos 

do mesmo processo: “a assimilação é o seu aspecto ‘subjetivo’ porque envolve a personalidade; 

a aculturação lhe representa o aspecto ‘objetivo’ porque afeta os valores culturais”96. 

Embora não tenha citado literalmente a obra de Emílio Willems, Max Tavares d’Amaral 

parafraseou no projeto de lei alguns trechos do primeiro capítulo da obra “A aculturação dos 

alemães no Brasil”: ao abordar a socialização de indivíduos e o condicionamento de suas 

“personalidades”, ao utilizar os termos “hábitos” e “valores culturais”, ao dar ênfase à ideia de 

“cultura” e, ainda, ao chamar a atenção aos conflitos no encontro entre culturas diferentes e às 

consequentes manifestações de “etnocentrismo”. Já outro autor foi referenciado diretamente: o 

sociólogo pernambucano Gilberto Freyre97. Segundo Max Tavares d’Amaral, na obra “Ingleses 

no Brasil”, de 1948, o pernambucano teria apresentado “o primeiro grande trabalho” a respeito 

da presença de uma cultura europeia não-lusitana no Brasil. Afirmação estranha, tendo em vista 

que, antes disso, Emílio Willems já havia publicado seus dois livros sobre a imigração alemã 

no sul do Brasil. Sem dúvida, essa foi uma estratégia com vistas à aprovação do projeto, já que, 

naquela legislatura, Gilberto Freyre era também deputado federal pela UDN e Max Tavares 

d’Amaral sabia que um projeto com aquele teor jamais seria aprovado sem o aval do sociólogo 

pernambucano. Em seus estudos, Gilberto Freyre foi um dos mais combativos defensores da 

importância da herança lusitana na história do Brasil, constantemente citado pelos intelectuais 

                                                           
94 WILLEMS, Emílio. A aculturação dos alemães no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980. p. 

4 
95 Ibid., p. 7. 
96 Ibid., p. 21. 
97 Gilberto Freyre nasceu em Recife, onde viveu entre os anos de 1900 e 1987. Dedicou-se a interpretar o Brasil 

sob a ótica das perspectivas sociológicas, antropológicas e históricas. Entre outras obras, ficou conhecido pelos 

ensaios “Casa Grande e Senzala” e “Sobrados e Mucambos”. 
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catarinenses que buscaram valorizar a contribuição cultural açoriana no estado. Ao dar destaque 

a uma obra em que Gilberto Freyre abordou a imigração de ingleses para o Brasil, Max Tavares 

d’Amaral reivindicou a pertinência de um território de pesquisa já desbravado e buscou angariar 

legitimidade intelectual a seu projeto. De fato, a estratégia parece ter sido muito bem-sucedida, 

pois, logo na sequência do proponente, o primeiro deputado federal a assinar o projeto de lei 

com o intuito de recomendá-lo à tramitação na casa legislativa foi o próprio Gilberto Freyre98.    

A exemplo do trabalho de Gilberto Freyre, na opinião de Max Tavares d’Amaral outros 

estudos, de similar “utilidade” e “necessidade”, poderiam ser desenvolvidos em Santa Catarina, 

estado onde “foram variados os ensaios de colonização europeia”. Neste aspecto, ele destacou 

que em Santa Catarina não houve apenas a experiência da colonização alemã, “inegavelmente 

a maior e a que produziu os mais ótimos frutos”, mas também a imigração de italianos, belgas, 

franceses, irlandeses, norte-americanos, poloneses, russos, suíços, suecos, austríacos, judeus, 

turcos, sírios, gregos e espanhóis. Considerava, contudo, a dificuldade para o desenvolvimento 

de pesquisas sobre a imigração e colonização no estado, em perspectiva sociológica, devido à 

dispersão e desaparecimento das fontes de investigação: 

 

É preciso que comecemos a coligir o material que anda disperso e do qual uma grande 

cópia já desapareceu, se quisermos salvar o que resta: são fotografias antigas, velhos 

jornais e revistas, utensílios de trabalho, peças de vestuário, móveis, objetos de arte, 

instrumentos musicais, trastes culinários, denotadores da civilização do alienígena, e 

de que possamos deduzir a sua influência na nossa língua, na nossa música, na nossa 

instrução, na nossa formação cultural enfim. E, “last not least”, o papel desses 

estrangeiros no comércio, na indústria, nas artes, sem esquecer sua participação na 

vida política do país; e finalmente, o grau de assimilação do imigrante e seus 

descendentes. Urge, se não quisermos chegar por demais tarde, que instituamos o 

recolhimento oficial e a guarda de todo esse material que anda por aí disperso, a fim 

de darmos aos estudiosos brasileiros na especialidade, antropólogos, etnólogos, 

sociólogos, historiadores, não só a oportunidade dessas pesquisas, mas também e 

principalmente o incentivo para realizá-las.99 

 

No projeto, ele listou aquilo que considerava relevante para ser incorporado ao acervo 

do futuro museu, incluindo, além de objetos materiais, documentos escritos e iconográficos. 

                                                           
98 Além de Gilberto Freyre, subscreveram o projeto os seguintes deputados: Milton Prates, Aliomar Baleeiro, Prado 

Kelly, Herbert Levy, Aureliano Leite, Mario Andrade, Café Filho, João Mendes, Thomás Fontes, Vasconcelos 

Costa, Aristides Largura, Roberto Grossembacher, Octacilio Costa, João Aguiar, Munhoz da Rocha, Plinio 

Barreto, Costa Porto, Osorio Tuyuty, Arthir Fischer, Afonso Arinos, Monteiro de Castro, Medeiros Neto, Lycurgo 

Leite, Toledo Piza, Plinio Lemos, Luiz Viana, Jose Bonifacio, Flores da Cunha, Gabriel de R. Passos, Erasto 

Gaertner, Alde Sampaio, Joaquim Ramos, Rogério Vieira, Paulo Sarasate, Hans Jordan, Daniel Faraco, Amando 

Fontes, Agamemnon Magalhães, Ary Viana e José Leonil. Dentre esses nomes, quatro representavam o estado de 

Santa Catarina: Thomás Fontes, Aristides Largura, Roberto Grossembacher, Octacilio Costa e Hans Jordan. Dois 

deles atuavam em Joinville: Hans Jordan, do Partido Social Democrático – PSD, empresário que, na década de 

1920, foi deputado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina; e Aristides Largura, também do PSD, que, entre 

1936 e 1938 prefeito eleito de Joinville, pelo Partido Integralista, deposto após a instauração do Estado Novo. 
99 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1949, p. 12-13. 
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Sugeriu, ainda, temáticas a serem abordadas a partir desse acervo composto por “detonadores 

da civilização do alienígena”. As temáticas se situavam na interpolação entre, de um lado, as 

influências dos imigrantes na cultura brasileira, e, de outro, a influência da cultura brasileira 

sobre esses imigrantes e seus descendentes, de modo a mensurar o grau de assimilação. Seriam 

necessárias investigações que dessem relevo à contribuição de estrangeiros na vida econômica, 

cultural e política do país. Para tanto, o autor do projeto alertava para a urgência de se criar o 

museu, de modo a conter a dispersão e o desaparecimento e salvar o que restava. Justificou que 

oportunidades e incentivos a pesquisas a respeito da imigração e colonização em Santa Catarina 

dependiam da salvaguarda e organização de um acervo específico, antes que as lacunas desse 

passado se tornassem ainda mais difíceis de serem preenchidas. 

O projeto de Max Tavares d’Amaral foi submetido à análise na Comissão de Imigração, 

Colonização e Naturalização e na Comissão de Educação e Cultura, ambas favoráveis a sua 

aprovação. O deputado federal Aureliano Leite, relator na Comissão de Imigração, Colonização 

e Naturalização, fez ressalva de que não concordava com o autor do projeto ao colocar São 

Paulo em posição menos favorável que Santa Catarina. Para ele, “São Paulo tem tido todos os 

heterogêneos ensaios de colonização de Santa Catarina e, talvez, alguns que Santa Catarina não 

tem tido”100. Na Comissão de Educação e Cultura, o relator, deputado federal Eurico Sales, 

concordou com a ponderação de Aureliano Leite, porém disse acreditar “que o Estado de Santa 

Catarina oferece um meio bastante adequado, pelo equilíbrio e proporcionalidade em que atuam 

os diversos contingentes [de imigrantes europeus]”101. 

A Comissão de Finanças, em que o projeto foi submetido à relatoria do deputado federal 

Fernando Nobrega, não chegou a emitir parecer, o que atravancou o andamento da tramitação. 

Foi solicitado posicionamento do Ministério da Educação e Saúde e do Ministério da Fazenda, 

sendo que este não encaminhou resposta. Contudo, o Ministério da Educação e Saúde, ao ouvir 

o órgão federal de preservação, respondeu por ofício, em 4 de abril de 1950, manifestando-se 

favorável à aprovação do projeto de lei. Foi citada uma declaração emitida pela Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, segundo a qual:  

 

Parece, com efeito oportuna e conveniente a criação do Museu de Imigração e 

Colonização projetado. Acertada se afigura, igualmente, sua localização em Santa 

Catarina, pelos fundamentos aduzidos na justificação do projeto. Do ponto de vista da 

ação cultural que ao Ministério da Educação e Saúde cumpre exercer, por intermédio 

desta repartição, há grande interesse em que sejam organizados museus federais em 

diversos sítios adequados do território nacional, não só para que se não limitem ao 

Rio de Janeiro os benefícios de tais instituições, mas também para contribuir no 

sentido de especializar os seus objetivos e concorrer para que as peças expostas não 

                                                           
100 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1949, p. 15. 
101 Ibid., p. 6. 
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fiquem demasiadamente afastadas de seus locais de origem e de seu ambiente 

próprio.102  

 

A declaração, possivelmente escrita pelo próprio Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

dava a entender o interesse do órgão federal em expandir suas atividades pelo país e, ainda, a 

preocupação em garantir a preservação de bens culturais em seus próprios locais de origem, 

evitando, assim, descontextualizá-los nos acervos dos museus federais que já existiam. Além 

disso, considerava acertada a intenção de criar novos museus especializados em determinadas 

temáticas, como, no caso, a respeito da imigração e colonização. Porém, em 1957, quando a lei 

foi, de fato, aprovada, o órgão, em carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade, considerou as 

determinações da lei “excessivamente vagas”, o que gerou um problema a ser resolvido em 

trabalho conjunto com a Prefeitura de Joinville. 

Em 14 de junho de 1949, quando Max Tavares d’Amaral subiu à tribuna para apresentar 

na Câmara dos Deputados o seu projeto de lei, ele mencionou uma coincidência. No mesmo dia 

em que assinou o projeto, 2 de junho daquele ano, um amigo do Rotary Club, o senhor Milton 

Carneiro, disse ter conversado, durante viagem à Europa, com um dos descendentes do Príncipe 

de Joinville que residia em Paris: “Então, esse senhor demonstrou intenção de doar o Palácio 

de Joinville, precisamente, para nele ser instalado um museu, naquela cidade catarinense”. 

Contudo, a possível doação tinha como precondição que “nele figurasse uma seção de objetos 

imperiais pertencentes à família do Príncipe de Joinville”. Segundo o deputado, tal intenção 

estava em conformidade com o projeto de lei e vinha “ao encontro das aspirações do ilustre 

descendente e dos próprios joinvilenses”103. Como se sabe, a doção nunca viria a ocorrer. É 

interessante notar, porém, que, ao mencionar o anseio de um dos descendentes do Príncipe de 

Joinville, o deputado não viu problema algum na condição imposta de que o museu viesse a ter 

uma sessão dedicada à memória do período imperial brasileiro, com a exibição de objetos 

ligados à família do Príncipe de Joinville, mesmo sabendo que este nunca viveu ali. É possível 

que, a ele, abordar algum vínculo com a família imperial brasileira, sobretudo com a princesa 

Francisca Carolina, seria uma forma de o museu expor a brasilidade do passado da colônia de 

“origem alemã”. Certamente, uma brasilidade que lhe parecia mais “nobre” do que a afirmação 

de vínculos com a presença de luso-brasileiros na região antes da chegada dos imigrantes. Essa 

ambivalência de um museu que, mesmo ao reafirmar o “pioneirismo alemão” na origem da 

                                                           
102 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1949, p. 19-20. 
103 BRASIL. Apresentação do Projeto de Lei nº 390/1940, de autoria do deputado federal Max Tavares d’Amaral. 

Diário do Congresso Nacional, Rio de Janeiro, ano IV, n. 111, 16 jun. 1949. Disponível em: <http://imagem. 

camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD16JUN1949.pdf#page=26>. Acesso em: 18 fev. 2018. p. 5.110.   
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cidade, reivindicou “ares palacianos” e laços históricos com o casamento dos príncipes, esteve 

sempre presente, de alguma forma, na trajetória da instituição.       

O que fica obscuro na documentação sobre a criação do Museu Nacional de Imigração 

e Colonização em Joinville é o envolvimento do político local Plácido Olympio de Oliveira na 

reapresentação na Câmara dos Deputados do projeto de lei de Max Tavares d’Amaral. Por ter 

se limitado a repetir os argumentos do projeto anterior, fica difícil compreender as motivações 

que o levaram a retomar a questão104. Uma possibilidade interpretativa se abre, contudo, ao 

notar uma alteração na redação da lei proposta. Ao incluir no Art. 1º a intenção de recolher e 

guardar documentos e objetos de imigrantes que demonstrassem seus “serviços prestados ao 

Brasil”105, estaria o deputado a enfatizar a brasilidade das experiências de colonização não-

lusitanas em Santa Catarina e, por conseguinte, a fidelidade dos imigrantes à nação brasileira? 

Nascido no município catarinense de Campo Alegre, em 1900, foi em Joinville que 

Plácido Olympio de Oliveira iniciou sua vida política. Formado em Direito pela Faculdade de 

Direito do Rio de Janeiro, em 1921, atuou como promotor público nos municípios de São 

Francisco do Sul, Mafra e Joinville. Após a Revolução de 1930, foi nomeado prefeito de 

Joinville, função que exerceu até 1933. Também foi deputado estadual em Santa Catarina, entre 

1935 e 1937, e deputado federal, entre 1951 e 1955. Ele era de uma família tradicional de 

origem luso-brasileira que teve destaque no cenário político local, os Oliveiras. Essa família 

enriqueceu na cidade com o beneficiamento e comercialização de erva-mate, produto trazido 

em carroções do planalto do Paraná e Santa Catarina para Joinville106. Plácido Olympio de 

                                                           
104 Em artigo publicado no jornal A Notícia, em 1980, Adolfo Bernardo Schneider mencionou que teria partido 

dele a ideia de criar um museu em Joinville: “Foi uma alegria para mim constatar a receptividade do saudoso 

Prefeito João Colin para minha sugestão, em fins de 1950, que estava na hora de criar um Museu em Joinville. (...) 

Em 1950 havia terminado a guerra. Também aqui, longe do teatro de lutas, o ódio estava se desvanecendo. Depois 

de tantas fogueiras e fogueirinhas acesas sob o manto do patriotismo e... do medo, cabia botar o pouco que restara 

dos nossos tesouros culturais em um Museu. Salvar, o que fosse possível salvar. Transferir essas coisas da ‘posse 

particular’, susceptível à destruição besta, mais do que besta: estúpida, para a ‘posse pública’. A nossa História, 

os nossos tesouros culturais. E João Colin gostou da ideia. Ele esteve lá em casa. Comprou depois o Palácio dos 

Príncipes, onde hoje está o Museu Nacional de Imigração e Colonização, cuja parte legal a devemos ao também 

saudoso Deputado federal Dr. Plácido Olympio de Oliveira. O Museu está aí, eu tive parte nele. O principal foi 

feito por João Colin e por Plácido Olympio. Mas eu tenho parte nele também”. SCHNEIDER, Adolfo Bernardo. 

O meu arquivo implacável. A Notícia, Joinville, 22 ago. 1980. p. 2. Contudo, ainda que a sugestão tenha partido 

do historiador joinvilense, o relato, escrito trinta anos após o ocorrido, não dá pistas para compreender os motivos 

que teriam levado Plácido Olympio de Oliveira a se envolver na causa, tampouco as razões para a retomada do 

projeto anterior de Max Tavares d’Amaral.       
105 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1953, p. 11. 
106 Conforme a historiadora Raquel S. Thiago, a construção da Estrada Dona Francisca em fins do século XIX, 

estrada que ligava Joinville ao planalto do Paraná e Santa Catarina, foi fundamental à “efervescência econômica” 

do município. Joinville oferecia acesso fácil ao porto de São Francisco do Sul, por onde ocorria o escoamento de 

produtos para exportação: “Um dos aspectos mais importantes que se observa como decorrência de sua construção 

foi o florescimento do comércio entre 1878 e 1893 e, finalmente, a possibilidade do transporte da erva-mate do 

planalto para Joinville e o desempenho de uma atividade altamente rendosa: a industrialização e comercialização 

da erva-mate”. Ainda de acordo com a historiadora, à frente da economia ervateira em Joinville esteve a família 
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Oliveira descendia de um ramo da família ligado, inicialmente, ao comércio e à navegação em 

São Francisco do Sul que se uniu por matrimônios a um outro ramo da mesma família, de 

agricultores proprietários de escravos da região da antiga Colônia Dona Francisca.  

Para o sociólogo Ricardo Costa de Oliveira, ele próprio um descendente dessa família, 

“a geração dos Oliveiras que nasceu no fim do século XIX e que passa a sua infância em uma 

Joinville já plenamente consolidada economicamente no seu cinquentenário, terá como missão 

histórica a participação na integração dos alemães e seus descendentes na vida nacional”. Além 

disso, essa geração acessou o ensino superior e foi beneficiada por um “capital social”. Esse foi 

o caso de Plácido Olympio de Oliveira e de outros membros da família, a exemplo de Carlos 

Gomes de Oliveira, o primeiro advogado nascido em Joinville. Ainda de acordo com o autor, 

essa geração se defrontou com uma burguesia imigrante em ascensão, o que gerou conflitos:  

 

Os primeiros imigrantes eram idealistas, esperançosos, humildes, possuíam fé na sua 

capacidade de trabalho e guardavam certa dose utópica para se aventurarem na 

floresta, reverentes à sua beleza e complacentes com as realidades do seu novo país 

de adoção. Já no início do século [XX], muitos dos descendentes dos primeiros 

pioneiros que enriqueceram e foram estudar no Império Alemão, ou mesmo recém-

chegados, passavam a trazer o novo ambiente cultural da Alemanha, refletindo a 

arrogância do recém-formado Império Alemão, com o sentido imperialista de 

Bismarck, o expansionismo e o pangermanismo que levaram à 1ª Guerra Mundial. 

Posteriormente, a influência das ideias e dos sentimentos que formam o nazismo 

também chegaria a Joinville. Se é verdade que a maioria dos alemães e teuto-

brasileiros não compartilhavam completamente destas realidades de supremacia e de 

racismo, havia uma elite alemã que refletia estes aspectos da política alemã no plano 

local. Além do mais, a influência dos alemães e descendentes, o predomínio da língua 

alemã e das suas instituições educacionais, religiosas e culturais, tornavam Joinville 

um Estado dentro de um Estado. As ameaças de um quisto em potencial no Brasil, ao 

lado das outas zonas de colonização alemã, suscitavam um grande debate, ainda mais 

nas situações de crise política e de guerra na Europa.107  

 

O autor, professor de ciência política da Universidade Federal do Paraná, parece aludir 

aqui a um tipo de discurso, defendido por alguns membros da família, que buscava justificar os 

propósitos da Campanha de Nacionalização. A palavra “integração” é um eufemismo para se 

referir ao que, de fato, foi uma estratégia de nacionalização forçada em antigas colônias de 

imigrantes durante os anos da Segunda Guerra Mundial108. Como destacou a historiadora Janine 

                                                           
Oliveira, que, na vida política, assumiu o mandonismo local, denominado por ela de “coronelismo urbano”. In: S. 

THIAGO, Raquel. Coronelismo urbano em Joinville: o caso de Abdon Baptista. Florianópolis: Governo do 

Estado de Santa Catarina, 1988. p. 23.     
107 OLIVEIRA, 1995, p. 100.     
108 Em 1984, Carlos Gomes de Oliveira, outro membro da família, publicou o livro “Integração: estudos sociais e 

históricos – Joinville”, em que ele explicou o que entendia por “integração”: “Ora, é a integração social como se 

procura fazer nos Estados Unidos com os negros que constituem, ali, uma população segregada da população 

branca. São os preconceitos raciais dividindo um povo em dois grupos diferentes e hostis. Quer-se, então, fazer 

que brancos e pretos convivam em harmonia, nas escolas, na vida social. Ora, é a integração racial ou étnica e seria 

a fusão de povos de origens diferentes, visando a constituir um só povo, como se verificou em Portugal e sobretudo, 

nas ilhas dos Açores onde se misturaram flamengos e alemães aos portugueses, com predomínio final destes, que 
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Gomes da Silva, a Campanha de Nacionalização, em Joinville, foi um período de restrições aos 

descendentes de imigrantes: “alguns foram presos, outros silenciados, sem mais poderem 

praticar cultos no idioma alemão, tendo de recorrer ao dicionário para as tarefas mais 

corriqueiras e de minimizar as diferenças com vizinhos luso-brasileiros, pois as delações 

tornaram-se também um perigo iminente”109. Naquele momento, a elite luso-brasileira, em 

posições políticas favoráveis, cooperou ativamente com o propósito de nacionalizar Joinville. 

Esse contexto torna ainda mais intrigante a atuação de Plácido Olympio de Oliveira em 

prol da criação, em Joinville, do Museu Nacional de Imigração e Colonização, instituição que, 

embora não ficasse explícito no projeto de lei, favoreceria a reafirmação de uma etnicidade 

reprimida há poucos anos. Diante do contexto da época, algumas hipóteses podem ser sugeridas. 

Em primeiro lugar, a hipótese mais trivial é que o deputado federal, atento aos interesses de sua 

base eleitoral, pode ter vislumbrado no museu um destaque a Joinville no cenário nacional, o 

que facilitaria a captação de recursos federais para o município. Outras hipóteses, menos óbvias, 

precisam também ser discutidas. Plácido Olympio de Oliveira pode ter imaginado que o museu, 

ao tratar da “assimilação” e “aculturação” dos imigrantes, demonstraria o sucesso das políticas 

nacionalizadoras no Brasil. Além disso, ele pode ter investido nesse museu, a ser instalado no 

“Palácio dos Príncipes”, a vontade de apaziguar conflitos ainda recentes, já que a vinculação à 

família imperial brasileira, representada pela princesa Francisca Carolina, foi tomada como um 

“lugar comum” no que se refere à origem brasileira de Joinville. Por fim, outra hipótese é de 

que ele percebeu que a criação do museu poderia forçar o governo federal a comprar o “palácio” 

que pertencia ao Domínio Dona Francisca e resolver as dificuldades financeiras, alegadas pelos 

procuradores dos descendentes dos príncipes, para manter a edificação. 

Dessas três últimas hipóteses, a primeira se mostra mais difícil de corroborar. Porém, se 

a Plácido Olympio de Oliveira pode não ter sido evidente uma relação entre o museu a ser 

criado em Joinville e a justificação dos propósitos da Campanha de Nacionalização, isso não 

passou despercebido a um dos relatores do projeto de lei na Câmara dos Deputados. O deputado 

federal sul rio-grandense José Pereira Coelho de Souza, filiado ao Partido Libertador – PL, foi 

o relator do projeto na Comissão de Educação e Cultura. Ele foi um dos braços fortes de Getúlio 

Vargas no Rio Grande do Sul, onde, durante o Estado Novo, exerceu a função de secretário 

estadual de Educação e Cultura. De acordo com o historiador Claudemir de Quadros, José 

                                                           
constituíam a maioria. E é o que se busca nos países de imigração estrangeira, os Estados Unidos, o Brasil; já 

completado ali e como estamos fazendo aqui, sob a influência, sobretudo, do idioma falado – um só em todo o 

país”. In: OLIVEIRA, Carlos Gomes de. Integração: estudos sociais e históricos – Joinville. Florianópolis: 

Gráfica Canarinho, 1984. p. 12-13.       
109 SILVA, 2008, p. 67.     
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Pereira Coelho de Souza foi um dos principais articuladores da nacionalização do ensino no 

Rio Grande do Sul. Em 1941, ele proferiu uma conferência, em sessão da Associação Brasileira 

da Educação, em que denunciou o nazismo nas escolas daquele estado, disseminando uma ideia 

de iminente “perigo alemão”110. Em 1953, ele publicou o livro “Conflito de Culturas”, que 

reuniu uma série de conferências, de 1949, promovidas pelo “35 – Centro de Tradições 

Gauchescas” em Porto Alegre. No livro, pulicado pelo Serviço de Documentação do Ministério 

da Educação e Saúde, ele apresentou algumas ideias que nortearam a atuação dele durante o 

Estado Novo, sobretudo no que se refere à nacionalização do ensino. 

Logo no início do parecer a respeito do projeto de lei de criação do Museu Nacional de 

Imigração e Colonização, apresentado em 2 de junho de 1953, José Pereira Coelho de Souza 

fez ressalva quanto à omissão de Emílio Willems, cujos livros eram anteriores à obra citada de 

Gilberto Freyre. Apesar disso, segundo ele, cumpria “reconhecer que o autor do projeto situou 

com tanto brilho e precisão o problema a que o seu projeto visa atender, que dispensáveis se 

tornam maiores considerações”111. Como opinou, “o Museu Nacional da Imigração constituirá 

uma justa e púbica homenagem aos homens intrépidos e laboriosos que vieram incorporar-se à 

nacionalidade brasileira, enriquecendo-a econômica e culturalmente”. Além disso, considerou 

relevante a iniciativa de criar um museu que “não seja simples repositório de objetos veneráveis 

e sim centro ativo de estudos para o que prevê as seções competentes”112.  

Como sugestão, apontou que a iniciativa deveria ser mais ampla e “compreender os 

quatro Estados meridionais do País e não apenas Santa Catarina”, alertando aqui para um “sul 

do Brasil” que incluía São Paulo. Aliás, é preciso lembrar que, conforme divisão estabelecida 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o estado de São Paulo integrava, 

entre 1940 e 1970, a região sul do Brasil, junto aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná. Apenas com o Decreto Federal nº 67.647, de 23 de novembro de 1970, é que esse 

estado passou a integrar, para fins estatísticos, a então criada região Sudeste113. É possível que 

                                                           
110 Segundo Claudemir de Quadros: “Nessa conferência, Coelho de Souza apontava que haviam se infiltrado nas 

comunidades teuto-brasileiras, mediante subvenção do consulado alemão, representantes do nazismo que 

dominavam as escolas particulares e catequizavam os estudantes. O mesmo havia acontecido com as sociedades 

culturais que, segundo Coelho de Souza, de uma hora para outra, haviam caído em domínio nazista. O círculo 

completava-se com a ação dos pastores da Igreja Evangélica que, em seus sermões, intercalavam textos da bíblia 

com a doutrina nazista”. In: QUADROS, Claudemir de. Reforma, ciência e profissionalização da educação: o 

Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006. Tese (Doutorado em 

Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p. 57-58.    
111 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1953, p. 11. 
112 Ibid., p. 14. 
113 BRASIL. Decreto nº 67.647, de 23 de novembro de 1970. Estabelece no Divisão Regional do Brasil para fins 

estatísticos. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-67647-23-novembro 

-1970-409148-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 fev. 2018.  



165 

 

o deputado tenha levado em conta, também, a divisão em quatro distritos estabelecida em 1946 

pelo órgão federal de preservação. De acordo com o Decreto-Lei 8.534, de 2 de janeiro de 1946, 

o 4º Distrito da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com sede na capital 

paulista, atendia os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande de Sul114. Nesse 

sentido, o município de Joinville possuía uma localização estratégica, “situada, mais ou menos, 

ao centro da vasta região que se pretende abranger”, além de poder oferecer “fácil acesso e 

condições de conforto aos estudiosos que para ali se deslocarem”115. Ele propôs, então, redação 

substitutiva do projeto de lei.  Conforme a proposta, o Art. 1º passaria a vigorar com a seguinte 

redação: “É criado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, o Museu Nacional de 

Imigração, para recolhimento de todos os objetos que recordem a imigração no sul do país, e 

também os documentos e publicações atinentes à mesma”116. Além de incluir a expressão “sul 

do país”, ele alterou o nome do museu, retirando a palavra “colonização”. Inclusive, ao ser 

datilografada no parecer e na redação proposta como substitutiva ao projeto, a palavra foi, em 

alguns lugares, rasurada à caneta pelo deputado. Como o parecer dele foi elogiado e acolhido 

em todas as comissões em que o projeto tramitou117, a redação substitutiva foi mantida na lei 

posteriormente sancionada. Isso deu a impressão de que houve erro na redação da lei, já que a 

ementa menciona “Museu Nacional de Imigração e Colonização” e o Art. 1º “Museu Nacional 

de Imigração”. A hipótese mais provável é a de que o deputado, ao abranger o estado de São 

Paulo, tinha por intenção que o museu viesse a abordar não apenas os imigrantes que formaram 

colônias em Santa Catarina, mas, também, os imigrantes que foram destinados aos latifúndios 

agroexportadores como mão de obra substitutiva ao trabalho escravo. Essa abrangência poderia 

diluir a ênfase do projeto de Max Tavares d’Amaral na importância e superioridade das antigas 

colônias de imigrantes em Santa Catarina na história nacional.        

Para “louvar” a proposta, mais que justificá-la, o relator fez referência ao livro dele 

recentemente publicado, “Conflito de Culturas”, do qual praticamente repetiu o inteiro teor do 

                                                           
114 BRASIL. Decreto-lei nº 8.534, de 2 de janeiro de 1946. Passa a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional o Serviço do mesmo nome, criado pela Lei número 37, de 13 de janeiro de 1932, e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8534-2-janeiro-1946-458447 

-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 fev. 2018.  
115 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1953, p. 14. 
116 Ibid., p. 15. 
117 O projeto de lei recebeu pareceres favoráveis em todas as comissões legislativas em que tramitou tanto na 

Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi avaliado na Comissão 

de Finanças, na qual, em 5 de novembro de 1953, recebeu parecer favorável do relator Arthur Santos. Também foi 

avaliado outras duas vezes na Comissão de Educação e Cultura, ainda em 1953, com parecer do relator Jorge 

Lacerda, e em 1956, com parecer do relator Cícero Alves. No Senado Federal, o projeto tramitou na Comissão de 

Finanças, com parecer do relator Fausto Cabral, na Comissão de Educação e Cultura, com parecer do relator Mem 

de Sá, e na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer do relator Lourival Fontes. Todos os pareceres 

elaborados no Senado Federal foram lidos e aprovados no dia 28 de maio de 1957.     
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segundo capítulo, a respeito da cultura luso-brasileira. Para compreender o jogo discursivo que 

subjaz à aprovação do projeto de lei, é importante observar os principais argumentos expressos 

no referido livro e as menções a intelectuais brasileiros utilizados como fundamentação. Para o 

autor, é impossível, no mesmo país, coexistirem duas ou mais culturas, já que “cultura é o lastro 

de organização nacional”. Isso acarretaria “tornar o país um simples espaço geométrico, aberto 

a todas as exigências de grupos étnicos e culturais: um aglomerado de exclusivismos hostis uns 

aos outros”118. Portanto, era forçoso investir na unificação nacional, sobretudo por meio do 

compartilhamento de uma única língua comum. Além do mais, era preciso reivindicar a herança 

cultural da nação, que ele não tinha dúvida em dizer que era a luso-brasileira. Nas palavras dele, 

dois fatores confirmavam essa assertiva. Em primeiro lugar, “a conquista”, pois “os portugueses 

descobriram, conquistaram e povoaram este imenso País, realizando feitos de energia e 

penetração que ainda hoje, com os recursos modernos, seriam prodigiosos”. Em segundo lugar, 

“o gênio colonizador do português”119. Neste aspecto, ele se fundamentou em dois intelectuais 

brasileiros, o paulista Eduardo Prado e o pernambucano Gilberto Freyre. O primeiro, advogado, 

jornalista e escritor, que viveu entre 1860 e 1901, foi mobilizado para refutar as ideias que 

afirmavam que o Brasil seria um país melhor se, acaso, tivesse vingado a presença holandesa 

durante o século XVII. Já em Gilberto Freyre, com base nas obras “O mundo que o Português 

criou” e “Uma cultura ameaçada: a luso-brasileira”120, ele ancorou a valorização da capacidade 

dos portugueses de miscigenação, a posição de “procriador europeu nos trópicos”. Assim, a 

cultura luso-brasileira seria acolhedora a outras trazidas por imigrantes, uma cultura permeável 

a assimilações, porém sem nunca perder o seu primado, sobretudo o primado da língua.                      

A invocação de Emílio Willems é um ponto crucial no debate sobre a criação do Museu 

Nacional de Imigração e Colonização, autor interpretado de maneira ambígua pelos intelectuais 

envolvidos na apresentação e apreciação do projeto de lei. Como apontou o historiador André 

Fabiano Voigt, Emílio Willems retomou o termo “teuto-brasileiro”, de meados do século XIX, 

tomando-o um conceito sociológico. Se, por um lado, a obra dele se ancorou nos conceitos de 

“assimilação” e “aculturação” para explicar a inclusão cultural de imigrantes alemães e seus 

descendentes no Brasil, conceitos na época em voga nos Estados Unidos, por outro, ele notou, 

                                                           
118 SOUSA, Coelho de. Conflito de culturas. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1953. p. 6. 
119 Ibid., p. 16. 
120 Nesta obra, Gilberto Freyre mencionou que as culturas de imigrantes no sul do Brasil ameaçavam a cultura 

luso-brasileira: “A excursão que fiz há pouco aos Estados do Sul do Brasil proporcionou-me a oportunidade de 

ver nitidamente confirmados perigos para a integridade luso-brasileira da cultura de que não podemos nos 

desinteressar: perigos já meus conhecidos através de leituras de livros e de artigos de revista em que se vêm 

exprimindo, nos últimos anos, imperialismos de raça e de cultura voltados com empenho particular e insistência 

significativa para campanhas de desprestígio das tradições luso-brasileiras do Brasil”. FREYRE, Gilberto. Uma 

cultura ameaçada: a luso-brasileira. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1942. p. 62.    
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em suas pesquisas realizadas na década de 1930, a manutenção de identidades culturais. Para 

André Fabiano Voigt, a constatação abriu a possibilidade de reconhecer “a construção de 

identidades étnicas e culturais no Brasil em grupos sociais de imigrantes e descendentes que 

não passaram por um processo de miscigenação ou integração cultural mais profunda com o 

luso, o negro ou o indígena”121. E isso, para o sociólogo alemão, se explicava pelo isolamento 

das colônias no Sul do Brasil, ou, nas palavras dele, pelo “insulamento social”. Portanto, entre 

brasileiros e alemães, ele identificou o surgimento de uma nova “comunidade étnica”, a “teuto-

brasileira”. Ainda segundo André Fabiano Voigt, Emílio Willems constatou a “insuficiência e 

falta de alcance dos conceitos de assimilação e de aculturação para definir cientificamente a 

situação dos imigrantes alemães e seus descendentes no Brasil”. Ao pesquisar as colônias de 

imigrantes no sul do Brasil, ele verificou que as “manifestações de natureza étnica não poderiam 

ser consideradas apenas como resíduos destinados ao desaparecimento progressivo”122. Apesar 

disso, a obra dele se prestou a dupla interpretação: uma que considerava a importância de uma 

cultura distintiva no Brasil, como pode ser observado nos estudos de Max Tavares d’Amaral, e 

outra que buscava atuar na ruptura do “insulamento” das colônias de imigrantes para “assimilá-

las” e “aculturá-las” forçosamente, tal como propôs José Pereira Coelho de Souza. Por um lado, 

a aculturação que nunca ocorreria plenamente e, por outro lado, a aculturação que já vinha tarde 

e precisaria ser “estimulada” de modo a proteger a cultura luso-brasileira daquilo que a 

ameaçava. Essa ambiguidade esteve na base do projeto que permitiu a existência, em Joinville, 

de um museu para recordar a imigração e a colonização europeia no sul do Brasil.        

É oportuno lembrar aqui que, ao menos desde os estudos do antropólogo norueguês 

Fredrik Barth na década de 1960, a antropologia vem compreendendo a persistência de grupos 

étnicos em função da interação entre diferentes culturas, ao cruzar fronteiras simbólicas, e não 

pelo seu isolamento, seja o isolamento geográfico ou o isolamento social. Para Fredrik Barth, 

“as diferenças culturais podem permanecer apesar do contato interétnico e da interdependência 

dos grupos”123, perspectiva que colocou em dúvida a ideia de “aculturação”. Daí a importância 

da noção de “fronteira”, o que implica perceber a persistência de grupos étnicos na maneira 

como estes atribuem a si mesmos características distintivas, ao passo que são classificados pelos 

outros, por aqueles que estão do outro lado da linha fronteiriça que os separa. Afinal, como 

destacou Fredrik Barth, “a persistência de grupos étnicos em contato implica não apenas 

                                                           
121 VOIGT, André Fabiano. Emílio Willems e a invenção do teuto-brasileiro, entre a cultura e a assimilação (1940-

1946). História: Questões & Debates, Curitiba, n. 46, p. 189-201, 2007. p. 192. Grifos no original. 
122 Ibid., p. 201. Grifo no original. 
123 BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. 

Teorias da etnicidade: seguido de Grupos étnicos e suas fronteiras. São Paulo: UNESP, 1998. p. 188. 
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critérios e sinais de identificação, mas igualmente uma estruturação da interação que permite a 

persistência das diferenças culturais”124. Pautada nessa perspectiva, a historiadora Ilanil Coelho 

conclui o seu estudo sobre os efeitos da Campanha de Nacionalização em Joinville apontando 

seu relativo fracasso, já que além de não ter atingido o propósito “de estabelecer ‘de cima para 

baixo’ uma identidade brasileira unívoca, respaldada pela ideia de ‘assimilação à força’”, 

acabou desencadeando aquilo que buscou combater,  “na medida em que a imposição de valores 

e práticas, pela via coercitiva, forneceu elementos favoráveis à afirmação das diferenças”125.    

Quanto à hipótese de que, ao evocar uma brasilidade “enobrecida” pelos laços pretéritos 

com a princesa Francisca Carolina, houve a intenção de que o museu viesse a apaziguar, pela 

história que narraria, desavenças recentes entre teuto e luso-brasileiros, é preciso se ater a um 

detalhe do “enredo” das comemorações do primeiro centenário de Joinville. Entre os quarenta 

e cinco textos publicados no Álbum histórico de Centenário de Joinville, três foram de autoria 

de Plácido Olympio de Oliveira: “O primeiro Capítulo da História de Joinville”, “Política de 

Joinville no Império” e “Joinville em 1906”. No primeiro desses textos, na abertura do livro, o 

autor narrou o primeiro encontro entre o Príncipe de Joinville e a princesa Francisca Carolina, 

as providências tomadas para o casamento deles e a cerimônia nupcial realizada no Palácio da 

Boa Vista, no Rio de Janeiro. A partir daí, destrinchou os destinos da futura cidade de Joinville 

a partir dos termos previstos no contrato nupcial. Para ele, esse era o “primeiro capítulo da 

história de Joinville: o casamento da Princesa Imperial, parte do seu dote e a demarcação das 

vinte e cinco léguas quadradas de terras”126. É preciso lembrar, ainda, que o desfile do 

Centenário de Joinville foi iniciado com um carro alegórico que fez alusão ao casamento dos 

príncipes, em que atores representaram a presença do nobre casal na história. Segundo a 

historiadora Janine Gomes da Silva, na época Joinville começava a ser divulgada como a 

“Cidade dos Príncipes”, o que conotava “uma referência à ‘origem brasileira’, e não só ‘alemã’, 

na história da cidade”127. O “Palácio dos Príncipes”, inserido no ritual comemorativo, “foi 

especialmente decorado para receber o hóspede Dom Pedro de Orleans e Bragança, 

representante da Família Imperial Brasileira”. Na edificação simbólica “foram coroadas a 

rainha e as princesas do Centenário e aconteceu uma exposição de antiguidades”128. Ao 

estabelecer balizas à história de Joinville, era preciso identificar uma “origem” anterior à 

                                                           
124 BARTH, 1998, p. 196. 
125 COELHO, 2005, p. 192. 
126 OLIVEIRA, Plácido Olympio. O primeiro capítulo da história de Joinville. In: SOCIEDADE AMIGOS DE 

JOINVILLE (Org.). Álbum histórico do centenário de Joinville: 1851-1951. Curitiba: Gráfica Mundial, 1951. 

p. 12. 
127 SILVA, 2008, p. 148. 
128 Ibid., p. 147. 
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chegada dos imigrantes estrangeiros, em 1851. Contudo, essa origem não estaria na presença 

de populações sambaquianas, indígenas, negras e luso-brasileiras na região, mas nos acordos 

políticos travados no período imperial brasileiro em decorrência do casamento do príncipe 

francês com a princesa brasileira. A origem “nobre” aproximava teutos e luso-brasileiros e 

contribuía para escamotear as desavenças entre eles. No museu, acomodado no “Palácio dos 

Príncipes”, esse marco fundacional ganhou destaque.          

Por fim, no que diz respeito à hipótese de que, ao propor a criação do Museu Nacional 

de Imigração e Colonização, houve a intenção de forçar a venda do “Palácio dos Príncipes”, 

algumas pistas podem ser encontradas em um outro artigo publicado no Álbum Histórico do 

Centenário de Joinville, de Joroslau C. Pesch. No artigo “Domínio Dona Francisca: sua origem 

e sua história”, ele narrou a trajetória da empresa na qual ele era gerente comercial, de modo a 

representar os interesses dos herdeiros dos príncipes juntamente com Othon Mäder, na função 

de procurador-administrador, e Hermilio Mafra Cardozo, na função de fiscal de terras. Segundo 

ele, os proprietários do Domínio Dona Francisca, ou seja, todos os herdeiros do Príncipe de 

Joinville e da princesa Francisca Carolina129, “jamais auferiram qualquer lucro do imenso e 

valioso patrimônio que possuem em Joinville”. O que se podia lucrar na venda de terras e outros 

rendimentos ficava em Joinville para a “conservação e custeio de seus bens”. Aliás, os herdeiros 

dos príncipes, “alguns dos quais vivem uma existência de dificuldades financeiras”, em certas 

ocasiões “tiveram que mandar numerário da Europa para regularização de impostos devidos”. 

Ainda segundo ele, o patrimônio do Domínio Dona Francisca “diminui rapidamente, de ano 

para ano, estando hoje reduzido a 26.323 hectares dos 155.812 originários”130.  

Sem dúvida, os custos para manter o “Palácio dos Príncipes” eram significativamente 

elevados, especialmente em face das dificuldades financeiras alegadas por Joroslau C. Pesch. 

Isso explica as tentativas para que a edificação fosse adquirida pelo governo federal, tentativas 

que foram frustradas. Havia interesse em vender a edificação, interesse expresso em 1939, como 

já mencionado. Em 1957, a edificação foi novamente colocada à venda, ocasião em que foi 

expedida ao juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da capital federal uma carta precatória por um 

juiz da comarca de Joinville a fim de notificar a União da possibilidade de exercer seu direito 

                                                           
129 Segundo Joroslau C. Pesch, com a morte dos príncipes de Joinville, a propriedade do Domínio Dona Francisca 

passou para os filhos deles, o Duque de Chartres e o Duque de Penthievre. Após o falecimento destes, a herança 

passou às mãos de diversos nobres: Jean Pierre Clement Marie d’Orleans, Duque de Guise; Marguerite Louise 

Maire Françoise d’Orleans, Marquesa de Mac-Mahon e Duquesa de Magenta; e os príncipes dinamarqueses Aage 

Christian Alexandre Robert, Axel Christian Georges, Erik Frédérik Christian Alexandre, Viggo Christian Adolphe 

e Marguerite Françoise Louise Marie Hélene. Cf. PESCH, Joroslau C. Domínio Dona Francisca: sua origem e sua 

história. In: SOCIEDADE AMIGOS DE JOINVILLE (Org.). Álbum histórico do centenário de Joinville: 1851-

1951. Curitiba: Gráfica Mundial, 1951. p. 15-22. 
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de preferência na aquisição do bem tombado. Outra vez, o órgão federal de preservação abdicou 

do direito, “tendo em vista o alto valor arbitrado para a aquisição e a possibilidade de preservar 

o bem independentemente do exercício daquele direito”131. O interesse do Domínio Dona 

Francisca em se desfazer da propriedade do “Palácio dos Príncipes” ajuda a compreender a 

celeridade da tramitação no Senado Federal do projeto de lei para a criação do Museu Nacional 

de Imigração e Colonização. Afinal, se o projeto se arrastou por mais de sete anos na Câmara 

dos Deputados, em menos de seis meses houve a sua aprovação no Senado Federal. Para tanto, 

foi fundamental a atuação de dois senadores, o joinvilenses Carlos Gomes de Oliveira e Othon 

Mäder, justamente o procurador dos herdeiros dos príncipes de Joinville.   

Após receber pareceres favoráveis na Comissão de Finanças, na Comissão de Educação 

e Cultura e na Comissão de Constituição e Justiça, curiosamente todos aprovados no mesmo 

dia, em 28 de maio de 1957, o Projeto de Lei da Câmara nº 390 seguiu ao plenário, em discussão 

única realizada no dia 15 de junho de 1957. Como consta no Diário do Congresso Nacional, em 

meio a um consenso muito bem tramado, houve apenas uma voz dissonante. O senador sul 

mato-grossense João Vilasboas, do União Democrática Nacional – UDN, apesar de não mostrar 

desacordo em relação à conveniência do projeto, questionou a constitucionalidade do Art. 2º e 

do Art. 4º, os quais, segundo ele, eram matéria de regulamentação, competência que o projeto 

de lei atribuía ao Ministério da Educação e Cultura e não ao presidente da república, a quem 

cabia a atribuição privativa. Recomendava, então, que o projeto retornasse à Comissão de 

Constituição e Justiça. Por sua vez, o senador Carlos Gomes de Oliveira, do Partido Trabalhista 

Brasileiro – PTB, saiu em defesa do projeto, argumentando que os artigos mencionados não se 

referiam, propriamente, à necessidade de um decreto de regulamentação, mas a um regulamento 

interno a ser baixado pelo Ministério da Educação e Cultural para o funcionamento do museu. 

De modo a evitar que o projeto de lei passasse por nova análise na casa legislativa, o senador 

discursou a respeito da importância do museu que seria criado em Joinville:  

 

Senhor Presidente, está em discussão projeto que interessa não apenas à minha cidade 

natal, Joinville, mas toda a vida cultural do Brasil. Somos um País de imigração. 

Vários contingentes de povos diversos compuseram a nossa etnia, criando a 

nacionalidade brasileira. Nestas condições, constitui magnífico campo de estudos uma 

zona em que a influência europeia foi imensa, não só pela imigração de açorianos, de 

lusos, que como imigrantes vieram povoar o nosso País, como pelo carreamento de 

populações de outras regiões, sobretudo da Europa Central, suíços, poloneses e, 

posteriormente, italianos. A criação do Museu Nacional de Imigração e Colonização, 

em Joinville, nos possibilitará formar juízo seguro do espírito da nacionalidade.132 

                                                           
131 IPHAN, 1938, p. 12.   
132 BRASIL. Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 390, de 1956, que cria o Museu Nacional de 
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Para ele, o projeto tinha um propósito nacionalista, já que daria a conhecer melhor a 

“influência” de culturas imigrantes na “nacionalidade brasileira”, culturas que compuseram o 

que ele considera “a nossa etnia”, isto é, a “luso-brasileira”. Sobretudo, caberia ao museu 

possibilitar que se formasse um “juízo seguro do espírito da nacionalidade”, no sentido de que 

essa nacionalidade, unificada, se formou pela “integração” e amálgama de culturas diferentes. 

Ainda em seu discurso, o senador explicou que seria matéria de outra lei as providências para 

compor um quadro de funcionários para o funcionamento do futuro museu. O senador João 

Vilasboas propôs, então, que fossem suprimidos os artigos que lhe pareciam inconstitucionais, 

proposta que não foi aprovada pelo plenário.  

Nesse interim, discursou também o senador Othon Mäder, o qual lembrou que na 

proposta original estava prevista a criação de crédito especial destinado à compra da edificação 

para abrigar o museu e sua devida instalação, previsão suprimida nas comissões da Câmara dos 

Deputados, já que houve o entendimento de que caberia ao poder executivo solicitar a abertura 

de crédito. Além disso, ele salientou a longa espera para a aprovação do projeto, processo que 

se arrastava desde 1949. Como mencionou, o objetivo do projeto de lei é “a aquisição do antigo 

Palácios dos Príncipes, em Joinville, para transformá-lo em Museu Colonial”133, o que deveria 

ter se concretizado a tempo para as comemorações do primeiro centenário de Joinville. Segundo 

ele, “o Museu de Joinville (...) é velho anseio das populações daquela região, que assiste à 

destruição completa dos objetos trazidos pelos primeiros colonizadores da cidade”. Era preciso, 

portanto, dar um fim à tramitação do projeto de lei, pois, “enquanto não fundar o Museu, esses 

objetos continuarão a ser extraviados, e dia chegará em que não se encontrará qualquer vestígio 

da história de Joinville”134.  

É interessante notar que um museu inicialmente destinado a abordar os processos de 

imigração e colonização no estado de Santa Catarina, finalidade ampliada para abranger todo o 

“sul do país”, nas palavras de Othon Mäder resumiu-se a um “Museu de Joinville”. Esse museu, 

que, segundo o deputado, já deveria ter sido inaugurado nas comemorações do centenário da 

cidade, teria o intuito de salvar vestígios da história de Joinville. Em meio a disputas de poder, 

diferentes interesses estiveram em jogo, interesses ambiciosos, no sentido de “reimaginar” a 

nação brasileira, e interesses mais provincianos, de criar um museu para a cidade. Além disso, 

o senador deu a entender que a finalidade primeira era adquirir o “Palácio dos Príncipes” para, 
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então, se formar um “Museu Colonial”, tal como ele já havia proposto ao órgão federal de 

preservação em 1939. Para conseguir realizar essa vontade, ele afirmou que já estava acordado 

com o prefeito de Joinville, João Colin, a compra da edificação:     

 

Há poucos dias, foi lavrada a escritura da aquisição daquele Palácio, exatamente com 

o objetivo de não se perder a oportunidade de obter-se um prédio que pudesse ser 

transformado em museu, desejo unânime de toda a população de Joinville e 

adjacências. Com a instalação do Museu seria mantida a velha tradição de que essa 

cidade foi colonizada por correntes imigratórias trazidas graças à doação que a 

Princesa D. Francisca fez de oito léguas quadradas de terreno, que hoje é a cidade de 

Joinville. Assim, protelando-se a votação do Projeto de Lei da Câmara nº 390, de 

1956, estaremos contrariando a vontade de toda uma população que merece ser 

respeitada, ouvida e acatada porque Joinville é, sem dúvida, uma das cidades mais 

progressistas e laboriosas de Santa Catarina. Por esse motivo, o Prefeito municipal de 

Joinville resolveu destacar do Orçamento Municipal uma quantia para adquirir o 

prédio já que este projeto estava demorando.135  

 

Fica mais claro, no pronunciamento do senador Othon Mäder, que houve a articulação 

política para forçar a venda do “Palácio dos Príncipes” e, em seguida, criar um museu que daria 

destaque à cidade de Joinville. Diante das recusas do órgão federal de preservação e da demora 

na aprovação do projeto de lei, a negociação envolveu a Prefeitura de Joinville, que acabaria 

por adquirir a edificação. Obviamente, a negociação somente poderia ser bem-sucedida ao 

garantir que a lei em discussão fosse sancionada pelo presidente da república, comprometendo 

o governo federal ao menos na instalação e funcionamento do museu a ser criado em Joinville. 

Portanto, era preciso apressar a aprovação do projeto no Senado Federal. É interessante notar 

que, ao argumentar contra a protelação sugerida pelo deputado João Vilasboas, Othon Mäder 

se valeu da força de retóricas distintas. Em primeiro lugar, uma “retórica da perda”, no sentido 

empregado pelo antropólogo José Reginaldo Gonçalves136, já que jogou com a suposição de 

que, caso o museu não fosse tão logo criado, os vestígios da história de Joinville iriam 

desaparecer. Em segundo lugar, uma “retórica moral”, mobilizando a moral aberta de que tratou 

o antropólogo Nicolas Adell137, pois buscou ancorar a argumentação no presumido “desejo 

unânime de toda a população de Joinville e adjacências”. Para Othon Mäder, criar o museu em 

Joinville seria cumprir com um dever perante toda a população da cidade, a qual, como ele 

deduzia, estava à espera de ver a história dos primeiros colonizadores protegida e devidamente 
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valorizada. Como ele queria acreditar, o museu, antes mesmo de existir, já era um “lugar 

comum” da cidade, um lugar que suscitava um consenso inquestionável. 

Após problematizar os interesses em jogo na criação do Museu Nacional de Imigração 

e Colonização em Joinville, é preciso retomar a pergunta anteriormente colocada: É possível 

identificar, nas intenções que condicionaram a aprovação, em 1957, da lei que criou o museu, 

um apelo à afirmação da “diversidade de culturas imigrantes”? A resposta direta é afirmativa, 

tendo em vista que, embora por vezes a imigração alemã tenha sido enaltecida, em todo o 

processo de tramitação do projeto de lei buscou-se dar ênfase a uma nação composta por uma 

diversidade de correntes imigratórias. Inclusive, por conta dessa diversidade, o projeto acabou 

sendo ampliado para, além do estado de Santa Catarina, abordar a imigração em todo o “sul do 

país”. Contudo, faz-se necessário reformular a questão: A ideia de “diversidade” é mobilizada 

na atualidade tal qual naquele momento, a ponto de ser possível reivindicar, na lei de criação 

do museu, um desígnio ainda por ser cumprido? A essa pergunta a resposta é forçosamente 

negativa. Atendo-se aos argumentos em disputa na criação do museu, a “diversidade cultural”, 

embora uma realidade brasileira, estaria destinada a se diluir na cultura “luso-brasileira” com o 

passar dos anos. Essa era a acepção em voga, mesmo quando cedia espaço para reconhecer que 

os processos de “assimilação” e “aculturação” nunca atingiriam a plenitude. Além do mais, a 

maioria dos intelectuais que discutiram o projeto de lei defendiam uma noção “nacionalista” de 

diversidade. Daí a vontade de estimular investigações sérias a respeito das contribuições das 

culturas imigrantes à “cultura nacional” ou, ainda, de evidenciar “serviços prestados ao Brasil”. 

No presente, quando os profissionais que atuam no Museu Nacional de Imigração e 

Colonização evocam uma ideia de “diversidade”, evocam, conjuntamente, a importância de 

reconhecer as “diferenças culturais” que emergem nas interações sociais e se afirmam em zonas 

fronteiriças. Trata-se de uma interpretação da lei de criação do museu à luz da Constituição 

Federal de 1988, a qual, no seu Art. 216, definiu o patrimônio cultural brasileiro enquanto “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”138. O patrimônio de “diferentes grupos” deve ser promovido e protegido pelo poder 

público, com o apoio da “comunidade”, justamente pela “diferença” que representam e não pela 

sua diluição em uma “cultura nacional” unívoca. Ainda que busquem colocar em questão a 

suposta “superioridade” dos imigrantes alemães e seus descendentes no passado de Joinville, 

os profissionais do museu não estariam dispostos, do mesmo modo que alguns dos intelectuais 

                                                           
138 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 fev. 2018. 
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envolvidos na trama discursiva que deu forma e conteúdo à lei que criou a instituição, a positivar 

os efeitos da campanha nacionalizadora do governo de Getúlio Vargas. Afinal, não se trata mais 

de defender uma concepção nacionalista de “diversidade”, mas, pelo contrário, uma concepção 

“territorialista”, atenta às fronteiras simbólicas demarcadas nas interações interculturais.     

Entretanto, se há um desígnio do passado que, a meu ver, poderia ser retomado, é o 

anseio por um museu que compreenderia as diversas culturas e identidades como objetos de 

conhecimento, e não como objetivos de ação. De acordo com o historiador Ulpiano Toledo 

Bezerra de Meneses, “não cabe aos museus serem depositários dos símbolos litúrgicos da 

identidade sagrada deste ou daquele grupo, e cuja exibição deve induzir todos à aceitação social 

dos valores implicados”. Para ele, um museu é um espaço propício para “criar condições para 

conhecimento e entendimento do que seja identidade, de como, por que e para que ela se 

compartimenta e suas compartimentações se articulam e confrontam”139. Em relação ao Museu 

Nacional de Imigração e Colonização, seria interessante investir esforços para deslocá-lo da 

posição de “lugar comum” a uma posição de “lugar de fronteiras”, cedendo espaço a diálogos 

interculturais e debates a respeito das lutas sociais que o tomam como lugar a ser reivindicado 

para si ou confrontado por restringir-se ao outro. Para tanto, vasculhar a história da instituição, 

de modo a perceber jogos de poder e conflitos de interesses, se mostra um caminho interessante.       

     

2.2 O PRÍNCIPE NEGRO, A DRAG PRINCESS E O TOMBAMENTO ESQUECIDO: OS 

(DES)CAMINHOS DE UMA ALAMEDA DE PALMEIRAS IMPERIAIS  

 

Um editorial do jornal A Notícia, do dia 2 de abril de 1989, manifestou preocupação 

com o flagrante desrespeito, indiscriminado e impune, da legislação que disciplinava os usos e 

ocupações da região central de Joinville. Sob o título “Enfeiando Joinville”, afirmava que uma 

simples passagem pela Rua do Príncipe, uma das ruas mais antigas e tradicionais da cidade, 

permitia “constrangedoras constatações”. Um lugar outrora embelezado, estava sendo ocupado 

pela sucessão das “mais espantosas construções, enfileirando-se uma série de ‘barracos de 

alvenaria’, onde se multiplica um tipo de comércio que mais se assemelha a um ‘camelódromo’ 

de terceira categoria”. Para o editorialista, função à época desempenhada pelo historiador e 

jornalista Apolinário Ternes, a Rua do Príncipe, apesar da nobreza do nome, havia se tornado 

uma espécie de “gueto da improvisação”, com “comércio ambulante nas calçadas, comércio de 

                                                           
139 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A problemática da identidade cultural nos museus: de objetivo (de 

ação) a objeto (de conhecimento). Anais do Museu Paulista: Nova Série, São Paulo, nº 1, p. 207-222, 1993. p. 

214.   
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lanches rápidos sem as mínimas condições de higiene, farta e grotesca poluição visual”. O 

centro da cidade de Joinville, na opinião dele, estava se transformando “num lastimável quadro 

de decadência generalizada”. Face a tamanha insatisfação, pouco se poderia esperar do futuro: 

“em poucos meses o centro da cidade terá se transformado numa favela, pois a indisciplina da 

ocupação das áreas disponíveis enfeiaram (sic.) brutalmente determinadas áreas do centro da 

cidade”. Um alerta, então, foi dirigido à administração municipal, pois, caso nada fosse feito, 

“em pouco tempo Joinville terá perdido o mínimo de beleza e bem-estar que a população e os 

turistas desfrutavam em passado muito recente”140. 

Nos dias atuais, possivelmente o cenário não seria muito diferente sob o olhar daquele 

editorialista. Afinal, embora planejadores urbanos de diferentes administrações municipais 

tenham investido esforços para promover usos mais “apropriados” e, assim, afugentar presenças 

consideradas impertinentes, a Rua do Príncipe continua sendo um lugar permeado pelo que 

poderíamos chamar de “práticas subalternas”141. Segundo João Abeid Filho, nessa rua “prédios 

novos avizinham-se de construções antigas”. Estas, após algumas reformas improvisadas em 

suas antigas fachadas, passaram a abrigar “grandes vitrines retangulares” que expõem as 

novidades voltadas ao consumo popular. Para ele, um passeio pela Rua do Príncipe nos coloca 

diante da “mistura de estilos reveladora de uma bricolagem e das tensões na apropriação desse 

espaço”142. Nesse sentido, ainda que persista o desejo de embelezar as feições do centro da 

cidade e, sobretudo, a vontade de levar adiante uma estratégia de “higienização social”, a Rua 

do Príncipe permanece como espaço urbano permeável a usos indisciplinados, algo que ainda 

poderia nos remeter à imagem de “gueto da improvisação” enunciada no editorial de 1989. No 

centro de Joinville, assim como nos “centros históricos” de muitas cidades do país, vislumbra-

se uma irresistível paixão pela improvisação. 

                                                           
140 ENFEIANDO Joinville. A Notícia, Joinville, 2 abr. 1989. p. 2. Conforme Ilanil Coelho, críticas semelhantes a 

essa, assim como outras que demonstravam preocupação também com o “ordenamento” de bairros periféricos da 

cidade, que cresciam assustadoramente por conta da ocupação por populações migrantes, impulsionaram a criação, 

em 1991, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville (IPPUJ), órgão municipal que tinha por 

objetivo “informar e orientar o futuro de Joinville”. In: COELHO, 2011, p. 64. 
141 No dia 1º de março de 2004, por decisão da administração municipal visando a readequar o fluxo do trânsito 

de veículos na região central de Joinville, o calçadão, que lá existia desde 1986 para a realização de feiras de 

artesanato, deixou de existir. Os artesãos locais, que comercializavam os seus produtos no calçadão, foram 

deslocados para outros lugares da cidade. Como refletiu João Abeid Filho, “a Feira de Artesanato que, para muitos 

pode representar uma manifestação de cultura popular com estética própria, para o gestor público pode representar 

uma barreira, uma desordem, uma invasão de um espaço pensado para outros usos”. In: ABEID FILHO, João. 

Uma rua em disputa: Rua do Príncipe, Joinville, Santa Catarina – 1986-2004. Joinville, 2013. Dissertação 

(Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade), Universidade da Região de Joinville. p. 75. Desde 2014, ocorre 

esporadicamente uma feira denominada “Feira do Príncipe”, uma promoção da Prefeitura de Joinville em que a 

rua é temporariamente fechada ao trânsito de veículos para ceder espaço ao comércio de produtos artesanais e a 

atrações artísticas. 
142 Ibid., p. 22. 
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Em crônica publicada em 1928, o filósofo alemão Walter Benjamin e sua companheira 

Asja Lacis, diretora e atriz de teatro letã, relataram uma viagem que juntos fizeram a Nápoles, 

a cidade italiana onde “existir é um assunto coletivo”. Com as lentes de europeus do Norte, 

retrataram a cidade sulista como um lugar no qual a vida privada e a vida pública se misturam 

em um caos vital. Isso lhes era particularmente perceptível nas maneiras pouco convencionais 

pelas quais o espaço urbano era utilizado e ocupado pelos moradores. Para eles, mais que um 

espaço geograficamente delimitado, Nápoles era um “momento”, tendo em vista que a cidade 

induzia a constantes movimentos e metamorfoses. No mesmo lugar, o “antes” se imbricava no 

“depois”, o arcaico penetrava a vida moderna. Em Nápoles, a “porosidade” era a lei inesgotável 

da vida urbana, o que implicava uma singular paixão pela improvisação: 

 

Nesses recantos mal se percebe quais são as partes onde continua a construção e 

aquelas que já entraram em ruína. Aqui nada é dado como concluído. A porosidade 

encontra-se não apenas com a indolência do operário do sul, mas sobretudo com a 

paixão da improvisação. Tem de se prever sempre espaço e ocasião para isso. As casas 

são usadas como palcos de teatro popular. Todas estão divididas num sem-número de 

espaços de ação animados em simultâneo. Varanda, átrio, janela, portão, escada, 

telhado são, ao mesmo tempo, palco e camarote.143  

 

A “porosidade”, observada em Nápoles no início do século XX, pode servir como uma 

metáfora interessante para refletir sobre o cotidiano nas cidades contemporâneas localizadas ao 

sul do mundo. Em contraste com um espaço plenamente ordenado e organizado, utopia ainda 

reivindicada por urbanistas e planejadores urbanos, as vivências e sociabilidades dos habitantes 

ordinários impregnam a materialidade da urbe de maneiras inesperadas. A cidade edificada, 

tomada como palco à encenação do teatro da vida cotidiana, suscita inúmeras improvisações 

criativas. Novas construções se misturam aos vestígios de um passado já decadente ou, ainda, 

às ruínas de novidades nunca plenamente finalizadas, ao passo que citações de um passado 

imaginado servem de adorno a fachadas de edificações recentes. Nesse cenário inconstante e 

incoerente, em que as ilusões e desilusões deixam suas marcas, a vida na cidade acontece. 

Para Svetlana Boym, a porosidade não é uma característica aplicável apenas à Nápoles, 

“a porosidade se encontra presente em todas as cidades, é um reflexo dos distintos estratos de 

tempo e de história que foram se acumulando, dos problemas sociais e das engenhosas técnicas 

de sobrevivência urbana”. Trata-se, em suas palavras, de uma “metáfora espacial do tempo na 

cidade, das distintas dimensões temporais cravadas no espaço físico”144. Portanto, pensar sobre 

as porosidades de uma cidade é pensar sobre as marcas do tempo que se sobrepõem em camadas 

                                                           
143 BENJAMIN, Walter; LACIS, Asja. Nápoles. In: BENJAMIN, Walter. Imagens de pensamento: sobre o 

haxixe outras drogas. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 12. 
144 BOYM, Svetlana. El futuro de la nostalgia. Madrid: A. Machado Libros, 2015. p. 125. Tradução minha. 
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no presente vivido. Afinal, tal como lembrou Reinhart Koselleck, “precisamos de metáforas ao 

falar sobre o tempo, pois só podemos representá-lo por meio do movimento em unidades 

espaciais”. Ao tentar dar sentido ao decurso de algo tão inefável, representamos a passagem do 

passado ao futuro como um espaço percorrido. Isso é fundamental à prática historiadora, pois 

“o historiador precisa servir-se dessas metáforas retiradas da noção espacial se quiser tratar 

adequadamente as perguntas sobre diferentes tempos”. Buscando retirar a categoria “tempo” de 

um lugar impensado na historiografia, algo a mais que apenas um útil instrumento taxionômico, 

Koselleck propõe a metáfora geológica dos “estratos do tempo”. Para ele, essa metáfora permite 

explicar os “diversos planos, com durações diferentes e origens distintas, mas que, apesar disso, 

estão presentes e atuam simultaneamente”145. Isso se mostra instigante ao sairmos em busca de 

fios que permitam tecer narrativas a respeito da não contemporaneidade do contemporâneo. 

A região central da cidade de Joinville apresenta uma diversidade de temporalidades 

sedimentadas em sua paisagem edificada, contando, inclusive, com diversos bens reconhecidos 

como patrimônio cultural. Já no início da década de 1980, o potencial para preservação de 

algumas edificações foi reconhecido por Udo Baumann, um engenheiro alemão que esteve em 

missão por algumas cidades do sul do Brasil por meio de convênio com o governo brasileiro146. 

No relatório da sua visita a Joinville e a outros municípios catarinenses, realizada em 1982, ele 

expressou a vontade de “despertar e aprofundar a consciência da necessidade de se preservar a 

arquitetura histórica em Santa Catarina”. A Rua do Príncipe, foco principal de suas observações 

em Joinville, foi considerada uma das ruas mais antigas do centro da cidade, merecendo, por 

esse motivo, atenção especial da parte da administração municipal. Na opinião dele, “uma 

concentração do setor terciário, ou seja, de empresas de serviços, na Rua do Príncipe, levaria 

ao despovoamento da rua, à construção de novos arranha-céus, e à perda da substância histórica, 

em grande parte ainda bem conservada”. O risco era o “empobrecimento da paisagem urbana”. 

Além do alerta, uma prática costumeira naquele período foi criticada: o incentivo à construção 

de novas edificações que imitavam técnicas construtivas do passado, citações contemporâneas 

da aparência rural das casas dos primeiros colonizadores germânicos da cidade. Para ele, “a 

cidade tem em suas construções uma substância arquitetônica interessante e valiosa. Esta deve 

ser conservada e protegida”. Porém, “colocar uma arquitetura de imitação como testemunho 

                                                           
145 KOSELLECK, 2014, p. 9. 
146 Em 1963, um convênio de cooperação técnica foi celebrado entre a República Federal da Alemanha e o Brasil, 

o “Acordo Básico de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha”. De acordo com o historiador Bruno da Silva, “com 

base neste acordo e a partir de ajustes complementares foi possível a vinda de profissionais alemães para Joinville 

em 1978, 1981 e 1982”. In: SILVA, 2016, p. 97.  
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histórico e original de uma arquitetura alemã, não apenas se constitui num mal-entendido como 

também acaba por impedir que se realize uma moderna arquitetura de boa qualidade”147. 

É muito provável que o relatório desse engenheiro alemão tenha exercido significativa 

influência sobre os primeiros passos na elaboração de uma política municipal de preservação 

do patrimônio cultural em Joinville, especialmente na seleção de bens culturais que mereceriam 

proteção especial. Segundo o historiador Bruno da Silva, a vinda a Joinville de Udo Baumann 

e outros profissionais alemães “contribuiu para mobilizar os agentes envolvidos a pressionar o 

poder público municipal a realizar ações concretas à preservação do patrimônio edificado”. 

Além disso, serviu também para ampliar a tipologia de bens a serem preservados na cidade e 

contemplar “a defesa da preservação não apenas de imóveis isolados, sendo introduzida a ideia 

de conjunto urbano e de ambiência”148. Não obstante, embora sejam de 1980 as leis municipais 

que instituíram o mecanismo do tombamento como forma de proteção e a comissão especial 

para análise e aplicação de tal mecanismo, uma política municipal de preservação do patrimônio 

cultural edificado somente se consolidou a partir do início do século XXI.  

Desde as primeiras iniciativas pela preservação do patrimônio cultural de Joinville, o 

conjunto formado pela Rua do Príncipe e seu entorno ensejaram especial preocupação. De fato, 

como já previsto por Udo Baumann, atualmente são poucas as antigas edificações da rua que 

ainda exercem função residencial. Porém, às avessas do presságio pessimista, a Rua do Príncipe 

nunca se tornou uma rua despovoada. Um intenso comércio popular é atrativo a significativa 

quantidade de pessoas. Essas práticas, não tão nobres como sugere o nome da rua, deram novas 

colorações ao cotidiano vivido na região central de Joinville. 

Ao caminhar pela Rua do Príncipe, avista-se de longe algumas palmeiras imperiais que 

se destacam em meio à paisagem. Perpendicular ao traçado da rua, há uma alameda construída 

em meados do século XIX, a Alameda Brüstlein, ou Rua das Palmeiras, como é popularmente 

conhecida na cidade (figura 11). É o caminho formado pela justaposição de uma dupla fileira 

de palmeiras imperiais originadas de sementes trazidas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

possivelmente em 1867149. Foi construída por ordem de Frédéric Brüstlein, então administrador 

                                                           
147 BAUMANN, Udo. Parecer sobre a situação atual e a valorização do patrimônio histórico do século XIX 

nas cidades de Joinville, São Bento do Sul e Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Fundação Cultural de 

Joinville, texto datilografado, 1983. p. 6. 
148 SILVA, 2016, p. 119.  
149 As palmeiras imperiais (Roystonea Oleracea), espécie vegetal originária das Antilhas, foi introduzida no Brasil 

em 1809, quando Luiz d’Abreu Vieira e Silva, chefe da divisão da marinha portuguesa, chegou ao Rio de Janeiro 

após ter deixado a Ilha de França (atual ilha Maurício). De maneira ilícita, o português conseguiu encher vinte 

caixotes de sementes de plantas exóticas do Jardin Le Pamplemousse, horto botânico fundado pelos franceses na 

ilha. Além de espécies frutíferas, ele presenteou D. João VI com sementes de palmeiras imperiais, posteriormente 

plantadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A primeira palmeira ficou conhecida como Palma Mater e existiu 

no Jardim Botânico até 1972, quando foi atingida por um raio. O cultivo dessa espécie de palmeira se disseminou 
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Domínio Dona Francisca, para servir de cenário ao acesso à edificação alcunhada de “Palácio 

dos Príncipes”. A atual denominação foi atribuída somente em 1912 para homenagear o antigo 

administrador do Domínio Dona Francisca, após sua morte no ano anterior150. No decorrer dos 

anos, a alameda assumiu posição significativa nas narrativas que contaram e recontaram uma 

história fundante da cidade de Joinville. Trata-se de um lugar icônico na cidade que foi objeto 

de diferentes ativações patrimoniais e submetido a variados usos e apropriações subversivos. 

 

Figura 11 – Alameda Brüstlein em 1903. 

 

 

Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Joinville, 1903. 

 

No que diz respeito à decisão de semear palmeiras imperiais em solo joinvilense, alguns 

historiadores indicaram que se tratou da vontade de satisfazer um gosto peculiar do príncipe 

francês François Ferdinand Philippe, o “Príncipe de Joinville”. Em 1838, ao aportar no Rio de 

Janeiro, o príncipe registrou em seu Diário de Viagem o encantamento que sentiu ao observar 

a vegetação brasileira, apontando uma predileção: “Partout le cocotier, mon arbre favori!” (Por 

                                                           
pelo país, adornando jardins aristocráticos enquanto símbolo de poder e nobreza. Cf. D’ELBOUX, Roseli Maria 

Martins. Uma promenade nos trópicos: os barões do café sob as palmeiras-imperiais, entre o Rio de Janeiro e São 

Paulo. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 193-250, jul./dez. 2006. 
150 Cf. SILVA, 2016. 
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todos os lados havia coqueiros, minha árvore preferida)151. A alguns historiadores de Joinville, 

a predileção do príncipe se estendia às palmeiras, planta que, embora não frutifique o coco, 

pertence à mesma família botânica e possui alguma semelhança estética152. Isso teria motivado 

a preparação de um cenário com a intenção de convencer o príncipe a estabelecer residência na 

Colônia e a reinar sobre uma população que supostamente almejava sua soberania. 

O gosto peculiar do príncipe vinculava-se a uma sensibilidade para com o cultivo de 

árvores que começou a se disseminar na Europa ao longo do século XVII. Hoje em dia, como 

nos lembra o historiador Keith Thomas, “consideramos que é melhor plantar árvores que 

derrubá-las”. Para ele, “é no início do período moderno que repousam as origens dessa nova 

atitude”153. A partir de então, as árvores, assim como os animais, foram extensivamente 

domesticadas, tornando-se comum plantá-las para fins meramente estéticos. Nesse contexto, as 

árvores passaram a representar valiosa fonte de deleite, inspirando novas teorias estéticas 

pautadas na crença de que “em qualquer paisagem bela as árvores desempenham um papel 

indispensável”. Entre os meios aristocráticos, o cultivo das árvores ornamentais simbolizava 

“uma complexa mistura de afirmação social, senso estético, patriotismo e busca de lucro a logo 

prazo. Juntas, combinavam-se para fazer do plantio uma obsessão aristocrática equivalente aos 

cães e aos cavalos”. Por mais que não se tenha abdicado do corte de árvores para a produção de 

madeira, uma nova sensibilidade levou à proteção de algumas espécies, especialmente daquelas 

que mais bem se adequavam ao imaginário romântico da época: “As árvores haviam deixado 

de ser um símbolo de barbárie ou uma mera mercadoria econômica; tinham-se tornado parte 

indispensável do cenário da vida da classe superior”.154 

A breve anotação do Príncipe de Joinville teria passado despercebida se não fosse pelo 

esforço de alguns historiadores, a partir da década de 1960, em valer-se dela para demarcar o 

valor patrimonial da Alameda Brüstlein. Aliás, foi o desejo de proteger e preservar as palmeiras 

                                                           
151 No dia 1º de janeiro de 1838, anotou em seu diário de viagem suas impressões sobre o momento em que aportou 

na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro: “Começo por desejar feliz ano-novo a todo mundo. Nós costeamos ao 

longo de belos trechos bem arborizados, com essa vegetação equatorial tão rica e tão variada; por todos os lados 

havia coqueiros, minha árvore preferida”. In: D’ORLÉANS, François Ferdinand Philippe Louis Marie. Diário de 

um príncipe no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. p. 20. 
152 O curioso é que, em outra passagem de seu diário, o príncipe narrou uma visita ao Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. Entre as espécies vegetais que chamaram sua atenção, ele sequer mencionou a existência das palmeiras 

imperiais: “Hoje de manhã desembarco e vou à Glória, aí encontro os cavalos e dirigimo-nos ao Jardim Botânico, 

pois parece que os caminhos estão totalmente intransitáveis para ir ao Corcovado. (...) O Jardim Botânico é belo e 

bem-conservado, coisa tão rara neste país. Vejo um imenso Saracanda (sic) (Palissandro) alto como um grande 

carvalho, árvores de canela, de cravo-da-índia, chá, admiráveis ramos de bambus que eu corto para fazer bengalas. 

Tem poucas flores, mas atrás do jardim há montanhas cobertas de madeiras maravilhosas”. In: Ibid., p. 32. 
153 THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e os animais, 

1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 235. 
154 Ibid., p. 249-250. 
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imperiais que motivaram, em 1980, a elaboração da lei municipal que instituiu o mecanismo do 

tombamento em Joinville. De acordo o historiador Bruno da Silva, a Lei Municipal nº 1.773, 

de 1º de dezembro de 1980, surgiu de um projeto apresentado pelo advogado Celso José Pereira, 

então vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Para tanto, ele teria contado 

com a colaboração do historiador Afonso Imhof, na época diretor do Museu Arqueológico de 

Sambaqui de Joinville, e do arquiteto e assessor legislativo Rui Vergílio Borba155. Segundo 

Bruno da Silva, com base em uma matéria publicada no jornal A Notícia em 17 de fevereiro de 

1982, a iniciativa surgiu da surpresa do vereador ao saber que, ao contrário de outros bens na 

cidade, as palmeiras imperiais não haviam sido tombadas pelo órgão federal de preservação:  

 

Ao tomar conhecimento do pedido de realização da pintura na sede do Museu 

Nacional de Imigração e Colonização de Joinville (MNIC), Celso Pereira consultou 

Afonso Imhof sobre a situação daquele imóvel, sabendo então que a edificação 

constituía um bem tombado em âmbito federal, e que qualquer intervenção deveria 

ser autorizada pelo órgão responsável. O diretor do MASJ [Museu Arqueológico de 

Sambaqui de Joinville] informou ainda ao vereador que outros dois bens localizados 

no município também eram protegidos pelo órgão federal de preservação (o Bosque 

Schmalz e o Cemitério do Imigrante). Quando questionou sobre a situação das 

palmeiras que formam a Alameda Brüstlein, Celso Pereira declarou ter ficado 

surpreso ao saber que estas não possuíam proteção.156 

 

O interesse em preservar as palmeiras imperiais esclarece, em parte, o fato de que, em 

Joinville, além da proteção do patrimônio histórico e artístico, tal qual já previsto na lei federal, 

os efeitos da lei de tombamento se estenderam, ainda, a outras duas categorias patrimoniais: a 

“arqueológica” e a “natural”157. A menção ao patrimônio arqueológico se deve à existência de 

diversos sítios do tipo sambaqui na cidade, cuja proteção, desde 1969, foi assumida pelo Museu 

Arqueológico de Sambaqui de Joinville, em colaboração com o governo federal. Já a previsão 

de proteger o patrimônio natural, segundo Bruno da Silva, “veio atender a uma preocupação 

mais ampla acerca dos efeitos ambientais causados pelo acelerado processo de industrialização, 

                                                           
155 Os bastidores da aprovação da lei de tombamento de Joinville, a Lei Municipal nº 1.773, de 1º de dezembro de 

1980, incluindo a análise dos pareceres legislativos pela aprovação do projeto de Celso José Pereira e a ponderação 

de semelhanças e diferenças em relação ao texto da lei federal, foram objeto de estudo minucioso pelo historiador 

Bruno da Silva. Cf. SILVA, 2016.   
156 Ibid., p. 84. 
157 Conforme o Art. 1º da Lei Municipal nº 1.773, de 1º de dezembro de 1980, “Constitui o Patrimônio Histórico, 

Cultural, Arqueológico, Artístico e Natural do Município de Joinville os bens imóveis, existentes em seu território, 

cuja conservação seja de interesse público, quer por seu valor cultural a qualquer título. § 1º – Equiparam-se aos 

bens a que se refere o “caput” deste artigo, sendo, por conseguinte, sujeito ao tombamento, os monumentos 

naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham 

sido dotados pela natureza, especialmente os sambaquis, respeitada a legislação permanente. § 2º – Os bens a que 

se refere o presente artigo passarão a integrar o Patrimônio Histórico aqui entendido em sua acepção mais ampla, 

como sua inscrição, isolada ou agrupada, no Livro de Tombo”. In: JOINVILLE. Lei Municipal nº 1.773, de 1º 

de dezembro de 1980. Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, arqueológico, artístico e natural do 

município de Joinville. Disponível em: <http://leismunicipa.is/farjk>. Acesso em: 11 out. 2016.  
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aumento populacional e urbanização pelo qual o município vinha passando nas duas décadas 

anteriores”158. Na primeira composição da Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Natural do Município – COMPHAAN, comissão encarregada de tomar decisões a 

respeito dos tombamentos municipais, duas associações ambientalistas foram representadas: o 

Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente de Santa Catarina – PROTEMA e a 

Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente de Santa Catarina – APREMA159. 

É muito provável que a incorporação da categoria “natural” ao escopo da lei vinha a atender à 

vontade de proteger por tombamento a Alameda Brüstlein, bem que, embora pudesse simbolizar 

significativos valores históricos e estéticos, possui a particularidade de ser composto por um 

conjunto de árvores, seres vivos e, como tal, fadados à morte. Esse tombamento exigiria, então, 

procedimentos especiais de proteção e preservação, procedimentos diferentes dos adotados em 

tombamentos de bens móveis e imóveis criados tão somente pela vontade humana.           

Em 11 de maio de 1982, uma reportagem do jornal A Notícia informou os leitores sobre 

a solenidade, marcada para aquele mesmo dia, que anunciaria oficialmente o tombamento da 

Alameda Brüstlein160. Recentemente empossada por Decreto assinado pelo então prefeito Luiz 

Henrique da Silveira161, a COMPHAAN preparou um ato oficial para marcar simbolicamente 

a abertura do Livro do Tombo. Os dezoito membros dessa comissão – representando os poderes 

Executivo e Legislativo, conselhos municipais, associações da sociedade civil, determinados 

campos profissionais, bem como as comunidades católica e evangélica luterana – haviam 

elegido o bem cultural que seria legado ao futuro como o primeiro tombamento efetivado pelo 

                                                           
158 SILVA, 2016, p. 85.   
159 A Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município – COMPHANN foi 

criada pela Lei Municipal nº 1.772, de 28 de novembro de 1980. Cf. JOINVILLE. Lei Municipal nº 1.772, de 28 

de novembro de 1980. Altera o Art. 17 da Lei nº 1.514, de 27 de maio de 1977. Disponível em: 

<http://leismunicipa.is/rfajk>. Acesso em: 11 out. 2016.  
160 COMISSÃO do Patrimônio tomba as palmeiras. A Notícia, Joinville, 11 mai. 1982, p. 5. 
161 Conforme o Decreto Municipal nº 4.471, de 18 de fevereiro de 1982, a Comissão do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Natural do Município foi composta pelos seguintes membros: Miraci Deretti (Secretaria 

de Cultura, Esporte e Turismo); Helmut Keller (Secretaria de Planejamento e Coordenação); Solede M. Frushstuch 

(Secretaria de Educação); Celso Pereira (Câmara de Vereadores); Ivo Birckholz (Conselho Municipal de Cultura); 

Dagoberto Heinz Haake (Associação Comercial e Industrial de Joinville); Carlos Adauto Vieira (Subseção de 

Joinville da Ordem dos Advogados do Brasil); Carlos da Costa Pereira (Centro de Engenheiros e Arquitetos de 

Joinville); Horst H. Wippel (Museu Nacional de Imigração e Colonização); Lenin Peña (Conselho Municipal de 

Proteção ao Meio Ambiente de Santa Catarina – PROTEMA); Adolfo Bernardo Schneider (Associação de 

Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente de Santa Catarina – APREMA); Germano Jacobs (representante da 

imprensa, rádio e televisão); Odil Campos (representante dos artistas plásticos); Afonso Imhof (representante dos 

arqueólogos); Elly Herkenhoff (representante dos historiadores); José Chafi Francisco (representante da 

comunidade católica); Telmo Pahl (representante da comunidade evangélica); e Ligia K. Farias (representante do 

curso de História da Fundação Educacional da Região de Joinville – FURJ). Cf. JOINVILLE. Decreto nº 4.471, 

de 18 de fevereiro de 1982. Nomeia membros da Comissão de Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Natural do município, criada pela Lei nº 1.772, de 28 de novembro de 1980. Disponível em: <http://leismunicipa. 

is/algcr>. Aceso em: 11 out. 2016.  
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poder público municipal. Aparentemente sem qualquer desacordo entre eles, deliberaram pelo 

tombamento da alameda de palmeiras imperiais. A partir do ato inaugural, estimava-se que, em 

breve, outros tombamentos fossem anunciados, a exemplo da antiga Estação Ferroviária162, da 

casa onde viveu o artista Fritz Alt163 e do Cemitério de Pirabeiraba164. 

Como destacou a reportagem, “só estava faltando colocar no papel que as palmeiras, 

trazidas do Rio de Janeiro em 1867 pelo diretor da província, Luis Niemeyer, estão diretamente 

ligadas à própria história da colonização de Joinville e, portanto, moralmente preservadas como 

um dos maiores patrimônios da cidade”. Convidado pelo jornal a se pronunciar sobre o assunto, 

o então secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Joinville e presidente da COMPHAAN, 

Miraci Deretti, explicou que o ato só vinha formalizar algo já consolidado em Joinville. Porém, 

fez um alerta: “Ninguém sabe o que pode acontecer. Moralmente as palmeiras já estão tombadas 

pela população, mas quem garante que amanhã não vai aparecer um prefeito maluco querendo 

derrubá-las?” Como comentado na sequência da reportagem, a hipótese era “um tanto ilusória, 

mas não impossível”165. Acreditava-se que, com a formalização do tombamento, as palmeiras 

estariam protegidas contra possíveis ataques, inclusive contra alguma iniciativa destrutiva que 

poderia, no futuro, partir do próprio poder público municipal. 

O acontecimento noticiado na imprensa local, tanto no jornal A Notícia como em outros 

periódicos que circulavam no estado e na cidade naquela época166, pode também ser verificado 

em algumas atas das primeiras reuniões da COMPHAAN, que constam, atualmente, do arquivo 

da Coordenação de Patrimônio Cultural, setor da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville. 

Embora hoje não se tenha notícia do paradeiro do Livro de Atas em que foram registradas as 

discussões dessas primeiras reuniões realizadas na década de 1980, tampouco do Livro Tombo 

                                                           
162 Apenas em 1996, a antiga Estação Ferroviária foi tombada por iniciativa do Governo do Estado de Santa 

Catarina, pelo Decreto 1.225, de 30 de setembro, assinado pelo então governador Paulo Afonso Evangelista Vieira. 

Em 2011, após 4 anos de tramitação, a Estação Ferroviária foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), compondo o conjunto de sessenta e um bens incluídos no projeto Roteiros Nacionais 

de Imigração. Cf. PISTORELLO, 2015. 
163 Em 1975, a casa onde viveu Fritz Alt foi transformada em um museu destinado a preservar o legado do artista. 

Embora a edificação seja de propriedade da Prefeitura de Joinville, apenas em 2004 foi iniciado o processo para o 

seu tombamento municipal, o Processo FCJ.CPC.2004-023, concluído no ano seguinte. 
164 O Cemitério de Pirabeiraba (também conhecido como Cemitério Dona Francisca) nunca foi protegido por 

tombamento. Em 9 de setembro de 1977, uma indicação do vereador Guilherme Zuege foi encaminhada ao órgão 

federal de preservação, via ofício da presidência da Câmara dos Vereadores de Joinville, solicitando o tombamento 

federal do Cemitério Dona Francisca. Contudo, esse processo ficou parado no órgão federal até 2005, quando Julia 

Wagner Pereira, historiadora e estudante do Programa de Especialização em Patrimônio (PEP/IPHAN), foi 

incumbida de instruir o tombamento. Ciente de que o órgão já havia manifestado desinteresse em proteger o bem, 

ela encaminhou parecer sugerindo o arquivamento do processo, o que de fato ocorreu em 2006. 
165 COMISSÃO..., 1982, p. 5. 
166 Cf. SOLENIDADE marca tombamento de palmeiras dia 11. Jornal de Santa Catarina, Florianópolis, 9 e 10 

mai. 1982. p. 4; PALMEIRAS com mais de 100 anos serão tombadas em Joinville. O Estado, Florianópolis, 8 

mai. 1982. p. 10; TOMBAMENTO da rua das Palmeiras será dia 11. Extra, Joinville, 28 abr. 1982. p. 5. 
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em que foram inscritos os primeiros bens protegidos pelo poder público municipal, os esboços 

avulsos de algumas atas evidenciam a preocupação que se teve em preparar um ato simbólico 

inaugural para a aplicação do mecanismo administrativo do tombamento em Joinville. Tinha-

se a expectativa de que esse ato seria somente o início de uma atuação incisiva e continuada da 

municipalidade na proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural edificado. 

Não obstante, apesar dos esforços despendidos para colocar em prática uma ação efetiva 

por parte do poder público municipal na preservação do patrimônio edificado, o tombamento 

da Alameda Brüstlein acabou desconsiderado pelas gestões seguintes da Prefeitura de Joinville. 

O investimento simbólico na preparação daquele ato inaugural, um legado que aqueles homens 

e mulheres esperavam deixar ao porvir, após alguns anos, pareceu ter sido em vão. Ainda que 

o desejo manifestado na época tivesse sido o de perenizar as ações de proteção, as mudanças 

na gestão pública municipal relegaram os trabalhos da década de 1980 ao esquecimento. Apenas 

décadas depois, após a efetivação de outros tombamentos municipais que ocorreram a partir do 

início do século XXI, a vontade de proteger as palmeiras imperiais foi retomada. Em 9 de março 

de 2005, aniversário da cidade, a alameda teve o seu tombamento oficializado pelo Decreto 

Municipal nº 12.276, reconhecendo que o bem “confere ao paisagismo urbano de Joinville 

características inconfundíveis e é, há mais de um século, referência e símbolo da cidade”167. 

Por conta desse “esquecimento”, algumas narrativas que contam a história das políticas 

públicas de patrimônio cultural em Joinville, embora enfatizem a promulgação, em 1980, das 

leis que instituíram o mecanismo do tombamento e a comissão responsável pela sua aplicação, 

tomam o tombamento do antigo Cine Palácio168, em 2003, como o primeiro em Joinville em 

âmbito municipal169. A escolha, além de desconsiderar as iniciativas da década de 1980, quando 

a Alameda Brüstlein foi tombada, desconsidera, ainda, a abertura de um processo, anterior ao 

do Cine Palácio, referente ao tombamento de uma edificação localizada na esquina das ruas Rio 

Branco e Jerônimo Coelho, a poucos metros do “Palácio dos Príncipes”. Esse tombamento foi 

solicitado por um dos proprietários que temia, nas disputas com os irmãos pela herança familiar, 

que o bem pudesse “cair sob os golpes da picareta”170. O curioso é que nem mesmo os antigos 

                                                           
167 JOINVILLE. Decreto nº 12.276, de 9 de março de 2005. Homologa o tombamento da Alameda Brüstlein. 

Disponível em: <http://leismunicipa.is/ljgrh>. Acesso em: 14 out. 2016. 
168 Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2002-001, Rua XV de Novembro, nº 158. Tombamento 

efetivado pelo Decreto Municipal 11.006, de 7 de março de 2003. Sobre esse tombamento ver: KALB, Christiane 

Heloísa. Do instante esplêndido à decadência: patrimonialização e judicialização do Cine Palácio de Joinville. 

Florianópolis, 2017. Tese (Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas), Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina. 
169 Cf. GUEDES, Sandra P. L. de Camargo. Cine Palácio: fragmentos da história do cinema em Joinville. Joinville: 

Univille, 2003. 
170 Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2001-001, Rua Rio Branco, nº 105. O processo foi iniciado após 

uma correspondência enviada à Fundação Cultural de Joinville pelo proprietário da edificação, o senhor Egon Max 
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membros da COMPHAAN reivindicaram a afirmação da memória de suas ações no passado, 

nem o próprio Miraci Deretti que, entre 2001 e 2005, atuou novamente na Fundação Cultural 

de Joinville, inclusive no cargo de Coordenador de Patrimônio Cultural. Em 2002, quando a 

imprensa local noticiou o processo de tombamento do antigo Cine Palácio, não houve nenhuma 

objeção ao anúncio desse ato como o primeiro tombamento municipal de Joinville. 

Antes do tombamento da Alameda Brüstlein, dois momentos de ativação patrimonial na 

cidade Joinville haviam suscitado atribuições de valores às palmeiras imperiais e ao conjunto 

urbano em que estão inseridas. Como já mencionado, em 1939 o órgão federal de preservação 

tombou a edificação conhecida como “Palácio dos Príncipes”. Entretanto, devido ao interesse 

daquela época centrado apenas no tombamento de “monumentos” valorizados por uma singular 

qualidade arquitetônica ou por algum vínculo a fatos excepcionais da história nacional, a 

proteção das palmeiras não foi abrangida no ato jurídico. Quando, em 1957, foi criado o Museu 

Nacional de Imigração e Colonização, as narrativas a respeito do passado de Joinville buscaram 

conciliar as heranças étnicas dos imigrantes e seus descendentes com a brasilidade simbolizada 

pelo vínculo histórico com a família imperial brasileira. Assim, a Alameda Brüstlein adquiriu 

significados metafóricos relevantes. Por um lado, simbolizava o sucesso do empreendimento 

colonizador, uma semente exógena germinada e enraizada em solo brasileiro que, no decurso 

dos anos, vingou e adquiriu imponência. Por outro, simbolizava a fidelidade da antiga colônia 

de imigrantes germânicos à nação brasileira. Esses valores patrimoniais foram retomados e 

ressignificados no tombamento da Alameda Brüstlein em 1982. Se, em 1939, o tombamento do 

“Palácio dos Príncipes” teve por fim proteger um bem considerado “monumento nacional”, 

isolado de seu contexto urbano, a partir da década de 1980 já se manifestava a preocupação em 

preservar uma “ambiência” patrimonial. Além disso, nesse outro momento, o receio já não era 

tanto em relação às lacunas na cronologia da história da cidade, receio que justificou a criação 

do Museu Nacional de Imigração e Colonização, mas em relação às lacunas em um espaço em 

constante metamorfose e habitado por uma população mais diversificada. 

Ainda que tenha acabado “esquecido”, na época o tombamento da Alameda Brüstlein 

suscitou debates a respeito de seus valores patrimoniais, debates que foram protagonizados por 

especialistas alçados a porta-vozes autorizados. Na COMPHAAN, apesar da unanimidade em 

                                                           
Beckmann, em 10 de outubro de 2000. No entanto, a Notificação do Tombamento só foi emitida em 15 de agosto 

de 2003, mais de um ano após ter sido notificado o tombamento do antigo Cine Palácio, que ocorreu no dia 16 de 

maio de 2002. Oficialmente, o tombamento do Cine Palácio, de fato, é anterior, já que foi homologado pelo Decreto 

Municipal nº 11.006, de 7 de março de 2003, após avaliação da impugnação apresentada pelos proprietários. É 

importante notar, porém, que a retomada dos trabalhos em âmbito municipal para a aplicação do mecanismo do 

tombamento foi suscitada por uma adesão voluntária. Cf. FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). 

Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2001-001: Rua Rio Branco, nº 105. Joinville, FCJ, 2001.        
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relação à escolha do primeiro bem a ser tombado em âmbito municipal, os valores patrimoniais 

da Alameda Brüstlein foram sustentados pelos pareceres de três dos membros: o ambientalista 

Lenin Peña e os historiadores Adolfo Bernardo Schneider e Elly Herkenhoff. Esses pareceres 

enfatizaram a importância das palmeiras imperiais enquanto imagem simbólica da cidade de 

Joinville, ao que se agregava o seu valor urbanístico, ambiental e, sobretudo, histórico.  

Na opinião de Lenin Peña, que representava na COMPHAAN o Conselho Municipal de 

Proteção ao Meio Ambiente de Santa Catarina – PROTEMA, o tombamento permitiria “a 

permanência de uma vegetação e de uma arquitetura que é das mais típicas da cidade”, além de 

garantir que no futuro a rua pudesse se transformar “num refúgio para aqueles que sentir-se-ão 

asfixiados pela selva de concreto que está por invadir o centro de Joinville”171. Já ao historiador 

Adolfo Bernardo Schneider, que representava outra entidade ambientalista, a Associação de 

Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente de Santa Catarina – APREMA, “nós, a geração 

atual, herdamos dos nossos ancestrais essa alegria indescritível de possuir, aí no centro da 

cidade, uma alameda das mais faustosas existentes sobre o globo terrestre”. Portanto, quanto às 

palmeiras, caberia aos herdeiros “o dever de cuidar delas, de protegê-las de toda e qualquer 

mutilação, seja qual for o motivo”172. Por sua vez, a historiadora Elly Herkenhoff, representante 

dos historiadores de Joinville, apresentou uma narrativa histórica, posteriormente publicada no 

livro Era uma vez um simples caminho..., que conferia autoridade ao ato preservacionista. Para 

ela, “a Alameda das Palmeiras de Joinville, muito mais do que qualquer outra via pública da 

cidade, desde o seu início foi milhares de vezes fotografada, centenas de cartões postais 

diferentes foram elaboradas e remetidos para outras cidades e outros países”173. A proliferação 

de reproduções imagéticas parecia demonstrar, na opinião dela, que a população da cidade já 

reconhecia o valor patrimonial da Alameda Brüstlein. Portanto, o tombamento viria somente 

reafirmar a força imaginária do local, reconhecendo juridicamente a vontade de proteger uma 

presença do passado que, aparentemente, estava associada às imaginações a respeito daquilo 

que se desejava para o futuro da cidade. 

Além dos valores relacionados a um princípio de responsabilidade em relação ao futuro 

de Joinville, no que se referia à preservação de um “refúgio” verde em meio a uma cidade que 

crescia vertiginosamente e à transmissão de uma imagem de “cartão postal”, as argumentações 

pelo tombamento da Alameda Brüstlein buscaram, ainda, identificar qual teria sido a destinação 

                                                           
171 PEÑA, Lenin. Parecer sobre o tombamento da Alameda Brüstlein. Coordenação de Patrimônio Cultural, 

Fundação Cultural de Joinville, Joinville, 11 mai. 1982. p. 1 
172 SCHNEIDER, Adolfo Bernardo. Parecer sobre o tombamento da Alameda Brüstlein. Coordenação de 

Patrimônio Cultural, Fundação Cultural de Joinville, Joinville, 11 mai. 1982. p. 5. 
173 HERKENHOFF, 1987, p. 171-172. 
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histórica do lugar, reinterpretando o passado local. Os pareceres de Adolfo Bernardo Schneider 

e Elly Herkenhoff deram ênfase ao fato que teria, supostamente, motivado o plantio das 

palmeiras em solo joinvilense: a paixão do Príncipe de Joinville por coqueiros.  

A breve anotação do Príncipe de Joinville, de 1838, serviu para embasar os pareceres. 

Para Adolfo Bernardo Schneider, “o Príncipe de Joinville adorava as palmeiras, que classificou 

entre os vegetais mais bem feitos pelo Criador” e, por isso, algumas pessoas se encarregaram 

do plantio de duas aleias, já que “queriam que o príncipe, caso resolvesse fixar residência em 

Joinville, desde o primeiro momento se sentisse em casa”174. Em texto de 1963, ele já havia 

indicado uma interpretação parecida, afirmando que, embora o plantio das palmeiras imperiais 

não tenha sido uma notícia divulgada no jornal da Colônia, o Kolonie-Zeitung, havia na época 

muito interesse no crescimento de tais árvores “porque sempre se esperava que o Príncipe e a 

Princesa de Joinville, dona Francisca, viessem fixar sua residência, em caráter definitivo, em 

SUA cidade”. Ainda segundo ele, “não há, em toda Joinville, um Monumento da Natureza, 

embora plantado pelo homem, que mais emocione os filhos da Terra dos Príncipes”. Como 

conjecturou, se os joinvilenses falassem francês como o Príncipe de Joinville, “que era um 

entusiasta de palmeiras”, exclamariam: “Voilá les palmiers, l’arbre favori de la Terre du 

Prince... (Olhem lá as Palmeiras, a vegetação preferida na Terra do Príncipe...). O joinvilense 

genuíno tem, pois, uma verdadeira queda pelas nossas bonitas Palmeiras Reais”.175 

Já Elly Herkenhoff, em seu parecer, questionou: “E porque idealizava Brüstlein uma 

alameda – a ‘sua’ alameda – exatamente de palmeiras, quando em nosso país existem 

incontáveis espécies de árvores majestosas, que igualmente se prestariam a formação de 

magnífica aleia?” A resposta para ela parecia muito simples, já que “o Príncipe de Joinville 

sempre foi um apaixonado das palmeiras, tanto é que, ao chegar pela primeira vez ao Brasil, 

em 1838, fez a seguinte exclamação: ‘Portout le cocotier, mon arbre favori!’ (Por toda a parte 

o coqueiro, minha árvore favorita!)”. O que lhe parecia simples, foi uma interpretação bastante 

forçada da anotação do Príncipe de Joinville, pois deduzia que, para além daquele momento em 

particular, o príncipe “sempre foi um apaixonado das palmeiras”, ainda que, na realidade, tenha 

dito que o coqueiro era sua árvore favorita. Isso lhe exigiu que buscasse esclarecer a afirmação: 

“Embora tenha se referido, naquela exclamação de entusiasmo, ao coqueiro em especial, não 

resta nenhuma dúvida de que a sua predileção abrangia todas as espécies de palmeiras”. Além 

disso, na opinião dela o gosto do príncipe era extensivo a Frédéric Brüstlein, seu procurador no 

                                                           
174 SCHNEIDER, Op. cit., p. 5. 
175 Uma tradução literal do dito em francês imaginado por Adolfo Bernardo Schneider seria: “Eis as palmeiras, a 

árvore favorita da Terra do Príncipe...”. In: Id. As Nossas Palmeiras. Boletim Stein, Joinville, 31 out. 1963. p. 6. 
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Brasil, e a “todos os imigrantes que para aqui vieram”. Como argumentou, isso se comprovava 

no “carinho infinito que desde o começo os nossos imigrantes dedicavam às palmeiras – nos 

jardins, nas praças, à beira das estradas e, plantadas em vasos, no interior das residências de 

ricos e pobres, na cidade e na zona rural”176.  

Ao buscar preencher lacunas do passado e elaborar alguma coerência narrativa de modo 

a sustentar o valor patrimonial da Alameda Brüstlein, tanto Adolfo Bernardo Schneider como 

Elly Herkenhoff se fiaram em uma presumida “nobreza” do lugar, originado da predileção do 

príncipe francês. A partir dessa interpretação, deduziram que “todos os joinvilenses”, ou mais 

especificamente, os joinvilenses “genuínos” que descendiam dos imigrantes que colonizaram a 

cidade, compartilhavam do mesmo gosto. Já outro historiador, embora reconhecesse o valor das 

palmeiras imperiais, tinha opinião diferente a respeito dessa interpretação. Em dezembro de 

1961, Carlos Ficker, na função de presidente da Comissão do Museu Nacional de Imigração e 

Colonização, publicou uma série de textos para o jornal A Notícia com a finalidade de evitar a 

disseminação de alguns equívocos históricos. Primeiramente, chamou a atenção para o fato de 

que cocotier, a palavra usada pelo príncipe, significa “coqueiro” em português, e não palmeira, 

cuja palavra correta em francês seria palmier. Segundo ele, uma interpretação mais atenta da 

documentação dava “a impressão de que o príncipe de Joinville apesar do seu amor pelos 

coqueiros, manifestado em 1838, não transformou seu velho sonho em realidade”. Afinal, “o 

príncipe residia em Claremont e Neuilly e de certo pouco se interessava com a plantação de 

algumas palmeiras no seu terreno em Joinville”. Porém, deixava claro que não queria “desiludir 

as almas românticas e os historiadores convencidos, que graças ao verdadeiro amor do Príncipe 

pelos ‘COCOTIERS’, Joinville hoje pode apresentar um castelo no final de uma longa e bonita 

alameda de palmeiras”177. Provavelmente, a indireta foi dirigida a Adolfo Bernardo Schneider, 

o qual naquele momento ainda integrava a Comissão do Museu Nacional de Imigração e 

Colonização e, de certo modo, disputava com Carlos Ficker a posição de historiador da cidade. 

Motivado ou não pelo gosto do Príncipe de Joinville, não há dúvida de que o plantio das 

palmeiras representou um modo de afirmação de poder. A disposição enfileirada das árvores 

compôs um enquadramento para a paisagem, destacando a casa que abrigava o centro do poder 

político na antiga colônia. Como explicou Keith Thomas, a prática de plantar uma longa aleia 

                                                           
176 HERKENHOFF, 1987, p. 170. 
177 FICKER, Carlos. La Maison de Joinville: O Palácio dos Príncipes e sua História. A Notícia, Joinville, dez. 

1961. Esses textos, também publicados em 1962 no periódico Blumenau em Cadernos, recentemente foram 

incluídos em um livro que reuniu escritos pouco conhecidos desse historiador. Ver: FICKER, Carlos. As palmeiras 

reais do Palácio dos Príncipes em Joinville. In: _____. Colonos de Joinville na Guerra do Paraguai. Blumenau: 

Nova Letra, 2013. p. 99-103 
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conduzindo à mansão passou a ser comum na Inglaterra a partir do século XVII, pois “as 

extensas alamedas, que se irradiavam de um centro único e se estendiam pelo campo, sem 

respeitar as limitações da natureza, eram uma maneira bastante óbvia de submeter todo um 

distrito à autoridade da mansão”178. No caso das alamedas de palmeiras imperiais, a afirmação 

de poder se mostra ainda mais evidente, pois, pela sua característica morfológica, tais árvores 

se assemelham a gigantescas colunas clássicas, imprimindo monumentalidade à paisagem. 

Conforme a historiadora Roseli Maria Martins D’Elboux, a disseminação no Brasil de uma 

configuração paisagística apoiada na utilização da palmeira imperial esteve associada à ideia 

de nobreza da linguagem neoclássica. As palmeiras enfileiradas assemelham-se às colunatas, 

elemento arquitetônico de palácios e templos construídos nesse estilo arquitetônico. Como ela 

destacou, essa espécie de palmeira esteve associada no Brasil, desde o início do século XIX, “à 

imagem do poder monárquico, à ideia de nobreza, distinção e classe”179. Símbolo aristocrático 

por excelência, as palmeiras foram, posteriormente, incorporadas às práticas urbanísticas do 

período republicano. Em Joinville, possivelmente o plantio de palmeiras imperiais, uma árvore 

vinculada à trajetória da presença de D. João VI no Brasil, pretendia simbolizar, por extensão, 

a fidelidade da colônia de imigrantes germânicos ao império brasileiro e à família imperial. 

Essa história é importante para compreender como a Rua das Palmeiras foi, ao longo do 

século XX e início do século XXI, enobrecida por diferentes práticas de patrimonialização e de 

requalificação urbana. Tal “enobrecimento”180 refere-se à maneira como a “presença ausente” 

dos príncipes foi constantemente reiterada no delineamento do valor patrimonial atribuído ao 

lugar. Muitas narrativas históricas partem de um momento mítico inaugural no qual “tudo 

começou com um príncipe, uma princesa e um presente de casamento”181. Nesse sentido, o 

Palácio dos Príncipes e a alameda de palmeiras imperiais compõem o cenário de uma história 

que vincula o “nascimento” da cidade a uma origem nobre. 

                                                           
178 THOMAS, 1988, p. 248. 
179 D’ELBOUX, 2006, p. 202. 
180 Não uso aqui a ideia de “enobrecimento”, tal como propõe a historiadora e antropóloga Silvana Rubino, em 

substituição ao neologismo “gentrificação”. Concordo com a autora quando afirma que este neologismo, criado 

pelo abrasileiramento de uma palavra de origem inglesa, é pouco adequado à nossa especificidade histórica e que 

a expressão “enobrecimento” faria mais sentido. Contudo, no que se refere à Alameda Brüstlein, para além das 

intenções e desejos de reocupar o centro da cidade de Joinville com a classe média, na prática essa rua nunca 

deixou de ser majoritariamente praticada por populares. Tais práticas, aliás, constantemente têm frustrado os 

desejos de “renovação” urbana propostos por políticos e urbanistas. Cf. RUBINO, Silvana. Enobrecimento 

Urbano. In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença (orgs.). Plural de Cidades: novos léxicos urbanos. 

Coimbra: Almedina, 2009. p. 25-40. 
181 Essa frase refere-se a uma fala da jornalista Rejane Gambin, narradora no vídeo “Terras de Joinville”, uma 

produção audiovisual alusiva às comemorações dos 150 anos de Joinville, em 2001. REDE BRASIL SUL DE 

TELEVISÃO. Terras de Joinville: série especial comemorativa aos 150 anos. Joinville: RBS TV, 2002. 
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Em tempos recentes, algumas performances satirizaram a espera frustrante pela vinda 

dos príncipes à Joinville. Em 2002, em um programa de televisão alusivo às comemorações dos 

150 anos do município, intitulado Terras de Joinville182, a atriz Andreia Malena Rocha 

interpretou uma repórter fictícia que teria vivido nos primeiros anos da Colônia Dona Francisca. 

Trajada como imigrante alemã do século XIX e fazendo uso de trejeitos de fala que remetiam 

à maneira como os imigrantes falavam a língua portuguesa, repetidamente, ao longo do vídeo, 

ela aparecia na Alameda Brüstlein para anunciar que os príncipes ainda não haviam chegado, 

mas que, certamente, não tardariam a chegar. Anos mais tarde, duas performances encenaram 

a chegada desses nobres personagens. 

 

Figura 12 – “O Príncipe Chegou”, performance de Robson Benta em 2012. 

 

 

Fonte: INSTITUTO LUIZ HENRIQUE SCHWANKE. Catálogo do artiCIDADE 2012: espaços de performação. 

Joinville: ILHS, 2012. p. 41. 

 

Para o evento “ArtiCIDADE – Espaços de Performação”, em 2012, o ator Robson Benta 

interpretou o Príncipe de Joinville (figura 12). Em meio à confusão da obra de requalificação 

que estava sendo executada, o príncipe surgiu na Alameda Brüstlein, chamando a atenção do 

público. Entretanto, contrariando qualquer expectativa, era um príncipe negro que chegava para 

tomar posse de seu reinado em terras brasileiras183. Conforme informado no catálogo do evento, 

a motivação para a encenação foi o reconhecimento da presença afro-brasileira na história de 

Joinville: “Numa cidade de colonização predominantemente alemã, que esperou por um 

                                                           
182 REDE BRASIL SUL DE TELEVISÃO, 2002. 
183 O vídeo da performance está disponível online em: <https://vimeo.com/54063601>. Acesso em: 15 out. 2016. 
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príncipe que nunca pisou nessas terras, a chegada de um príncipe negro tem a proposta de 

instigar a reflexão sobre as origens étnicas da população joinvilense”.184 

No mesmo período, os profissionais que atuavam no Museu Nacional de Imigração e 

Colonização começaram, de maneira tática, a ampliar a noção de imigração mobilizada pelos 

discursos da instituição: incluíram nessas narrativas os processos de escravização de negros 

africanos, interpretando-os como um processo de “imigração compulsória”. Buscavam, como 

discutido no primeiro capítulo deste trabalho, lembrar que, se ao museu cabia o desafio de 

abordar o processo imigratório no sul do Brasil, não fazia sentido deixar de falar da presença 

negra na história da cidade185. Tal mudança de ênfase foi impulsionada por uma atuação mais 

incisiva dos movimentos sociais negros na cidade, sobretudo após 2009, quando foi realizada a 

Primeira Semana da Consciência Negra de Joinville. 

 

Figura 13 – “Princesa de Joinville”, performance de Calu Zabel em 2015. 

 

 

Fonte: Fotografia de Jessica Michels, 2015. Cedida ao autor. 

 

Já em 2015, foi a vez de uma performance que encenou a chegada da princesa Francisca 

Carolina, o que ocorreu durante a realização do I Seminário Inventando Gêneros, evento 

promovido em Joinville pela Associação Arco-Íris de defesa dos direitos de pessoas LGBT 

(figura 13). Em uma tarde chuvosa, surgiu às portas do “palácio” uma princesa dublando a 

cantora Edith Piaf em sua interpretação de La Marseillaise. Contudo, tratava-se de uma Drag 

                                                           
184 INSTITUTO LUIZ HENRIQUE SCHWANKE. Catálogo do artiCIDADE 2012: espaços de performação. 

Joinville: ILHS, 2012. p. 41. 
185 Essa revisão dos discursos oferecidos pelo Museu foi uma iniciativa que partiu, principalmente, do setor 

educativo, o qual, conforme a educadora Elaine Cristina Machado, buscou “provocar novos olhares e 

desnaturalizar com novas problemáticas aquilo que parecia naturalizado: o passado de Joinville indissociável da 

nobreza europeia e os méritos dos imigrantes pioneiros na construção da cidade”. In: MACHADO, 2013. p. 113. 
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Queen, ou melhor, de uma Drag Princess. A personagem, interpretada por Calupsyta Zabelê, 

nome artístico de Calu Zabel, subiu pelas escadarias do palácio narrando aos espectadores a sua 

própria construção enquanto personagem186. Na atuação, Calu Zabel chamou a atenção para o 

fato de que inventar um gênero é ato performativo. Afinal, conforme a filósofa Judith Butler, 

“a repetição parodística do gênero”, a exemplo das performances de Drag Queens, denuncia “a 

ilusão da identidade de gênero como uma profundeza intratável e uma substância interna”. 

Gênero, para a autora, é uma construção sociocultural, é “um ‘ato’, por assim dizer, que está 

aberto a cisões, sujeito a paródias de si mesmo, a autocríticas e àquelas exibições hiperbólicas 

do ‘natural’ que, em seu exagero, revelam o seu status fundamentalmente fantasístico”187. 

 

 

Figura 14 – Ato simbólico pelo Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia em 2009.  

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2009. 

 

Em Joinville, a discussão sobre as identidades de gênero de pessoas LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros) foi estimulada pela organização de novos 

movimentos sociais, como a Associação Arco-Íris, criada em 2008, e pela realização, em 2009 

e 2010, de duas edições da Semana da Diversidade. Esses eventos promoveram um debate 

público sobre diversidade sexual, culminando em um desfile na região central da cidade, a 

“Parada da Diversidade”. A Alameda Brüstlein também foi, na mesma época, palco de uma 

reivindicação de movimentos sociais LGBT. No dia 17 de maio de 2009, foi realizado um ato 

simbólico pelo Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia. Uma bandeira arco-íris de 200 

                                                           
186 O vídeo da performance está disponível online em: <https://vimeo.com/140162647>. Acesso em: 15 out. 2016. 
187 BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2015. p. 252-253. 
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metros de comprimento foi estendida ao longo da rua. Ao fazer uso desse lugar de visibilidade, 

buscava-se dar a ver a presença na cidade de pessoas LGBT e a luta contra os atos violentos de 

homofobia, lesbofobia e transfobia (figura 14). 

O que é interessante nessas performances é a maneira como se apropriaram de uma 

narrativa histórica e patrimonial contada e recontada em Joinville. Tais performances podem 

ser interpretadas como táticas da vida cotidiana, ou “maneiras de caça não autorizada”188, como 

diria o historiador Michel de Certeau. Diante de estratégias definidas que visaram a instituir um 

lugar próprio de poder, podemos identificar, nessas performances, táticas que não buscaram 

necessariamente marcar uma ruptura com as narrativas estabelecidas, mas ressignificá-las. A 

monumentalidade do lugar, enquadrado pelas centenárias palmeiras imperiais, tem servido de 

palco para “performances subalternas” que buscam visibilidade a diferentes maneiras de viver 

na cidade contemporânea. 

Outra questão a ser discutida é que os esforços para legitimar a ativação patrimonial da 

Alameda Brüstlein, a exemplo do que ocorreu em 1982, exigiram a seus agentes autorizados 

certa dose de negociação com valores previamente atribuídos ao bem cultural pelas pessoas que 

habitam na cidade de Joinville, dando a entender que o tombamento apenas viria a atender um 

desejo comum a todos. Na reportagem anteriormente citada, o presidente da COMPHAAN, 

Miraci Deretti, se valeu de uma “retórica da perda”, ao cogitar a hipótese de que um “prefeito 

maluco” poderia derrubar as palmeiras, e, ainda, de uma “retórica moral”, ao manifestar a 

crença de que, moralmente, as palmeiras já estavam tombadas pela população. Apesar do 

suposto reconhecimento “moral”, que precedia e se sobressaía ao reconhecimento jurídico do 

tombamento, algumas reportagens publicadas na época insinuaram que, para uma parte da 

população, a própria palavra “tombamento” era ainda algo difícil de compreender. Já outras 

reportagens relataram que as palmeiras imperiais, ainda que protegidas pelo tombamento, 

estavam sendo alvo de ataques inusitados. 

Ao levar em conta o que deixam entrever as fontes sobre as práticas de preservação na 

década de 1980, a prática do tombamento era ainda algo extraordinário no cotidiano da cidade 

de Joinville, inclusive aos próprios membros da COMPHAAN. Embora já houvesse na cidade 

três bens culturais tombados pelo órgão federal de preservação, a grande maioria da população 

certamente desconhecia a palavra “tombamento”, pelo menos no sentido atribuído pelas ações 

protagonizadas pela comissão recém instituída. A polissemia da palavra contribuía para colocar 

entraves entre o entendimento oferecido ao público e a maneira como este interpretava o que 
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estava acontecendo. Uma pequena nota, publicada no jornal A Notícia em 12 de maio de 1982, 

narra o diálogo de um repórter e um fotógrafo do jornal com um subgerente de uma agência 

bancária localizada nas proximidades da Alameda Brüstlein. Em busca do melhor ângulo para 

uma fotografia, o repórter e o fotógrafo solicitaram acesso ao alto do prédio da agência bancária. 

Ao recebê-los, o subgerente fez a seguinte pergunta: “Sim, e este tombamento das palmeiras 

não poderá causar acidente? E se as palmeiras caírem sobre as casas?” Diante da situação, a 

nota informava que “os dois profissionais tombaram, ali mesmo, diante do visual das 

centenárias e imperiais palmeiras”189. 

 

Figura 15 – Charge de Carlos Horn sobre o tombamento da Rua das Palmeiras. 

 

 

Fonte: Charge de Carlos Horn, publicada no jornal A Notícia em 27 de abril de 1982. 

 

Esse tipo de mal-entendido foi satirizado em uma charge assinada por Carlos Horn, 

publicada no jornal A Notícia em 27 de abril de 1982 (figura 15). Nessa charge, os profissionais 

do patrimônio, segurando os papéis que compõem a burocracia da ação preservacionista e a fita 

métrica que serviria para delimitar a abrangência do espaço protegido, são surpreendidos por 

uma pessoa que estaria disposta a colaborar com o “tombamento”. Considerando-se precavido, 

o colaborador trazia nos ombros um machado que serviria como ferramenta útil para proceder 

o “tombamento”. A fala do personagem indicava sua intenção: “Tô chegando prá participar do 
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‘tombamento’ da tal Rua das Palmeiras!”190. Expressando pânico com a “ajuda” oferecida, os 

profissionais são caricaturados boquiabertos e com cabelos em pé. Afinal, aquilo que a alguns 

poderia ser interpretado como uma ferramenta útil, aos profissionais que atuam na defesa do 

patrimônio era uma arma ameaçadora. A imagem representa um mal-entendido, significados 

diferentes atribuídos à palavra “tombamento”. Porém, representa, ainda, desentendimento, ou 

seja, compreensões opostas em relação ao que seria importante para o futuro da cidade. 

A relação entre os profissionais do patrimônio e o público não especialista pode ser, tal 

como a charge nos levar a pensar, uma relação tensa e conflituosa. Por não compartilharem dos 

mesmos códigos culturais, desentendimentos fazem com que sensibilidades distintas em relação 

à presença de marcas do passado sejam acionadas nos momentos em que o patrimônio se torna 

alvo de algum ataque. O receio da perda tem impulsionado os profissionais do patrimônio a 

revigorar seus esforços para demarcar os valores patrimoniais, cativar os olhares do público 

para esse patrimônio e, sobretudo, para moderar os usos considerados lesivos aos desejos de 

permanência. Contudo, as “profanações” dos bens culturais tangíveis, ou seja, as ações que, 

como sugere Giorgio Agamben191, restituem um uso comum àquilo que foi separado e protegido 

por um gesto sacralizante, colocam em evidência os limites desses esforços. Tais profanações 

são interpretadas pelos defensores do patrimônio como subversões de uma ordem desejada. 

Um editorial do jornal A Notícia, de 10 de julho de 1982, informou que as palmeiras da 

Alameda Brüstlein foram “vítimas de uma série de depredações”. Moradores que viviam no 

entorno denunciaram à COMPHAAN que o lugar, tombado há pouco tempo, estava sendo 

“objeto de ação de vândalos, inclusive com a possível utilização como alvo para exercícios de 

tiro”. O historiador Adolfo Bernardo Schneider e o engenheiro-agrônomo Onévio Zabot foram 

designados pela COMPHAAN para uma vistoria em busca das marcas dos danos ao patrimônio 

cultural. Posteriormente, anunciaram à imprensa que “efetivamente foram constatadas as mais 

diferentes violências contra as palmeiras”. Como foi avaliado pelo editorialista, Apolinário 

Ternes, “a preservação do patrimônio histórico entre nós, apesar dos esforços e até do nível de 

consciência que a comunidade já conseguiu desenvolver, infelizmente não tem sido uma efetiva 

realidade”. Para ele, a preservação da história “vem servindo apenas para alongar discussões 

inúteis, onde desfilam apenas interesses e ideias, vaidades e exibições de falsos conhecimentos 

teóricos, enquanto ações objetivas, responsáveis e conclusivas não acontecem”. Diante dessa 

situação, manifestava a opinião de que era preciso uma atuação mais incisiva da COMPHAAN, 

“isto é, de ações rápidas, eficazes e que não fique (sic.) apenas nas denúncias, pois está quase 
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191 Cf. AGAMBEN, 2007.  
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provado que os órgãos e os homens públicos, em Joinville, apesar de tudo, continuam 

insensíveis à importância, urgência e necessidade de se preservar a história”192.  

No dia anterior, em 9 de julho de 1982, outra charge do cartunista Carlos Horn foi 

publicada no jornal A Notícia, expressando, com humor, um diálogo imaginário entre duas das 

palmeiras da Alameda Brüstlein a respeito do ataque inusitado que sofreram (figura 16). Uma 

das palmeiras, personificada na charge tal qual um ser humano, reclamou a outra que, apesar 

da proteção do tombamento, quando reconhecidas como “patrimônio histórico”, deferiram-lhes 

tiros. Era de se esperar, então, que, se não fosse pelo reconhecimento, já teriam virado lenha.  

  

Figura 16 – Charge de Carlos Horn sobre o ataque a tiros às palmeiras imperiais da Alameda Brüstlein. 

 

 

Fonte: Charge de Carlos Horn, publicada no jornal A Notícia em 9 de julho de 1982. 

 

As palmeiras imperiais, ao serem reconhecidas como bens a preservar e transmitir ao 

futuro, fosse esse reconhecimento por força de um ato jurídico, fosse pelo sentimento difuso de 

obrigação moral, simbolicamente foram transubstanciadas em “objetos-pessoas”. Segundo a 

socióloga Nathalie Heinich, na vida em sociedade elegemos alguns objetos que, subtraídos de 

seu uso ordinário como “coisas”, gozam de um estatuto especial: os fetiches, que agem como 

pessoas; as relíquias, que pertenceram a pessoas; e as obras de arte, que são tratadas como 

pessoas. Essa mudança de estatuto envolve um trabalho de particularização que eleva certos 

objetos à condição daquilo que é único e, portanto, insubstituível. Para a autora, é necessário 
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“separar a noção de pessoa da noção de humano e, correlativamente, a noção de objeto da noção 

de coisa. Só assim é possível conceber que o estatuto de pessoa possa ser comum aos seres 

humanos, aos animais e até mesmo aos seres inanimados”193 Ainda segundo ela, a noção de 

“pessoa” não é uma essência, mas uma função atribuível tanto a humanos como a não-humanos, 

desde que considerados insubstituíveis. Seria preciso, portanto, “abandonar a perspectiva 

‘realista’ adotada pela ontologia personalista, que postula a existência real do conceito de 

pessoa, em favor de uma perspectiva ‘nominalista’, que faça de tal conceito o produto de um 

ato de nomeação”194. Os atos de patrimonialização – que, eventualmente, envolvem a proteção 

e preservação de objetos que exercem função de fetiche, relíquia ou obra de arte, mas que 

também atribui qualidades extraordinárias a objetos inicialmente destinados a usos ordinários 

– são processos de particularização. Nesse sentido, os objetos patrimonializados se aproximam 

das obras de arte, ou seja, da categoria de objetos que são tratados como pessoas, mesmo que 

ainda possam ser reconhecidos por agir como pessoas, tais quais os objetos sagrados, ou por 

lembrar pessoas, tais quais os objetos biográficos que pertenceram a indivíduos extraordinários. 

Um mesmo objeto, ao ser deslocado do regime de coisa ao regime de pessoa, pode assumir, 

simultaneamente, diferentes funções sociais – inclusive ser tomado como coisa em seus usos. 

O caso da Alameda Brüstlein é emblemático a esse respeito, pois é possível observar o 

exercício de uma dupla “transubstanciação simbólica”, conforme expressão do sociólogo Pierre 

Bourdieu195. Por um lado, as árvores, seres vivos e naturais, são transubstanciadas em coisas, 

em objetos culturais manipuláveis e domesticáveis. Por outro, esses objetos culturais, aos quais 

se manifesta grande estima, são transubstanciados em pessoas e, portanto, simbolicamente 

“revitalizados” como presenças particulares e insubstituíveis. Assim como ocorre em relação 

às obras de arte, apenas percebemos o estatuto de pessoa atribuído a alguns objetos quando esse 

tratamento é negado, quando alguns atos ou acontecimentos os rebaixam ao regime de coisa. 

Nesse sentido, tomar uma das palmeiras da Alameda Brüstlein como alvo e desferir-lhe um tiro 

pode comover algumas pessoas, as quais imaginam tal ataque como uma espécie de atentado a 

uma personagem insubstituível da história de Joinville – empecilho não apenas à preservação 

de um vestígio do passado que persistiu na história da cidade, mas à preservação da própria 

história, como insinuou Apolinário Ternes. 

                                                           
193 HEINICH, Nathalie. Os objetos-pessoas: fetiches, relíquias e obras de arte. Ciências Humanas e Sociais em 

Revista, Rio de Janeiro, p. 159-179, v. 31, n. 1, jan./jun. 2009. p. 172. 
194 Ibid., p. 175. 
195 Cf. BOURDIEU, 2004. 
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Essa dupla transubstanciação da Alameda Brüstlein e suas palmeiras imperiais impõe 

alguns impasses a sua preservação. Afinal, vez ou outra é preciso lembrar de que se trata de 

árvores vivas e que, por mais que esforços sejam envidados para prolongar sua existência, são 

destinadas à morte. Em 2012, a constatação da morte repentina de uma das palmeiras precisou 

ser esclarecida. Tratava-se de uma palmeira de apenas dez anos de idade, cuja origem se referia 

a uma ação em que novas palmeiras foram plantadas para garantir a renovação e sobrevivência 

da feição da alameda. Em um primeiro momento, aventou-se a suspeita que a árvore havia sido 

atingida por raio, hipótese logo descartada por técnicos que atuavam na Fundação Municipal 

do Meio Ambiente de Joinville (FUNDEMA), que atestaram a morte causada por ataque de 

fungos de solo, o que ocasionou perda de seiva. Imediatamente, agentes do poder público 

municipal procederam à substituição da palmeira morta, ato sensível e delicado tal qual o 

transplante de um órgão vital, na tentativa de prolongar a vida de um corpo doente. Essa morte 

prematura suscitou certa comoção e a desconfiança de que não haviam sido tomadas as 

providências necessárias para a proteção das palmeiras imperiais. Além do mais, a mesma causa 

que levou à morte a jovem palmeira colocava em risco as palmeiras centenárias, “as elegantes 

‘senhoras’ da rua”, como personificadas pela engenheira sanitarista Marta Beatriz Macarini em 

comentário publicado no jornal Notícias do Dia196. Em 2014, o debate voltou à tona, chamando 

a atenção para a morte anunciada de algumas palmeiras. Afinal, as árvores mais antigas da rua 

já se aproximam aos seus 150 anos de idade, o que, de acordo com a literatura especializada, é 

a expectativa de vida de uma palmeira imperial. Conforme reportagem do jornal Notícias do 

Dia, se considerarmos a idade e a condição física, as palmeiras mais antigas “logo ficarão 

apenas na lembrança e nas fotografias dos joinvilenses”197. 

Os dilemas em relação à preservação das palmeiras se acentuaram nos momentos em 

que o poder público municipal realizou intervenções urbanísticas que alteraram a aparência e o 

funcionamento da Alameda Brüstlein. Em tais intervenções, algumas denúncias de negligências 

à proteção das palmeiras demonstraram o receio de que o bem cultural estivesse sendo 

manipulado como se fosse, simplesmente, uma coisa. Para alguns críticos, isso parecia uma 

violência contra a história e a memória de Joinville e indício da insensibilidade ao caráter 

personificado e insubstituível do lugar. 

 

                                                           
196 FUNDEMA apresentações orientações à Conurb para salvar as palmeiras. Notícias do Dia, Joinville, 6 abr. 

2012. Disponível em: <http://ndonline.com.br/joinville/noticias/fundema-apresentacoes-orientacoes-a-conurb-

para-salvar-as-palmeiras>. Acesso em: 13 dez. 2016. 
197 NUNES, Carla. Rua das Palmeiras, um dos cartões postais de Joinville, está ameaçada. Notícias do Dia, 

Joinville, 2 abr. 2014. Disponível em: <http://ndonline.com.br/joinville/noticias/rua-das-palmeiras-um-dos-

cartoes-postais-de-joinville-esta-ameacada>. Acesso em> 13 dez. 2016. 
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Figura 17 – Intervenção urbanística na Alameda Brüstlein projetada por Juarez Machado em 1973. 

 

 

Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Joinville. 

 

Em 1973, uma intervenção urbanística fechou o logradouro ao trânsito de veículos 

(figura 17). Conforme o autor do projeto, o artista plástico Juarez Machado, a ideia foi colocar 

“em escala de valor o Palácio dos Príncipes e suas nobres palmeiras imperiais, menosprezando 

poluidoras e barulhentas passagens de automóveis, mas permitindo acesso pleno aos veículos 

dos moradores, aos ciclistas e transeuntes visitantes”. Na intervenção, o monumento à princesa 

Dona Francisca, obra esculpida pelo artista Fritz Alt para as comemorações dos 75 anos da 

cidade, foi deslocado para a rua, passando a servir como mais um elemento na representação 

de uma história enobrecida198. O boulevard, que o artista imaginou como um “gigantesco tapete 

verde transformando a estreita rua em ampla praça”, embora tenha contribuído para a proteção 

das palmeiras imperiais, acabou se mostrando um entrave aos usos do lugar. Por mais que o 

artista, na época, tivesse se pautado no lema de que “é permitido pisar na grama”, ou seja, de 

que o lugar fosse “praticado com liberdade pelas crianças com suas alegres brincadeiras, pelos 

adultos animados por serenatas musicais e espetáculos teatrais ao ar livre, pelos idosos em busca 

                                                           
198 A herma à Princesa Dona Francisca, obra de 1926, foi instalada na Rua das Palmeiras em 1973, onde ficou até 

maio de 2015, quando, após ter sido derrubada durante a noite, foi transferida para o Laboratório do Centro de 

Preservação de Bens Culturais da Fundação Cultural de Joinville para restauro e conservação. No local foi instalada 

uma réplica do monumento. 
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de sol, ar puro e boa conversa”199, o fato de Joinville ser uma cidade bastante chuvosa dificultou 

a adoção do costume de caminhar sobre o tapete verde formado entre as palmeiras imperiais. 

Em brochura de 1990, que narra a história da Rua das Palmeiras, os membros da Comissão do 

Museu Nacional de Imigração e Colonização demostraram descontentamento com a obra de 

Juarez Machado: “Com essa modificação a Alameda, infelizmente, perdeu a sua finalidade, que 

era servir de acesso ao ‘Palácio dos Príncipes’”. A vontade deles era de que “o centro da 

Alameda permanecesse como passagem aos pedestres”200. 

Ainda durante as obras para construção do boulevard, a Comissão do Museu Nacional 

de Imigração e Colonização manifestou preocupação com a proteção das palmeiras imperiais. 

Conforme registrado em relatório de atividades transcrito, em 3 de outubro de 1973, no Livro 

de Atas dessa comissão, havia o receio de que as palmeiras sofressem “algum dano, motivado 

pela transformação daquela via pública em jardim, visto que foram cavadas profundas valetas 

ao comprido de toda a rua, cortando assim, forçosamente, muitas raízes das palmeiras”201. Como 

relatado, uma da comissionarias, a Sra. Hilda Anna Krisch, por diversas ocasiões tratou do 

assunto, por telefone, com os órgãos públicos responsáveis pela obra. 

Preocupação semelhante veio à tona em 2012, quando diferentes secretarias, fundações 

e autarquias da Prefeitura de Joinville realizaram, em ação integrada, uma nova intervenção 

urbanística na Rua das Palmeiras. Nesse caso, por conta da movimentação do solo para retirada 

do gramado central e das escavações para instalação de novo sistema de drenagem pluvial, 

houve a exposição e corte de parte da rede formada pelas raízes das palmeiras imperiais. Um 

parecer técnico elaborado pelo engenheiro florestal Ricardo A. Messias de Oliveira, da 

Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA), alertou para os efeitos danosos da 

secção das raízes das palmeiras imperiais, especialmente no que se referia aos riscos de aumento 

da vulnerabilidade a parasitas e patógenos e de comprometimento da estabilidade no solo202. 

Isso gerou protestos que tiveram lugar na internet e em programas televisivos e radiofônicos203. 

Em seu site pessoal, Laércio Beckhauser, empresário e ex-secretário de Turismo da Prefeitura 

de Joinville que, em 1988, criou na cidade uma festa alemã, a Fenachopp, publicou um texto 

                                                           
199 MACHADO, Juarez. Alameda Cultural. Notícias do Dia, Joinville, 23 fev. 2012. p. 6. 
200 COMISSÃO DO MUSEU NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO. História das Palmeiras 

Imperiais da Alameda Brüstlein de Joinville. Joinville: MNIC, 1990. p. 7. 
201 Id., 1961/1986, p. 56. 
202 OLIVEIRA, Ricardo A. Messias de. Parecer Técnico nº 0519/2012 da Fundação Municipal do Meio Ambiente. 

In: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2005-

002: Alameda Brüstlein. Joinville, FCJ, 2005. p. 267-275. 
203 A questão foi tema de uma edição do programa televisivo Ecologia em Ação, apresentado por Gert Roland 

Fischer no canal TV da Cidade de Joinville, exibido no dia 28 de abril de 2012. Disponível em: <https://www. 

youtube.com/watch?v=-EO7MEcIWK0>. Acesso em: 18 dez. 2016. 
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imaginativo em que uma das palmeiras imperiais, ao assumir personalidade própria, expressava 

suas tristezas frente às raízes seccionadas: 

 

Triste estou por ser centenária e estou definhando, morrendo, pois abriram e cortaram 

minhas raízes. Minhas irmãs, ao meu lado lamentam e choram por este ato de 

vandalismo. Cortaram nossas raízes e ainda afirmam que isto é “revitalização”. 

Revitalizem-se, cortem seus dedos dos pés, cortem seus dedos das mãos e sintam as 

nossas tristezas, nossas depressões nervosas e nossas insônias por esta insensata 

atitude. Só nos resta lamentar e chorar...204 

 

No blog Chuva Ácida, José António Baço satirizou a questão dizendo que tudo não 

passava de “chilique dos marmanjos”. Em suas palavras, “é uma tristeza ver marmanjo tendo 

chilique. Mas na semana passada houve uns barbados que fliparam (sic.) e pareciam 

adolescentes histéricas por causa das obras na Rua das Palmeiras”. Ainda segundo ele, parecia 

até “que uma bomba atônita (sic.) estava a cair sobre o centro de Joinville”. Mesmo alertando 

de que ainda estava pouco informado sobre as obras em andamento, manifestou opinião de que 

“os cartões postais da cidade não devem servir apenas para as fotografias. É essencial serem 

vividos”. Como explicou, a intervenção de Juarez Machado não era convidativa ao uso da rua 

e, por esse motivo, “o lugar acabou por se tornar uma espécie de gueto”. Além disso, “o projeto 

– que tem quase três décadas – pode ter ficado bonito no papel ou numa maquete, mas na prática 

nunca funcionou. O lugar não é fluído, inclusivo”205. 

 

Figura 18 – Intervenção urbanística na Alameda Brüstlein projetada pelo arquiteto Raul Walter da Luz em 2012. 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2012. 

                                                           
204 BECKHAUSER, Laércio. Tristezas das palmeiras. Joinville, 2012. Disponível em: <http://www.laercio 

beckhauser.com/visualizar.php?idt=3787132>. Acesso em: 18 dez. 2016. 
205 BAÇO, José António. As palmeiras e o chilique dos marmanjos. Chuva Ácida, Joinville, 26 mar. 2012. 

Disponível em: <http://www.chuvaacida.info/2012/03/as-palmeiras-e-o-chilique-dos-marmanjos.html>. Acesso 

em: 18 dez. 2016. 
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A intervenção projetada em 2012 pelo arquiteto Raul Walter da Luz, então Coordenador 

de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Joinville, reabriu a passagem central por entre 

as palmeiras imperiais, pavimentada por blocos pré-moldados do tipo paver, bem como adaptou 

seus usos à locomoção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (figura 18). Além 

disso, houve readequação da iluminação pública e a instalação de mobiliários urbanos, tais 

como bancos, lixeiras e painéis explicativos sobre a história do lugar. Essa intervenção retomou 

debates que, desde o início do século XXI, buscavam decidir a melhor forma de requalificar e 

reabilitar a rua para novos usos e funções, já que o canteiro central projetado pelo artista Juarez 

Machado não estimulava a permanência de pessoas no local. 

Um projeto anterior já havia sido apresentado, em 2004, pelo Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Joinville (IPPUJ), fundação vinculada à administração municipal. De 

autoria dos arquitetos Marcel Virmond Vieira e Vânio Lester Kuntze, tal projeto foi justificado 

pela importância do lugar como “um dos principais signos da identidade local”. Reconhecia 

que a obstrução da rua aos veículos tinha se tornado um problema urbano, já que a área vinha 

sofrendo “crescente degradação em relação ao seu uso”. Como concluíram: “Hoje o nosso 

principal cartão postal é subutilizado, uma vez que as pessoas não se sentem estimuladas a 

frequentar este espaço”. Sugeriram, então, que fosse recuperado o traçado original com a 

abertura de um eixo central para uso exclusivo de pedestres, “valorizando assim a perspectiva 

visual da rua e estimulando a circulação e permanência dos usuários”. Tal ação, segundo eles, 

resultaria “na reapropriação do espaço pela coletividade, contemplando assim não somente a 

sua reabilitação física, mas também social”206. 

Ao problematizar os termos utilizados em intervenções urbanas em “centros históricos”, 

como, por exemplo, as palavras “requalificação”, “renovação”, “revitalização”, “reabilitação” 

e “regeneração”, o sociólogo Paulo Peixoto destacou que tais termos acabaram sendo tomados 

como auto evidentes e isentos de carga política. Pelo seu caráter predominantemente técnico, 

dissimulam os interesses pela consolidação de um mercado urbano do lazer e de um cenário de 

concorrência e competitividade entre cidades. Segundo o autor, o que está em jogo em projetos 

de intervenção urbana em centros históricos é a construção de uma imagem espetacularizada 

que visa a potencializar símbolos de afirmação e identificação. As propostas de reabilitação ou 

requalificação de centros históricos, que acionam uma sensibilidade socialmente compartilhada 

                                                           
206 VIEIRA, Marcel Virmond; KUNTZE, Vânio Lester. Justificativa do Projeto de Revitalização da Área Central 

da Rua das Palmeiras, Joinville, Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville, 2004. In: 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2005-002: 

Alameda Brüstlein. Joinville, FCJ, 2005. p. 11. 
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em relação à preservação do patrimônio cultural, têm se pautado pela nostalgia de uma cidade 

perdida. Na opinião dele, a ingrata constatação de algumas intervenções movidas por imagens 

idealizadoras de um passado longínquo e harmônico é a de que, apesar dos esforços, “os centros 

históricos já não são, afinal, aquilo que nunca foram”. Além disto, “idealizar usos sociais para 

um espaço enobrecido (...) pode concretizar um hiato entre a cidade projetada e a cidade vivida, 

servindo este hiato apenas para relevar que esses espaços requalificados tardam, afinal, a tornar-

se naquilo que ‘seguramente’ seriam”207. 

A intervenção de 2012 na Alameda Brüstlein, apesar das avaliações positivas na cidade, 

foi rechaçada por Juarez Machado, que a considerou uma afronta ao projeto que concebera na 

década de 1970. Em uma matéria publicada no jornal A Notícia, ele manifestou publicamente 

sua insatisfação: “Me sinto magoado, traído por não terem me consultado. Estão mexendo no 

que temos de mais nobre em Joinville”208. E seu irmão, o também artista Edson Busch Machado, 

na época diretor de cooperação internacional do governo do estado de Santa Catarina, escreveu 

um texto para o jornal Notícias do Dia manifestando indignação e reagindo ao que considerou 

um caso de “desrespeito ao patrimônio histórico e artístico”, além de “descumprimento às leis 

da propriedade intelectual e direito autoral; descaso com os equipamentos de uso público; 

desprezo à diversidade de opiniões; desconhecimento das regras da boa educação e 

responsabilidade social”209. Em jogo estava a disputa entre reconhecer o valor da assinatura do 

artista renomado na intervenção urbanística da década de 1970, ou, ao contrário, preterir esse 

valor autoral em benefício dos usos e apropriações do espaço citadino. Na disputa, prevaleceu 

a vontade de criar melhores condições ao exercício do direito à cidade. 

Esses acontecimentos polêmicos, que são pontos nodais na trajetória das imaginações 

do espaço urbano em Joinville, demonstram que, no imaginário social, a Alameda Brüstlein foi 

transformada em objeto cultural personificado, isto é, um objeto que, apesar de representar a 

materialização da vontade humana, passou a receber tratamento especial tal como se fosse uma 

pessoa. Assim, os atos e acontecimento que foram displicentes a esse tratamento especial – ao 

tomar as palmeiras enquanto coisas manipuláveis ou, simplesmente, ao tratá-las como seres 

                                                           
207 PEIXOTO, Paulo. Requalificação Urbana. In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença (orgs.). Plural de 

Cidades: novos léxicos urbanos. Coimbra: Almedina, 2009. p. 50. 
208 MAZZARO, Rafaela. Juarez Machado questiona projeto para revitalizar Rua das Palmeiras. A Notícia, 

Joinville, 5 mar. 2012. Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/aniversariojoinville/2012/03/05/juarez-machado-

questiona-projeto-para-revitalizar-rua-das-palmeiras/?topo=84,2,18,,,84&status=encerrado>. Acesso em: 14 out. 

2016.   
209 MACHADO, Edson Busch. Juarez Machado e o boulevard das palmeiras. Notícias do Dia, Joinville, 14 fev. 

2012. p. 6.   
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vivos perecíveis e fadados à morte – evidenciam a atribuição de um estatuo de objeto-pessoa à 

alameda, algo estimado na vida social como insubstituível e cuja perda seria irreparável. 

Além disso, Alameda Brüstlein assumiu, nas últimas décadas, uma função espetacular. 

É uma imagem estereotípica, utilizada nas estratégias de marketing que visam a incluir Joinville 

em um mercado mundial e regional de cidades. Portanto, qualquer ataque às palmeiras imperiais 

acaba sendo interpretado com um ataque à própria imagem da cidade, àquilo que simboliza sua 

profundidade histórica. É preciso destacar, ainda, a sua função “especular”, isto é, a sua função 

enquanto espelho que se quer acessível a todos os habitantes de Joinville, nascidos ou não na 

cidade. O desejo seria fazer desse espelho reflexo de uma história não apenas a ser conhecida, 

mas subjetivamente reconhecida como própria, um ícone identitário comum. Com esse intuito, 

algumas pessoas se engajaram no “dever” de transmitir, aos contemporâneos e às gerações 

futuras, as marcas de um passado que, relacionado aos seus próprios desejos de memória, foram 

tomadas como o passado comum da cidade. Afinal, como concluiu Henri-Pierre Jeudy, “para 

que exista patrimônio reconhecível, é preciso que ele possa ser gerado, que uma sociedade se 

veja o espelho de si mesma, que considere seus locais, seus objetos, seus monumentos reflexos 

inteligíveis de sua história, de sua cultura”210. Nesse sentido, o risco de morte iminente das mais 

antigas palmeiras imperiais da Alameda Brüstlein, assim como o alarme causado pela poda 

pouco cuidadosa das raízes que nutrem e sustentam essas palmeiras, conotam o receio de que 

uma identidade cultural presumidamente comum também esteja, paulatinamente, definhando e 

de que os novos moradores da cidade e as gerações futuras acabem cortando abruptamente as 

raízes que até então vinculavam a cidade de Joinville a seu passado “fundador”. Nesse caso, a 

“retórica da perda” não é a expressão mais apropriada, trata-se de uma “retórica da morte”. 

Em entrevista concedida em 2003, a mim e à socióloga Eleide Abril Gordon Findlay, 

Maria Thereza Böbel, que por décadas foi tradutora de alemão gótico do Arquivo Histórico de 

Joinville e, em determinado período, diretora do Museu Nacional de Imigração e Colonização, 

posicionou-se quanto à importância daquele museu, em especial, para a cidade. Ao responder 

uma questão a respeito do significado do Museu Nacional de Imigração e Colonização para os 

não nascidos na cidade, ela foi categórica em dizer que Joinville “tem uma raiz, eles precisam 

aprender essa raiz, porque Joinville é assim, como é que Joinville foi fundada, saber respeitar 

as particularidades de Joinville”. Para tanto, o Museu Nacional de Imigração e Colonização 

teria uma função educativa:  

 

                                                           
210 JEUDY, 2005, p. 19. 
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Tem gente que chega de fora, que não tem raiz nenhuma aqui e acha que vem e pode 

impor a sua cultura, o seu modo de viver, de ser, os seus costumes. Não é bem assim, 

tem que respeitar um pouquinho o que é que Joinville era. Acho que isso é importante. 

Para isso o Museu também é importante, para as pessoas pensarem o que é para 

pensar.211 

 

A posição assumida por Maria Thereza Böbel nos dá algumas pistas para perceber que, 

ao construir um espelho patrimonial, certas pessoas, investidas de um poder legítimo, buscaram 

controlar as interpretações (e não apenas os conteúdos) da história de Joinville. Uma tentativa, 

obviamente frustrada, de controlar o pensamento alheio. Além disso, o depoimento insinua que 

as estratégias voltadas ao reconhecimento no patrimônio buscam, também, conter as condutas 

dos usuários, “o seu modo de viver, de ser, os seus costumes”. Estima-se ordenar, da melhor 

maneira possível, as maneiras pelas quais “nós” e os “outros” nos apropriamos do patrimônio 

cultural, em busca do devido “respeito” pelo passado da cidade.  

Ao desviar o olhar para as margens de um espetáculo patrimonial, podemos notar trincas 

em um espelho pelo qual se espera que os habitantes da cidade consigam reconhecer-se na 

imagem refletida. Por vezes, o esperado reconhecimento se dá por alguns “descaminhos”, como 

nas performances inusitadas do “Príncipe Negro” e da “Drag Princess”, momentos particulares 

em que o passado é retomado para dar a ver algo que ainda está por vir: a vontade de que seja 

possível conviver bem na diferença e de que se possa vislumbrar, algum dia, um possível fim 

às violências cotidianas contra todas e todos que são considerados “diferentes”. Uma utopia? 

Sem dúvida. Porém, eu apostaria em dizer que as performances instituíram, no lugar próprio da 

Alameda Brüstlein, “heterotopias”, no sentido dado a palavra por Michel Foucault. Ao contrário 

das utopias, que, segundo o filósofo, “não tem lugar algum”, as heterotopias são “contestações 

míticas e reais do espaço em que vivemos”, são, portanto, “espaços absolutamente outros”212. 

A meu ver, as performances são heterotopias de visibilidade, espaços efêmeros e circunstanciais 

que criam na cidade uma chance de mostrar diferenças reiteradamente encobertas, uma chance 

de confrontar a visibilidade do patrimônio para ostentar outras maneiras possíveis de viver. 

Afinal, para alguns grupos aparecer na vida cotidiana já é correr algum risco, inclusive o risco 

de sofrer violências diversas, não apenas de ordem simbólica. Portanto, o ato de criar na cidade 

algumas heterotopias de visibilidade indica a vontade de se mostrar livremente aos outros como 

se é, ou melhor, como se sente que é, sem, com isso, sofrer qualquer tipo de represália.         

 

                                                           
211 BÖBEL, Maria Thereza. Entrevista concedida a Diego Finder Machado e Eleide Abril Gordon Findlay. 

Joinville, 23 out. 2003. Acervo do Laboratório de História Oral da Universidade da Região de Joinville. 
212 FOUCAULT, Michel. O corpo utópico, as heterotopias. São Paulo: n-1 Edições, 2013. p. 20-21. 
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2.3 O MAPA SEMPRE INCOMPLETO E A MEDICINA INCONVENIENTE: ILUSÕES 

BIOGRÁFICAS E PATRIMONIAIS  

 

Ainda que, em certas ocasiões, a preservação de bens culturais em Joinville tenha sido 

motivada por uma mobilização social mais ampla213, em geral as lacunas patrimoniais foram – 

e continuam sendo – preenchidas pela atuação de profissionais de diferentes especialidades. Em 

Joinville, os profissionais com autoridade para atribuir valores a determinados bens e ativá-los 

enquanto parte do patrimônio cultural da cidade são, em sua maioria, servidores públicos do 

órgão municipal cultura. Suas decisões são tomadas em colaboração com especialistas do meio 

acadêmico, representantes de associações de classe e lideranças da sociedade civil que integram 

instâncias consultivas e deliberativas, como a COMPHAAN e o Conselho Municipal de Política 

Cultural, além dos conselhos técnico-científicos, das comissões de acervo e das associações de 

amigos vinculados às instituições museológicas e ao Arquivo Histórico de Joinville. Em meio 

a debates que transpõem fronteiras disciplinares, a ideia de patrimônio foi sendo paulatinamente 

ampliada de modo a abranger novas demandas e novos interesses. Tais debates deram ensejo a 

redefinições da coesão e coerência de uma “ordem patrimonial”.     

Até o início da década de 1990, as instituições culturais da cidade ainda contavam com 

um número reduzido de servidores com formação superior. Em algumas delas, como no Museu 

Nacional de Imigração e Colonização, o trabalho com o patrimônio ainda era realizado quase 

que exclusivamente por voluntários. Contudo, a partir de 1994 houve um investimento político 

para agregar ao órgão municipal de cultura profissionais habilitados em áreas específicas, tais 

quais: Arqueologia, Arquivologia, Museologia, História, Geografia, Artes, Biblioteconomia e 

Letras. Conforme a Lei Municipal nº 3.276, de 27 de março de 1996, que instituiu o plano de 

carreira aos servidores públicos do poder executivo municipal de Joinville, foram criados novos 

cargos de provimento efetivo na Fundação Cultural de Joinville, alguns voltados aos trabalhos 

específicos com o patrimônio: Arqueólogo, Arquivologista, Historiador, Especialista Cultural 

(em três modalidades: Museus, Preservação e Tradução) e Assistente Cultural (cargo de nível 

médio)214. Outras especialidades, como a Arquitetura e o Urbanismo, nesse momento estavam 

                                                           
213 Na década de 1980, a proposta de demolição de uma edificação para dar espaço a nova sede do Banco do Brasil 

mobilizou debates acalorados na cidade. A edificação, conhecida como Palacete Niemeyer, foi construída no início 

do século XX em terreno onde antes funcionou a administração da Colônia Dona Francisca. O debate acabou 

polarizando as opiniões entre a preservação da edificação e o progresso da cidade. Em meio ao debate, foi formado 

o “Movimento Comunitário de Defesa do Patrimônio Cultural de Joinville”, sob liderança de Ruben Neermann, 

que remeteu abaixo-assinado ao órgão federal de preservação para barrar a demolição. Cf. SILVA, 2016.     
214 JOINVILLE. Lei Municipal nº 3.276, de 27 de março de 1996. Institui o plano de carreira para os servidores 

do poder executivo do município de Joinville. Disponível em: <http://leismunicipa.is/cdlar>. Acesso em: 3 mar. 

2018.       
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concentradas no órgão responsável pelas políticas de planejamento urbano. Somente a partir de 

2010 arquitetos foram incorporados ao quadro de servidores efetivos do órgão de cultura215.  

Em publicação de 1996, intitulada “Cultura para a qualidade de vida: o desempenho de 

uma política cultural”, a então presidente da Fundação Cultural de Joinville, a poetisa Zelândia 

Ramos dos Anjos, abordou os desafios enfrentados pela gestão iniciada em 1994. Segundo ela, 

não foram fáceis as providências de ordem estrutural a tomar, já que “o Arquivo Histórico não 

dispunha de historiadores; o Museu de Sambaqui não contava com arqueólogo e educadores; 

igualmente os museus não dispunham de arte-educadores e o atendimento ao público era 

prejudicado pela falta de monitores preparados”. Diante dessa realidade, a prioridade daquela 

gestão foi dotar o órgão “de uma estrutura organizacional e intelectual sólida, de modo que seus 

projetos pudessem ter continuidade, independentemente de mudanças administrativas”216. Uma 

das frentes do projeto político defendido era a “qualificação como prioridade”, o que implicou 

alocar “pessoas certas nos lugares certos”, integrando-as aos trabalhos de responsabilidade do 

órgão e estimulando-as ao aperfeiçoamento constante. Nesse contexto de profissionalização da 

área da cultura, foi criado o “Serviço de Patrimônio e Cultura”, de início sediado na Casa da 

Memória, junto ao Cemitério do Imigrante. Como consta na publicação, a criação desse serviço, 

que viria em “socorro” ao patrimônio, “só foi possível após a criação de cargos e realização de 

concurso, por esta gestão, para a formação de um corpo técnico que permita a realização de 

projetos de qualidade”. Nesse sentido, caberia aos profissionais alocados no serviço a “missão” 

de “estabelecer e coordenar a política de preservação do patrimônio artístico, histórico e 

arquitetônico da cidade, bem como implementar o Sistema de Museus Municipais”217. 

Logo no início daquele ano, em 1º de janeiro, o historiador Adolfo Bernardo Schneider 

encaminhou carta ao então prefeito de Joinville, Wittich Freitag, manifestando o desejo de que 

a casa onde ele vivia, na Rua Tijucas nº 255, fosse tombada. Segundo ele, tratava-se de um oase 

(oásis em alemão), alcunha atribuída pelo amigo Markus Keller: “E é realmente uma oase, que 

tem poucas em Joinville. Quando no começo do século toda Joinville era constituída de ‘oases’ 

e tinha o nome de ‘CIDADE JARDIM’”. O interesse dele não se restringia a preservar o sobrado 

construído por Ernesto Colin na década de 1910, mas, sobretudo, uma área de aproximadamente 

1.400 m² de “floresta”, em cuja vegetação destacava-se uma variedade de árvores frutíferas. 

                                                           
215 Em 2006, o arquiteto Raul Walter da Luz foi nomeado para o cargo de Coordenador de Patrimônio Cultural, 

cargo comissionado que exerceu até o fim de 2016. Atualmente, o setor conta com quatro arquitetos efetivos 

nomeados por aprovação em concurso público, nomeações que ocorreram a partir de 2010.         
216 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Cultura para a qualidade de vida: o desempenho de uma 

política cultural. Joinville: FCJ, 1996. p. 5. 
217 Ibid., p. 17. É importante destacar que, embora planejado em 1996, o Sistema Municipal de Museu só foi criado 

oficialmente em 2012, pelo Decreto Municipal nº 19.798, de 22 de novembro daquele ano.  
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Para ele, a propriedade era “um pequeno paraíso para os sabiás (diversas qualidades), os bem-

te-vis, as cambacicas, os beija-flores, que todos vivem aqui e nidificam na minha ‘oase’ e nos 

encantam a todos que moram comigo”. Ao atribuir valor “natural” relacionado a um passado 

idílico da cidade, o historiador, próximo aos 90 anos de idade, buscou garantir que a propriedade 

fosse protegida: “É meu desejo e minha vontade que esta propriedade seja TOMABADA pelo 

Patrimônio Histórico de Joinville, para que seja declarada de preservação permanente todo o 

terreno”. Esperava ele que o tombamento tão logo fosse efetivado. Enviou a carta no primeiro 

dia do ano com a intenção de que providências fossem imediatamente tomadas “para que seja 

cumprida esta minha vontade ainda no decorrer de 1996”218. Somente em 10 de junho de 2005, 

quase uma década depois e quatro anos após a morte do historiador, a neta e herdeira de Adolfo 

Bernardo Schneider foi notificada da decisão pelo tombamento da edificação. 

O pedido de Adolfo Bernardo Schneider tinha inspiração em antecedentes na cidade. 

Além dos casos já discutidos neste trabalho, o tombamento federal do Cemitério do Imigrante 

e o tombamento municipal da Alameda Brüstlein, ocasiões em que se argumentou a importância 

de preservar área verde na região central de Joinville, há ainda outro caso similar: o tombamento 

federal, em 1965, de um bosque localizado na Rua Marechal Deodoro, em resposta à vontade 

expressa pelo proprietário, o orquidófilo Adalberto Schmalz. Segundo o jurista Denis Fernando 

Radun, o bosque Schmalz foi tombado “sob alegação de conter mata nativa dos tempos dos 

primeiros colonizadores de Joinville e também por existir ameaça das herdeiras do Sr. Schmalz 

de explorar em termos econômicos o bem após a morte do proprietário”219. Em idade avançada, 

Adolfo Bernardo Schneider se valeu de semelhante estratégia para evitar que, após sua morte, 

a casa onde vivia e sua “floresta” particular acabassem destruídas. Possivelmente, também lhe 

preocupava o bem-estar de sua neta, pessoa com deficiência metal, e da governanta que cuidava 

dela desde a infância. Tanto o é que, conforme consta no processo de tombamento, na ocasião 

em que enviou a carta ao prefeito Wittich Freitag o historiador já havia transferido a propriedade 

para a neta, de quem ele detinha a curatela desde quando ela foi judicialmente interditada. 

A Fundação Cultural de Joinville manifestou-se favorável ao pedido de tombamento, 

levando em conta, sobretudo, que Adolfo Bernardo Schneider era “profundamente engajado em 

causas comunitárias das mais variadas, entre as quais destaca-se o seu esforço na composição 

do acervo documental do Arquivo Histórico de Joinville”. Além disso, levou-se em conta que 

                                                           
218 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2005-

001: Rua Tijucas. Joinville, FCJ, 2005. p. 1. 
219 RADUN, Denis Fernando. O (des)tombamento em questão: (des)patrimonialização de bens culturais 

tombados pelo órgão federal de preservação no Brasil (1937-2015). Joinville, 2016. Dissertação (Mestrado em 

Patrimônio Cultural e Sociedade), Universidade da Região de Joinville. p. 122. 
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“na mesma área situam-se um bosque e um pomar com várias espécies frutíferas, algumas em 

extinção”. Previu-se para o futuro novos usos para a residência do historiador, já que poderia 

“constituir-se espaço cultural de grande importância histórica e educativa”220. Em 6 de fevereiro 

de 1996, um parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Joinville, assinado 

pela advogada Lucinda Clarita Boehm e pelo secretário Claudio Pereira Ramos, orientou que, 

em conformidade com a legislação municipal, o bem cultural deveria ser descrito e identificado 

para ser inscrito no Livro do Tombo, o que era competência da Fundação Cultural de Joinville. 

Foi explicado que esse caso em especial se tratava de um tombamento voluntário e que caberia 

à Fundação Cultural de Joinville qualificar o bem como de valor histórico e averbar o 

tombamento no registro de imóveis. Contudo, o parecer alertou que o proprietário, após ser 

esclarecido quanto às obrigações previstas em lei, deveria anuir expressamente o registro do 

bem no Livro do Tombo. Um lembrete redigido a lápis na primeira página do parecer pela 

historiadora Raquel S. Thiago, que na ocasião era Diretora Técnica da Fundação Cultural de 

Joinville, dava conta da necessidade de abrir um novo Livro do Tombo, pois não se sabia do 

paradeiro do livro onde foi registrado o tombamento da Alameda Brüstlein221. Em 29 de março 

do mesmo ano, o Conselho Municipal de Cultura, em carta assinada pelo presidente Silvestre 

Ferreira, manifestou que considerava “de suma importância dentro da história de Joinville a 

pessoa do cidadão Sr. Adolfo Bernardo Schneider, bem como a preservação de um patrimônio 

tão especial que é a sua propriedade”. Ainda conforme a carta, “o Conselho Municipal de 

Cultura aprovou por unanimidade o projeto de tombamento”, tendo em vista que projetos desse 

tipo “vêm garantir a perenidade dos aspectos históricos da nossa cidade, garantindo assim a 

formação e preservação da nossa identidade cultural”222.  

No dia 3 de junho daquele ano, o Gabinete do Prefeito enviou memorando à Fundação 

Cultural de Joinville para informar que havia sido autorizado o tombamento “como patrimônio 

histórico de Joinville, conforme despacho do Senhor Prefeito”. Porém, ainda foi solicitado, em 

27 de agosto, um parecer do arquiteto Eduardo Schroeder, da Fundação Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Joinville – IPPUJ. Em 25 de setembro, o arquiteto encaminhou parecer 

realizado após visita técnica ao imóvel em questão. Segundo ele, o imóvel se destacava na 

paisagem da Rua Tijucas, tendo em vista tratar-se de um sobrado em meio a uma vegetação de 

porte. Entretanto, constatou “que sucessivas ampliações nos fundos do lote resultaram em certa 

descaracterização da ocupação original”. Além do mais, “no jardim e áreas verdes percebe-se 

                                                           
220 FCJ, 2005, p. 2. 
221 Ibid., p. 3-5. 
222 Ibid., p. 7. 
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a inexistência de preocupação formal na sua composição, caracterizando-se o mesmo pelo 

acúmulo de espécies vegetais”. No que se referia ao conjunto arquitetônico, ainda que em bom 

estado de conservação, “apresentava-se significativamente alterado na sua parte posterior pela 

concorrência de novas edificações à casa principal e seus arredores”. Chamou a atenção do 

arquiteto o fato de que a biblioteca do historiador ocupava praticamente toda a edificação 

principal, “sendo que a vivência diária do mesmo e das pessoas que com ele moram ocorre nas 

novas edificações do fundo, ficando a casa praticamente sem utilização como residência”. 

Levando em consideração a importância do historiado na cidade, o parecer concluiu que “o 

imóvel reúne condições para compor a relação de imóveis de interesse de preservação 

arquitetônica através de tombamento municipal”223. Todos os pareceres foram unânimes quanto 

à importância do historiador e do tombamento como ato de reconhecimento de sua trajetória 

excepcional, tomando a casa onde ele vivia como uma de suas relíquias a serem legadas ao 

futuro da cidade. Entretanto, naquele momento o tombamento não foi efetivado pelo órgão 

municipal de cultura. A questão somente foi retomada pela COMPHAAN em dezembro de 

2004, quando a Coordenação de Patrimônio Cultural já estava mais bem estruturada.   

Foi a reestruturação do órgão municipal de cultura e o incremento de seu corpo técnico 

que deu condições para que, em 1998, fosse reativada a COMPHAAN e iniciada uma política 

de patrimônio mais incisiva quanto à proteção de bens materiais imóveis, com a aplicação em 

âmbito municipal do mecanismo do tombamento. Sem contar, ainda, a ampliação dos trabalhos 

de pesquisa, acondicionamento, organização e conservação de acervos, bem como de educação 

patrimonial desenvolvidos nas instituições museológicas e no Arquivo Histórico de Joinville. 

Isso ajuda a compreender melhor a “inflação patrimonial” em Joinville, já que o mapeamento 

dos bens a proteger, preservar e valorizar passou a ser constantemente ampliado pelas demandas 

dos “profissionais do patrimônio” que atuam no órgão municipal, em trabalho conjunto com as 

instâncias estadual e federal e em diálogo com os anseios, por vezes presumido, da “sociedade”, 

isto é, de um público do patrimônio não versado nos saberes técnicos da área.  

A profissionalização da área da cultura implicou, também, a burocratização do trabalho 

com o patrimônio, inflacionando não apenas o conjunto de bens de interesse patrimonial, mas, 

inclusive, uma “economia escriturística”, para tomar de empréstimo um conceito do historiador 

Michel de Certeau224. O campo do patrimônio cultural é, sem dúvida, um campo que se sustenta 

por uma extensiva e massificada produção de documentos escritos. Atas, memorandos, ofícios, 

correspondências, laudos periciais, relatórios de vistorias, memoriais descritivos, dentre outros 

                                                           
223 FCJ, 2005, p. 13. 
224 Cf. CERTEAU, 1994.   
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documentos compõem a imensidão dessa “economia escriturística” que dá sustentação aos ritos 

burocráticos da preservação do patrimônio cultural. Essa documentação inclui a reprodução de 

uma variedade de imagens fotográficas, imagens antigas de acervos institucionais e pessoais e 

imagens recentes produzidas pelo olhar dos técnicos. Não obstante, por mais que tais escritos e 

imagens tenham sido produzidos em determinados contextos por agentes atuantes no campo, 

pouco se pode aferir, apenas pela leitura, sobre os investimentos subjetivos que entremeiam as 

relações sociais no trabalho com o patrimônio. Ao se pronunciarem oficialmente por escrito, 

tais profissionais utilizam-se de linguagem formal e impessoal. Além disso, grande parte dos 

documentos foi redigida por determinadas pessoas e assinada por outras, em posições de chefia. 

O recurso à metodologia da História Oral permite conhecer melhor as trajetórias de 

profissionais que, no decorrer dos anos, dedicaram parte significativa de suas vidas à “causa do 

patrimônio”. No que se refere aos objetivos desta pesquisa, há a possibilidade de perceber como 

profissionais atuantes no órgão municipal de cultura contribuíram para forjar versões de uma 

“ordem patrimonial”, na tentativa de conter as subversões. Antes, porém, é preciso fazer 

ressalvas a respeito do uso que aqui se faz da História Oral. Em primeiro lugar, a metodologia 

não é utilizada como recurso para preencher as lacunas das fontes escritas, com a pretensão de 

extrair das entrevistas orais apenas conteúdos ausentes em outros documentos analisados. Pelo 

contrário, buscou-se interpretar a especificidade da História Oral, a qual, segundo a historiadora 

Verena Alberti, diz respeito ao “fascínio do vivido”. Há na entrevista oral “uma vivacidade, um 

tom especial, característico de documentos pessoais”, já que “é da experiência de um sujeito 

que se trata”225. Porém, refere-se a um vivido “concebido” no momento particular da entrevista, 

um passado reelaborado na relação estabelecida entre entrevistador e entrevistado. É preciso ter 

em conta, portanto, que uma entrevista oral é, em duplo sentido, “resíduo de ação”, resíduo da 

interação entre o entrevistador e o entrevistado e resíduo da ação de interpretar o passado. Ainda 

conforme a autora, “tomar a entrevista como resíduo de ação, e não apenas como relato de ações 

passadas, é chamar a atenção para a possibilidade de ela documentar as ações de constituição 

de memórias”226. Outro aspecto a considerar é a maneira como a reconstrução retrospectiva de 

uma vida busca dar coesão e coerência a um conjunto disperso de reminiscências, envolvendo 

o entrevistador e o entrevistado em uma “ilusão biográfica”, como indicou o sociólogo Pierre 

Bourdieu. Segundo ele, tomar a vida como uma “história”, na crença de que a vida se desenrola 

em uma ordem lógica na sequência de um projeto que dá “sentido” à existência”, é uma ilusão: 

“Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como relato coerente de 

                                                           
225 ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 2004. p. 14.   
226 Ibid., p. 35.   
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uma sequência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja conformar-se com uma 

ilusão retórica, uma representação comum da existência”227. 

Com intenção de compreender as intersubjetividades na construção de versões de uma 

“ordem patrimonial” em Joinville, problematizo nesta seção as entrevistas orais concedidas por 

duas servidoras que atuam no órgão municipal de cultura: a historiadora Dietlinde Clara Rothert 

e a restauradora Gessonia Leite de Andrade Carrasco. A partir de seus lugares profissionais, 

elas se envolveram ativamente, desde a década de 1980, com a construção da gestão pública do 

patrimônio cultural em âmbito municipal. Em suas narrativas, é possível perceber como elas 

atribuíram sentidos às próprias trajetórias biográficas em relação ao trabalho com o patrimônio 

na cidade, bem como suas avaliações a respeito da relação entre o poder público e a população 

em geral. Ambas as entrevistas, realizadas em contextos diferentes228, deram ensejo a narrativas 

que atrelaram a história das políticas patrimoniais em Joinville a uma história de vida, de modo 

que a fonte produzida deu pistas para perceber como uma “ilusão biográfica” se liga, nesse caso 

em particular, a uma “ilusão patrimonial”. Se a vida foi narrada de modo a ordenar e suturar 

fragmentos dispersos do próprio passado, dando a impressão de que, desde o princípio, houve 

um destino a ser cumprido, algo semelhante ocorreu quando elas buscaram dar sentido à lógica 

da patrimonialização. Para elas, o patrimônio, antes mesmo de qualquer tratamento técnico, já 

existiria em latência, inerentemente valioso e à espera do devido reconhecimento.           

A historiadora Dietlinde Clara Rothert, nascida em Joinville, atualmente é uma das 

servidoras mais antigas do órgão municipal de cultura e uma das primeiras a atuar em ações 

que visaram a preservar edificações como patrimônio cultural da cidade. Em 1982, ano em que 

a Fundação Cultural de Joinville foi criada, ela iniciou a sua trajetória profissional na área do 

patrimônio como estagiária de História229 para atuar localmente em ações que resultaram no 

projeto “Inventário das Correntes Migratórias”. Segundo a historiadora Daniela Pistorello, o 

projeto “Inventário das Correntes Migratórias”, idealizado em Santa Catarina pelo arquiteto 

Dalmo Vieira Filho, foi iniciado em 1983 a partir de um mapeamento, realizado anteriormente, 

da arquitetura de origem germânica em Santa Catarina. O projeto, concluído em 1984, resultou 

no cadastramento de edificações relacionadas à trajetória histórica das diferentes etnias que 

                                                           
227 BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e 

abusos da História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 185.   
228 Dietlinde Clara Rothert concedeu entrevista aos historiadores Bruno da Silva e Giane Maria de Souza, nos dias 

3 e 4 de março de 2010, para o registro das memórias relacionadas às políticas municipais de patrimônio cultural. 

Essa entrevista faz parte do acervo da Coordenação de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo. Já a entrevista com Gessonia Leite de Andrade Carrasco, concedida em 2 de março de 2016, foi realizada 

por mim para os fins específicos desta pesquisa de doutorado. 
229 Na época, era graduanda do curso de História da Fundação Educacional da Região de Joinville (FURJ), 

mantenedora da atual Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). 
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compõem o estado de Santa Catarina. De acordo com a metodologia empregada, uma parte da 

equipe envolvida realizou “em cada município, o levantamento de campo aplicando uma ficha 

cadastral às edificações de valor (...), assim como o registro de mapas”. Já outra parte dessa 

equipe trabalhou na “pesquisa documental e história oral”230.  

Em 1984, Dietlinde Clara Rothert foi contratada como funcionária para trabalhar na 

Casa da Memória, espaço anexo ao Cemitério do Imigrante que, naquele ano, foi adquirido pela 

Prefeitura de Joinville para abordar memórias da cidade. Lá trabalhou sob orientação de Hilda 

Anna Krisch, descendente de família de origem alemã que atuou de maneira intensa, a partir do 

fim da década de 1950, em prol da preservação de vestígios relacionados à memória do processo 

de imigração e colonização em Joinville231. Após dois anos atuando na Casa da Memória, pediu 

transferência para o Arquivo Histórico de Joinville, onde trabalhou até 1990, quando solicitou 

exoneração em função de seu casamento. Retornou à instituição em 1994, desta vez contratada 

para atuar diretamente na implementação de políticas de preservação do patrimônio edificado. 

Em 1996, ela foi aprovada em concurso público promovido pela Prefeitura de Joinville e, desde 

então, é funcionária efetiva do corpo técnico do órgão municipal de cultura. Hoje em dia, atua 

na Coordenação de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, onde é 

responsável pela organização e arquivamento dos documentos relacionados aos processos de 

tombamentos e inventariações em âmbito municipal. 

Em 1996, ao ser incumbida de articular ações pela preservação o patrimônio edificado 

em Joinville, ela procurou localizar alguns conjuntos documentais relacionados às iniciativas 

da década de 1980. Na capital do estado, Florianópolis, buscou cópias do material produzido 

pelas equipes do projeto “Inventário das Correntes Migratórias”, um conjunto documental que, 

segundo ela, encontrava-se incompleto e desorganizado. Percebeu, com pesar, que muitos dos 

bens culturais que, na década anterior, haviam sido cadastrados e considerados relevantes para 

a preservação de uma memória de Joinville, encontravam-se descaracterizados e, alguns casos, 

completamente destruídos. Do mapa do patrimônio delineado nessa primeira experiência de 

inventário, muitas perdas foram identificadas. Como opinou, “teve um período (...) que teve 

uma vontade política (...) de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa pelo patrimônio. Mas, 

infelizmente, aquilo tudo (...) morreu”232. 

                                                           
230 PISTORELLO, 2015. p. 103-104.  
231 Hilda Anna Krisch (Joinville, 6 de março de 1900, 24 de junho de 1995), foi uma pioneira da enfermagem 

catarinense. Atuou em Joinville como voluntária na Comissão do Museu Nacional de Imigração e Colonização, 

desde quando foi instituída em 1960. 
232 ROTHERT, Dietlinde Clara. Entrevista concedida a Bruno da Silva Giane Maria de Souza. Joinville, 3 e 4 

mar. 2010. Acervo da Coordenação de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville. 
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Empenhou-se, também, em buscar a documentação relacionada às primeiras ações da 

COMPHAAN no início da década de 1980: “Quando em 1994 eu voltei, diziam que existia um 

Livro do Tombo. (...) Eu fui atrás, eu procurei em tudo, mas sumiu. Se existiu, sumiu o Livro 

do Tombo. Quer dizer, não se tem nenhum registro de que anteriormente a Rua das Palmeiras 

tenha sido tombada”. Segundo ela, na época a COMPHAAN realizou algumas reuniões, mas 

em seguida ficou completamente inativa. Tal comissão somente retornou às atividades a partir 

de 1998, após a estruturação do Serviço de Patrimônio e Cultura, atualmente a Coordenação de 

Patrimônio Cultural. Em suas lembranças, destacou a atuação na década de 1980 de duas 

lideranças fundamentais para a cidade: o historiador Afonso Imhof e o professor e político 

Miraci Deretti. Para ela, “os dois formavam uma boa dupla (...). O Afonso sempre foi mais de 

ter as ideias, e o Deretti articulava mais a questão política. Acho que foi (...) um dos melhores 

períodos da Fundação Cultural de Joinville”. Depois daquele período, os reveses políticos 

teriam posto fim às iniciativas protagonizadas por tais lideranças. Por esse motivo, acredita que 

na atualidade da cidade “o que sobrou é quase nada”, pois “o que tinha de bom e de melhor na 

questão do patrimônio em Joinville sumiu tudo”233. 

Diante da identificação de perdas irreparáveis, como, por exemplo, de casas construídas 

pela técnica do enxaimel234 nas áreas rural e urbana, a COMPHAAN, ao ser reativada, criou 

um instrumento preventivo contra novas destruições indesejadas do patrimônio edificado: a 

lista das Unidades de Interesse de Preservação (UIP). Por ter integrado a Comissão naquele 

período, Dietlinde Clara Rothert explicou o motivo para a criação da lista: “Até então a gente 

não tinha um controle em cima desses imóveis, (...) a solicitação [de demolição de um imóvel] 

ia para a Prefeitura e era liberado, sem você saber nada. Nós já tínhamos perdido tanto! 

Estávamos perdendo mais coisas ainda”. Esse instrumento, sugerido pelos técnicos do órgão 

municipal de cultura, foi aprovado pelos membros da COMPHAAN em reunião no dia 17 de 

abril de 2002. Como avaliou, apesar das críticas quanto ao fato de não haver efeitos protetivos 

legais na utilização dessa lista, naquela ocasião essa foi a solução possível: “Muitos criticam, 

mas, no momento em que ela foi feita, foi para uma necessidade, foi com uma intenção, a de 

tentar salvar, de ter um mecanismo de proteção”. A partir de então, os pedidos de demolição ou 

de reforma dos imóveis listados passaram a ser rotineiramente encaminhados à Coordenação 

de Patrimônio Cultural pelo órgão responsável pelas políticas de infraestrutura urbana no 

município, na época a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Isso permitiu que se 

                                                           
233 ROTHERT, 2010. 
234 O Enxaimel é uma técnica de construção que consiste em paredes montadas com hastes de madeira encaixadas 

entre si em posições horizontais, verticais ou inclinadas, cujos espaços são preenchidos por pedras ou tijolos. 
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ganhasse tempo para a realização de estudos técnicos mais aprofundados. A elaboração desse 

mapeamento do patrimônio cultural contou com o envolvimento de poucas pessoas e dispôs de 

escassos recursos tecnológicos. Basicamente, foi o trabalho desenvolvido pela própria Dietlinde 

Clara Rothert com o apoio de alguns estagiários contratados. Diante das limitações, na opinião 

dela o trabalho nunca foi plenamente concluído, apesar de ter resultado em uma listagem 

significativamente abrangente. Teria sido necessário, segundo ela, percorrer diversas regiões 

periféricas da cidade para tentar preencher as lacunas desse mapa incompleto. Como narrou, “a 

gente ia de bairro em bairro, entrava em tudo o que é lugar, tudo o que é ruazinha, fazia o 

levantamento, foto e [registrava o] endereço”235. Posteriormente, comparava-se o material 

produzido com a documentação já existente no setor para contabilizar as perdas em relação 

àquilo que existiu no passado. 

Essa lista, como destacou, era sigilosa, pois havia um temor: “Tudo bem que as pessoas 

têm o direito de saber. Mas quando se está num momento em que se pode perder tudo, a gente 

tinha o cuidado de não abrir essa listagem para o público. Porque o risco de, em finais de 

semana, a coisa desandar era maior”236. Comentou que sempre batalhou junto à COMPHAAN 

para legalizar os efeitos protetivos dessa listagem como mecanismo alternativo ao tombamento, 

algo que seria resolvido apenas com a aprovação das leis do Inventário do Patrimônio Cultural 

de Joinville (IPCJ), as quais, na época do depoimento, ainda estavam em tramitação na Câmara 

dos Vereadores de Joinville237. 

Quanto aos critérios de escolha para o mapeamento realizado, deixou claro que, apesar 

de ter havido uma valorização da técnica arquitetônica do enxaimel, o trabalho não foi pautado 

apenas pelo desejo de preservar a herança da imigração germânica em Joinville: “Eu sempre 

olhei o patrimônio num todo. Eu acho que cada período tem a sua especificidade, sem deixar 

de fora o que você diria assim ‘não germânico’”. A valorização das casas construídas pela 

técnica do enxaimel se deu, segundo ela, pela vontade de preservar uma forma antiga de 

construção e não pelo seu caráter de ícone da “germanidade” local. Como contraponto, destacou 

o trabalho que desenvolveu no Arquivo Histórico de Joinville em parceria com a historiadora 

Maria Judite Pavesi a respeito dos engenhos de cana-de-açúcar e de farinha localizados na área 

                                                           
235 ROTHERT, 2010. 
236 Ibid. 
237 Em 2012, foram promulgados dois novos marcos legais, a Lei Complementar nº 363 e a Lei Complementar nº 

366. A primeira instituiu o Inventário do Patrimônio Cultual de Joinville (IPCJ) e a segunda concedeu benefícios 

fiscais aos proprietários de bens imóveis protegidos. Com o IPCJ foi criado um mecanismo mais flexível de 

proteção do patrimônio cultural de Joinville, tendo por base a produção constante de conhecimentos sobre os bens 

culturais. Também com essa nova legislação foi criada uma política pública municipal de inventário de bens 

culturais de natureza imaterial, até então inexistente. 



216 

 

rural de Joinville. Para ela, essa pesquisa, que envolveu a realização de diversas entrevistas 

orais com trabalhadores de engenhos, retratava uma outra realidade da cidade de Joinville, uma 

realidade mais “brasileira”. Porém, o trabalho acabou não sendo levado adiante. Caso fosse 

retomado, “iria levantar um outro lado do patrimônio, que não é o dito ‘germânico’. Então, isso 

talvez está faltando um pouco, (...) dar visibilidade a esse patrimônio”238. 

As políticas municipais de patrimônio cultural em Joinville, segundo Dietlinde Clara 

Rothert, sempre esbarraram na dificuldade de promover maior “conscientização” da população. 

Em sua opinião, “quando a gente vê que a gente consegue conversar mais com as pessoas, que 

elas têm um pouco mais de entendimento do que é o tombamento (...) eu acho que (...) as 

pessoas acabam aceitando melhor”239. Entretanto, sempre se mostrou um jogo difícil lidar com 

a especulação imobiliária na cidade. Nessas disputas, geralmente os interesses econômicos se 

sobrepuseram aos interesses pela preservação. A situação só parecia ser mais tranquila nos 

tombamentos considerados mais “simbólicos” e que não interferiam diretamente no direito à 

propriedade privada, tal como o tombamento de cemitérios ou das edificações que abrigam 

museus públicos. Apenas nesses casos, como ela mencionou, havia um consenso mais amplo 

quanto à necessidade de preservar o patrimônio cultural de Joinville. 

A solução, na opinião dela, seria um investimento mais efetivo em ações de educação 

patrimonial que envolvessem um trabalho em interação com as escolas do município. Como 

disse, “às vezes trabalhar com adultos é muito difícil”. Seria, então, mais conveniente começar 

a educar as crianças para o patrimônio, não apenas crianças de escolas públicas, mas, sobretudo, 

as crianças de escolas privadas. Segundo ela, é nas escolas privadas que estudam os filhos dos 

proprietários de bens culturais que possuem algum interesse de preservação. Portanto, “não 

adianta, por exemplo, no futuro um empregado saber que tem que preservar, mas o dono [da 

empresa] não estar nem aí”240. Ao fazer críticas ao modo displicente como as elites locais tratam 

a questão do patrimônio cultural, Dietlinde Clara Rothert deixou entrever que, para ela, os bens 

culturais produzidos por essas elites ocupam lugar de destaque no mapa do patrimônio cultural. 

Como manifestou na entrevista, ela acreditava que a falta de conhecimento em relação 

ao valor cultural das edificações do passado de Joinville foi o que motivou as perdas em relação 

ao patrimônio cultural. Inclusive, como destacou, essa destruição teria ocorrido com o objetivo 

de valorizar uma certa ideia de “cidade germânica”, pois muitos dos antigos casarões da região 

central foram destruídos para ceder espaço a novas edificações que imitaram a aparência da 

                                                           
238 ROTHERT, 2010. 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
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arquitetura do enxaimel241: “Demoliram coisas muito mais ricas e colocaram um falso histórico 

ali. Então, isso foi uma pena. (...) Falta de conhecimento mesmo. Por que se as pessoas tivessem 

preservado aquilo que elas tinham, hoje o centro da cidade seria um cartão postal”.242 

Trabalhar com patrimônio cultural, para Dietlinde Clara Rothert, representa o desafio 

interminável de preencher as lacunas de um mapa sempre incompleto: “Patrimônio é aquilo que 

representa uma sociedade, num determinado período da evolução da sua história. Então eu 

sempre olho o patrimônio de Joinville como uma coisa bem ampla, em todos os segmentos, 

esse é o meu ponto de vista”. Todavia, admitiu que não adiantaria investir tanto esforço se a 

própria população não pudesse compreender a preservação do patrimônio como algo que lhe 

diz respeito. Haveria de se questionar: “Qual é a vontade (...) da população?” Essa era também 

uma discussão constante entre os membros da COMPHAAN, pois havia o reconhecimento da 

necessidade de estreitar a aproximação com o público que vivencia o patrimônio cultural em 

seu cotidiano. Ao rememorar a sua trajetória de aproximadamente vinte anos na luta pela “causa 

do patrimônio”, ela manifestou uma mudança de ênfase: “Eu já tive aquela fase de preservar, 

[de achar que] tem que preservar tudo. Depois de tantos anos eu já paro para me perguntar e 

penso assim: Será que o povo quer isso mesmo? O que o povo quer? Vamos perguntar o que o 

povo quer”. Afinal, muitas coisas desapareceram na cidade porque simplesmente as pessoas 

não queriam mais preservá-las. Não obstante, concluiu a narrativa reafirmando o compromisso 

com a causa na qual investiu parte da sua trajetória de vida: “A gente ainda tem que batalhar e 

lutar pelo patrimônio. Apesar das dificuldades, a gente tem que batalhar”243. 

Gessonia Leite de Andrade Carrasco, que atua no órgão de cultura como especialista em 

restauro e conservação, é natural de Ortigueira, no estado do Paraná. Ainda na infância, mudou-

se com a família para outra cidade paranaense, Arapongas, onde viveu até os dezessete anos de 

idade. Segundo ela, na época desejava estudar jornalismo na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), porém não conseguiu permissão dos pais. Solicitou, então, apoio à sua madrinha que 

morava em Joinville para convencer seus pais a deixá-la viver em outra cidade. Depois de uma 

                                                           
241 As construções de novas edificações que tentavam reproduzir um “estilo germânico” foram estimuladas pelo 

próprio poder público municipal. A Lei Municipal nº 1.714, de 5 de dezembro de 1979, criou na região central de 

Joinville a Zona Especial Comercial (Z8-004). Conforme o Art. 6º, “as edificações na Zona Especial Comercial 

Z8-004, serão permitidas, exclusivamente, em estilo germânico ou tradicional”. Para tanto, seriam prestadas, pela 

Prefeitura Municipal de Joinville, orientações para a elaboração de projetos arquitetônicos. In: JOINVILLE. Lei 

Municipal nº 1.714, de 5 de dezembro de 1979. Altera a redação do Art. 31 da Lei 1.410 de 12/12/75, cria a 

Zona Especial Comercial Z9-004, estabelece gabarito máximo, obriga construções em estilo e dá outras 

providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/fejkr>. Acesso em: 11 out. 2016.  
242 ROTHERT, 2010. 
243 Ibid. 
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viagem, em 1984, passou a morar com a madrinha em Joinville, uma cidade que lhe oferecia 

mais oportunidades de trabalho e estudo. 

Essa madrinha conhecia Miraci Deretti, na época presidente da Fundação Cultural de 

Joinville. Com o apoio de Deretti, Gessonia Leite de Andrade Carrasco conseguiu o primeiro 

emprego na Prefeitura de Joinville, onde ainda hoje atua como servidora pública. Como narrou, 

suas atividades iniciaram no dia 13 de março de 1984, quando foi contratada para a função de 

recepcionista do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Porém, por se considerar muito 

tímida para esse trabalho, entrou em pânico assim que se deparou com a chegada do primeiro 

ônibus de turistas para visitar o museu. Miraci Deretti, lembrado por ela como uma pessoa bem 

compreensível, a realocou para trabalhar no Arquivo Histórico de Joinville, que na época ainda 

funcionava no prédio da Biblioteca Pública Municipal Rolf Colin. Lá trabalhou sob a 

coordenação de Sara Maria Isabel, filha do ex-senador Carlos Gomes de Oliveira, que, segundo 

ela, foi a primeira pessoa a lhe ensinar algo sobre o que é uma biblioteca, um arquivo e um 

centro de memória. Posteriormente, também contou com os ensinamentos da historiadora Elly 

Herkenhoff e da tradutora Maria Thereza Böbel, funcionárias do Arquivo. Em um primeiro 

momento, fez um estágio para se adaptar às rotinas do trabalho. Em 5 de abril de 1984, ela foi 

oficialmente contratada para atuar na secretaria do Arquivo Histórico de Joinville. 

Atualmente se considera joinvilense, pois, como disse: “Eu me sinto bem joinvilense na 

verdade. (...) Porque (...) eu tomei para mim essa história”. Embora reconheça que quando 

chegou na cidade havia grande investimento no discurso da “germanidade”, o que evidenciava 

a sua diferença cultural, afirmou que passou a se sentir parte da história de Joinville: “Eu me 

apaixonei ou respeitei, ou não sei o que, mas isso para mim é tão minha história, embora eu não 

tenha absolutamente nada a ver com essa história”. Isso facilitou a aproximação dela com os 

historiadores Adolfo Bernardo Schneider e Elly Herkenhoff, descendentes de tradicionais 

famílias de origem alemã que colonizaram a cidade. Era ela a quem tais historiadores confiavam 

a responsabilidade de datilografar, e tempos depois digitar, os seus textos manuscritos. Apesar 

disso, confessa que vivenciou experiências de preconceito: “Até vir para Joinville, eu não tinha 

noção do que era o preconceito. (...) Porque (...) lá em Arapongas a gente era meio que todo 

mundo igual. Não tinha uma diferença, ninguém se destacava”. Em certa ocasião, quando foi 

apresentada ao historiador Adolfo Bernardo Schneider, este teria exclamado aos outros técnicos 

do Arquivo Histórico de Joinville: “Oh! Vocês têm uma indiazinha trabalhando aqui!” Até 

aquele momento, ela não tinha feito essa relação, mesmo sabendo que a sua bisavó era indígena. 
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Antes de passar a viver em Joinville, isso não lhe chamava a atenção: “Ser filho de índio, de 

negro, sei lá o que, para mim era normal, tinha nada demais. Aí ele me fez ver atenção nisso”244. 

Permaneceu como servidora do Arquivo Histórico de Joinville por muitos anos245. Foi 

nesse lugar de trabalho que começou a se interessar pelos trabalhos técnicos de restauração e 

conservação de bens culturais, principalmente quando percebeu a deterioração constante de 

manuscritos antigos redigidos com tinta ferrogálica. Nesse sentido, o trabalho na instituição foi 

importante em sua escolha profissional: “Eu quis ser restauradora a partir do momento que eu 

entrei no Arquivo e me deparei com uma coisa que me causou estranhamento e uma paixão ao 

mesmo tempo”. Com a criação de uma sede própria para o Arquivo Histórico de Joinville, em 

1986, foi montado um laboratório para pequenos reparos de documentos. Solicitou, então, ao 

diretor da instituição, na época o historiador e jornalista Apolinário Ternes, para atuar no 

laboratório recém-criado. Como ela era a única funcionária responsável pelo atendimento ao 

público, foi autorizada a trabalhar apenas meio período por dia nas atividades do laboratório. 

Contou que naquela época já tinha interesse pela área da restauração, contudo, diante 

das opções oferecidas na cidade, cursou ensino superior em Educação Artística na Fundação 

Educacional da Região de Joinville (FURJ). Após a graduação, fez um estágio por cinco anos 

no Ateliê de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Fundação Catarinense 

de Cultura, onde desenvolveu habilidades na área de restauro e conservação. Posteriormente 

fez uma especialização na Universidade Federal do Paraná (UFPR), o que lhe permitiu, com o 

auxílio de uma bolsa do programa Virtuose, um estágio de 6 meses em Amsterdã, na Holanda, 

para estudar os tratamentos necessário à conservação de manuscritos em papel redigidos com 

tinta ferrogálica. Ao retornar ao Brasil, em 2000, acabou sendo requisitada, por Afonso Imhof, 

para atuar em ações de restauração e conservação do Cemitério do Imigrante. Nesse trabalho, 

se interessou pelos artefatos metálicos ferrosos, tema que estudou com mais acuidade em sua 

dissertação de mestrado defendida em 2009 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Em 2002, teve que lidar com a descoberta da contaminação do acervo do Arquivo Histórico de 

Joinville pelo uso, no passado, de inseticidas organoclorados, o que levou à interdição do acesso 

público aos documentos. Pouco antes, havia sido criado, ainda na sede do Arquivo Histórico de 

                                                           
244 CARRASCO, Gessonia Leite de Andrade. Entrevista concedida a Diego Finder Machado. Joinville, 2 mar. 

2016. Acervo do Autor. 
245 Somente em 2011 saiu do Arquivo Histórico de Joinville, quando o Laboratório do Centro de Preservação de 

Bens Culturais foi transferido para o prédio da Estação da Memória e, depois, para o Centreventos Cau Hansen. 

Assumiu alguns cargos de chefia no órgão municipal de cultura, de coordenadora da Estação da Memória, entre 

2011 e 2012, de coordenadora do Arquivo Histórico de Joinville, em 2013, e de Gerente de Patrimônio Cultural, 

entre 2013 e 2015. 
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Joinville, o Centro de Preservação de Bens Culturais (CPBC), com vistas a otimizar os trabalhos 

de restauração e conservação de acervos das instituições museológicas e do próprio arquivo. 

Durante a restauração do Cemitério do Imigrante, trabalho desenvolvido no momento 

em que a municipalidade preparava as comemorações do aniversário de 150 anos da cidade, em 

2001, ela se deparou com o problema do “vandalismo”. Em relação àquilo que observou na 

época da restauração, percebe atualmente um tipo diferente de ataque ao patrimônio cultural. 

Se antes já havia uma quantidade significativa de objetos intencionalmente quebrados, algo que 

ainda ocorre, nos últimos anos os autores de danos têm deixado assinaturas: “Tinha muita coisa 

quebrada, mas eu não me recordo de ter uma marca nas ações de vandalismo, o que após a 

restauração começou a ter”. Inclusive, alguns moradores de rua, que participaram de um curso 

de formação ministrado por ela no Cemitério do Imigrante, identificaram a assinatura de uma 

pessoa alcunhada de Rato. Tais assinaturas a intrigaram, pois, como disse, “eles estão querendo 

dizer alguma coisa”246, alguma coisa que deveria ser melhor interpretada. 

Trabalhar com patrimônio cultural, para ela, significa atuar no estabelecimento de elos 

do presente com o passado e o futuro: “Eu não consigo ver como você pode construir o presente 

sem ter essa relação com o passado e sem pensar no futuro. Então, eu acho bastante importante 

para o ser humano mesmo, para ser mais ‘humano’”. Admite, contudo, que essa compreensão, 

possivelmente, não seja compartilhada por muitas outras pessoas: “Eu não sei se eu falo isso 

porque eu sou uma apaixonada pelo patrimônio, talvez as pessoas tenham bastante dificuldade 

de entender isso”. Afinal, em comparação a cidades europeias que conheceu e onde estudou, 

tais quais Amsterdã e Paris, considera muito precária a maneira como se lida no Brasil com a 

preservação do patrimônio cultural. Acredita que somente o investimento em ações educativas 

possa alterar essa realidade: “A gente talvez consiga isso com as novas gerações. Eu, 

provavelmente, vou morrer antes e não vou ver essa mudança, mas eu quero plantar 

sementinhas. (...) Acho que todos que trabalham na área de patrimônio têm esse papel”247. 

Entre os diferentes profissionais que atuam na área da preservação do patrimônio 

cultural, ela considera fundamental o papel do restaurador e conservador. Como explicou, é 

esse profissional que atua diretamente na tentativa de estender a vida das coisas do passado. 

Trata-se, entretanto, de uma medicina inconveniente, pois, como salientou, o ideal seria não 

precisar desse tipo de intervenção: “O que eu queria mesmo (...) é que a gente não precisasse 

mais restaurar coisas. Que a gente só tivesse que cuidar delas para que vivessem mais tempo, 
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assim como o médico (...) cuidaria do ser humano para que ele vivesse mais tempo e não tivesse 

que fazer intervenções cirúrgicas”248. 

Abdicar de uma atitude mais invasiva em bens culturais, ou seja, abdicar de restaurar 

coisas e priorizar ações de conservação preventiva, exigiria um reconhecimento disseminado 

da importância do patrimônio cultural. Essa não é a realidade brasileira onde, como destacou, 

“as pessoas não respeitam o patrimônio, não entendem, acham que é coisa velha, que essa coisa 

pode acabar. Querem fazer uma coisa nova e querem esquecer as tradições antigas, porque elas 

são bregas ou coisa do gênero”. Entende, porém, que isso se dá pelo fato de que ainda são 

insuficientes as compensações financeiras aos proprietários de bens protegidos. Há no Brasil a 

depreciação econômica de imóveis tombados. Nesse sentido, caberia aos gestores políticos e 

aos profissionais do patrimônio ouvir as pessoas: “Eu não vejo como você tombar um bem sem 

você perguntar para as pessoas que vivem nessa cidade se elas querem ou não”249. 

Em texto introdutório a um catálogo de bens culturais tombados em Santa Catarina, o 

arquiteto Dalmo Vieira Filho, autoridade reconhecida no estado pela atuação enquanto gestor 

público na área do patrimônio cultural, utilizou a metáfora “sementes de civilização” para se 

referir a esses bens. Tais sementes, cultivadas por pessoas vindas de todos os cantos do mundo, 

seriam, no presente, “árvores fixadas em raízes sólidas, que nos fornecem continuamente seus 

frutos – as bases culturais de nossa existência”. A nós, herdeiros desse passado, caberia decidir: 

“Usaremos o machado ou o regador?”250 Assim como na charge de Carlos Horn anteriormente 

mencionada, o texto de Dalmo Vieira Filho aponta, metaforicamente, o “machado” como arma 

ameaçadora. A proteção, preservação e valorização do patrimônio necessita do envolvimento 

de pessoas dedicadas ao cultivo das marcas do passado, pessoas dispostas a utilizar o “regador” 

para garantir vida longa àquilo que herdamos. Além disso, essas pessoas deveriam se colocar 

contra os “machados” empunhados para destruir o que ainda nos resta. Afinal, se a ameaça está 

sempre à espreita, é preciso prevenir-se de ataques inesperados. Os profissionais do patrimônio 

sabem qual ferramenta escolher, porém cabe indagar: Como estabelecer diálogos com o público 

do patrimônio que não sejam a mera reprodução e imposição de um discurso de autoridade?    

O sociólogo Pierre Bourdieu, ao problematizar os rituais que investem de autoridade 

determinados discursos, afirmou que “a especificidade do discurso de autoridade (...) reside no 

fato de que não basta que ele seja compreendido (...), é preciso que ele seja reconhecido 
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enquanto tal para que possa exercer o seu efeito próprio”251. Em um esforço para demarcar 

valores, cativar olhares e, sobretudo, moderar os usos, a atuação dos profissionais do patrimônio 

tem buscado o reconhecimento de uma autoridade. Por mais que haja interesse em ouvir o que 

as pessoas almejam em relação ao patrimônio cultural, como sugerido pelas entrevistadas, essa 

escuta parte do pressuposto de que o valor patrimonial é intrínseco ao bem cultural e, portanto, 

inquestionável. Dificilmente há, entre profissionais do patrimônio, o reconhecimento de que o 

patrimônio é uma “invenção” da qual eles próprios participam, aliás, da qual poucos participam. 

Entender o ato patrimonializador como preenchimento de lacunas em um “mapa sempre 

incompleto” e a restauração como “medicina inconveniente” pressupõe uma situação ideal em 

que haveria pleno consenso em relação àquilo que constitui o patrimônio cultural. Nesse mundo 

ideal, não existiriam lacunas no mapa do patrimônio cultural, tampouco seria necessário realizar 

intervenções restauradoras. Também não haveria invenções, simplesmente o reconhecimento 

de um valor patrimonial intrínseco, algo pouco visível àqueles que, por falta de “conhecimento” 

ou “entendimento”, não desenvolveram um olhar mais acurado. Contudo, é preciso reconhecer 

que isso não passa de uma ilusão retórica. Diante de interesses díspares e desconcertantes, a 

defesa do patrimônio é um trabalho que exige, a todo o momento, estratégias de convencimento.  

Talvez essas estratégias se mostrassem mais eficazes se envolvessem, de alguma forma, 

o público do patrimônio na patrimonialização. Para tanto, seria necessário um diálogo que não 

viria, com certo atraso e de maneira paliativa, a atuar apenas na educação do olhar para o 

reconhecimento de um valor cultural previamente definido pelos agentes sociais investidos de 

autoridade no campo. Recolocar-se-ia, assim, em discussão os valores atribuídos a certos bens 

culturais, relativizando um ideal de preservação que, a algumas pessoas, é tomado como algo 

indiscutível. Isso implicaria, também, repensar o que se costuma compreender por “educação 

patrimonial” e “participação cidadã”, reabrindo o debate sobre as posições a serem ocupadas 

por um público não especialista nas decisões a respeito de quais bens preservar, quais valores 

evocar e quais estratégias adotar para uma gestão compartilhada do patrimônio cultural.  

Há uma crença, tal qual expressa pelas entrevistadas, de que a “educação patrimonial” 

funciona como um recurso poderoso na tentativa de barrar as “perdas” em relação ao patrimônio 

cultural da cidade e, assim, evitar novas lacunas nas cartografias e narrativas patrimoniais. Face 

ao que se considera “falta de conhecimento” sobre o passado ou “falta de entendimento” sobre 

a importância do patrimônio para o presente e o futuro, caberia o esforço para “esclarecer” e 

oportunizar “tomada de consciência”. A historiadora Janice Gonçalves, ao analisar documentos 
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produzidos em reuniões e eventos nacionais e internacionais que discutiram questões atinentes 

ao patrimônio cultural, identificou duas maneiras pelas quais se articula educação e patrimônio. 

Uma primeira concepção é aquela que “vincula as ações educativas à necessidade de proteção 

ou defesa do patrimônio cultural e que busca alcançar, por parte do público-alvo, respeito, 

interesse e apreço pelos bens patrimoniais”. Há, ainda, outra concepção que “articula tais ações 

educativas à valorização ou ao empoderamento de determinados grupos sociais por meio do 

reconhecimento do patrimônio cultural a eles associado, e que pressupõe a participação ativa 

desses mesmos grupos na definição do que cabe preservar”252. De um lado, a ação educativa 

voltada a disseminar no público o “respeito” por aquilo que já foi patrimonializado, de outro a 

que visa a envolver esse público na patrimonialização. Em geral, essas duas concepções acabam 

misturadas nos posicionamentos assumidos pelos profissionais do patrimônio. Afinal, enquanto 

uma “retórica da perda” busca estimular “respeito, interesse e estima” por um patrimônio que 

se supõe em risco, uma “retórica moral” é mobilizada para conclamar o público do patrimônio 

à “participação ativa” nos processos de patrimonialização, ainda que essa participação por vezes 

se resuma a corroborar e legitimar a autoridade de decisões técnicas anteriores.  

Por sua vez, a ideia de “participação cidadã” também se mostra problemática no que se 

refere aos processos de patrimonialização. O sociólogo Paulo Peixoto chega a falar em “tirania 

da participação cidadã”, expressão antitética que chama a atenção para um impasse nas atuais 

políticas patrimoniais. De acordo com ele, “tombamento, preservação, salvaguarda, gestão, ou 

qualquer prática de valorização estão condicionadas ao imperativo da participação”, o que, 

como opinou, “é um dos maiores demônios atuais do patrimônio”. Como argumentou, duas 

constatações devem ser levadas em conta: o fato de o campo do patrimônio ser “crescentemente 

dominado por uma lógica de profissionalização” e, em decorrência disso, “estar à margem das 

urgências e das prioridades quotidianas dos indivíduos e das comunidades”. No que se refere à 

profissionalização do campo, ele destacou uma “voracidade do tombamento e da preservação”, 

da qual implicou “a elasticidade crescente do conceito de patrimônio”. Apesar da pretensão de 

abarcar “todas as dimensões da vida e das práticas sociais”, esse conceito de patrimônio acabou 

“fechando-se progressivamente em uma linguagem técnica e hermética”. Além disso, decorrem 

da profissionalização a “interdisciplinaridade e a concorrência que se estabeleceram no campo”, 

cedendo espaço a disputas entre diferentes disciplinas e entre diferentes profissionais. Segundo 

o autor, “a legitimação profissional também se ganha, é bom lembrá-lo, pela suposta capacidade 
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de promover a participação cidadã”253. Ocorre que, em geral, as políticas patrimoniais escapam 

das preocupações mais imediatas dos indivíduos e grupos, de modo que a “participação cidadã”, 

ainda que invocada em processos de patrimonialização, dificilmente seja mais do que uma mera 

“participação institucionalizada e programada”: 

 

Num contexto desses, a tirania da participação parece existir na exata medida em que 

os processos de patrimonialização precisam ser legitimados enquanto opção 

comunitária (e não enquanto opção de interesses hegemônicos), enquanto projetos que 

se destinam à comunidade (e não a turistas ou ao capital circulante), ou enquanto 

projetos produzidos em discussão pública (e não em circuito fechado e restrito). A 

tirania da participação cidadã legitima o que nem sempre seriam opções óbvias se não 

fossem os profissionais ou os políticos a decidir, mas também coloca muitas vezes os 

profissionais e os políticos no angustiante papel de quem quer ouvir opiniões e 

sugestões de alternativas que ninguém quer dar254. 

 

Em Joinville, a participação cidadã nos processos de patrimonialização de bens culturais 

materiais e imateriais por tombamento ou inventário, em âmbito municipal, se dá, basicamente, 

pela presença de representantes da sociedade civil na COMPHAAN. Atualmente essa comissão 

possui dezoito membros, dos quais uma metade representa o poder executivo municipal, ao 

passo que a outra é composta por representantes da sociedade civil, sobretudo por profissionais 

do meio acadêmico e de associações de classe255. Sem dúvida, trata-se de uma participação 

institucionalizada e programada, que permite apenas um debate dominado por profissionais de 

diferentes especialidades, sejam esses profissionais servidores públicos municipais ou não. Não 

obstante, como as decisões são tomadas em colegiado, busca-se transmitir a impressão de que 

os limites da patrimonialização são demarcados da maneira mais democrática possível. 

O jurista Denis Fernando Radun, ao se referir à composição do Conselho Consultivo do 

órgão federal de preservação, concluiu que “hoje em dia a participação cidadã é controlada e 

filtrada pelo conhecimento autorizado e pelas relações políticas”256, já que a sociedade civil é 

tão somente representada por membros indicados. Porém, face a uma “nova matriz de gestão 
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Geografia, v. 6, n. 2, p. 289-302, 2016. p. 290.  
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255 A atual composição da Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município 

(COMPHAAN), da parte do poder executivo municipal é a seguinte: seis representantes da Secretaria de Turismo 
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Civil de Joinville.      
256 RADUN, 2016, p. 144. 
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do patrimônio cultural”, como indicada no Art. 216-A da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, caberia promover a democratização dos processos decisórios relacionados à 

patrimonialização e, ainda, à “despatrimonialização”. Para o autor, “o ingresso de novos atores 

nas instâncias decisórias” viria a ampliar o “rol daqueles que possuem legitimidade e autoridade 

para dizer o que é patrimônio cultural”, desestabilizando “as posições cativas do campo, aquelas 

de profissionais e órgãos a ele reconhecidamente afetos”257. A exemplo do que ocorre na gestão 

da área ambiental, o autor sugeriu que o campo do patrimônio poderia se valer de instrumentos 

jurídicos com vistas a democratizar suas ações, como, por exemplo, “a realização de audiências 

públicas, confecção de planos de manejo, consultas públicas e fóruns”258.  

Ao serem questionadas sobre a participação da sociedade civil nas decisões em relação 

ao patrimônio cultural, tanto Dietlinde Clara Rothert como Gessonia Leite de Andrade Carrasco 

reconheceram as limitações do modelo adotado pela COMPHAAN. Por esse motivo, ambas 

fizeram menção à necessidade de perguntar à população da cidade o que ela, de fato, gostaria 

de preservar. Contudo, como chamou a atenção Paulo Peixoto, a resposta a essa pergunta pode 

se resumir a um constrangedor silêncio, já que há ainda uma distância abismal entre o público 

não especialista e a lógica pela qual funciona o campo patrimonial. Portanto, persiste o desafio 

de pensar políticas patrimoniais que possam pavimentar uma via de mão dupla entre “educação 

patrimonial” e “participação cidadã”, áreas ainda bastante desconexas. Isso implicaria romper 

com as ideias de que a “educação patrimonial” se destina a quem ainda sabe pouco e de que a 

“participação cidadã” compete a quem já sabe o suficiente. Afinal, por mais que haja a vontade 

de disseminar conhecimentos sobre o patrimônio cultural, educando a população da cidade para 

reconhecer valores atribuídos a bens culturais patrimonializados e para reconhecer-se em sua 

historicidade, os mecanismos de patrimonialização continuam assentados em uma linguagem 

esotérica à maioria das pessoas. Para além da educação para o patrimônio, seria interessante 

uma educação para a patrimonialização. Assim, talvez a “diversidade” do patrimônio pudesse 

ser algo a mais do que a diversidade de tipologias patrimoniais reivindicadas pelas diferentes 

especialidades que, aos poucos, galgaram certo protagonismo no campo patrimonial. 
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2.4 “NÓS JOINVILENSES” E OS OUTROS: USOS “IMPRÓPRIOS” DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL URBANO 

 

A inflação na “economia escriturística” do trabalho com o patrimônio em Joinville, da 

qual referi anteriormente, dá indícios para perceber que uma “ordem patrimonial” se sustenta 

em uma “ordem documental”. Entre os profissionais que atuam no órgão municipal de cultura, 

há a preocupação de documentar as movimentações no caminho rumo à patrimonialização. Em 

processos de tombamento se arquiva, cronológica e sequencialmente, o maior número possível 

de documentos que atestem que as decisões foram tomadas de maneira democrática, que as 

avaliações técnicas foram realizadas levando em conta a relevância social e cultural do bem a 

ser preservado e que foi concedido ao proprietário o direito ao contraditório, em conformidade 

ao disposto em lei. Pelo zelo em guardar tudo o que possa vir a ser necessário, a documentação 

arquivada é redundante, com diferentes cópias de um mesmo documento – a minuta, a versão 

oficial e, ainda, as cópias anexadas a documentos posteriores. Eventualmente, são incluídos nos 

processos documentos que não servem diretamente a uma função probatória, tais quais notícias 

de jornal, textos publicados em websites, além de bilhetes e e-mails recebidos por técnicos que 

atuam no setor. A maior parte dos documentos diz respeito às ordenações quanto ao que se pode 

ou não fazer com um bem tombado ou em vias de ser tombado, ordenações deliberadas pela 

COMPHAAN. Frequentemente, proprietários de bens protegidos recorrem à Coordenação de 

Patrimônio Cultural para que seus pedidos sejam encaminhados à avaliação dos integrantes da 

comissão que possui poder legal para tomar decisões a respeito da gestão do patrimônio cultural 

na cidade. Tais pedidos envolvem desde questões relativamente simples, como a aprovação de 

alguma comunicação visual para identificar um empreendimento comercial ou a liberação para 

cobrir com nova camada de tinta a fachada do imóvel, até questões mais complexas, como a 

autorização de obras de conservação e restauro ou a definição de níveis de preservação, quando 

se decide o que deve ser mantido do bem e o que pode ser destruído. Os projetos arquitetônicos 

de intervenção no bem imóvel protegido, assim como de novas construções no mesmo terreno 

ou no entorno, são submetidos à análise técnica e aprovação. Esses projetos são incluídos nos 

processos de tombamento, documentando transformações do bem ao longo do tempo. É preciso 

destacar, ainda, que fica registrada a troca de informações com outros órgãos da Prefeitura de 

Joinville e com órgãos do governo estadual e federal. Além disso, outro tipo de documentação 

que consta em processos advém do poder judiciário, registros de situações em que proprietários, 

o poder público ou algum denunciante recorreram litigiosamente para fazer valer seus direitos. 
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Portanto, esses processos de tombamento servem como rica fonte de pesquisa, exigindo, porém, 

que se entenda o funcionamento da burocracia relacionada aos ritos de patrimonialização.  

Ainda que o anseio dos profissionais do patrimônio seja o de preservar conjuntos, dando 

coesão e coerência a uma “comunidade patrimonial”, a metodologia do tombamento é aplicada 

a bens culturais individualizados. Isso se dá pelo fato de que, à exceção das situações em que a 

motivação inicial parte de uma indicação encaminhada à COMPHAAN, em geral os processos 

de tombamento são instaurados para fazer frente à evidência de um perigo: a intenção expressa 

por proprietários de demolir um bem incorporado ao mapa do patrimônio cultural de Joinville, 

isto é, à lista de Unidades de Interesse de Preservação. Conforme a Lei Municipal nº 1.773, de 

1º de dezembro de 1980, os efeitos do tombamento podem incidir sobre bens públicos da União, 

do estado ou do próprio município, configurando um tombamento de ofício. Nestes casos, cabe 

ao órgão municipal de cultura apenas informar as autoridades responsáveis por tais bens para 

que se proceda o registro no Livro do Tombo. Já em relação a bens pertencentes a pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado, o tombamento pode se configurar como voluntário ou 

compulsório. O tombamento voluntário ocorre por iniciativa espontânea do proprietário ou por 

sua anuência expressa ou tácita da notificação que o informou sobre o início do processo. Já o 

tombamento compulsório ocorre quando há oposição formalizada à inscrição do bem no Livro 

do Tombo. Conforme a legislação, o proprietário deve ser notificado da decisão pelo início do 

processo de tombamento, cabendo-lhe o prazo de quinze dias para, caso queira, apresentar por 

escrito seus argumentos para impugnar a decisão. Segundo o jurista Denis Fernando Radun e a 

historiadora Ilanil Coelho, no ato de impugnação, tal como costuma ocorrer em Joinville, “o 

proprietário do bem tombado provisoriamente limita-se a dizer que não concorda com o 

tombamento e, por vezes, afirma que o bem ‘não é histórico’, ‘ninguém importante lá residiu’, 

‘não representa arquitetura da imigração alemã’”. A simplicidade dos argumentos se deve, na 

opinião dos autores, ao fato de que “a notificação do tombamento provisório do município de 

Joinville repete apenas a letra da legislação, não apontando, de forma a instruir eventual defesa, 

qualquer valor cultural que ensejou a abertura do processo de tombamento”259. Ao constatar um 

risco de perda iminente, a decisão da COMPHAAN pelo início de um processo de tombamento 

costuma ter motivação cautelar, no sentido de suspender a demolição e inserir o bem em uma 

espécie de limbo jurídico, à espera de que estudos mais consistentes possam vir a corroborar os 

valores culturais atribuídos, ainda frágeis quanto às justificativas técnicas. Se nos tombamentos 
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de bens púbicos e nos tombamentos voluntários de bens privados os valores atribuídos acabam 

subentendidos na documentação processual, em tombamentos compulsórios evidencia-se uma 

“luta” pela afirmação de valores. Ante à oposição, as posições assumidas precisam ficar claras. 

Apresentada a impugnação, compete à COMPHAAN sustentar seu posicionamento pela 

manutenção do processo de tombamento ou, ao contrário, rever a decisão anterior e determinar 

seu encerramento, com base em um laudo pericial assinado por no mínimo três especialistas 

com notório saber na área do patrimônio. Até 2011, o entendimento que se tinha era de que a 

impugnação deveria ser analisada por especialistas externos ao órgão municipal de cultura. A 

partir daquele ano, por orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município, os laudos 

periciais passaram a ser redigidos por servidores do órgão. Outra mudança ocorreu em 2012, 

quando o jurista Denis Fernando Radun, que atuava em cargo comissionado na Coordenação 

de Patrimônio Cultural, orientou que, em atenção a princípios constitucionais, os proprietários 

deveriam ser notificados sobre os laudos periciais para, caso desejassem, exercer seu direito de 

ampla defesa e oferecer contra-laudo contestando os argumentos apresentados. A partir de 

então, uma decisão terminativa da COMPHAAN passou a levar em consideração os argumentos 

de ambas as partes, de especialistas do órgão municipal de cultura e de proprietários (por vezes 

representados por outros especialistas contratados). Na opinião de Denis Fernando Radun e 

Ilanil Coelho, “a interpretação da lei de tombamento conforme a Constituição contribui para 

um diálogo qualificado (ou, no mínimo, mais cidadão) na atribuição de valores culturais aos 

bens patrimonializáveis”260. Entretanto, é preciso reconhecer que, apesar dessa mudança, as 

impugnações ainda são julgadas pela mesma instância que decidiu pelo início do processo de 

tombamento, não havendo, a não ser o prefeito municipal261, outra instância a recorrer. Além 

do mais, trata-se de um diálogo entre profissionais de diferentes especialidades, restando pouco 

espaço para ouvir argumentos de quem não possui “notório saber” na área do patrimônio262.  

Entre 2011 e 2014, foram instaurados 152 processos de tombamento municipais em 

Joinville, dos quais 80 resultaram em tombamento definitivo e 44 permanecem inconclusos, 

                                                           
260 RADUN; COELHO, 2014, p. 13. 
261 Ao contrário dos tombamentos por ofício e voluntários, a decisão terminativa de um tombamento compulsório 

precisa ser decretada pelo chefe do poder executivo municipal, com base em decisão jurídica fundamentada. O 

gabinete do prefeito municipal é, portanto, a única instância a recorrer para além da própria COMPHAAN.  
262 A historiadora Janice Gonçalves, ao estudar os tombamentos estaduais em Santa Catarina, percebeu que a 

“leitura das impugnações fornece indícios da opacidade das ações de proteção efetuadas. Revela que, para parcela 

significativa dos proprietários e de seus advogados, era difícil compreender os motivos para o tombamento das 

edificações. Tendo como referência a legislação estadual que disciplinava a proteção do patrimônio cultural, os 

impugnantes cobravam a aplicação de critérios como o caráter artístico excepcional, ou o histórico memorável, ou 

o paisagístico notável. Aos olhos dos impugnantes, o tom superlativo presente na legislação se apresentava pouco 

compatível, grosso modo, com os imóveis que, em seu cotidiano, lhes eram tão próximos e aparentemente tão 

comuns”. In: GONÇALVES, 2016, p. 242-243. 
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como se pode observar no Apêndice C. Entre os tombamentos efetivados, 11 são de bens de 

propriedade pública e 69 de propriedade privada. Destes, apenas 27 foram considerados 

voluntários, em geral pelo fato de que as notificações de tombamento não foram formalmente 

impugnadas pelos proprietários. Portanto, a maior parte dos processos foi instaurada de modo 

compulsório, 86 no referido período, contando tombamentos já efetivados e processos que ainda 

aguardam decisão conclusiva por parte da COMPHAAN. No mesmo período, foi registrado o 

tombamento de apenas dois bens móvel, um painel em mosaico de autoria do artista Fritz Alt, 

obra da década de 1960 retirada da fachada da antiga edificação do Serviço Social da Indústria 

– SESI e o pano de boca “O Pavão e a Rainha”, do palco da Sociedade Harmonia Lyra. Todos 

os demais tombamentos são de bens imóveis, o que evidencia uma batalha travada pela 

COMPHAAN contra os efeitos da especulação imobiliária na cidade. De acordo com os dados 

quantitativos organizados no Apêndice D, é possível perceber que em 2009 houve a maior 

quantidade de processos de tombamento instaurados, totalizando 29 processos, assim como o 

maior número de tombamentos efetivados, no total de 26 bens. O ano de 2004 também foi 

significativo, com a abertura de 23 processos de tombamento, dado que demonstra que foi nesse 

ano, após os tombamentos compulsórios dos imóveis que integram o conjunto do antigo Cine 

Palácio, que o uso do mecanismo de proteção começou a vigorar com regularidade em âmbito 

municipal. O Apêndice E discrimina graficamente os tombamentos municipais efetivados entre 

os anos de 2003 e 2018, e o Apêndice F, também em formato de gráfico, organiza os dados 

quantitativos, ano a ano, ao que se refere aos processos municipais de tombamento. É possível 

identificar quantos desses processos resultaram em tombamentos definitivos, quantos foram 

encerrados e quantos ainda permanecem inconclusos. É preciso advertir que, a partir de 2013, 

com a regulamentação das leis que instituíram o Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville, 

a quantidade de processos de tombamentos abertos se tornou escassa, isso porque os membros 

da COMPHAAN passaram a indicar, preferencialmente, a patrimonialização de bens a partir 

desse novo mecanismo de proteção, mecanismo mais flexível que o tombamento.  

A depender de quão litigioso é o processo e da quantidade de intervenções propostas 

para o bem, a massa documental acumulada pode resultar em dossiês com vários volumes. Essa 

documentação deixa pistas para compreender os percursos da patrimonialização, percursos com 

suas encruzilhadas. Contudo, é preciso ter em mente que, ainda que a intenção dos profissionais 

que atuam no órgão municipal de cultura seja a de documentar exaustivamente todo o percurso 

da patrimonialização de um bem cultural, todo arquivo é “indício de uma falta”, como alertou 

o historiador Henry Rousso. Segundo ele, “o vestígio é, por definição, o indício daquilo que foi 

irremediavelmente perdido”, por ser “a marca de alguma coisa que foi, que passou, e deixou 
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apenas o sinal de sua passagem”, e por ser, implicitamente, “um indício de tudo aquilo que não 

deixou lembrança e pura e simplesmente desapareceu... sem deixar vestígio”263. Nesse sentido, 

além das questões relacionadas aos documentos que um dia existiram, mas que não perduraram 

até os nossos dias, a afirmação do historiador nos alerta para múltiplas vivências que sequer 

foram documentadas, vivências que desapareceram sem deixar rastros ou que, hoje, se fazem 

presentes nos arquivos apenas de forma indireta, pelo olhar de outros. Quando nos enveredamos 

na leitura de fontes oficiais, tais quais os processos de tombamento, acabamos reinterpretando, 

criticamente, uma interpretação oficial da realidade. Porém, nas entrelinhas podemos perceber 

indícios de uma ausência perturbadora: as marcas visíveis e tangíveis de “usos impróprios” do 

patrimônio. Valho-me aqui da ambiguidade da palavra “impróprio”, no sentido daquilo que não 

é considerado adequado, atitude equivocada ou agressiva à moral, e no sentido daquilo que, 

simplesmente, não é próprio por tomar para si, mesmo que brevemente, a propriedade alheia. 

No trabalho com o patrimônio, consideram-se “impróprios” os usos que, de alguma 

forma, impliquem dano ou destruição de bens culturais. As batalhas contra as “perdas” movem 

uma “ordem patrimonial”, perdas que vão desde uma reforma não autorizada, tida como uma 

“descaracterização”, até a demolição parcial ou total de um bem. Em meio a uma miríade de 

atos interpretados como “ataques” ao patrimônio, interessei-me em perceber nos processos de 

tombamento do município de Joinville que atos foram rotulados com a palavra “vandalismo” e 

quais sujeitos foram rotulados de “vândalos”264. Na minha leitura, pude notar que as palavras 

“vandalismo” e “vândalo” costumam ser utilizadas em casos muito particulares: em processos 

relativos a bens imóveis que foram considerados “abandonados”. Nesses casos, ainda que os 

proprietários sejam culpabilizados por deixar o bem se deteriorar e ser depredado, os “vândalos” 

são outros e estão do outro lado. Apenas se rotula de “vandalismo” usos “impróprios” no duplo 

sentido antes referido, usos inadequados que afrontam os limites da propriedade. 

As palavras “vandalismo” e “vândalo”, embora de uso corriqueiro na vida cotidiana, são 

utilizadas com certa cautela pelos profissionais do patrimônio na documentação oficial do órgão 

municipal de cultura. Pelo teor ofensivo do rótulo social, não se consideram “vândalas” pessoas 

nominadas nos processos. Na documentação incluída nos processos, é perceptível que o mesmo 

cuidado costuma ser tomado por profissionais externos ao órgão público e pelos proprietários 

e seus representantes legais. Assim, a recorrência dessas palavras se mostrou mais rara do que 

                                                           
263 ROUSSO, Henry. O arquivo ou o indício de uma falta. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 17, p. 85-91, 

1996. p. 90. 
264 No próximo capítulo aprofundarei a questão ao delinear uma genealogia do conceito de “vandalismo”, buscando 

interpretar continuidades e descontinuidades nas derivas dos usos dessa palavra.   



231 

 

eu imaginava ao iniciar a pesquisa. Porém, essa relativa escassez chamou a minha atenção para 

o fato de que uma fronteira simbólica foi demarcada para separar os ataques ao patrimônio entre 

aqueles praticados por detentores do direito à propriedade e, por esse motivo, responsabilizados 

por “abandonar” o bem à própria sorte ou por proceder intervenções não autorizadas, e aqueles 

praticados por pessoas que, ao infringir os limites desse direito, são considerados “invasores” 

da propriedade alheia, ao passo que seus “usos impróprios” do patrimônio são rotulados de 

“vandalismo”. Os “vândalos”, nesse sentido, são os sujeitos ocultos pelo rótulo social, pessoas 

inomináveis que ousam habitar ocasionalmente lugares que se supunha “abandonados”.   

Alguns exemplos na cidade de Joinville instigam a refletir sobre esse tipo de subversão 

de uma “ordem patrimonial”. O primeiro exemplo se refere ao interesse em reativar valores 

patrimoniais atribuídos à Alameda Brüstlein, a Rua das Palmeiras, e patrimonializar imóveis 

integrados ao conjunto urbano de seu entorno. Em 3 de dezembro de 2008, a COMPHAAN 

decidiu pelo início do processo de tombamento da casa nº 66 da Alameda Brüstlein, se opondo 

à emissão do alvará de demolição solicitado pelo proprietário265. Já no dia 25 de novembro de 

2009, tendo em vista o teor dos laudos periciais apresentados em resposta à impugnação da 

notificação de tombamento da casa nº 66, foi deliberado o início do processo de tombamento 

da edificação vizinha, a casa nº 82. Essas decisões trouxeram novamente à tona os debates a 

respeito dos valores patrimoniais atribuídos à Alameda Brüstlein e de sua importância enquanto 

imagem simbólica da cidade. Ambas as casas foram arruinadas em incêndios ocorridos em 2009 

e em 2010 (figura 19)266. Os documentos que constam nos processos dão a perceber trincas no 

“espelho patrimonial” que se quis reflexivo à população da cidade com a preservação da 

alameda de palmeiras imperiais. No interior de um território sacralizado pela patrimonialização, 

evidências indicam que tais edificações serviram de abrigo não autorizado a moradores de rua 

que circulam pela região central da cidade, suscitando reações de desconforto, medo e ojeriza. 

Um incêndio de grandes proporções, ocorrido na casa nº 82 em 18 de fevereiro de 2010, 

foi matéria de capa dos principais jornais locais, os quais utilizaram metáforas intrigantes para 

qualificar o incidente. O jornal A Notícia destacou: “Fogo no Coração da Cidade”. Segundo a 

reportagem, “o principal cartão-postal de Joinville nunca recebeu tanta visita de uma só vez”, 

fazendo alusão à presença de muitos curiosos no momento em que bombeiros combatiam o 

                                                           
265 Embora seja informação pública a acessível, não mencionarei neste trabalho os nomes de proprietários atuais 

de bens culturais e nem os nomes de seus advogados, que os representaram por procuração. Considero esses nomes 

um tipo de informação dispensável na análise e interpretação aqui desenvolvidas.     
266 Como consta nos processos de tombamento, foram autorizadas as intervenções de restauração a casa nº 66, em 

conformidade com projeto aprovado pela COMPHAAN em 2013. Já a casa nº 82 passou por restauro na cobertura, 

obra realizada com recursos públicos do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura de Joinville.     
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fogo. Na sequência, os leitores foram informados que “a casa número 82, abandonada há anos, 

roubou o cenário e encheu o Centro da cidade de fumaça”267. Também criativo, o jornal Notícias 

do Dia nomeou o dia do incêndio como uma “quinta-feira de cinzas”, explicando que o imóvel 

estava “abandonado” desde 2001, quando “passou a ser habitado por sem-tetos e usuários de 

drogas”. Sem saber ainda as causas do incêndio, a reportagem informou que “suspeita-se de 

que tenha sido criminoso”268. O mesmo jornal, meses antes já havia chamado a atenção para os 

usos impróprios da Alameda Brüstlein. O texto intitulado “Um cartão-postal abandonado” dava 

conta de que “caminhar pela Rua das Palmeiras, conhecido cartão-postal de Joinville, deveria 

ser um passeio agradável”. Contudo, “a beleza (...) por vezes perde espaço para os usuários de 

drogas e moradores de rua que insistem em fazer do jardim sua moradia”269. 

 

Figura 19 – Ruínas das casas nº 66 e nº 82 na Alameda Brüstlein.  

 

 

Fonte: Fotografia de Bruno Strohmeyer Marques, 2014. Cedida ao autor. 

 

Como outras grandes cidades, Joinville passou, nas últimas décadas, por um processo 

de transformação nos usos e ocupações das áreas mais antigas localizadas no perímetro central. 

Antigos casarios, antes com função residencial, comercial ou mista, foram desocupados pelos 

seus proprietários que, não demonstrando interesse pela preservação, deixaram de investir em 

ações de restauro e manutenção. Sem uma definição clara de uso e ocupação, passaram a servir 

a práticas urbanas ocasionais, as quais, na opinião de muitos, macularam a sacralidade do 

patrimônio cultural. Prostitutas, moradores de rua, usuários de drogas ilícitas, tribos juvenis, 

vendedores ambulantes, dentre outros, integram desde então a paisagem da Alameda Brüstlein. 

                                                           
267 GEISLER, Josi Tromm. Fogo no coração da cidade. A Notícia, Joinville, 19 fev. 2010. p. 18-19. 
268 PRADO, Windson; GOMES, Sandro. Quinta-feira de cinzas. Notícias do Dia, Joinville, 19 fev. 2010. p. 4-5. 
269 JACOMINI, Indianara. Um cartão-postal abandonado. Notícias do Dia, Joinville, 18 nov. 2009. p. 3. 



233 

 

A qualificação dessas edificações como “abandonadas” e, ao mesmo tempo, ocupadas 

e utilizadas por indesejados moradores de rua, uma contradição moralmente estabelecida, figura 

em vários documentos que compõem os processos de tombamento, como, por exemplo, alguns 

dos relatórios técnicos elaborados pela equipe da Coordenação de Patrimônio Cultural do órgão 

municipal de cultura. Visando conter a sensação de insegurança na Rua das Palmeiras, cogitou-

se na COMPHAAN, em 2009, autorizar o uso de uma dessas edificações como posto policial, 

iniciativa que não foi concretizada. Conforme o Parecer Técnico de Vistoria nº 082/09, de 3 de 

agosto de 2009, a casa nº 66 apresentava “importantes danos causados pelo incêndio, tornando 

inviável a ocupação imediata do imóvel para sede da Polícia Militar”. De acordo com Raul 

Walter da Luz, arquiteto que assinou o parecer, “a casa em estado de abandono sofre ocupação 

e ação de vândalos”. Por sua vez a casa lindeira, a casa nº 82, apresentava, na opinião dele, 

“melhores condições de ocupação, estando desabitada e em estado regular”270. No entanto, 

poucos meses depois esta edificação também foi drasticamente danificada em um incêndio.  

Essa imagem icônica da cidade, parcialmente corroída pelo fogo, preocupou autoridades 

políticas. Em Moção de 2011, o vereador James Schroeder, do Partido Democrático Trabalhista 

– PDT, reivindicou em regime de urgência a “revitalização” da Rua das Palmeiras, pois, “sendo 

frequentada por pessoas que usam drogas ou moradores de rua”, convertia o “ambiente que 

divulga a cidade dos príncipes” em “lugar hostil e ermo”. Mais ainda, dava “a impressão de que 

nós joinvilenses não cuidamos do nosso Patrimônio e não nos preocupamos com a nossa 

História e Cultura”271. Ao mobilizar, em sua argumentação, a expressão “nós joinvilenses”, o 

vereador buscava destacar a importância da Alameda como um referencial ao reconhecimento, 

por parte dos joinvilenses, em uma história e uma cultura pela qual ele próprio se reconhecia. 

Porém, nesse “nós” não havia lugar para os desprezíveis usuários de drogas e moradores de rua. 

Esses figuram em sua Moção como a margem indesejável do cenário patrimonial e citadino. 

Ainda que já constassem da lista de Unidades de Interesse de Preservação, iniciativas 

para tombar as casas da Alameda Brüstlein foram tomadas pelo órgão municipal de cultura 

apenas a partir do fim de 2008. Ao serem informados de que o proprietário tinha intenção de 

demolir a casa nº 66, alguns técnicos da Coordenação de Patrimônio Cultural vistoriaram o bem 

e se posicionaram quanto ao possível interesse de preservação. De autoria do arquiteto Aderbal 

Lopes, o Parecer Técnico de Vistoria nº 107/08, de 28 de novembro de 2008, concluiu que a 

                                                           
270 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2009-

001: Alameda Brüstlein, nº 66. Joinville, FCJ, 2009a. p. 177.  
271 CÂMARA DOS VEREADORES DE JOINVILLE. Moção nº 342/2011, de autoria do vereador James 

Schroeder (PDT). Joinville, 11 mai. 2011. In: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo de 

Tombamento Municipal FCJ.CPC.2005-002: Alameda Brüstlein. Joinville, FCJ, 2005. p. 43. 



234 

 

edificação deveria ser tombada: “O imóvel tem características de arquitetura europeia, seu 

estado de conservação é péssimo, no entanto, localiza-se na Rua das Palmeiras, que é 

tombada”272. Já a Deliberação nº 150/08 da COMPHAAN, de 3 de dezembro de 2008, instruída 

pelo arquiteto Raul Walter da Luz, reafirmou as presumidas “características da arquitetura de 

imigração europeia”, porém chegou à conclusão diferente quando ao estado de conservação, 

considerado “regular”273. O principal argumento para o início do processo de tombamento foi 

o fato de que a edificação em questão integrava o conjunto urbano da Alameda Brüstlein. Isso 

ficou claro na Notificação nº 008/08, de 15 de dezembro de 2008, que deu início ao processo 

de tombamento. O proprietário foi informado de que o imóvel “foi considerado de relevância 

cultural por integrar o conjunto histórico e arquitetônico da Alameda Brüstlein – Rua das 

Palmeiras, já consagrada como Patrimônio Cultural do Município de Joinville”. Além disso, a 

notificação destacou elementos arquitetônicos “de influência teuto-brasileira” e esclareceu que 

aquele conjunto “demonstra a evolução urbana da cidade de Joinville”274. Já em relação ao 

imóvel vizinho, a casa nº 82, a Deliberação nº 158/09, de 25 de novembro de 2009, também 

levou em conta o “conjunto urbano a preservar junto à Rua das Palmeiras”275. Porém, a 

Notificação nº 25/09, de 25 de novembro de 2009, foi lacunar quanto aos valores atribuídos, 

limitando-se a informar o início do processo de tombamento e o prazo legal para impugnação276.           

Em ambos os casos, houve impugnação por parte dos proprietários. A impugnação do 

tombamento da casa nº 66, apresentada em 27 de fevereiro de 2009 por advogados que eram 

representantes por procuração do proprietário do imóvel, questionou a principal motivação do 

ato: a sua relevância cultural por integrar o conjunto histórico e arquitetônico da Alameda 

Brüstlein. Para os impugnantes, “se efetivamente é verdadeira a afirmação de que a Alameda 

Brüstlein (...) está consagrada como Patrimônio Cultural do Município, a situação existente no 

local demonstra que os Órgãos Públicos do Município de Joinville vêm cuidando muito mal do 

seu patrimônio”. No local, segundo eles, “o que se vê são desocupados e mendigos que ocupam 

o denominado ‘símbolo do patrimônio cultural’ da cidade, sabidamente espantando os cidadãos 

que por lá gostariam de transitar”. Isso, para eles, estaria em contradição com o pretenso valor 

patrimonial, pois “o que parece é que a área denominada ‘conjunto histórico e cultural’ 

demonstra não a evolução urbana, mas sim a degradação urbana”. Ainda na opinião deles, a rua 

                                                           
272 FCJ, 2009a, p. 55.  
273 Ibid., p. 58.  
274 Ibid., p. 64.  
275 Id. Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2009-025: Alameda Brüstlein, nº 82. Joinville, FCJ, 

2009b. p. 38. 
276 Ibid., p. 48. 
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foi tomada por “desocupados, mendigos e viciados, que dali expulsaram os cidadãos de bem 

que, juntamente com seus familiares, poderiam passear no local, usufruindo do ambiente que a 

Rua das Palmeiras proporciona, tendo ao fundo a residência dos Príncipes, com seu conhecido 

museu”277. Ou seja, para eles os “desocupados, mendigos e viciados” não apenas estariam à 

margem do que se considera “nós joinvilenses”, mas sequer poderiam ser considerados como 

cidadãos. Ainda que reivindicassem o cumprimento de ampla defesa prevista pela Constituição 

Federal de 1988, em poucas palavras, paradoxalmente, negaram dois princípios fundamentais 

da mesma Constituição: o direito à cidadania e o direito à dignidade humana. Já a impugnação 

referente à casa nº 82, redigida por uma das proprietárias do imóvel, foi breve e apenas alertou 

que seria inviável o tombamento levando em consideração que “em nenhum momento os atuais 

proprietários conseguiram encontrar solução viável para a manutenção do imóvel, (...) que hoje 

infelizmente encontra-se em ruínas, perdendo assim seu valor de mercado”278. 

Em resposta às impugnações, foram incluídos nos processos laudos periciais redigidos 

por especialistas convidados e por profissionais do próprio órgão municipal de cultura. Nesses 

escritos, são perceptíveis as dificuldades para defender a preservação das edificações e, assim, 

corroborar as decisões iniciais da COMPHAAN. Foi considerado o fato de que a aplicação do 

mecanismo de proteção chegava com atraso, já que as edificações estavam significativamente 

deterioradas. Contudo, para a maioria dos peritos os tombamentos deveriam ser mantidos para 

preservar não apenas as marcas do passado da Alameda Brüstlein, mas também os seus usos no 

presente. Em ambos os casos, a decisão final da COMPHAAN foi por manter o tombamento. 

Em 2009, foram apresentados quatro laudos periciais referente ao tombamento da casa 

nº 66, dentre os quais apenas um discordou da decisão inicialmente tomada pela COMPHAAN 

e sugeriu o encerramento do processo. Para o advogado Rodrigo Shoene, a decisão pelo início 

do processo de tombamento não foi embasada em estudo aprofundado a respeito da relevância 

arquitetônica e histórica do bem. Portanto, como concluiu, “o processo não reúne os elementos 

indispensáveis à efetivação da homologação do ato do tombamento do imóvel em questão”279. 

Já aos outros peritos, a relevância do bem cultural se mostrava evidente, por motivos diversos. 

O engenheiro civil Théo Augusto Guardiano se preocupou em observar a estrutura física da 

edificação, concluindo que, apesar dos danos causados pela ação do tempo e pelo incêndio, o 

imóvel se mostrava com “razoável solidez, não apresentando danos estruturais relevantes e 

totalmente passível de restauro”. Por esse motivo, para ele a decisão pelo tombamento deveria 

                                                           
277 FCJ, 2009a, p. 71.  
278 Id., 2009b, p. 70. 
279 Id., 2009a, p. 189. 
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ser mantida280. O laudo pericial da arquiteta Rosana Barreto Martins levou em consideração a 

proximidade do imóvel a outros bens já protegidos por tombamento, manifestando opinião de 

que “é incontestável que o citado imóvel faz parte do conjunto histórico e arquitetônico do 

patrimônio cultural da Alameda o qual necessita ser sustentado juntamente com os demais 

patrimônios que testemunham a história desde os primórdios da colonização”281.  

Outro laudo pericial, de autoria do historiador Fernando Cesar Sossai, embora também 

tenha reiterado a importância histórica de um conjunto patrimonial nas imediações da Alameda 

Brüstlein, levou em conta os usos recentes do lugar. Para ele, “o imóvel foi edificado na década 

de 1920 e, desde então, vem sendo reinventado/ressignificado em práticas de sociabilidades que 

dialogam com as transformações urbanas joinvilenses”. Com base em documentos consultados, 

o referido imóvel, ao longo dos anos, “tem sido apropriado por usos variados, dentre os quais 

se destacam: residência, comércio e abrigo para andarilhos e/ou catadores de produtos 

recicláveis”. Pela proximidade ao Museu Nacional de Imigração e Colonização, ele defendeu a 

relevância da edificação em ações de educação patrimonial “voltadas à construção da memória, 

da identidade e da cidadania”. Nesse sentido, considerou importante frisar que “o estado de 

conservação do imóvel, bem como sua ocupação por pessoas usuárias de drogas não 

legalizadas, também fornece dados para estratégias de educação patrimonial que almejam 

discutir as várias cidades que habitam a cidade de Joinville”. Para tanto, seria necessário, ainda, 

“transbordar sua materialidade para pensarmos estratégias e táticas envolvidas com as artes do 

viver/sobreviver no mundo contemporâneo”. Por fim, lembrou que “o desconforto produzido 

pelo suposto uso subversivo do imóvel também torna possível analisarmos desejos higienistas 

que atualmente atravessam sujeitos e espaços de sociabilidades”282. 

Em relação à casa nº 82, foi apresentado, em 2011, um único laudo pericial assinado por 

cinco profissionais do patrimônio que na época atuavam no órgão municipal de cultural283. O 

laudo, subdivido em três partes, tratou dos aspectos históricos, dos aspectos urbanísticos e 

arquitetônicos e, ainda, teceu considerações antropológicas. Quanto aos aspectos históricos, foi 

destacado que o imóvel estava localizado “em uma área relevante do ponto de vista da história 

da urbanização do município de Joinville, sendo referência à trajetória histórica do processo de 

                                                           
280 FCJ, 2009a, p. 184. 
281 Ibid., p. 181. 
282 Ibid., p. 185-186. 
283 No período eu atuava na Fundação Cultural de Joinville no cargo de Coordenador de Apoio Cultural. Por esse 

motivo, fui um dos profissionais que assinou o referido laudo pericial. Além de mim, o laudo pericial foi assinado 

pela historiadora Valéria König Esteves e pela arquiteta Dinorah Luisa de Melo Brüske, técnicas da Coordenação 

de Patrimônio Cultural, a historiadora Valdete Daufenback Niehues, que era coordenadora do Arquivo Histórico 

de Joinville, e a antropóloga Sônia Regina Lourenço, que era coordenadora do Museu Nacional de Imigração e 

Colonização.   
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imigração e colonização europeia no Brasil”284. A partir dessa constatação, o parecer tratou 

mais da história da Alameda Brüstlein e da Maison de Joinville do que, propriamente, da 

edificação em questão. Apenas referiu que, de acordo com o Registro do Imóvel, tratava-se de 

propriedade que pertenceu aos herdeiros de Julius e Mella Kroehne, donos de uma antiga 

confeitaria que existia na atual Rua do Príncipe. Em tempo mais recentes, o imóvel foi locado 

para abrigar um antiquário, que funcionou até 2001, quando deixou de se ser utilizado pelos 

seus proprietários. No tocante aos aspectos urbanísticos e arquitetônicos, o laudo reiterou a 

ideia de “edificação teuto-brasileira”, aprofundando os detalhes da construção. Concluiu que a 

casa estava “em precário estado de conservação, encontrando-se, inclusive, sem a cobertura”, 

o que não era impedimento à sua recuperação, pois “o restauro da edificação é totalmente viável, 

tomando-se por base os registros presentes na própria edificação, além de fotos existentes”285. 

Além disso, enfatizou-se o conjunto do entorno, onde “é possível entrar em contato, em um 

único local, com diversas tipologias arquitetônicas presentes no espaço urbano da cidade”286.      

 Em suas “considerações antropológicas”, a antropóloga Sônia Regina Lourenço 

afirmou que a Alameda Brüstlein é “um destes cenários que articula experiências sociais de 

diversas nuances e práticas plurais”. Ela se valeu das novas sociabilidades e apropriações para 

reiterar o significado simbólico ímpar do lugar. Na opinião dela, o cenário composto pelas 

palmeiras imperiais é “um marco de grande competição da cidade”, colocando em conflito duas 

imagens concorrentes e antagônicas: ora é “desejada como cartão postal”, ora é “marginalizada 

como uma rua ‘perigosa’”287. Como observou, “o primeiro olhar é do senso comum ao vê-la 

apenas como um lugar de práticas consideradas como indisciplinadas, marginais, impuras e, 

portanto, criminalizadas”. Seria necessário, nesse sentido, contrapor as práticas e discursos que 

marginalizam e estigmatizam determinados usuários desse bem cultural, em defesa do direito à 

cidadania.  Em suas palavras: “Os cidadãos muitas vezes são categorizados como seres abjetos, 

indesejáveis no tecido dos espaços patrimoniais e sujeitos aos estigmas e modalidades diversas 

de violências”.288 Como concluiu, a patrimonialização deveria levar em consideração todas as 

formas de uso e apropriação do espaço urbano, pois “fazem parte do patrimônio da cidade”289. 

Os pareceres de Fernando Cesar Sossai e Sonia Regina Lourenço chamaram a atenção 

para o valor patrimonial dos usos do patrimônio, extrapolando práticas e discursos profissionais 
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286 Ibid., p. 171. 
287 Ibid., p. 178. 
288 Ibid., p. 181. 
289 Ibid., p. 182. 
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que concentraram esforços apenas na proteção, preservação e valorização da materialidade de 

bens culturais. Além disso, eles perceberam a importância de compreender o que se considera 

um “mau uso” do patrimônio, reconhecendo no presente da cidade a diversidade de experiências 

ignoradas e invisibilizadas quando se pressupõe que certos lugares foram “abandonados”. Há 

uma vida no patrimônio que é sumariamente desconsiderada pelos interesses de “revitalização”. 

Outro exemplo, ainda nas proximidades da Alameda Brüstlein e do Museu Nacional de 

Imigração e Colonização, é de uma casa na esquina das ruas Sete de Setembro e Itajaí (figura 

20). Trata-se de uma região ocupada há décadas como zona de prostituição. No processo de 

tombamento da referida edificação, o “vandalismo” ao patrimônio é relacionado, em alguns dos 

documentos arquivados, à circulação de trabalhadores do sexo e seus clientes. A deliberação da 

COMPHAAN para o início do processo de tombamento, de 25 de maio de 2004, foi motivada, 

como ocorre na maioria dos casos, após o proprietário pedir autorização para demolir o imóvel. 

Na reunião da comissão, Maria Cristina Alves, historiadora que atuava no Museu Arqueológico 

de Sambaqui, demonstrou dúvida quanto à relevância cultural do bem. Já a historiadora Ilanil 

Coelho, representante do curso de História da Universidade da Região de Joinville, argumentou 

que “só sua localização já é um convite a pensar a história”. Possivelmente, ela se referia ao 

fato de que aquela região era próxima ao porto que existiu às margens do Rio Cachoeira, além 

de estar a poucos metros do “Palácio dos Príncipes”. O artista visual Charles Narloch, na época 

na função de Diretor de Patrimônio, Ensino e Arte, destacou um elemento arquitetônico em 

particular, a bandeira na porta da casa, que, em Joinville, era “uma das únicas que restou”290. 

 

Figura 20 – Casa da Rua Sete de Setembro, nº 178, esquina com a Rua Itajaí.  

 

 

Fonte: Imagem anexada ao Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2004-017. 
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Ao serem notificados do início do processo de tombamento, os proprietários informaram 

que o imóvel havia sido recentemente vendido a uma imobiliária. Contudo, como ainda não 

havia sido concluída a transferência da propriedade, eles apresentaram, em 14 de junho de 2004, 

impugnação ao tombamento. Entre os argumentos, os impugnantes alegaram que a edificação 

não possuía relevante interesse cultural, já que “suas características são rotineiras, facilmente 

encontradas em outras edificações da cidade, divergindo de outras que são verdadeiras obras 

primas, de valor ímpar para a memória cultural deste município”291. Na opinião deles, um bem 

cultural, para merecer o tombamento, deveria possuir atributos que lhe conferissem um valor 

de singularidade. Alegaram, ainda, que o imóvel havia passado por várias reformas e alterações, 

o que comprometia sua originalidade, e que apresentava danos estruturais, como rachaduras em 

diversos pontos. Por fim, reclamavam que ônus da preservação acabaria recaindo unicamente 

aos proprietários, de quem seria tolhido o direito de propriedade. 

Frente à evidência de que o imóvel corria riscos de perecimento, o órgão municipal de 

cultura, em Ofício do dia 23 de agosto de 2004, recorreu ao Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina para que providências fossem tomadas. Como argumentado no Ofício, “o imóvel 

que se pretende preservar através do instrumento do tombamento, apesar de ainda em bom 

estado, está desabitado”. Técnicos da Coordenação de Patrimônio Cultural, ao realizar vistorias 

no local, perceberam que as portas, janelas e portões reiteradamente eram deixados abertos, 

“como se num propósito deliberado de deixar o imóvel exposto à invasão e à ação depredadora 

de qualquer tipo de invasor”. Em uma das visitas, o Coordenador de Patrimônio Cultual teria 

sido abordado por um casal que estava a adentrar no imóvel. Como relatado, “por entenderem 

equivocadamente que se tratava de um funcionário da Imobiliária, o casal confidenciou estarem 

autorizados pela Imobiliária para frequentar o local”. Ao notar o equívoco, “o casal retirou-se 

pressurosamente”. Nas vistoriais, haviam sido encontrados “abundantes vestígios e alterações 

que comprovam que o imóvel está sendo assiduamente frequentado por pessoas totalmente 

estranhas”292. Na opinião dos técnicos, a presenças de estranhos era um risco à preservação do 

imóvel. Ao acatar a denúncia, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina firmou, em 16 

de setembro de 2004, Termo de Ajuste de Conduta com a imobiliária que detinha a propriedade 

do imóvel, que se comprometeu, sob pena de multa, a mantê-lo, enquanto ainda “desabitado”, 

com todos os portões, portas e janelas trancados e sob vigilância de um funcionário.  

No ano seguinte, em 18 de agosto de 2005, um Ofício do órgão municipal de cultura 

questionou o representante da imobiliária a respeito dos motivos que levaram a substituir a porta 
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principal do imóvel por chapas de compensado, intervenção que não havia sido autorizada. Em 

reposta, no dia 23 de agosto, os proprietários esclareceram que “a porta principal não foi retirada 

do local e que apenas foram justapostas chapas de compensado sobre a mesma, tendo em vista 

a série de atentados e vandalismos que imóvel vinha sofrendo, principalmente nos finais de 

semana”293. Para comprovar a alegação, foi anexado à resposta um Boletim de Ocorrência, do 

dia 25 de julho, que relatava que duas pessoas, uma das quais portando duas pedras de crack, 

invadiram a residência e foram detidas pela Polícia Militar. Informava, ainda, que “já vem 

acontecendo outras invasões no local e mesmo trancando as portas os elementos invadem, 

colocando fogo no chão, podendo incendiar o local”294.  

No mês de agosto de 2005, três laudos periciais, de um historiador, uma arquiteta e um 

engenheiro, foram favoráveis ao tombamento do imóvel295. Os laudos destacaram o conjunto 

histórico e urbanístico no qual o imóvel estava inserido, sua originalidade arquitetônica e seu 

bom estado de conservação. Em 7 de outubro, a imobiliária foi notificada de que, com base nos 

laudos apresentados, a COMPHAAN deliberou pela manutenção do tombamento. Entretanto, 

problemas relacionados aos usos do bem continuaram ao ocorrer. Em 11 de dezembro de 2006, 

um fiscal do órgão municipal de infraestrutura urbana notificou a imobiliária de que o imóvel 

estava “em estado de abandono” e de que estava “sendo utilizado por vândalos, causando 

transtornos e prejudicando a estética urbana com acúmulos de lixo externo e interno”296. Em 

sua defesa, o representante da imobiliária alertou, em correspondência de 14 de novembro, que 

“quanto aos vândalos cabe ao órgão estatal dar proteção aos cidadãos”. Como afirmou, “os 

transtornos naquela rua são de ciência de toda a comunidade, visto ser ali ponto de prostituição, 

de forma que somente com policiamento intensivo será possível repelir tal problema social”297. 

Para ele, havia naquela rua um “problema social” a ser resolvido, um problema causado pela 

combinação entre o “vandalismo” e a prostituição, atividades misturadas nos argumentos, como 

se uma fosse decorrência natural da outra. Esse tipo de denúncia apenas deixou de figurar entre 

os documentos do processo quando, em 2007, o imóvel foi vendido para um centro de formação 

de condutores de veículos, o qual restaurou a edificação e passou a ocupá-la comercialmente. 

O processo de tombamento onde localizei o maior número de documentos que registram 

denúncias de “vandalismo” contra o patrimônio é o da edificação localizada na Rua Coronel 
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295 Foram incluídos no processo de tombamento laudos periciais de autoria do historiador Afonso Imhof, da 
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Procópio Gomes nº 848, bairro Bucarein (figura 21). Essa edificação foi construída na década 

de 1920 para servir de residência à família de Hans Jordan, empresário que atuou nos ramos de 

exportação de erva mate e comércio de veículos, além de ter sido, entre 1923 e 1927, presidente 

da Associação Comercial e Industrial de Joinville e, entre 1946 e 1951, deputado federal. Na 

década de 1970, ali funcionou a sede de um jornal da cidade, o Jornal de Joinville, e, no fim da 

década de 1990, um albergue para moradores de rua, a Casa Marta e Maria, fundado em 1998 

e mantido pela Comunidade Católica Arca da Aliança. 

 

Figura 21 – Palacete Hans Jordan, edificação localizado na Avenida Procópio Gomes nº 848.  

 

 

Fonte: Imagem anexada ao Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2004-019. 

 

Logo após a mudança de endereço do albergue, a edificação não teve mais uso definido 

pelos proprietários. Em 2004, eles entraram junto ao órgão municipal de infraestrutura urbana 

com pedido de autorização para demolir o imóvel. Por integrar a lista de Unidades de Interesse 

de Preservação, o pedido foi encaminhado para análise e deliberação da COMPHAAN. Na 

reunião do dia 14 de setembro de 2004, Dietlinde Clara Rothert informou os outros integrantes 

da comissão que “o proprietário pretende abandonar o imóvel para se deteriorar, pois tem a 

intenção de fazer novas construções no local”298. Face ao risco de perda, deliberou-se pelo início 

do processo de tombamento. Em 22 de setembro, um dos proprietários foi notificado da decisão, 

apesentando impugnação, junto ao outro proprietário, em 6 de outubro. Aos impugnantes, o 

imóvel não poderia “ser considerado de interesse público, pois além de não estar vinculado a 

qualquer fato histórico, da mesma forma não possui qualquer valor cultural”. Também alegaram 
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que a edificação estava em “péssimo estado de conservação”, motivo para que temessem a 

“possibilidade de desabamento”. Outro argumento foi o de que o imóvel era, constantemente, 

“alvo de vândalos e depredadores, o que forçou os impugnantes a contratar a colocação de 

tapumes (...) objetivando amenizar os transtornos e incômodos que vêm sendo submetidos”299. 

Consta no processo de tombamento que, no dia 1 de abril de 2005, a promotora de justiça 

Thais Cristina Scheffer, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, solicitou ao órgão 

municipal de cultura informações sobre os procedimentos tomados para proteger a edificação, 

para que pudesse mediar as negociações com os proprietários. No dia 17 de maio ocorreu uma 

audiência com a finalidade de convencer os proprietários a assinar um Termo de Ajustamento 

de Conduta. Como foi registrado na ata da reunião do COMPHAAN de 25 de maio, a audiência 

promovida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina não resultou em acordo entre 

os proprietários e os representantes do órgão municipal de cultura. Segundo Dietlind Clara 

Rothert, os proprietários insistiam “em deixar a casa aberta permitindo a entrada de 

andarilhos”300. Por esse motivo, a promotora de justiça teria pedido agilidade na finalização do 

processo de tombamento para, em seguida, entrar com ação judicial contra os proprietários. 

Os laudos periciais anexados ao processo, redigidos por um historiador, uma arquiteta 

e um engenheiro, foram favoráveis à decisão pelo tombamento do imóvel301. Os argumentos 

técnicos destacaram um conjunto urbano de importância histórica na Rua Coronel Procópio 

Gomes, o fato de que a edificação abrigou a sede de um importante jornal da cidade, a riqueza 

de detalhes construtivos com influência da “arquitetura teuto-brasileira”. O historiador Afonso 

Imhof considerou a relevância histórica do bem em função de ter abrigado a sede do Jornal de 

Joinville. Já a arquiteta Débora Richter Cicogna destacou que “vários elementos dão o caráter 

romântico à edificação, como paredes em pedra, o terraço no segundo piso da fachada principal, 

pequenas mansardas, chaminés, janela tipo bay-window e vitrais”. Contudo essa imagem 

romântica estava em risco, pois “o estado geral de conservação da edificação é ameaçado 

principalmente pelo abandono, falta de manutenção e pelas invasões dos vândalos, cujo legado 

é paredes, vergas e caixilhos pichados e peças do piso de madeira e do guarda-corpo da escada 

arrancadas”302. O parecer do engenheiro César Augusto da Silveira também chamou a atenção 

para o problema da presença de “vândalos” no imóvel, parecer que foi complementado com 
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fotografias que mostraram as diversas marcas deixadas por essa presença considerada 

incômoda. As fotografias davam a ver que as paredes internas e externas do imóvel foram 

recobertas por pichações, em sua maioria tags, ou seja, assinaturas estilizadas de indivíduos ou 

grupos, mas também desenhos e frases. Uma frase aparecia em destaque: “NO MUNDO DOS 

CARETAS SOU +1 TURISTA”. 

No dia 28 de setembro, a COMPHAAN deliberou por manter o tombamento do imóvel. 

A decisão foi imediatamente comunicada à promotora de justiça que estava cuidando do caso 

no Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que propôs ao juiz de direito da Primeira 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville, em 16 de dezembro, a abertura de uma Ação 

Civil Pública contra os proprietários do imóvel. Como ela argumentou, “está confirmado pelos 

documentos (...) que a edificação de valor cultural, com representação histórica e importância 

arquitetônica, se encontra em conservação precária, tendendo a entrar em estado de ruína”. 

Afirmou, também, que “a lógica financeira parece mais atraente a diversos proprietários, que 

avaliam como ‘perda patrimonial’ a conservação desses imóveis históricos, símbolos da 

identidade cultural do povo”303. Levando em consideração a dificuldade para garantir a proteção 

do bem por meio das medidas administrativas do poder executivo municipal, a promotora 

advertiu para importância do papel do poder judiciário no cumprimento dos preceitos legais em 

relação à preservação do patrimônio cultural. A ação teria por objetivo obstar a degradação do 

imóvel; promover obras emergenciais para recuperação da cobertura, fechamento de todas as 

aberturas e supressão das pichações externas; garantir acesso a técnicos do órgão municipal de 

cultural para fiscalizar as obras e vistoriar o bem; e condenar os proprietários a reparar 

integralmente os danos causados, de modo a serem obrigados a restaurar o imóvel e indenizar 

danos materiais irrecuperáveis e danos morais coletivos. A ação buscava, ainda, comprometer 

a municipalidade a fiscalizar e acompanhar a restauração, além de proceder obras emergenciais, 

caso não fossem realizadas pelos proprietários. Nesta hipótese, caberia futuro ressarcimento aos 

cofres públicos da Prefeitura de Joinville. O juiz Rafael Rabaldo Bottan deferiu, em 19 de 

dezembro, parte da medida liminar pleiteada pela promotora de justiça, impondo a realização 

de obras emergenciais no prazo de quarenta e cinco dias, a permissão para os técnicos do órgão 

de cultura adentrarem no imóvel a qualquer tempo, cabendo a estes a obrigação de acompanhar 

as obras e, no prazo de sessenta dias, apresentar as diretrizes para a restauração do imóvel.  

Na reunião de 26 de janeiro de 2006, a COMPHAAN foi informada da decisão judicial, 

ocasião em que a arquiteta Simone Schroeder Jablonski, que representava na comissão o órgão 
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municipal de planejamento urbano, alertou para que fosse solicitado “segurança para ir ao local 

que é periodicamente ocupado por marginais”304. Poucos dias depois, em 31 de janeiro, os 

proprietários do imóvel remeteram ao prefeito municipal uma Notificação Extrajudicial, pela 

qual comunicaram que não possuíam “condições de manter um serviço de vigilância contínua 

de modo a impedir as invasões que ali acontecem diariamente” e, também, “para suportar as 

despesas de restauro e manutenção”305. No referido documento, reclamavam indenização pelo 

fato de terem adquirido o imóvel para fins comerciais, quando não havia limitações de uso. Em 

resposta solicitada pelo prefeito, o órgão de cultura informou que o imóvel estava localizado 

em área nobre e que, quando foi notificado o início do processo de tombamento, encontrava-se 

em “condições de uso e habitabilidade”. Apesar dos tapumes colocados na frente do imóvel, “a 

entrada de estranhos no local” continuou ocorrendo, o que ocasionou “a depredação do bem”. 

Aos técnicos do órgão, “a edificação assume o caráter de abandonada e passa a sofrer inúmeras 

agressões e saques aos seus bens integrados”306. Tais “agressões” teriam aumentado o custo de 

restauração, porém salientaram que a edificação ainda poderia servir a uso comercial, assim 

como poderiam ser construídas outras edificações no mesmo lote, desde que aprovadas. Em 

atenção à determinação judicial, em 6 de março foram apresentadas diretrizes para elaboração 

do projeto de restauro do imóvel. 

O litígio judicial não impediu, a curto prazo, que os problemas quanto à conservação do 

bem continuassem a se agravar, nem que ele deixasse de servir a ocasionais “usos impróprios”. 

No dia 24 de agosto de 2006, o órgão de cultura comunicou o Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina que, em vistoria realizada naquele mesmo dia, técnicos da Coordenação de 

Patrimônio Cultural constataram que o imóvel “sofreu danos ao sistema de proteção 

implantado, apresentando atos de vandalismo, e possivelmente ocupado por invasores 

ocasionais”. Foi sugerido a “remoção de possíveis invasores e restabelecimento das proteções 

implantadas”307, assim como a instalação de equipamentos de vigilância, iluminação externa e 

cercas elétricas em volta da propriedade. Outra vistoria, realizada no dia 8 de agosto de 2007, 

constatou que os danos no bem se mantinham, destacando que o acabamento da alvenaria foi 

“degradado por vandalismo (pichações)”, o que contrastava com os “indícios de pintura mural 

da época com grande potencial de restauro”308. Entretanto, a vedação das aberturas da casa foi 

realizada e cachorros foram soltos no quintal para inibir invasões de “estranhos”. Além disso, 
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foi relatado que uma família passou a ocupar o imóvel, autorizada pelos proprietários, com o 

fim de conservá-lo e mantê-lo limpo.  

Por não terem ocorrido as obras emergenciais determinadas aos proprietários pela ordem 

judicial, a municipalidade foi intimada a proceder a sustentação e recuperação do telhado, o 

isolamento da edificação, a supressão das pichações externas, bem como manter vigilância no 

local. Isso gerou um problema para ser resolvido pelo órgão municipal de cultura, que não 

contava com arquitetos em seu quadro efetivo de pessoal e não dispunha de orçamento para 

realizar as obras demandadas pelo poder judiciário. Em 2008, ainda era alegada a presença de 

“estranhos” no imóvel, tanto que, no dia 23 de outubro, foi solicitado à Política Militar “escolta 

policial” para acompanhar os técnicos da Coordenação de Patrimônio Cultural durante vistoria 

a ser realizada no imóvel. O relatório técnico constatou problemas semelhantes aos observados 

em relatórios anteriores, alertando que “a edificação apresenta estado de abandono, com 

inserção de objetos estranhos, tais como restos de mobílias, garrafas de bebidas alcoólicas, 

artefatos para consumo de drogas, fezes humanas, restos de cobertores, entre outros”309.  

Apenas em 2009 a questão começou a seguir outro rumo, quando os proprietários 

contrataram a obra de recuperação da cobertura da edificação. No mesmo ano foram aprovados 

os projetos de restauração do imóvel e de construção de uma torre de apartamentos no mesmo 

terreno. No dia 7 de outubro, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta, pelo qual os 

proprietários se comprometeram a recuperar integralmente a edificação, mediante projeto de 

restauro aprovado pela COMPHAAN, no prazo de três anos. Em 11 de abril de 2013, o Parecer 

Técnico nº 001/2013 da Coordenação de Patrimônio Cultural informava que a empresa 

responsável pela restauração do imóvel estava realizando os serviços “com qualidade técnica, 

cuidado e mão-de-obra qualificada”310. Porém, levava em conta a necessidade de um prazo 

maior para que as obras fossem concluídas, devido à complexidade da restauração. 

Esses exemplos, aos quais se poderiam somar outros, demonstram que as ações políticas 

de proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural enfrentam, no Brasil, interesses 

de proprietários que buscam lucrar com a possibilidade de especulação imobiliária. Limites são 

impostos ao direito à propriedade privada e invoca-se o direito difuso à cultura, direito de todos, 

indistintamente. Em Joinville, documentos anexados aos processos de tombamento dão indícios 

para perceber batalhas travadas para garantir a transmissão ao futuro de determinados vestígios 

tangíveis do passado, batalhas que, em alguns casos, contaram com o apoio do poder judiciário. 

Não obstante, as situações em que houve denúncias de “abandonos” de bens patrimonializados 

                                                           
309 FCJ, 2004b, p. 368.  
310 Ibid., p. 910.  
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alertam à responsabilidade privativa dos proprietários, os quais devem zelar pela preservação, 

exceto se comprovarem não dispor de recursos financeiros para arcar sozinhos com esse dever. 

Afinal, ainda que no plano simbólico o patrimônio cultural pertença a todos, no plano jurídico 

ele nunca deixa de ser a propriedade de alguém, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica 

de direito público ou privado. Portanto, negligenciar o encargo pelo bem patrimonializado, mais 

do que desrespeito à função social da propriedade, é considerado um ataque a valores culturais 

compartilhados na vida em sociedade.    

No que se refere aos usos do patrimônio cultural, ou, mais precisamente, aos que tenho 

chamado de “usos impróprios”, há uma nítida separação entre o “mau uso” de um proprietário, 

considerado um descuido ou mesmo um caso de “abandono”, e o “mau uso” praticado por 

“estranhos” que transgridem os limites da propriedade, considerado um “vandalismo”. Os 

“vândalos” são sujeitos socialmente invisibilizados que se movem pelas zonas sombrias da 

cidade. Os exemplos mencionados demonstram, ainda, que, ao passo que há uma preocupação 

com a vulnerabilidade dos aspectos materiais e simbólicos de um imóvel tombado, preocupação 

reforçada pelas intervenções do judiciário, não há na mesma medida uma preocupação com a 

vulnerabilidade social de pessoas pobres que vivem nas ruas. Invoca-se, reiteradamente, o poder 

de polícia para afugentar os “estranhos” que, ocasionalmente, habitam lugares “abandonados”. 

Recomenda-se reforçar a segurança e cerrar todos os acessos pelos portões, portas e janelas. No 

entanto, nos processos não há indícios de que se tenha recorrido às políticas de assistência social 

desenvolvidas no município para, de maneira articulada às políticas culturais e de planejamento 

urbano, propor soluções para a presença de pessoas em situação de rua que continuam a ocupar 

alguns dos lugares patrimonializados em Joinville311. Isso ainda é um desafio a ser enfrentado. 

Certamente, esse modo de encarar os usos “impróprios” do patrimônio cultural não se 

limita a uma singularidade de Joinville. Em um país como o Brasil, que possui dados alarmantes 

de déficit de moradias, consequência de processos econômicos que levaram à supervalorização 

do solo urbano em grandes cidades e de insuficientes ações de políticas públicas para habitação, 

há um grande contingente de moradores de rua. A patrimonialização de imóveis localizados em 

centros urbanos se coloca, por um lado, em meio a processos de especulação imobiliária, nas 

                                                           
311 Como noticiou o jornalista Jefferson Saavedra em sua coluna no portal NSC Total, houve em 2018 o aumento 

significativo no número de pessoas em situação de rua no município de Joinville. Segundo ele, “entre janeiro e 

abril, o Centro Pop [Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua] cadastrou novas 880 

pessoas”. Como explicou, além de moradores de rua, enquadram-se em situação de rua pessoas em trânsito, tais 

quais as que ficam próximas a semáforos. Ainda conforme a notícia, “a maioria do contingente tem origem em 

Joinville mesmo, com 24% deles vindos de outras cidades, ou seja, migrantes”. In: SAAVEDRA, Jefferson. 

Número de pessoas em situação de rua aumenta em Joinville. NSC Total, Santa Catarina, 26 mai. 2018. Disponível 

em: <https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/numero-de-pessoas-em-situacao-de-rua-aumenta-em-

joinville>. Acesso em: 6 ago. 2018. 
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batalhas travadas para garantir a proteção de certos bens culturais apesar de interesses contrários 

de proprietários que compreendem essa intervenção como forma de desvalorização econômica 

da propriedade. Por outro lado, esses atos de patrimonialização se colocam em meio a diferentes 

problemas sociais que afligem a vida urbana, principalmente no que se refere à pauperização 

crescente de parte significativa da população, a qual está sujeita a situações de vulnerabilidade 

social. Assim como ocorre em Joinville, há em todo o país uma desarticulação entre políticas 

culturais e políticas de assistência social, o que gera, em centros urbanos que possuem bens 

culturais patrimonializados, um desequilíbrio entre as soluções que buscam sanar problemas 

atinentes à vulnerabilidade do patrimônio e problemas atinentes à vulnerabilidade das pessoas. 

Nesse contexto, o “vandalismo” é entendido como um tipo de dano causado a bens materiais, 

patrimonializados ou não, que fere o direito à propriedade e os “vândalos” sujeitos sem nome 

tidos como os responsáveis pelos danos e por colocar em risco as regras do bom convívio.           

 

2.5 JANELA PARA OUTRO MUNDO: A ESTRANHEZA DO PATRIMÔNIO 

 

Para provocar o debate, a antropóloga Laurajane Smith afirmou que “o patrimônio, de 

fato, é uma coisa que não existe”312. Com essa afirmação, ela não quis dizer que o patrimônio 

não existe, mas que o patrimônio não existe enquanto “coisa”. Afinal, mesmo quando a intenção 

primeira de um ato patrimonializador é a proteção da materialidade de um bem, o patrimônio 

jamais é tão somente uma “coisa”. Um bem cultural se torna patrimônio em um cruzamento de 

discursos e práticas que lhe atribuem, em meio a disputas, valores e significados particulares. 

Mesmo que “tangível”, o patrimônio só adquire sentido e importância em sua intangibilidade, 

ou seja, nas diversificadas formas de sociabilidade e de apropriação cultural que marcaram sua 

historicidade. Portanto, uma abordagem renovada em relação ao patrimônio cultural em cidades 

contemporâneas, tais quais Joinville, exige-nos o esforço para “transbordar a materialidade”, 

como sugeriu o historiador Fernando Cesar Sossai, e perceber o que está para além da “coisa”. 

Ao longo desse capítulo, busquei dialogar com uma documentação diversa que dava 

indícios para perceber esforços empreendidos em Joinville para preencher lacunas e elaborar 

versões de “uma ordem patrimonial”. Em diferentes momentos, houve mobilizações de parcelas 

da sociedade local para dar forma a uma ideia de patrimônio cultural. Isso nunca se mostrou 

uma tarefa simples, exigindo das pessoas envolvidas na “causa do patrimônio” o emprego de 

recursos retóricos para tentar convencer seus interlocutores de que na cidade havia, de fato, um 

                                                           
312 SMITH, 2006, p. 11. Tradução minha. 
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patrimônio de significativa relevância a proteger e preservar. Se, por um lado, essa “ordem 

patrimonial” assentou-se em uma “retórica da perda” – que em certas situações assumiu o tom 

de uma “retórica da morte” –, por outro, valeu-se de uma “retórica moral”. Era preciso apregoar 

que a desaparição de importantes vestígios do passado poderia representar riscos iminentes à 

persistência da memória, uma memória coletiva e, por isso, um bem comum a todos na cidade.   

A força dessas retóricas se viu, em diferentes ocasiões, confrontada por subversões da 

“ordem patrimonial”. Alguns atos e acontecimentos buscaram suscitar outras narrativas sobre 

o passado e, também, outras maneiras de evocar pertencimentos no e pelo patrimônio, alargando 

os limites da patrimonialização e chamando a atenção para outras “patrimonialidades”. Afinal, 

são os usos que dão vida ao patrimônio, usos que também fazem parte daquilo que se entende 

como patrimônio. Na difícil gestão dos vestígios tangíveis do passado, buscou-se, em Joinville, 

estimular o “bom uso” daquilo que recebemos de herança de gerações anteriores. Entretanto, 

certos usos considerados “impróprios” refutaram o apelo moral para que todos, indistintamente, 

sintam-se envolvidos nos atos patrimonializadores e representados nas cartografias e narrativas 

patrimoniais. Embora reivindicado enquanto “lugar comum”, é preciso reconhecer a estranheza 

do patrimônio cultural, sua indissimulável condição de “lugar incomum” na vida da cidade.      

Pela leitura e interpretação dos documentos, percebi que falar de “valor patrimonial”, 

muitas vezes é também falar de “valor moral”. A prática da preservação do patrimônio cultural 

em Joinville tem sido encarada, por algumas pessoas, como possibilidade de preservar um modo 

de vida adequado ao que se entende por “nós joinvilenses”, ou ainda, de forma mais perversa, 

por “nós cidadãos joinvilenses”. Alguns lugares da cidade do presente são tomados como um 

reduto daquilo que já não é mais ou, ainda, daquilo que nunca foi nem nunca será. Sentimentos 

nostálgicos nutrem desejos de retorno a um modo de vida do passado que se acredita melhor do 

que aquilo que se vive no presente. Como explicou Svetlana Boym, a promessa de reconstruir 

um lugar ideal “é uma tentação a renunciar o pensamento crítico em favor de uma vinculação 

emocional. O perigo que acarreta a nostalgia é que tende a confundir o lugar real com o 

imaginário”313. Portanto, é necessário investir em um pensamento crítico ao abordar os usos do 

patrimônio e do passado que eles evocam. Ao refletir sobre esses usos na contemporaneidade 

da cidade de Joinville, um desvio do olhar leva-nos a perceber disputas, conflitos e tensões. 

Voltando à metáfora utilizada na abertura do capítulo, podemos dizer que o patrimônio 

cultural funciona como janela para um outro mundo, como uma passagem a mundos diferentes 

dos nossos. Isso significa, por um lado, que o patrimônio cultural é janela para um outro mundo 

                                                           
313 BOYM, 2015, p. 16. Tradução minha.  
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do passado, permitindo conhecer e reconhecer as camadas de temporalidades sedimentadas no 

solo do presente vivido. Por outro, significa também uma janela a um outro mundo que nos é 

contemporâneo, um mundo de sociabilidades diversas que tomam os lugares patrimonializados 

como palcos da vida cotidiana. Perceber esse cotidiano, geralmente invisibilizado nos discursos 

de promoção da cidade, nos permite encarar de maneira crítica as práticas de patrimonialização. 

Tais práticas, pautadas sobretudo pela preservação da integridade material dos bens culturais, 

deixam de levar em consideração que sem os usos, pouca serventia teria o investimento público. 

Em determinadas situações, esse cotidiano pode causar desconforto. Contudo, tal desconforto 

pode servir como convite para pensar o patrimônio de um modo diferente. 

Os lugares patrimonializados na cidade são “lugares residuais”, já que são, literalmente, 

“restos” de um passado que ainda persistem no presente. Entretanto, são “lugares residuais” no 

sentido empregado pelo antropólogo Antonio Arantes, pois, em algumas situações, marcam no 

espaço fronteiras simbólicas invisíveis, mas não imperceptíveis, entre a sociedade considerada 

“normal” e seu outro, os “estranhos” que vivem nas ruas e que, ocasionalmente, habitam lugares 

tidos como “abandonados”. Nas palavras do autor, nesses lugares “se entrecruzam moralidades 

contraditórias”. Na travessia de fronteiras simbólicas, “aproximam-se mundos que são parte de 

um mesmo todo mas que, assim mesmo, encontram-se irremediavelmente apartados”314.    

 

* * * * * 

 

Neste capítulo, abordei a noção de “ordem patrimonial” como um esforço empreendido 

para dar a ver o patrimônio cultural como “lugar comum” na vida social, isto é, como conjunto 

de bens que, embora dispersos e desconectados a um primeiro olhar, se mostra coeso e coerente 

em cartografias e narrativas. O exercício de compor “comunidades patrimoniais”, que envolve 

operações e operadores da patrimonialização, sustenta-se na presunção de que “comunidades” 

de pessoas aspiram a proteger e preservar o “próprio” patrimônio, tomando-o como elemento 

aglutinador de valores herdados e reverberador de esperanças que depositam no porvir. Daí a 

necessidade de articular uma “retórica da perda” a uma “retórica moral” ao sugerir que o ato 

patrimonializador, que tenta barrar a efemeridade e garantir que certos bens perdurem, é anseio 

de uma “comunidade” que procura ver-se refletida em territórios e memórias comuns evocados 

pelo patrimônio cultural. Ocorre, no entanto, que o patrimônio, para muitos, não passa de algo 

                                                           
314 ARANTES, Antonio A. A guerra dos lugares: sobre fronteiras simbólicas e liminaridades no espaço urbano. 

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, n. 23, p. 190-203, 1996. p. 192. 
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“incomum”, ou seja, uma estranheza instalada na vida cotidiana. A percepção dessa estranheza 

suscita diferentes gestos e relatos que subvertem uma dada “ordem patrimonial”.         

Como sugeri, o ato patrimonializador se coloca na dupla função de espacializar o tempo, 

para demarcar uma topografia de narrativas sobre o passado, e de temporalizar o espaço, para 

evidenciar estratigrafias temporais dos lugares. Um bem cultural pode ser ativado enquanto 

patrimônio por sua excepcional raridade, situação que exige “escavar” o seu passado em busca 

de uma singularidade, ou por integrar um conjunto, quando, apesar de sua história peculiar, é 

valorizado por uma íntima vinculação a outros bens, os quais, isolados, não teriam significativa 

relevância. De um modo ou de outro, aos profissionais do patrimônio coloca-se o desafio de 

preencher lacunas, tanto na “ordem do tempo” como na “ordem do espaço”.  

As versões da “ordem patrimonial” abordadas neste capítulo demonstram estratégias 

para preencher lacunas e elaborar uma ideia de patrimônio cultural em Joinville. Em diferentes 

momentos, argumentou-se pela necessidade de proteger e preservar determinados conjuntos de 

bens culturais, apelando à suposição de que esses bens já eram amplamente reconhecidos em 

seu valor e importância pelos habitantes da cidade. Não obstante, ao olhar mais de perto alguns 

indícios, é possível notar que os atos de patrimonialização lidam, via de regra, com recusas que 

subvertem a “ordem patrimonial” e colocam limites ao alcance das “retóricas morais”. Face a 

isso, costuma-se buscar adesões à causa do patrimônio, seja pela educação patrimonial, seja 

pelo estímulo à participação cidadã na patrimonialização. A alguns profissionais, não haveriam 

lacunas no conjunto do patrimônio cultural da cidade se as pessoas tivessem sido devidamente 

educadas para identificar e reconhecer o valor de “seus” bens culturais e para fazer bom uso 

deles. Contudo, trata-se de uma “ilusão patrimonial”, pois deduz que valores são imanentes aos 

próprios bens e não resultados de disputas para definir e redefinir o que é e o que não é o 

patrimônio cultural, disputas que mobilizam discursos de autoridade no campo do patrimônio. 

No hiato entre as expectativas dos profissionais do patrimônio e as de um público não 

especialista, interpõem-se tensões e conflitos de toda ordem. Os diálogos se tornam mais 

difíceis e complexos quando bens patrimonializados são “abandonados” pelos legítimos 

proprietários e reocupados por usos “impróprios” de pessoas “estranhas”. Nesses casos, 

subverter a “ordem patrimonial” significa subverter justamente o direito à propriedade, seja ela 

pública ou privada, direito que as políticas de patrimônio cultural buscam, insistentemente, 

redimensionar face a direitos difusos à cultura e à memória. Tais situações mostram a 

ambiguidade dos discursos do campo do patrimônio, que ora lutam para limitar o alcance do 

direito à propriedade, sobretudo à propriedade privada, ora recorrem a esse direito para garantir 

que o patrimônio não seja alvo de “vandalismos” e lugar ocupado por “vândalos”. Busca-se, 
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assim, que uma “ordem social” seja definida, de modo a afastar os “outros” e preservar um 

modo de vida supostamente comum àqueles que se consideram do lado certo, ou seja, do lado 

daquilo que é tido como “normal”. 

Algo que chamou a minha atenção ao entrar em contato com a documentação produzida 

pelos profissionais do patrimônio em Joinville e ao tecer os fios de uma narrativa a respeito das 

versões de uma “ordem patrimonial” na cidade, foi a qualificação de algumas formas de ataque 

ao patrimônio (apenas algumas, em particular, e não todas) como “vandalismo”. Em um mundo 

à parte, na outra margem daquilo que se considera “normal”, estariam os “vândalos” a ameaçar 

a persistência do patrimônio cultural e, consequentemente, da memória coletiva. Mas, afinal, o 

que se quer dizer quando se fala em “vandalismo”? Quem são os “vândalos” contemporâneos? 

De onde emergiu o uso dessa palavra enquanto sinônimo de destruição bruta e impensada de 

bens culturais? Quais os vínculos genealógicos desse conceito? Por que essa palavra ainda hoje 

é eficaz para nomear uma diferença, imputando estereótipos e estigmas a pessoas e grupos? A 

busca por respostas possíveis a essas questões moveu a escrita do próximo capítulo, que tratará 

mais especificamente das derivas da palavra “vandalismo”.  



 

 



 

 

3 OUTRAS MARGENS... OUTROS À MARGEM: DERIVAS DA PALAVRA 

“VANDALISMO” 

 

 

Todo agente social aspira, na medida dos seus meios, a este 

poder de nomear e de construir o mundo nomeando-o.1 

 

Pierre Bourdieu 

 

 

Ir além é trafegar no terreno pantanoso de um vocabulário 

criado para fazer-nos ver homogeneidades onde, com uma 

pequena volta do parafuso, podemos ver multiplicidades e 

heterogeneidades.2 

 

Jurandir Freire Costa 

 

Assim como ocorre em outras cidades, em Joinville a palavra “vandalismo” é utilizada 

em determinadas situações para rotular atos e acontecimentos que representam riscos, por mais 

ínfimos que possam parecer, à integridade física ou simbólica de bens de propriedade pública 

ou privada. Se tais atos e acontecimentos se voltam contra bens tangíveis reconhecidos como 

parte do patrimônio cultural da cidade, o receio de que a herança do passado já não possa mais 

ser transmitida em sua imaginada pureza e plenitude leva algumas pessoas a crerem que o futuro 

foi corrompido. Sobretudo quando os danos implicam ações custosas de reparo ou substituição, 

falar em “vandalismo” significa julgar moralmente determinados atores sociais – os “vândalos” 

– como pessoas “brutas” e “ignorantes”, incapazes de perceber a importância de valores 

supostamente inestimáveis a eles próprios e àqueles com quem convivem. Em tais situações, 

que por vezes provocam comoções e ressentimentos, as reações que se manifestam no espaço 

público pintam a imagem de uma sociedade ameaçada pela invasão de novos “bárbaros”. 

Na outra margem do Atlântico, uma inusitada narrativa publicada em uma das páginas 

da edição de 4 de abril de 2017 do jornal universitário A Cabra, periódico português editado 

pela seção de jornalismo da Associação Académica de Coimbra, inspira a problematização a 

ser enfrentada ao longo deste capítulo3. Ao contar as desventuras em um dia incomum na vida 

de Alice, personagem fictícia que mantém em anonimato quem vivenciou a experiência, a 

                                                           
1 BOURDIEU, 2008, p. 81.  
2 COSTA, Jurandir Freire. A Inocência e o Vício: estudos sobre o homoerotismo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 

1992. p. 23.   
3 Parte das reflexões deste capítulo foi elaborada a partir de investigações realizadas em Portugal, entre abril e 

setembro de 2017, durante estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com bolsa 

de estudos do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da CAPES. O estágio contou com a coorientação do 

Prof. Dr. Paulo Peixoto, sociólogo vinculado ao “Núcleo Cidades, Cultura e Arquitetura” e aos programas de 

doutoramento em “Patrimónios de Influência Portuguesa” e “Cidades e Culturas Urbanas”. 
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narrativa inicia com uma denúncia: “Há uma suástica no meio acadêmico. A tinta fossiliza-se 

nas paredes. Paredes e escadas monumentais arquitectadas por quem arquitectou o Tarrafal”.4 

Em poucas palavras, desferiu-se dura crítica à persistência de marcas de passados autoritários 

no meio acadêmico conimbricense, em um presente que se imagina democrático. 

A Universidade de Coimbra, incluída em 2013 na Lista do Patrimônio Mundial da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, agrega em 

seu conjunto edificado, além do tradicional Paço das Escolas, que remete à primeira dinastia da 

monarquia portuguesa, vestígios tangíveis da reforma pombalina, ainda no século XVIII, e das 

intervenções urbanísticas e arquitetônicas executadas por ordem do Estado Novo5. Foi o Estado 

Novo, governo ditatorial que perdurou de 1933 até 25 de Abril de 1974, quando deposto na 

Revolução dos Cravos, que promoveu a construção das escadas monumentais de Coimbra, na 

década de 1950, assim como da Colônia Penal do Tarrafal em Cabo Verde, para onde, após 

1936, foram enviados presos políticos contrários ao regime. 

Mais do que crítica indireta ao processo que valorizou como patrimônio da humanidade 

edificações relacionadas à ditadura de António de Oliveira Salazar, o referido texto chamou a 

atenção para acontecimentos recentes: suásticas nazistas foram pichadas em muros e paredes 

na região da Alta de Coimbra, sobrepondo-se a edificações da trama urbana patrimonializada. 

Nostalgias de passados autoritários fazem-se visíveis nos caminhos que recortam o espaço 

universitário e a força simbólica da suástica, reiterada pela prática da subversiva da pichação, 

reativa no presente dolorosas memórias de guerras e de atrocidades contra a humanidade6. 

 Em oposição à crueldade da reativação memorial, a personagem do texto se viu no 

ímpeto de agir: “Alice passeia pelas ruas da cidade e reconhece um cheiro de mofo vindo das 

paredes. Algo que contrai a mão que passeia, num punho que luta. Algo que entranha e enraíza 

na sua mente. Há memórias de uma guerra passada que são reavivadas diariamente”. Para ela, 

omitir-se seria insensato, pois “sabe que não se varre debaixo do tapete o que parasita as 

paredes”. Resolve, então, apanhar uma lata de tinta para sobrepor imagens nas paredes e dar 

formas renovadas às deploráveis suásticas. No caminho, é tomada pelo medo: “Todo o olhar 

vira policial e austero, o sorriso torce em paranoia nos olhos de Alice. (...) Alice pergunta porque 

é que se esconde. Alice pergunta porque é que se chama de vândalos a uns mas não a outros”. 

                                                           
4 ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA. Em cont(r)os: propriedade (que nos foi) privada. Jornal 

Universitário de Coimbra – A Cabra, Coimbra, p. 8, 4 abr. 2017. p. 8. 
5 Sobre o reconhecimento pela UNESCO da Universidade de Coimbra – Alta e Sofia como patrimônio mundial, 

ver: <http://worldheritage.uc.pt/pt/>. 
6 Por exemplo, em parede interna de um edifício da Universidade de Coimbra, uma suástica desenhada a lápis foi 

contrariada pela frase: “Se tens saudades de Salazar, dá um tiro nos cornos e vai ter com ele – ZONA ANTIFA”. 
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O receio inicial se concretiza e Alice é confrontada por um segurança que, aos berros, quis 

retirar do anonimato a autoria do ato: “O segurança quer saber o seu nome. A Alice quer saber 

algo mais. Quer explicar-se, dizer o que faz e porquê”. Contudo, àquele a quem cabe proteger 

as fronteiras que limitam o uso público de espaços privados, não há explicação possível e a 

personagem, frente a seu interlocutor, se vê em dilema de ordem moral: 

 

Alice não sabe como aos olhos do segurança é-lhe o mesmo ser contra uma suástica 

como ser contra uma resistência antifascista. O segurança responde que é propriedade 

privada. Alice pergunta o porquê defender a propriedade privada para defender uma 

pintura nazi mas não para lutar contra a mensagem. Mas o segurança não quer saber, 

o segurança nunca quis saber, só quis saber o seu nome.7 

 

Como desfecho, somos informados de que as inscrições foram encobertas. A partir de 

então, “um quadrado branco destoa na rocha monumental da Universidade de Coimbra”8. Esse 

breve texto verteu em ficção acontecimentos vividos na “Cidade dos Estudantes”. Pelas ruas 

entre as regiões da Baixa e da Alta de Coimbra, é possível observar pichações em paredes e 

muros, as quais manifestam desde frases poéticas ou jocosas, até protestos políticos mais 

complexos: críticas à gestão da universidade, à hierarquia definida pela praxe acadêmica, ao 

uso turístico do patrimônio e ao machismo nas relações entre homens e mulheres. Em meio ao 

cenário, surgiram suásticas, fato que deu ensejo a mobilizações contrárias de estudantes 

articulados no grupo “Coimbra Antifascista”. Como esclarecido em página da rede social 

Facebook, a atuação do grupo visa a confrontar o que consideram “inação”, “apatia” e 

“passividade” da Universidade de Coimbra face às mensagens de “supremacia branca”9. 

O dilema moral que se interpôs entre Alice e o segurança, ou seja, a insensibilidade para 

perceber nítidas discrepâncias entre o ato de desenhar suásticas em paredes da Universidade e 

a mobilização organizada para dissimular tais marcas infames, bem como o desentendimento 

no ato de interpelação, que impediu a ambos de compreender as motivações do outro frente ao 

que ocorria, mostra-nos a complexidade das interpretações de atos considerados “ataques” à 

sacralidade do patrimônio cultural e à inviolabilidade da propriedade privada. Rotular tais atos 

de “vandalismo” é uma solução simplista, o que implica falsas equiparações dos propósitos e 

frágeis generalizações dos efeitos sociais de atos e acontecimentos que afrontam o que se 

consideraria um bom uso do patrimônio. Afinal, tal como se questiona Alice, por que algumas 

pessoas são chamadas de vândalos, enquanto outros, que cometem atos que colocam em risco 

                                                           
7 ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA, 2017. p. 8. 
8 Ibid., p. 8. 
9 Como foi explicado, o grupo se uniu em resposta às suásticas, agindo contra as manifestações de fascismo e 

racismo no meio acadêmico. Ver: <https://www.facebook.com/Coimbra-Antifascista-435641399939989/>. 
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a transmissão ao futuro de bens culturais, são isentados da rotulação? E, invertendo a questão, 

por que, aos olhos de quem protege o patrimônio, é vandalismo tanto a inscrição de suásticas 

nas paredes como as marcas visíveis da resistência antifascista?  

A vontade de nomear o “outro”, seja pela atribuição do rótulo depreciativo de “vândalo”, 

seja pela insistência em retirar do anonimato a ação subversiva, expõe a tentativa obstinada de 

pôr ordem em uma situação de aparente caos, de dar legibilidade àquilo que, a princípio, se 

mostra pouco legível. Reconhecer desconexões entre os motivos que levaram pessoas diferentes 

e com visões de mundo radicalmente opostas a se valer de uma lata de tinta para sobrepor 

inscrições em muros e paredes da Universidade, assim como se conformar em manter como 

inominável o desconhecido, seria ceder espaço a ambivalências. Isso implicaria assumir que 

significados persistem em sua polissemia, que a pretensa harmonia social é tensionada por 

dissonâncias, que aquilo que se considera “normal” apenas existe e é possível pelas fronteiras 

simbólicas que segregam o “anormal”, que frente às classificações que ordenam a vida social, 

determinados atos e atores poderiam permanecer inclassificáveis. Assim, as vontades de 

“ordem” se veriam afrontadas por um excesso, por experiências que, embora não se encaixem 

bem nas divisões pelas quais a sociedade é organizada em seu funcionamento, continuam a 

cruzar as fronteiras simbólicas construídas para mantê-los à distância, ameaçando desestabilizar 

a segurança de um mundo ideal onde à cada coisa e à cada pessoa caberia um lugar próprio10. 

Como outros rótulos depreciativos, a palavra “vandalismo” recai em indiferença ante às 

motivações de atos e acontecimentos que se desviam de normas socialmente estabelecidas. De 

acordo com o historiador da arte Dário Gamboni, não possuem igual valor simbólico as palavras 

“iconoclastia” e “vandalismo”, utilizadas para rotular atos de destruição. Enquanto a palavra 

iconoclastia, de origem grega, significa “quebrar imagens”, remetendo à querela bizantina11, 

vandalismo é palavra associada à Revolução Francesa, tradução do neologismo vandalisme 

                                                           
10 Trata-se, portanto, de “práticas divisoras”, como abordou Michel Foucault. Tais práticas visam a dar objetividade 

a subjetividades, quando “o sujeito é dividido no seu interior e em relação aos outros”. In: FOUCAULT, 2013, p. 

273. Essas formas particulares de “subjetivação” vinculam-se às “lutas de classificação”, das quais tratou Pierre 

Bourdieu. Para este autor, tais lutas se dão “pelo monopólio do poder de fazer e de fazer crer, de fazer conhecer e 

de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do mundo social e, por essa via, de fazer e desfazer 

os grupos”. In: BOURDIEU, 2008, p. 108. 
11 A partir do século VII, Bizâncio, que se localizava na parte oriental do Império Romano, começou a entrar em 

declínio. Seus limites geográficos foram reduzidos pelo avanço de persas, islâmicos, eslavos e búlgaros. De acordo 

com o historiador Jérôme Baschet, “é neste contexto de graves ameaças exteriores que a crise iconoclasta divide 

longamente o Império (730-843). Para os imperadores iconoclastas, o culto às imagens é a causa das infelicidades 

do Império e o povo dos que foram batizados deve, tal como os hebreus do Antigo Testamento, reencontrar a 

benevolência de Deus expurgando suas tendências idólatras. Mais tarde, depois da vitória definitiva dos partidários 

das imagens, que a tradição chama de ‘Triunfo da Ortodoxia’ (843), assiste-se a uma recuperação que se prolonga 

até o início do século IX”. In: BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América. 

São Paulo: Globo, 2006. p. 79.  
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cunhado no século XVIII pelo abade francês Henri Grégoire para denunciar a destruição de 

monumentos do Ancien Régime12. Com o transcurso do tempo, ambos os termos passaram por 

extensões em seu campo semântico. Na atualidade, iconoclastia não denota apenas a destruição 

de imagens religiosas e a oposição ao uso religioso de imagens, mas, também, a destruição de 

imagens de qualquer tipo e as oposições a elas. Além disso, significa, metaforicamente, ataques 

a instituições e crenças simbolicamente representadas por imagens. Já a palavra vandalismo 

não se limita mais ao significado de destruição de obras de arte e monumentos, podendo ser 

empregada para rotular atos de destruição de objetos muito diversos, desde que denunciados 

como atos brutos, ignorantes ou inartísticos. Nestes casos, não se é capaz de perceber qualquer 

sentido plausível em atos destrutivos. Assim, quando simbologias e intenções são levados em 

conta, prefere-se falar em iconoclastia. Ao contrário, quando se pressupõe “ignorância” e 

“brutalidade”, vandalismo é o termo mais utilizado. Ainda de acordo com Gamboni, “enquanto 

o uso de ‘iconoclastia’ e ‘iconoclasta’ é compatível com a neutralidade e, inclusive, (...) com a 

aprovação, ‘vandalismo’ e ‘vândalo’ são sempre estigmatizadores e implicam cegueira, 

ignorância, estupidez, baixeza e falta de gosto”13. 

Neste capítulo, a palavra “vandalismo” é compreendida em sua historicidade, ao propor 

interpretações a respeito de distintos momentos em que tal palavra foi mobilizada por agentes 

investidos de autoridade social e simbólica para rotular os “outros” e, assim, ordenar um modo 

particular de classificação que relega diferenças e diferentes às margens da sociedade. Portanto, 

o capítulo tem por objetivo compor uma história daquilo que poderíamos chamar de “políticas 

nominalistas das diferenças”, ou seja, uma história de disputas pelo poder que se manifestam 

em atos de linguagem que fixam marcadores de diferenças sustentados em estereótipos e 

estigmas, com vistas a fazer valer uma ideia preconcebida de “ordem social”. Os “outros”, que 

perturbam e desafiam o “si mesmo” da identidade de um grupo, são apartados para além das 

fronteiras de um lugar almejado como seguro para o convívio entre semelhantes. A persistência 

de tais fronteiras depende do cumprimento rigoroso de determinadas normas elaboradas para 

garantir a proteção contra intrusos e obstar deserções daqueles que poderiam sentir-se seduzidos 

pelo desconhecido que habita a outra margem. Instaurar e manter uma ideia de ordem social 

implica segregar tudo e todos que possam parecer incompatíveis. Disso decorre um modo de 

classificar o mundo a partir de binarismos irredutíveis, a exemplo da dicotomia que interpõe 

“barbárie” e “vandalismo”, bem como “bárbaros” e “vândalos”, aos anseios de “civilização”. 

                                                           
12 Esse momento de “invenção” da palavra vandalismo ainda será discutido em mais detalhes neste capítulo. 
13 GAMBONI, 2014. p. 28. 
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Ao problematizar a função nomeadora/classificadora da linguagem como etapa crucial 

na busca por manter uma “ordem do mundo”, o sociólogo Zygmunt Bauman se vale da metáfora 

do “arquivo”. Segundo ele, “o ideal que a função nomeadora/classificadora da linguagem se 

esforça por alcançar é uma espécie de arquivo espaçoso que contém todas as pastas que contêm 

todos os itens do mundo – mas confina cada pasta e cada item num lugar próprio, separado”14. 

Esse desejo hiperbólico de arquivista, obcecado pela vontade de inventariar e catalogar todas 

as diferenças que possam existir no mundo, fatalmente deve se conformar com a frustração. 

Algumas coisas e pessoas, assim como alguns saberes, sensações e experiências, resistem a uma 

classificação plenamente satisfatória e acabam por expor ambivalências. Afinal, como disse o 

autor, “é a inviabilidade de tal arquivo que torna a ambivalência inevitável. E é a perseverança 

com que a construção desse arquivo é perseguida que produz um suprimento sempre renovado 

de ambivalência”15. Apesar da frustração, esforços são devotados a nomear coisas e pessoas e, 

assim, dividir o mundo entre aquilo que se encaixa adequadamente em um nome, ou que é capaz 

de responder ao nome que lhe foi atribuído, e o resto, resistente às classificações. Esse ato 

arbitrário se funda no horror à mistura. Daí a vontade obsessiva de separar, de diferenciar, de 

demarcar linhas dicotômicas. Para Bauman, “a dicotomia é um exercício de poder e ao mesmo 

tempo sua dissimulação. Embora nenhuma dicotomia vingasse sem o poder de separar e pôr de 

lado, ela cria uma ilusão de simetria. A falsa simetria dos resultados encobre a assimetria de 

poder que é a sua causa”16. As dicotomias criam os “outros”, ao tempo em que reforçam o poder 

de autoafirmação daqueles que se imaginam do lado privilegiado da linha simbólica que os 

separa. Para retomar o exemplo em estudo neste capítulo, definir o “vandalismo” e segregar os 

“vândalos” significa se posicionar ao lado dos “civilizados” e em defesa de uma ideia de 

“civilização”, o que desvela desigualdades entre os diferentes. 

As políticas nominalistas das diferenças atuam na conformação de estereótipos sobre as 

diferenças e na imputação de estigmas aos diferentes, modos distintos, porém interligados, de 

demarcar exclusões sociais. O antropólogo Stuart Hall, com base em estudos de Richard Dyer 

sobre cinema, retomou a distinção entre “tipificação” e “estereotipagem”. Segundo ele, tipificar 

é uma necessidade essencial para a produção de sentidos na vida social, pois “entendemos o 

mundo ao nos referirmos a objetos individuais, pessoas ou eventos em nossa cabeça por meio 

de um regime geral de classificação em que – de acordo com a nossa cultura – eles se 

                                                           
14 BAUMAN, Zigmunt. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 10. 
15 Ibid.. p. 11. 
16 Ibid., p. 22. 
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encaixam”17. Contudo, quando tais tipificações são reduzidas a características essencializadas 

e naturalizadas, de modo a “fixar” uma diferença, incorre-se em “estereotipagem”. Como 

explicou, “a estereotipagem implanta uma estratégia de ‘cisão’, que divide o normal e aceitável 

do anormal e inaceitável. Em seguida, exclui ou expele tudo o que não cabe, o que é diferente”18. 

Portanto, a estereotipagem atua na instauração e manutenção de uma ideia de “ordem social”, 

já que, ao estabelecer uma fronteira simbólica entre “nós” e os “outros”, “facilita a ‘vinculação’, 

os laços, de todos nós que somos ‘normais’ em uma ‘comunidade imaginária’; e envia para o 

exílio todos Eles, ‘os outros’, que são de alguma forma ‘diferentes’, ‘que estão fora dos 

limites’”19. Ao acirrar assimetrias de poder, os estereótipos tomam diferenças culturais como 

desigualdades supostamente “naturais”. 

Se o estereótipo diz respeito a um modo particular pelo qual “nós” olhamos o “outro”, 

ao traduzir suas diferenças a partir de referenciais essencializados e naturalizados, o estigma, 

por sua vez, desloca a esse “outro” a origem de sua presumida inferioridade, identificável em 

sinais diacríticos que expõem a diferença que os segrega da vida social “normal”. De acordo 

com sua origem etimológica, a palavra estigma representa uma marca ou cicatriz deixada na 

pele por lesão, anomalia ou, ainda, como vestígio de violência sofrida. Metaforicamente, 

estigmatizar significa apontar a infâmia do “outro” a partir de sinais corporais considerados 

incomuns, pertencimentos sociais e culturais tidos por “marginais” ou comportamentos que se 

desviam de normas estabelecidas. Como explicou o sociólogo Erving Goffman, na vida social 

há uma discrepância entre a “identidade social virtual”, moldada pela exigência de que “nós” e 

os “outro” sejamos “normais” e ajamos com “normalidade”, e a “identidade social real”, os 

atributos que, de fato, provamos possuir. O estigma é a marca visível dessa discrepância, que 

vem à tona nas situações em que “um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na 

relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles que ele 

encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus”20. Alguns rótulos 

imputados aos outros, como a palavra “vândalo”, funcionam como estigmas, pois marcam uma 

“anormalidade” que teria origem em um suposto “comportamento desviante”, e não no olhar 

estereotipado que move pessoas a interpretarem como desviantes comportamentos alheios. 

Embora concentre esforços em assinalar o caráter concomitantemente exclusivista e 

excludente das classificações que dividem e ordenam a vida social, uma história das políticas 

                                                           
17 HALL, Stuart. Cultura e Representação. Rio de Janeiro: PUC-Rio: Apicuri, 2016. p. 190. 
18 Ibid., p. 191. 
19 Ibid., p. 192. 
20 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

p. 14. 
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nominalistas das diferenças, tal como aqui proposta, tem por interesse problematizar atos e 

acontecimentos que subvertem fronteiras simbólicas. Nesse sentido, o conceito de “deriva”, 

inspirado em uma contribuição do escritor Guy-Ernest Debord ao movimento da Internacional 

Situacionista21, se mostra prolífico. Para Debord, deriva é um procedimento situacionista que 

“se apresenta como uma técnica de passagem rápida por ambiências variadas”. Diferente dos 

passeios e das viagens, a prática da deriva reconhece constrições “psicogeográficas” no espaço 

urbano, ao passo que, pelo “comportamento lúdico-construtivo”, busca superar tais constrições. 

Como afirmou o autor, “em sua unidade, a deriva contém ao mesmo tempo esse deixar-se levar 

e sua contradição necessária: o domínio das variações psicogeográficas exercido por meio do 

conhecimento e do cálculo de suas probabilidades”22. Além disso, na deriva os participantes se 

deparam com um espaço urbano cindido por “margens fronteiriças mais ou menos extensas”, 

as quais buscam subverter: “A mudança mais geral, que a deriva leva a propor, é a diminuição 

constante dessas margens fronteiriças, até sua completa supressão”.23  

Algo similar se opera nos atos de linguagem. Uma palavra, ao ser proferida, tanto pode 

reiterar significados que precedem o proferimento, como pode ser deixada à deriva, ao assumir 

derivações semânticas ou, de modo mais radical, ao se desviar completamente dos significados 

anteriores. Há, ainda, situações nas quais as palavras proferidas são sujeitas a derivas justamente 

por se reconhecer a força de um significado anterior. Neste caso, vale-se dessa força na tentativa 

de miná-la, ou, ao menos, menosprezá-la. Palavras forjadas para balizar “margens fronteiriças” 

entre diferentes, separando o “normal” daquilo que se tem por “anormal”, têm sido combatidas 

por derivas que invertem e subvertem seus significados. Isso tem ocorrido, ultimamente, com 

a palavra “vandalismo”, em ocasiões nas quais indivíduos ou grupos derivam seus significados 

de modo a circunscreverem a eles próprios um espaço de poder simbólico.  Propõem, então, um 

desvio semântico da palavra que, ao contrário de ato “bruto”, “ignorante” e “sem sentido”, 

significaria um ato político para expressar justas reivindicações por uma vida melhor na cidade. 

O percurso em busca de repostas às questões levantadas neste capítulo se inicia com a 

discussão de um acontecimento recente: uma campanha contra o “vandalismo” promovida, em 

                                                           
21 A Internacional Situacionista foi um movimento de vanguarda que congregou artistas, pensadores e ativistas de 

diversos países, fundado na ilha italiana de Cosio di Arroscia, Liguria, em 28 de julho de 1957. Segundo Paola 

Berenstein Jacques, o grupo “lutava contra o espetáculo, a cultura espetacular e a espetacularização em geral, ou 

seja, contra a não-participação, a alienação e a passividade da sociedade. O principal antídoto contra o espetáculo 

seria o seu oposto: a participação ativa dos indivíduos em todos os campos da vida social, principalmente no da 

cultura”. In: JACQUES, Paola Berenstein. Apresentação. In: ______ (org.). Apologia da deriva: escritos 

situacionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. p. 13. 
22 DEBORD, Guy-Ernest. Teoria da deriva. In: JACQUES, Paola Berenstein (org.). Apologia da deriva: escritos 

situacionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. p. 87. 
23 Ibid., p. 91. 
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2014, pela Prefeitura de Joinville. Ao analisar e interpretar a intertextualidade expressa em suas 

peças publicitárias, é demonstrado que a campanha elaborou a imagem de uma cidade que 

deveria se assemelhar, em seu funcionamento, a uma casa, como se fosse possível e desejável 

“domesticar” espaços de uso e convívio público. Na imagem idealizada, os “vândalos” seriam 

aqueles que, vindos de fora, invadem as fronteiras que limitam o espaço presumidamente seguro 

e feliz dessa “casa/cidade”, ameaçando fazer ruir as bases morais da vida em sociedade. Em 

seguida, levando em conta que a vontade de pôr ordem na “casa/cidade” tem a ver, ainda, com 

certa compulsão por limpeza, são discutidos os significados simbólicos de três momentos 

recentes na trajetória de um monumento inaugurado em 2001 para comemorar os 150 anos de 

Joinville, o monumento “A Barca”: a limpeza realizada em 2013 com uso de uma lavadora de 

alta pressão, as pichações que lhe foram sobrepostas em 2014 e, logo a seguir, o apagamento 

dos rastros deixados por essas pichações. Na discussão dos efeitos sociais de tais ocorrências, 

são analisadas propostas do legislativo municipal com o intuito de coibir a prática da pichação 

na cidade. Tendo em vista os argumentos movidos pelos legisladores para condenar a pichação 

e defender o grafite, que consideram uma manifestação artística, são apresentadas algumas 

hipóteses para explicar como essa linha de diferenciação é demarcada. Sugere-se a hipóteses de 

que o ato de nomeação é, em si, uma atribuição de valor, o que articula concepções sobre pureza, 

beleza e significação. Na sequência, com vistas a compreender a historicidade do presente, é 

desenvolvida uma genealogia do conceito de “vandalismo”, situando algumas conexões entre 

o momento de invenção do neologismo na França pós-revolucionário e a sua disseminação em 

manifestos e campanhas que tiveram lugar na imprensa periódica do século XIX e início do 

XX, sobretudo em Portugal e no Brasil. Ao retornar ao presente, a última sessão do capítulo 

estabelece um diálogo entre um pixador e um grafiteiro que atuam em Joinville, buscando 

perceber como eles derivam a força performativa da palavra “vandalismo” de modo a elaborar 

argumentos convincentes para explicar o valor e a importância das (icono)grafias sobrepostas 

a muros e paredes da cidade. Como desfecho, é sugerido que, entre sujeitos e grupos sob o 

rótulo depreciativo de “vandalismo”, há uma estranha pronúncia da “linguagem do patrimônio”, 

já que mobilizam argumentos e encenam rituais simbólicos que, de certo modo, se assemelham 

a discursos e práticas que pautam o funcionamento do campo do patrimônio cultural.           

 

3.1 PÔR ORDEM NA CASA: AFASTAR OS INTRUSOS E LIMPAR A SUJEIRA 

 

Um episódio que envolveu a participação de três jovens no dia 11 de maio de 2014, 

episódio filmado por uma câmera pessoal e divulgado na internet, gerou reações de indignação. 
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Os condutores de dois carros, após invadirem a calçada de pedestres e subirem no jardim da 

Prefeitura de Joinville, realizaram manobras agressivas que danificaram o gramado com as 

marcas de pneus deixadas no solo24. Já em 29 de junho do mesmo ano, a Prefeitura de Joinville 

divulgou nota, em sua página oficial na rede social Facebook, informando que o monumento 

“A Barca”, obra que marcou as comemorações dos 150 anos da cidade, havia sido alvo de 

pichações. Os autores, não identificados pela polícia, deixaram suas tags sobre a face do 

monumento, assinaturas estilizadas que demarcam um modo particular de inscrever-se 

individual ou socialmente no espaço urbano. Ainda no mesmo ano, um busto de concreto em 

homenagem ao político Abdon Batista25, incrustado no pátio do Mercado Público Municipal, 

teve sua cabeça arrancada. Esses atos, como seria de esperar, instigaram manifestações de 

repúdio e mobilizaram debates públicos. 

De acordo com reportagem da jornalista Thaís Moreira de Mira, publicada no jornal 

Notícias do Dia em 14 de maio de 2014, os joinvilenses tinham se deparado, naquelas semanas, 

“com uma série de atos de vandalismo”. As imagens que registraram as manobras de dois carros 

no gramado da Prefeitura de Joinville teriam provocado “revolta na maioria dos cidadãos que 

com seus impostos custeiam as despesas do Município”. Entre os alvos mencionados, como 

escolas, parques e jardins públicos, a reportagem enfatizou o “vandalismo” contra o patrimônio 

cultural do município. Conforme citado, para Gessonia Leite de Andrade Carrasco, à época 

Gerente de Patrimônio, Ensino e Arte da Fundação Cultural de Joinville, a região central era a 

mais suscetível a atos desse tipo, pois “os pontos onde há só comércios registram maior 

incidência de depredação, ao contrário das áreas residenciais”. Ela lembrou também que “os 

monumentos foram bastante castigados pelos usuários de drogas principalmente, que furtavam 

suas placas de bronze”. Em sua opinião, mais do que investir em repressão policial, seriam 

necessárias ações de “educação patrimonial”, a exemplo de uma iniciativa, coordenada por ela 

em 2013, em que técnicos do Centro de Preservação de Bens Culturais e do Arquivo Histórico 

de Joinville “foram até as praças explicar para os moradores de rua e usuários de droga a 

importância dos monumentos e prédios que fazem parte do patrimônio cultural da cidade”26.  

                                                           
24 A identidade dos suspeitos e o vídeo gravado foram divulgados pela imprensa local. Ver: DIVULGADA 

identidade de suspeitos de vandalismo no jardim da Prefeitura de Joinville. A Notícia, Joinville, 21 mai. 2014. 

Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/05/divulgada-identidade-de-suspeitos-de-

vandalismo-no-jardim-da-prefeitura-de-joinville-4505942.html>. Acesso em: 12 out. 2016. 
25 Abdon Batista (1851-1922), nascido em Salvador, Bahia, atuou em Joinville como político filiado ao Partido 

Liberal entre os anos finais do século XIX e início do século XX. 
26 MIRA, Thaís Moreira de. Recuperação de patrimônio alvo de vandalismo custa caro aos cofres públicos em 

Joinville, Notícias do Dia, Joinville, 14 mai. 2014. Disponível em: <http://ndonline.com.br/joinville/noticias/o-

preco-do-vandalismo-em-joinville>. Acesso em: 12 out. 2016. 
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Na mesma reportagem, alguns especialistas foram convidados a debater a questão. A 

historiadora Valdete Daufemback manifestou opinião de que o “vandalismo” é um problema 

das grandes cidades, que ocorre porque “as pessoas não têm senso de pertencer ao órgão 

público, aquele sentimento de coletividade. É a inversão de valores, um não respeita o outro”. 

Para ela, “dizer que o vandalismo acontece por razões econômicas não é real”, já que não se 

trata de problema ocasionado apenas pela ação dos pobres da cidade. Alguns atos, a exemplo 

dos danos no gramado da Prefeitura de Joinville, são cometidos por pessoas motivadas por um 

sentimento de superioridade que, em função de sua situação econômica privilegiada, imaginam 

que nunca irão necessitar de serviços públicos. Em outros casos, como ela sugere, os “vândalos” 

são motivados por fatores mais subjetivos, pois “depredam os espaços públicos simplesmente 

pela sensação de prazer e rebeldia”. O psicólogo Júlio Schruber, também questionado na 

reportagem, levou em conta a possibilidade de que tais atos sejam realizados por pessoas sob 

efeito de substâncias químicas. Além disso, para ele “o vandalismo está muito ligado à 

impunidade, a pessoa faz porque sabe que nada vai acontecer com ela. A falha no final de tudo 

é do judiciário”27. Possivelmente, não o surpreendeu a notícia de que os jovens identificados no 

vídeo que registrou as manobras no gramado da Prefeitura de Joinville, denunciados pelo 

Ministério Público por crime de dano ao patrimônio, acabaram absolvidos na Justiça de Santa 

Catarina por alegada insuficiência de provas, pouco mais de dois anos após o ocorrido28.  

Frente a tais acontecimentos, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Joinville, 

em 15 de setembro de 2014, lançou uma campanha publicitária, desenvolvida pela agência 

D/Araújo Comunicação, contra atos de “vandalismo” ocorridos na cidade. Cartazes e outdoors 

espalhados em diferentes pontos do espaço urbano exibiram a imagem de uma família de 

pessoas brancas à mesa, aparentemente de arranjo nuclear e pertencente à classe média, em 

situação na qual a felicidade do convívio matinal não era abalada pelas perturbadoras marcas 

deixadas por depredações e pichações em sua espaçosa e confortável residência (figura 22). 

A mesma temática foi desenvolvida em um vídeo de 30 segundos exibido na televisão 

e nas redes sociais digitais, com a diferença de que na versão em movimento foi encenada a 

ação de outros personagens: alguns “vândalos” foram interpretados por atores homens e jovens 

vestindo roupas largas, cujos rostos aparecem parcialmente encobertos pelo uso de boné, gorro 

ou capuz, o que reproduz estereótipo que perpassa a imaginação do que seria a “juventude 

                                                           
27 MIRA, 2014. 
28 JOVENS que fizeram manobras no gramado da Prefeitura de Joinville são absolvidos, A Notícia, Joinville, 11 

ago. 2016. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/08/jovens-que-fizeram-

manobras-no-gramado-da-prefeitura-de-joinville-sao-absolvidos-7244843.html>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
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marginal” no Brasil.  O slogan da campanha fazia um apelo: “Sua cidade é sua casa. Não deixe 

que destruam o lugar onde você vive”29. Como informado à imprensa, “a ação da Prefeitura foi 

motivada pelo crescimento dos casos de vandalismo na cidade, envolvendo depredações de 

parques, praças, escolas, monumentos e também a ação de pichadores”30. O historiador Bruno 

Ramos Rodrigues, ao analisar materiais midiáticos que, em Joinville, colocaram em questão os 

limites tênues entre pichação e grafite, concluiu que essa campanha enquadrou tais 

“manifestações culturais urbanas de uma forma banal, criando um certo aspecto de pânico na 

cidade”, além de tomar a pichação, em particular, como “prática ‘delinquente’ e os seus 

praticantes destruidores da ordem pensada para Joinville (...), carecendo estes de serem 

observados, perseguidos e, sobretudo, normatizados pelo poder público”31. 

 

Figura 22 – Imagem publicitária da campanha “Sua cidade é sua casa” desenvolvida pela agência D/Araújo 

Comunicação. 

 

 

Fonte: Arte desenvolvida por Daniel Araújo. Disponível em: <http://daraujo.com/portfolio/prefeitura-de-joinville-

depredacao/>. Acesso em: 11 out. 2016. 

 

Alusões a duas modalidades de anúncios publicitários veiculados no Brasil podem 

sugerir interpretações sobre a intertextualidade acionada na campanha contra o “vandalismo” 

em Joinville. Em primeiro lugar, é preciso notar que, se deixarmos em suspenso por um instante 

a nossa atenção direcionada à imagem das marcas deixadas por depredações e pichações, 

facilmente poderíamos associar a campanha publicitária a um comercial de margarina. Como 

explicou Marcos Dhotta, “há mais de 50 anos que as propagandas e os comerciais de margarina 

                                                           
29 Peças publicitárias da campanha contra o vandalismo em Joinville disponíveis em: <http://daraujo.com/ 

campanha-contra-a-depredacao-em-joinville/>. Acesso em: 12 out. 2016. 
30 MIRA, Thaís Moreira de. Prefeitura de Joinville lança duas campanhas educativas nesta segunda. Notícias do 

Dia, Joinville, 15 set. 2014. Disponível em: <http://ndonline.com.br/joinville/noticias/campanha-contra-

abandono-e-maus-tratos-de-caes-e-gatos-comeca-nesta-segunda>. Acesso em: 12 out. 2016. 
31 RODRIGUES, Bruno Ramos. O encontro das ruas pelos muros da cidade de Joinville (2006-2013). 

Florianópolis, 2016. Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade 

do Estado de Santa Catarina. p. 175. 
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encantam, assustam, deprimem, seduzem, cativam e povoam o imaginário das famílias ditas 

‘normais’. E o mais interessante é que o panorama familiar apresentado nos comerciais nunca 

muda”. Por mais que novos arranjos familiares já tenham sido juridicamente reconhecidos no 

Brasil, quase sempre é a imagem de uma família nuclear, heterossexual e chefiada pela figura 

do pai que é encenada à mesa do café da manhã. E o cenário permanece pouco modificado ao 

longo do tempo: “Um lindo dia de sol adentrando na janela de uma linda casa, com cortinas 

brancas esvoaçantes, pássaros em silvo e flores campestres que avivam o lindo cenário”. Para 

ele, “esses comerciais mostram um modelo ‘idealizado’ de família totalmente fora da realidade, 

pelo menos para alguns milhões de brasileiros” 32. Como lembrou o publicitário Jairo de Paula 

Ataide, a publicidade “tenta se fazer entender da forma mais objetiva possível, e isso faz com 

que constantemente caia em reducionismos, reforce preconceitos e uma visão conservadora da 

sociedade”33. No que se refere às imaginações da vida familiar, à exceção de propagandas 

educativas voltadas a chamar a atenção para a importância de denunciar situações de violências 

e abusos que abalam o convívio doméstico, “os ambientes familiares mais vistos na publicidade 

são lugares de pura alegria, contentamento e autorrealização. É a imagem da família, tida 

culturalmente como local de segurança e felicidade”34. 

Ao encenar a intimidade do convívio familiar no ambiente doméstico, a imaginação da 

campanha contra o “vandalismo” em Joinville elegeu um modelo de família como típico e ideal, 

desconsiderando a realidade diversa da cidade35. Além do mais, se o slogan da campanha 

equipara vida privada na casa e vida pública na cidade, como se a cidade fosse um espaço 

plenamente domesticável, sugere também a interpretação de que a população de Joinville seria 

como uma grande família, em conformidade com os padrões idealizados. Qualquer maneira de 

viver à margem dessa imagem típica e ideal seria uma indesejada invasão através das fronteiras 

de um espaço de convívio seguro, feliz e pacífico, o que ameaçaria fazer ruir as bases morais 

                                                           
32 DHOTTA, Marcos. A família comercial de margarina! Uma família perfeita que não derrete nunca. 2010. 

Disponível em: <http://carissimascatrevagens.blogspot.com.br/2010/10/familia-comercial-de-margarina-

uma.html>. Acesso em: 23 out. 2016. 
33 ATAIDE, Jairo de Paula. Feliz como em propaganda de margarina: as representações da família brasileira 

na publicidade. Brasília, 2013. Monografia (Bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade 

e Propaganda), Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília. p. 37. 
34 Ibid., p. 65 
35 A historiadora Sara Simas, em obra fruto de sua pesquisa de mestrado, apresentou a história de vida de famílias 

pobres de Joinville chefiadas por mulheres, bem como as políticas públicas voltadas à assistência social na cidade. 

Como disse, depara-se com realidades muito diversas quando o olhar é deslocado à vida cotidiana em bairros 

periféricos: “As vivências e histórias conhecidas mediante as fontes desta pesquisa propiciaram a aproximação do 

cotidiano das famílias dos bairros populares urbanos, especialmente daquelas chefiadas por mulheres de tal grupo 

social. Com base nos relatos dessas chefes de família, foi possível por alguns momentos conhecer diversas cidades 

imaginárias: a cidade da decepção, da acolhida, da solidariedade, da injustiça social, palco das mais variadas 

experiências... Todas dentro da mesma cidade real”. In: SIMAS, Sara. “Sou o pai e sou a mãe”: mulheres chefes 

de família em Joinville/SC (1980-2009). Joinville: Univille, 2011. p. 60. 
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da vida social. O imperativo do slogan da campanha publicitária – “Não deixe que destruam o 

lugar onde você vive” – diz àqueles que se identificam ou que desejam se identificar com a 

imagem idealizada para serem vigilantes frente a tudo e a todos que possam abalar o presumido 

sentimento de comunhão familiar no espaço público domesticado. Ao indicar que os sujeitos 

ameaçadores, indeterminados pelo verbo na terceira pessoa do plural, e o sujeito ameaçado, a 

quem é dirigido o imperativo da mensagem, não convivem na mesma “casa”, o slogan desloca 

o “vandalismo” e os “vândalos” aos confins da cidade (para fora da casa). E aí reside uma das 

faces perversas da campanha: os “vândalos” são associados às imagens de jovens que se supõe 

“desajustados” para a vida em comum, jovens pobres que não disporiam do aconchego de uma 

típica família de comercial de margarina. Por isso, são tidos como intrusos que, sorrateiramente, 

invadem as fronteiras seguras da casa/cidade, corrompendo a imagem típica e ideal de um lar 

seguro e feliz. São estranhos que, vindos de fora, passaram a perturbar a “normalidade”. Ainda, 

pela forma como são representados na campanha, os “vândalos” são sujeitos encobertos, sem 

rosto e sem identidade, enquanto o “vandalismo” é apenas brutalidade sem qualquer sentido. 

Posição avessa ocupa o estereótipo do “bom filho”, que, ao tomar parte do convívio familiar 

diário à mesa do café da manhã, é educado para se ajustar à vida social e para respeitar valores 

considerados importantes, a começar pelo asseio com o lugar onde vive, ou seja, a casa e a 

cidade, como se esta fosse apenas a extensão daquela36. 

Outra referência publicitária pode ser evocada: anúncios publicitários de condomínios 

fechados, enclaves urbanos edificados para servir de moradia a famílias de classe média e alta. 

Conforme a socióloga Teresa Pires do Rio Caldeira, se o objetivo principal de uma propaganda 

é seduzir, acionando as sensibilidades e fantasias dos potenciais consumidores, a análise de 

anúncios de condomínios dá a ver “como as classes altas constroem seu lugar na sociedade e a 

sua visão do tipo de residência onde ‘a vida seria possível’ para elas”37. Enquanto que as classes 

                                                           
36 A dicotomia entre os estereótipos do “jovem marginal” e do “bom filho” persiste no senso-comum e, em algumas 

situações acaba sendo reforçada em discursos acadêmicos. Essa posição é assumida por Euler Renato Westphal, 

teólogo e docente do Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade da Universidade da Região de Joinville, 

segundo o qual: “A ausência de valores e de referências e o vazio de sentido são preenchidos por atitudes 

autodestruidoras por parte de muitos jovens. Há um nexo causal entre a ausência da figura paterna nos 

relacionamentos familiares e os filhos dependentes de substâncias psicoativas. Vários teóricos constatam que a 

cultura pós-moderna está sendo desafiada a retomar a discussão em torno de valores éticos agregadores. Isso é 

necessário porque estão sendo priorizadas as promessas de desenvolvimento e de progresso – bens materiais –, 

sem, contudo, priorizar os bens imateriais, como valores, família e vínculos sociais. Assim, tem-se uma cultura do 

ter em detrimento do ser, que não consegue estabelecer relações de sentido com os bens materiais e tangíveis. A 

partir disso, explica-se, pelo menos em parte, a destruição de patrimônios históricos e culturais, a exemplo das 

pichações e da destruição das mais variadas expressões de bens culturais”. In: WESTPHAL, Euler Renato. A pós-

modernidade e as verdades universais: a desconstrução dos vínculos e a descoberta da alteridade. In: LAMAS, 

Nadja de Carvalho; MORAES, Taiza Mara Rauen. (Pro)Posições Culturais. Joinville: Univille, 2010. p. 13. 
37 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: 

Editora 34, 2000. p. 264. 
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populares realizam o desejo da residência própria com casas autoconstruídas, às quais envidam 

esforços por um longo período da vida, às classes médias e altas são oferecidas casas prontas, 

planejadas de modo a atender requisitos que se imaginam ideais para viver bem. É a estas que 

os anúncios publicitários de condomínios são dirigidos. Para a autora, “os anúncios apresentam 

a imagem de ilhas para as quais se pode retornar todos os dias para escapar da cidade e para 

encontrar um mundo exclusivo de prazer entre iguais”38. Promessas de segurança total, de maior 

aproximação com a natureza e de ter ao dispor serviços diversos para contemplar quase todas 

as necessidades, nutrem-se da fantasia de um isolamento frente ao caos urbano, da possibilidade 

de evitar ao máximo o convívio diário com estranhos na cidade. Em alguns casos, os anúncios 

chegam a prometer um retorno ao passado, como se houvesse a possibilidade de reabilitar no 

presente um modo de vida urbano que acabou corrompido com o passar dos anos. 

Ao olhar novamente a imagem da campanha contra o vandalismo em Joinville, pode 

despertar atenção a paisagem idílica que se dá a ver pela janela, um paraíso perdido na 

“natureza” e afastado do caos da vida urbana. Em anúncios de condomínios fechados, aquilo 

que é possível avistar de dentro da casa é um valor agregado ao bem oferecido ao consumo. 

Quanto maior o isolamento em relação à balbúrdia da cidade e quanto maior a proteção contra 

o convívio com estranhos, maior será o poder de persuasão da promessa de que é possível viver 

no “paraíso”, um paraíso artificial construído para ricos. Assim, ganha força o desejo de retomar 

a imaginação da pequena aldeia, um lugar onde todos os moradores se conheceriam, onde seria 

possível confiar plenamente nos laços de sociabilidade entre eles e, ainda, onde se poderia, 

eventualmente, contar com a solidariedade alheia. Os diferentes, que circulam cotidianamente 

pelas ruas das grandes cidades, devem ficar à distância, a não ser quando recrutados para prestar 

serviços aos residentes. Ora, ao tomar a cidade como uma casa, a campanha contra o vandalismo 

em Joinville transfere para a totalidade do espaço urbano a fantasia de reabilitar a vida comum 

na pequena aldeia, como se fosse possível e viável transformar não apenas os espaços da vida 

íntima e doméstica, mas também os espaços de uso e convívio público em enclaves fortificados. 

No limite, a própria cidade é imaginada como uma fortaleza onde se poderia viver com plena 

segurança. Desse modo, acredita-se que uma boa vida exigiria o esforço para afastar os riscos 

que ameaçam solapar a vida na cidade, mantendo-os do lado de fora, onde vivem os estranhos.  

Aqui, novamente, faz-se necessário retomar a interpretação do imperativo do slogan da 

campanha. É importante observar que a frase estampada em cartazes e outdoors não diz “Não 

destrua o lugar onde você vive”, que significaria a intenção de transferir ao destinatário da 

                                                           
38 CALDEIRA, 2000, p. 265. 
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mensagem uma tomada de consciência sobre a necessidade de cuidar da própria casa/cidade. 

Mas, por um desvio de finalidade, diz “Não deixe que destruam o lugar onde você vive”. Sugere, 

então, que caberia a esse destinatário disciplinar-se para garantir a vigilância contra ameaças de 

um “outro” indeterminado, que, ao vir de fora, poderia destruir a ordem material e simbólica da 

casa/cidade, lugar destinado apenas ao convívio daqueles capazes de se identificarem – e agirem 

condizentemente – com a posição de “estabelecidos”. Portanto, a campanha conclama a cerrar 

fronteiras e pôr ordem na casa/cidade. Os “vândalos” seriam os “outros” que, se mantidos à 

distância, permitiriam ordenar bem o funcionamento de uma casa/cidade sob os cuidados de 

sujeitos que sabem como agir para cumprir com o dever de respeitar o lugar onde vivem.  

Por mais inusitada que possa parecer a comparação, as mobilizações para enclausurar 

determinados espaços públicos de Joinville, com o objetivo de impor barreiras à livre circulação 

de pessoas, sinalizam que a lógica dos condomínios fechados tem pautado iniciativas do poder 

público municipal. Recentemente, debates foram travados na cidade sobre a possibilidade de 

cercar o jardim que envolve a casa que serve de sede ao Museu de Arte de Joinville, limitando, 

assim, o acesso ao bem público. Ainda que, por ora, a ideia tenha sido descartada pela Prefeitura 

de Joinville, as argumentações contra e a favor do cercamento do jardim do Museu mostram 

que o que está em questão é a presença, incômoda para alguns, de jovens que, de uns anos para 

cá, passaram a ocupar reiteradamente o lugar como um espaço propício a encontros, lazeres e 

diversões. De um lado, manifestações de preocupação por parte de gestores de órgãos públicos 

com a proteção da integridade física da sede do Museu, que é patrimônio cultural tombado pelo 

governo do Estado de Santa Catarina39. De outro, críticas daqueles que interpretam a iniciativa 

como um modo de repelir a presença de “estranhos” no jardim do museu, e, assim, promover 

uma forma dissimulada de “higienização social”. 

Uma reportagem do jornalista Rubens Herbst, publicada em 25 de março de 2017 no 

jornal A Notícia, deu ênfase às sociabilidades juvenis que tomaram o jardim do Museu de Arte 

de Joinville como ponto de encontro na cidade, algo que, para ele, se mostrava positivo: “A 

falta de parques e o excesso de concreto nas praças de Joinville estão produzindo um fenômeno 

interessante e louvável, testemunhado com frequência cada vez maior: o reencontro da 

população com os jardins do Museu de Arte de Joinville”. Como destacou, a vitalidade do lugar 

não mais depende apenas de ações promovidas pelo próprio Museu, já que “ao redor da 

                                                           
39 Edificação onde viveu Ottokar Doerffel (1818-1906), político de origem alemã que atuou em Joinville na 

segunda metade do século XIX, tombada pelo Fundação Catarinense de Cultura, conforme Decreto n. 3461, 23 de 

novembro de 2001. Em minha dissertação de mestrado, discuti as disputas simbólicas em torno da praça em frente 

ao Museu de Arte de Joinville, onde, em 2001, foi inaugurado um monumento destinado a comemorar a presença 

de imigrantes suíços na história de Joinville. Cf. MACHADO, 2009. 
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lagoinha, entre bancos e obras de arte, no frescor da grama, o joinvilense percebeu que tem um 

oásis verde (e de valor histórico) no centro do caos urbano para encontrar a si e ao outro, seja 

sossegando o passo, seja batendo tambores”. Algumas ações foram apontadas pelo jornalista, a 

exemplo das “despretensiosas reuniões marcadas pelas redes sociais que se espalham como 

fogo no mato”, envolvendo encontros entre pessoas LGBT, como no “Luau da Diversidade”, 

ou os grupos de batucada que se reúnem ali para seguir em direção ao centro da cidade, como 

ocorreu no carnaval de 2017 por iniciativa dos grupos de maracatu Morro do Ouro e Tambor 

de Maryias. Além desses encontros, o jornalista lembrou ações que deixaram de ocorrer no 

local, como o “MAJ Sounds”, evento de música eletrônica transferido para o pátio do Mercado 

Público Municipal devido à proximidade do Museu a residências, e as reuniões de um grupo de 

tai chi chuan que costumava utilizar parte do jardim aos sábados pela manhã. Embora diga 

reconhecer a relevância de tais ações, o secretário de comunicação da Prefeitura de Joinville, 

Marco Aurélio Braga, manifestou preocupação com a preservação do patrimônio. Como citado 

na reportagem, para o secretário “as pessoas têm mais é que ocupar os espaços públicos. Nossa 

preocupação é com o patrimônio, com a casa em si. Em alguns eventos há consumo de bebida 

alcoólica e, em certos casos, depredação”40.  

Já outra reportagem da jornalista Gabriela Florêncio, também publicada no jornal A 

Notícia, em 9 de novembro de 2017, assume um tom menos otimista sobre o uso público do 

jardim do Museu. Como relatou, “nos últimos meses, o museu começou a ser ocupado também 

por usuário e traficantes de drogas, gerando insatisfação dos vizinhos e do poder público”. Isso 

estaria suscitando constantes reclamações de moradores e de servidores que atuam no Museu a 

respeito da segurança no local. Tal situação de insegurança foi corroborada por um relatório da 

Prefeitura de Joinville citado na reportagem, que dá conta de 76 ocorrências, desde 2016, 

envolvendo ações de depredação do patrimônio, consumo e tráfico de drogas ilícitas, disputas 

de gangues, além de um caso de tentativa de estupro. Segundo a jornalista, “a maioria dos 

registros envolve adolescentes e jovens”. Além do mais, a situação teria se agravado com a 

ocupação de um motel desativado nas proximidades, que virou “abrigo para moradores em 

situação de rua e dependentes químicos”. Para o secretário de turismo e cultura do município, 

Raulino Esbiteskoski, tal sensação de insegurança estaria afastando visitantes frequentes: “As 

pessoas que frequentavam aqui estão se afastando de nós, como poder público, não temos a 

intenção de fechar, cercar, mas temos que tomar algumas providências”. Um morador da 

                                                           
40 HERBST, Rubens. Jardim do MAJ volta a ser ponto de encontro em Joinville. A Notícia, Joinville, 25 mar. 

2017. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/anexo/noticia/2017/03/jardim-do-

maj-volta-a-ser-ponto-de-encontro-em-joinville-9756658.html>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
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vizinhança do Museu, mencionado na reportagem, teria dito que “a melhor saída para o local 

seria o cercamento do jardim, com horários para abertura e fechamento”, pois isso poderia trazer 

“mais segurança aos vizinhos e frequentadores do local, fazendo com que os usuários de drogas 

e traficantes se mantivessem longe”41.  

No mesmo dia, foi exibida uma reportagem sobre a situação do Museu de Arte de 

Joinville no programa Jornal do Almoço, telejornal do canal NSC TV (Nossa Santa Catarina 

TV), afiliado à Rede Globo de Televisão. Para apresentar o posicionamento oficial da Prefeitura 

de Joinville, a reportagem mostrou um trecho da entrevista realizada com o chefe da pasta de 

cultura e turismo no município. Em sua fala, Raulino Esbiteskoski disse que o lugar sofre com 

“ocupação de tráfico de drogas” e com a “influência de pessoas que vêm de fora” e que tudo 

isso “afastou as ‘pessoas de bem’ que estavam frequentando o MAJ [Museu de Arte de 

Joinville]”. Para ele, a solução seria “nós ocuparmos a praça com ações nossas, ações de cultura, 

ações que realmente as ‘pessoas de bem’ possam participar, essa é a nossa finalidade, que 

iremos iniciar imediatamente”42. O pronome “nós” a que se refere o secretário assume um duplo 

sentido. Primeiro, significa “nós, a Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville”, insinuando 

que o espaço deveria passar a ser ocupado mais frequentemente com ações oficiais, promovidas 

pelo poder público, e não apenas pelas “despretensiosas reuniões marcadas pelas redes sociais”. 

Isso traria ao lugar um uso mais “cultural” voltado a “pessoas de bem”. Daí decorre o segundo 

sentido do pronome, que poderia ser lido também como “nós, as pessoas de bem”, o “nós” de 

uma “comunidade imaginada” que se coloca do lado certo da fronteira que os separa do “mal”, 

o mal do tráfico de drogas e, ainda, o mal da influência negativa de pessoas que vêm de fora.  

Como alertou o jornalista Rogério Galindo, em texto publicado no jornal Gazeta do 

Povo, a expressão “pessoas de bem” é um recurso retórico costumeiramente utilizado por 

grupos de conservadores e de direita que “pretendem se adonar das virtudes”. Para ele, essa 

expressão diz mais sobre quem a utiliza do que sobre a quem se dirige, já que “só quem se acha 

‘de bem’ fala o tempo todo nas ‘pessoas de bem’”. Contudo, é de se supor que ninguém em sã 

consciência seria capaz de não se considerar uma pessoa “do bem”. Inclusive, como lembrou o 

jornalista, “os piores ditadores do mundo (todos?) achavam que estavam agindo em nome de 

uma boa obra”. Caberia, então, questionar: “Quem define quais são essas pessoas? Quem define 

                                                           
41 FLORÊNCIO, Gabriela. Cidade busca soluções para segurança na área do Museu de Arte de Joinville. A 

Notícia, Joinville, 9 nov. 2017. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2017/11/ 

cidade-busca-solucoes-para-seguranca-na-area-do-museu-de-arte-de-joinville-9991676.html>. Acesso em: 26 

nov. 2017. 
42 SEGURANÇA vai ser reforçada no Museu de Arte de Joinville. Jornal do Almoço, NSC TV, Florianópolis, 9 

nov. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/seguranca-vai-ser-

reforcada-no-museu-de-arte-de-joinville/6277794/>. Acesso em: 26 nov. 2017.  
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o próprio critério?”. Na opinião dele, “pessoas de bem seriam aquelas que concordam em definir 

que aqueles que pensam diferente delas são ‘do mal’”. E a perversidade dessa retórica está no 

fato de que, nos dias atuais, “há pessoas de bem defendendo a morte dos outros. Defendendo 

chacinas. Defendendo que nem todos devem ter acesso a direitos humanos – recusando a 

própria ideia de direitos humanos. Há pessoas do bem que desejam que voltemos à barbárie”. 

Além disso, “há pessoas de bem que odeiam quem tenta ser feliz – só porque busca a felicidade 

com uma sexualidade com a qual as pessoas de bem não concordam. Há pessoas de bem que 

acham que quem é diferente, vive do modo diferente, precisa ter menos direitos”43. 

Embora não se coloque aqui em descrédito a realidade da insegurança no jardim do 

Museu de Arte de Joinville, realidade que, aliás, não destoa muito de outros lugares públicos 

da cidade, faz-se necessário apontar questionamentos sobre as soluções propostas ao problema. 

Algumas dessas soluções, especialmente a sugestão por ora descartada de cercar o jardim do 

museu, manifestam a vontade de enclausurar o espaço público contra a ameaça de um “mal” 

que vem “de fora”, a ameaça de ser surpreendido pela presença perturbadora de “estranhos”.  

No blog Chuva Ácida, algumas críticas foram apresentadas. A jornalista e fotógrafa 

Jéssica Michels, em seu texto publicado em 27 de janeiro de 2017, buscou abrir um debate 

sobre o acesso da população jovem aos espaços públicos de Joinville, parcela da população a 

qual ela se sentia parte. Para ela, a ideia de cercar o jardim do Museu de Arte de Joinville 

significaria “mais uma catraca para a juventude”, fazendo alusão à bandeira de luta do 

Movimento Passe Livre contra os empecilhos que se interpõem à livre mobilidade urbana em 

transporte público. Na opinião dela: “A juventude não tem espaços. A juventude não tem 

acessos. A juventude vem sofrendo um cerceamento constante. Não tem esporte, lazer, cultura 

acessíveis em todos os bairros. E depois, temos que suportar as duras críticas sobre a 

marginalidade e a vulnerabilidade”44.  Por sua vez, o paisagista Jordi Castan, em 25 de setembro 

de 2017, desferiu a crítica de que “em Joinville os problemas se gradeiam. Não se resolvem, só 

se escondem. Em lugar de buscar soluções, o caminho escolhido é o de colocar grades”. 

Lembrou que o Museu de Arte de Joinville é “um dos poucos espaços verdes abertos à 

população” e que, agora, “corre o risco de ser gradeado”, ação que contaria “com a anuência de 

parte da sociedade que mora atrás de grades e muros”. A seu ver, o problema de segurança no 

                                                           
43 GALINDO, Rogério. Por que você deve se proteger das “pessoas de bem”? Há bons motivos. Gazeta do Povo, 

Curitiba, 9 jan. 2017. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/por-que-voce-deve-se-

proteger-das-pessoas-de-bem-ha-bons-motivos/?doing_wp_cron=1511805283.9797649383544921875000>. 

Aceso em: 27 nov. 2017. 
44 MICHELS, Jéssica. Uma nova catraca para a juventude. Chuva Ácida, 25 jan. 2017. Disponível em: 

<http://www.chuvaacida.info/2017/01/uma-nova-catraca-para-juventude.html>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
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museu não deveria “ser tratado só a partir de uma abordagem repressiva e truculenta. Porque 

gradear um espaço público como aquele é cercear o direito de uso de um dos poucos espaços 

públicos que a sociedade utiliza”45. No dia 23 de outubro do mesmo ano, ele retomou a questão, 

alertando para o fato de que “não é possível aplicar em toda Joinville a lógica que o cidadão 

individual aplica na sua residência”. Há de se ter em conta que não é factível a vontade de 

“gradear todos os espaços públicos, porque os espaços públicos devem ser geridos de forma 

democrática. E, claro, devem estar abertos a todos. Esta é a obrigação e responsabilidade do 

poder público”46. 

Nesse debate, surge outro ponto que merece atenção: o fato de que a vontade de pôr 

ordem na casa/cidade, que implica a exclusão de sujeitos não enquadrados na definição de 

“pessoas de bem”, é movida por uma certa compulsão por “limpeza”47. Ao observar mais uma 

vez a imagem da campanha contra o vandalismo em Joinville, notaremos que aquilo que 

perturba o nosso olhar são as coisas fora do lugar, a presença incômoda de objetos quebrados 

ou “sujados” pela ação de “vândalos”. Portanto, há na casa/cidade uma “impureza” que ameaça 

a ordem social, o que exige o envolvimento de seus habitantes na “purificação” do ambiente. 

Para a antropóloga Mary Douglas, “sujeira é, essencialmente, desordem”. Percebida 

como uma mácula que atenta contra a pureza de coisas e pessoas, a sujeira “existe aos olhos de 

quem a vê” e, por isso, nunca pode assumir uma forma absoluta. Nesse sentido, “a sujeira 

ofende a ordem. Eliminá-la não é um movimento negativo, mas um esforço positivo para 

organizar o ambiente”48. Como explicou a autora, entre as crenças das sociedades ocidentais 

contemporâneas e as crenças de sociedades inseridas em culturas definidas por ela como 

“primitivas”, há um abismo. Para nós, evitar a sujeira significa, por um lado, uma questão de 

higiene e de estética e, por outro, um modo de afastar tudo o que possa causar doenças. Contudo, 

das “culturas primitivas” à nossa própria cultura persiste a função simbólica das reações à 

sujeira. Afinal, “se pudermos abstrair patogenia e higiene de nossa noção de sujeira, estaremos 

diante da velha definição de sujeira como um tópico inoportuno”, o que implica “um conjunto 

de relações ordenadas e uma contravenção desta ordem”49. Portanto, a sujeira é a margem 

                                                           
45 CASTAN, Jordi. Higienização em Joinville: a incompetência não se cerca com grades. Chuva Ácida, Joinville, 

25 set. 2017. Disponível em: <http://www.chuvaacida.info/2017/09/higienizacao-de-joinville-so.html>. Acesso 

em: 27 nov. 2017.  
46 Id. Cercar o jardim do MAJ é a solução? Chuva Ácida, Joinville, 23 out. 2017. Disponível em: 

<http://www.chuvaacida.info/2017/10/cercar-o-jardim-do-maj-e-solucao.html>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
47 É preciso lembrar que o lixo e a sujeira que restam dos encontros juvenis é um dos argumentos utilizados para 

fundamentar a necessidade de cercar o jardim do Museu de Arte de Joinville. Os usuários, por sua vez, contra-

argumentam que o poder público não coloca ao dispor da população quantidade razoável de lixeiras e sanitários. 

Cf. MICHELS, 2017. 
48 DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 12. 
49 Ibid., p. 50. 



273 

 

indesejável de um sistema de classificação que delimita a cada coisa e a cada pessoa um nome 

e um lugar próprio, é uma anomalia que ameaça o funcionamento da sociedade. 

Assim que assumiu a gestão da Prefeitura de Joinville, em 2013, o governo do prefeito 

Udo Döhler (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB) iniciou um movimento 

de “depuração” dos espaços públicos de cultura do município, com ações que envolveram 

pintura de fachadas, corte de árvores, dentre outras ações de limpeza e reparo. Algumas 

edificações, a exemplo da casa que abriga a sede do Museu de Arte de Joinville, passaram por 

obras de restauro e conservação com vistas a liberá-las ao acesso público50. O ato simbólico 

dessa vontade de depuração foi a lavação do monumento “A Barca”, que ocorreu já no primeiro 

mês de governo dessa nova gestão. Para compreender a força simbólica do ato é preciso lembrar 

que o monumento, projetado pelo designer César Dobner e inaugurado em março de 2001, fez 

parte do ritual em comemoração ao sesquicentenário da cidade, evento promovido pela 

Prefeitura de Joinville e organizado pelo Instituto Joinville 150 Anos, presidido na época por 

Udo Döhler, empresário que então ocupava a posição de cônsul honorário da Alemanha. 

 

Figura 23 – Trabalhador atuando na limpeza do monumento A Barca. 

 

 

Fonte: Fotografia de Jaksson Zanco. In: PREFEITURA DE JOINVILLE, 2013. 

                                                           
50 Em setembro de 2011, a casa que abriga o Museu de Arte de Joinville foi interditada pela Vigilância Sanitária 

de Joinville, que constatou danos na cobertura da edificação que poderiam expor o público do Museu a uma 

situação de risco. Em 2014, após obras de restauro que se valeram de projetos executivos elaborados por técnicos 

da Coordenação de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Joinville e de recursos captados ainda na gestão 

anterior da Prefeitura de Joinville, a edificação foi reaberta ao público. Sobre a interdição da sede do Museu de 

Arte de Joinville e de outras unidades de cultura do município, ver: A MAIORIA dos museus e espaços culturais 

de Joinville está há mais de dois anos interditada. Notícias do Dia, 4 mai. 2013. Disponível em: 

<https://ndonline.com.br/joinville/plural/a-maioria-dos-museus-e-espacos-culturais-de-joinville-esta-ha-mais-de-

dois-anos-interditada>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
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As imagens divulgadas na página oficial da Prefeitura de Joinville na internet mostraram 

trabalhadores retirando ervas daninhas do jardim que envolve o monumento, enquanto outro 

trabalhador, içado por um guindaste, executava a lavação com o uso de uma lavadora de alta 

pressão (figura 23). A escolha da técnica abrasiva de limpeza evidencia que o monumento, por 

ser ainda recente na história de Joinville, não é reconhecido como um bem que demandaria 

cuidados mais minuciosos e delicados em sua conservação. Segundo Romualdo França, à época 

Secretário de Infraestrutura Urbana do município, a exemplo do que ocorreu no monumento “A 

Barca”, ações de limpeza e manutenção se estenderiam a outras “obras de arte”, bem como a 

“pontes, passarelas e demais equipamentos de responsabilidade do poder público”51. 

Em comparação com a lavação ritual do Monumento ao Imigrante, reiterada desde 2010 

durante as comemorações da Semana da Consciência Negra de Joinville52, aqui estamos diante 

de outro tipo de ritual de purificação. É um ritual que visa a deixar a “casa/cidade” mais bonita 

e bem apresentável às visitas. Trata-se, também, de ação com vistas a afastar os males que 

poderiam ser causados se o espaço urbano permanecesse com aspecto sujo e malcuidado, o que 

daria a má impressão de “desordem”. Há aqui uma espécie de reinvenção brasileira da teoria 

criminológica estadunidense das “janelas quebradas”53, teoria segundo a qual a persistência de 

desordens visíveis no ambiente de convívio na cidade poderia dar azo a “comportamentos 

desordeiros”. Conforme os autores dessa teoria, os criminólogos George L. Kelling e Catherine 

Coles, que, para além do campo teórico, sugeriram um novo modelo de prática policial na 

repressão de delitos, seria necessário implementar medidas menos tolerantes para com as 

condutas desordeiras, com vistas a restaurar a ordem na cidade e, assim, aplacar o temor que 

perturba a vida dos cidadãos54. Desordem, para eles, seria “o comportamento incivilizado, 

grosseiro e ameaçador, que perturba a vida, em especial a vida urbana”, tendo em vista que “a 

                                                           
51 PREFEITURA DE JOINVILLE. Seinfra realiza manutenção no monumento “A Barca”. Prefeitura de 

Joinville, Joinville, 24 jan. 2013. Disponível em: <https://wwwold.joinville.sc.gov.br/noticia/3578-Seinfra+ 

realiza+manuten%C3%A7%C3%A3o+no+monumento+%22A+Barca% 22.html>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
52 Conforme discutido no primeiro capítulo deste trabalho. 
53 Em 1996, os criminólogos George L. Kelling e Catherine Coles publicaram a obra que retomava a teoria das 

“janelas quebradas”, apresentada pela primeira vez em 1982 em artigo de James Q. Wilson e George L. Kelling. 

A ideia inicial da teoria era a de que um ambiente malcuidado, onde, por exemplo, não houvesse preocupação em 

reparar janelas quebradas, seria um estímulo para que a comunidade que vive nesse ambiente se sinta no direito 

de quebrar outras janelas e, consequentemente, cometer delitos mais graves. Cf. KELLING, George L.; COLES, 

Catherine M. No más ventanas rotas: cómo restaurar el orden y reducir la delincuencia en nuestras comunidades. 

Ciudad de México: Instituto Cultural Ludwig von Mises, 2001.       
54 Na obra, exemplificaram condutas “desordeiras”: “mendicância agressiva, prostituição nas ruas, embriaguez e 

consumo de álcool na via pública, conduta ameaçadora, assédio, obstrução das ruas e espaços públicos, vandalismo 

e graffiti, urinar e defecar na via pública, venda ambulante sem licença, limpeza de para-brisas sem consentimento 

e outras atividades similares”. Tais atos, embora menores frente a delitos graves, como assassinatos e assaltos, 

mereceriam intervenção policial e devida punição. In: Ibid., p. 50. Tradução minha. 
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vida urbana se caracteriza pela presença de muitos estranhos e, em tais circunstâncias, os 

cidadãos necessitam ter níveis mínimos de ordem”55.  

Em Joinville, com o objetivo de prevenir e coibir comportamentos “desordeiros”, foi 

criada, ainda em 2013, a Guarda Municipal. Conforme o inciso I da Lei Complementar nº 397, 

de 19 de dezembro de 2013, compete à Guarda Municipal, dentre outras atribuições, “proteger 

os bens, serviços e instalações do Município, prevenindo a ocorrência de atos ilícitos, danos, 

vandalismos e sinistros contra os mesmos, através do patrulhamento ostensivo e preventivo”. 

É interessante notar que, ao atribuir aos agentes da Guarda Municipal o dever de proteger a 

ordem na cidade, o ato legislativo também normatizou uma disciplina para os cuidados de si 

que deveria ser seguida pelos servidores efetivados na função. A estes caberia a obrigação de 

apresentar-se ao trabalho “asseado, barbeado e com cabelos e bigodes aparados, vedado o uso 

de barba e cavanhaque”56. Com o regulamento disposto no Decreto Municipal nº 23.720, de 2 

de fevereiro de 2015, outros cuidados foram prescritos: “apresentar-se com o uniforme 

completo, limpo, sem manchas e bem passado”; “comparecer ao serviço asseado, alinhado, 

barbeado e com cabelo curto ou, se mulher, com o cabelo preso”; “zelar pela conservação e 

limpeza do uniforme e demais peças, bem como manter o brilho dos metais e o polimento dos 

calçados”; “usar a cobertura (boné) em locais descobertos”, dentre outros. Além disso, o decreto 

regulamentou o uso correto do uniforme e a estética do corpo e dos acessórios utilizados durante 

o trabalho, impondo proibições como: “cortar o cabelo do tipo ‘topete’, ‘moicano’ ou utilizar o 

cabelo levantado na parte anterior da cabeça, com ou sem gel fixador”; “usar brincos, 

alargadores ou outra bijuteria nas orelhas, no caso de homem”; “usar piercing em local visível 

do corpo, bandana, faixa, lenço ou touca”; “ostentar tatuagem em local visível do corpo que 

simbolize apologia à violência ou qualquer outro assunto de natureza depreciativa que atente 

contra os princípios da Guarda Municipal”; “manter barba, usar costeleta, cavanhaque ou 

barbicha no queixo”; “usar óculos de grau ou sol, com armação que não seja na cor escura e 

preferencialmente retangular”; e “usar anéis, pulseiras e similares com cores e tamanhos que 

                                                           
55 KELLING; COLES, 2001, p. 48. Tradução minha. Críticas a essa teoria foram desenvolvidas pelos juristas 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Edward Rocha de Carvalho, os quais apontaram a tendência a naturalizar a 

ideia de ordem, que acaba por criar a separação irredutível e pouco problematizada entre “ordeiros” e “desordeiros” 

e entre “seguidores da lei” e “criminosos”. Além disso, criticaram o punitivismo exagerado e a pouca preocupação 

em como reabilitar pessoas julgadas “desordeiras”. Cf. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, 

Edward Rocha de. Teoria das janelas quebradas: e se a pedra vem de dentro? Empório do Direito, Florianópolis, 

6 mar. 2015. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/backup/teoria-das-janelas-quebradas-e-se-a-pedra-

vem-de-dentro-por-jacinto-nelson-de-miranda-coutinho-e-edward-rocha-de-carvalho/>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
56 JOINVILLE. Lei Complementar Municipal nº 397, de 19 de dezembro de 2013. Cria a Guarda Municipal e 

dá outras providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/ltcrm>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
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não combinam com o uniforme”57. Levando em conta que os agentes da Guarda Municipal, aos 

quais é atribuída uma posição de autoridade, assumem papel de exemplo a ser seguido na 

cidade, é perceptível que a busca pela ordem na vida urbana tem como princípio basilar o asseio 

e cuidado que cada sujeito deveria ter consigo, com o próprio copo e a própria aparência. Uma 

cidade limpa e organizada exigiria, antes de tudo, pessoas ordeiras dispostas a apresentar-se em 

público asseadas e bem vestidas. 

 

3.2 UMA BARCA À DERIVA: AFRONTAS (ICONO)GRÁFICAS 

 

Frente a esse contexto, é de se imaginar que as tags pichadas na face do monumento “A 

Barca”, notadas na manhã do dia 29 de junho de 2014, tenham sido interpretadas como uma 

afronta às ações que visaram a afastar a sujeira e a disciplinar os comportamentos em Joinville. 

Conforme divulgado em sua página na rede social Facebook, a Prefeitura de Joinville emitiu 

nota dizendo que “lamenta que ações como esta aconteçam em nossa cidade. Pixação (sic.)58 é 

crime! Atitudes como essa denigrem não só a imagem da cidade como a história de Joinville. 

Pedimos à população que sempre denuncie a prática”59. Trata-se, portanto, de acontecimento 

com forte potência simbólica que se fez visível em um lugar emblemático: defronte à sede da 

Prefeitura de Joinville. Assinaturas estilizadas restaram como rastros da audácia de pessoas que, 

ao descumprirem proibições legais e ao burlarem a vigilância, conseguiram sobrepor à face do 

monumento marcas de uma subversão da ordem. Como apontou o filósofo Daniel Mittmann, a 

segurança de uma cidade “pode ser posta em cheque (sic.) por alguma ação pichadora”, já que 

“o pichador deixa uma marca de tinta e um recado de insegurança”60. Os pichadores, ao 

usurparem, por um momento, territórios protegidos contra invasões de estranhos e ao deixarem 

                                                           
57 JOINVILLE. Decreto nº 23.720, de 2 de fevereiro de 2015. Regulamenta o uso de uniformes, símbolos, 

distintivos, insígnias, equipamentos obrigatórios e acessórios dos integrantes da Guarda Municipal, de acordo com 

a Lei Complementar nº 397 de 19 de dezembro de 2013 do município de Joinville e dá outras providências. 

Disponível em: <http://leismunicipa.is/uigla>. Acesso em: 2 dez. 2017. 
58 Possivelmente por mero descuido ortográfico, a palavra pichação aparece redigida na nota com a letra “x”, em 

substituição ao “ch”. Porém, é importante lembrar aqui que pixação diz respeito ao tipo de pichação praticada 

inicialmente em São Paulo, onde o neografismo foi adotado por aqueles que se autodenominam pixadores. De 

acordo com Daniel Mittmann, “podemos entender a pichação de forma genérica como toda e qualquer grafia 

aplicada de maneira não autorizada nos mais variados espaços públicos. Mas, dentro deste amplo espectro de 

pichações (letras, palavras, frases, desenhos, signos diversos), encontramos uma espécie particular de pichação, a 

qual, para diferenciar-se das demais maneiras de escrita não autorizada, os próprios ‘pixadores’ adotaram a grafia 

de ‘pixação’”. Já no Rio de Janeiro, “os escritores urbanos chamam a pichação de Xarpi (anagrama de trás para 

frente da palavra pixar) para diferenciar-se de outras formas de manifestações escritas em muros e paredes”. In: 

MITTMANN, Daniel. O sujeito-pixador: tensões acerca da prática da pichação paulista. Rio de Janeiro: 

Multifoco, 2013. p. 51-52. 
59 Nota divulgada na página da Prefeitura de Joinville no Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/ 

prefeituradejoinville/posts/626193040813095>. Acesso em: 4 dez. 2017. 
60 MITTMANN, Op. cit., p. 69. 
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sinais visíveis de que ali estiveram, escancaram as fragilidades de sistemas de segurança e 

controle que interpõem barreiras ao convívio urbano. Como disse o autor, “a cidade fecha-se, 

ou tenta fechar-se, mas o pichador – o sujeito da quebrada, o morador da periferia da cidade, 

das suas bordas – pelo seu caminhar, burlando uma série de regras, chega ao centro ou às 

centralidades da cidade e deixa sua marca, seu ‘pixo’, sua tag”61. 

Porém, o acontecimento não foi tomado apenas como afronta à imagem de uma cidade 

que corresponderia aos anseios de limpeza e segurança, mas, sobretudo, como afronta à própria 

história de Joinville. Protegidos no anonimato, alguns pichadores ousaram macular uma história 

metonimicamente inscrita na face do monumento de concreto, um ataque àquilo que um dia se 

acreditou ser a representação plena e autêntica da “identidade” da cidade. Elementos estranhos 

e perturbadores foram sobrepostos à narrativa visual que demarcou no espaço e perenizou no 

tempo símbolos eleitos como “típicos” de Joinville: carroças, bicicletas, orquídeas, chaminés, 

casas enxaimel, palmeiras, bailarinos, dentre outros. Para os historiadores Bruno Strohmeyer 

Marques e Ilanil Coelho, a pichação, ao tomar para si o lugar próprio do monumento, inseriu 

“os habitantes marginalizados no cenário que enaltece a presença ausente dos pioneiros da 

cidade”. Assim, “o ato de pichar torna-se uma reivindicação do espaço, brinca com a proposta 

do monumento, insere em seu contexto aquele que deveria ter se submetido à ordem de 

transmissão dos lugares de memória instituídos durante as festividades do sesquicentenário”62. 

Como vestígio do evento pretérito, um folder distribuído em razão da entrega solene do 

monumento à cidade permite aproximações, ainda que parciais e indiretas, das intenções e 

desejos daqueles que capitanearam o artifício que deu materialidade ao marco comemorativo 

do Sesquicentenário de Joinville. Como esclareceu César Dobner, autor da obra, o monumento 

foi inspirado em narrativas a respeito do acontecimento tido como a “origem” da cidade: 

“Busquei nas raízes da minha cidade o desembarque dos primeiros Colonizadores, vindos da 

Alemanha na barca Colon. Estilizando suas formas e dando uma leitura contemporânea surgiu 

o marco do Monumento ‘A BARCA’”. Valendo-se da técnica do relevo em concreto aparente, 

buscou representar na face do monumento os “ícones históricos que mais identificaram Joinville 

nos seus 150 anos”. Ainda em suas palavras, ele teria contado com “o apoio apaixonado” do 

historiador e jornalista Apolinário Ternes para selecionar “as passagens mais importantes do 

desembarque à Joinville de 2001”. Para o prefeito da época, Luiz Henrique da Silveira, o 

monumento representaria “um olhar ao passado, ao presente e ao futuro”, pois “deixará 

                                                           
61 MITTMANN, 2013, p. 70. 
62 MARQUES, Bruno Strohmeyer; COELHO, Ilanil. Grafias urbanas: o patrimônio profanado pela pichação. 

Profanações, Mafra, v. 2, n. 1, p. 75-89, jan./jun. 2015. p. 85-86 
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registrado ‘ad perpetuan e in memorian’ a saga dos colonizadores, e aos homens e mulheres 

que, ao longo desses últimos 150 anos, construíram a nossa grandeza”. Udo Döhler, por sua 

vez, destacou a importância do monumento como um “resgate” da história: “Este é um espaço 

que marca fatos e imagens importantes da cidade, que resgata uma história de dedicação e muito 

trabalho. Inspirado na barca que trouxe os primeiros imigrantes, permite ao joinvilense navegar 

por sua própria história e revisitar suas origens”. Portanto, o monumento se exprimiria em seu 

potencial pedagógico, como “uma forma ousada não apenas de contar, mas de reviver a história. 

E aprender com ela”. Já o mentor intelectual do projeto artístico, Apolinário Ternes, deu ênfase 

à força moral da narrativa monumentalizada, levando em conta que o monumento “passa a 

simbolizar não apenas a passagem dos 150 anos, mas grava, em definitivo, os traços mais 

significativos de um povo obstinado, disciplinado, pluriétnico, trabalhador, criativo e sensível, 

valores presentes em todas as grandes civilizações e culturas”63. 

Se, por um lado, as pichações subverteram a “pureza” da ordem social, ao macular a 

imagem de cidade limpa e segura que se queria transmitir, por outro, subverteram também a 

“pureza” da “ordem patrimonial”, ao sobrepor inscrições sobre a narrativa monumentalizada e, 

assim, macular a presumida “autenticidade” do passado. Para a socióloga Nathalie Heinich, o 

“valor de autenticidade” pode ser considerado “o âmago do patrimônio”. Ao contrário de outros 

valores atribuídos a bens culturais em rituais de patrimonialização, tais como “antiguidade”, 

“raridade”, “beleza” e “significação”, o valor de autenticidade está presente em todos os casos. 

Esse valor pertence àquilo que a autora denomina como “registro purificador”, que se refere “a 

todos os valores semelhantes à integridade e, em particular, à integridade do vínculo com as 

origens – razão pela qual inclui também a autenticidade como higiene ou ecologia”. Haveria, 

segundo ela, “um forte vínculo entre o patrimônio e o meio ambiente” e, consequentemente, 

entre o valor de autenticidade e o valor do “ecologicamente correto”, pois, em ambos os casos, 

depende-se de “uma exigência de pureza”64. No campo do patrimônio cultural, essa exigência 

de pureza diz respeito à busca obstinada pelo “típico”, verdadeiro e legítimo, e aos esforços 

para evitar “descaracterizações”. É possível notar isso ao observar os argumentos utilizados 

para desconsiderar intenções patrimonializadoras. Em documentos que autorizam a destruição 

de bens inicialmente cogitados a serem protegidos como patrimônio, costuma-se utilizar a 

justificativa de que não valeria a pena investir esforços para proteger bens que sofreram 

drásticas descaracterizações em relação àquilo que, supostamente, teriam sido em sua origem.   

                                                           
63 INSTITUTO JOINVILLE 150 ANOS. Joinville (1851-2001): A Barca Colon. Joinville, 2001. 1 folder. 
64 HEINICH, 2010-2011. p. 124. Tradução minha. 
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Quanto ao monumento “A Barca”, é preciso dizer que, desde sua inauguração, houve 

contestações a respeito do seu valor de representação “autêntica” do passado. Historiadores e 

outros profissionais que atuam no campo patrimonial criticaram a localização escolhida para a 

construção do monumento, às margens do Rio Cachoeira. Como argumentaram, essa 

localização acabaria por sustentar e difundir um equívoco histórico. Em entrevista concedida 

em 2003, Maria Thereza Böbel, que por décadas atuou como tradutora de alemão no Arquivo 

Histórico de Joinville, explicou que ainda era comum se ouvir contar que, em 9 de março de 

1851, a barca Colon teria aportado em Joinville, no mesmo local onde o monumento foi erigido, 

e não no litoral de São Francisco do Sul, onde o fato ocorreu. Segundo ela, “o monumento ali 

só veio reforçar esse erro. Ninguém imagina que uma barca que atravessou o Atlântico (...) não 

iria conseguir jamais navegar no Rio Cachoeira, que tem esse nome não é à toa, (...) ele era 

cheio de pedras”65. Portanto, o monumento, em sua força simbólica, foi visto como um “vacilo” 

lastimável na tentativa de fazer valer e tornar pública a “verdade histórica”. 

Quando investiguei o momento comemorativo do Sesquicentenário de Joinville, para a 

escrita da minha dissertação de mestrado, intuí que a alegoria esculpida na face do monumento 

“A Barca” funcionava como metáfora da “Arca de Noé”, a expressar o desejo de salvaguardar 

presenças do passado do risco de serem esquecidas: “Assim como a Arca de Noé, algumas 

experiências urbanas em risco de extinção foram perpetuadas nesta tentativa de ‘resgatar’ cenas 

e cenários do passado de Joinville”66. Porém, seria uma “Arca de Noé às avessas”, pois não 

expressa o desejo de um novo futuro, tal como no texto bíblico, mas de um futuro que pudesse, 

ao mirar-se nos bons exemplos dos velhos tempos, utopicamente “repetir o passado”. 

O filósofo Michel Lacroix, ao defender uma postura política conservadora e conclamar 

a responsabilidade das sociedades do presente na “salvaguarda” do mundo frente aos riscos que 

o ameaçam, contrapôs dois mitos que explicariam os desígnios da modernidade. De um lado, o 

mito de Prometeu, “condensado de filosofia do progresso, de sonho de poder e de humanismo 

triunfante”. Como resumiu, “à semelhança de Prometeu, que roubou o fogo aos deuses do 

Olimpo, o homem moderno, em dois séculos de história torrencial, tornou-se mestre das leis da 

energia e da informação para poder organizar o mundo consoante à sua conveniência”. De outro 

lado, o mito de Noé, que, segundo o autor, “fornecerá a energia moral necessária à sociedade 

vindoura”, já que “a era da salvaguarda sucede à era do progresso”. Para ele, estaríamos vivendo 

desafios semelhantes ao de Noé. Frente aos perigos que nos afligem, caberia a nós dar respostas 

à urgência de “proteger aquilo que a nossa civilização tem de melhor”, colocando em prática 

                                                           
65 BÖBEL, 2003. 
66 MACHADO, 2009, p. 97. 
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meios para salvaguardar “as belezas da arte, as paisagens, os monumentos, as grandes obras, os 

costumes, a língua, o ensino, as instituições políticas e sociais, as regras de sociabilidades e da 

civilidade, as cidades antes que estas se degradem completamente”. O resguardo da “nossa 

civilização” permitiria, então, “que, amanhã, o homem possa retomar o seu caminho rumo à 

felicidade, à liberdade e à perfeição, como pretendiam os filósofos das Luzes”67
. 

Mais que metáfora de uma “ordem do tempo”, a simbolizar a vontade de transmitir ao 

futuro heranças do passado, a alegoria expressa no monumento “A Barca” é metáfora da própria 

ideia de “ordem”, no sentido dúbio de organização e disciplina. Tal qual uma renovada Arca de 

Noé, a barca de concreto visou a salvaguardar ícones emblemáticos da cidade, selecionados e 

classificados para lembrar bons hábitos e costumes que deveriam perdurar. Para Apolinário 

Ternes, tais ícones seriam a representação de valores de “civilização” cultivados por um “povo 

obstinado, disciplinado, pluriétnico, trabalhador, criativo e sensível”68. Aos “incivilizados”, não 

tão obstinados e nem tão disciplinados e trabalhadores, ou àqueles a quem os ícones impressos 

no monumento pouco dizem sobre as maneiras como estabelecem identificações com a cidade, 

caberia mirar-se nos bons exemplos ou se resignar ao exílio simbólico. Contudo, como uma 

“barca à deriva” na vida urbana, o monumento foi exposto a diversas modalidades de usos e 

apropriações, autorizados ou não, que o desviaram de seu curso inicial. Ironicamente, parece 

que as pichações na face do monumento exprimiram a revolta dos que foram degredados nessa 

reinvenção contemporânea da Arca de Noé. As assinaturas deram a ver a presença de sujeitos 

que, ao vir das margens da cidade, também desejam o poder de inscrever seus nomes na história. 

Em 7 de agosto de 2014, o historiador Bruno Strohmeyer Marques e eu nos deparamos 

com um novo ritual de purificação do monumento “A Barca” (figura 24). Desta vez, um agente 

de limpeza urbana estava aplicando, de modo lento e meticuloso, produtos químicos para apagar 

as marcas de tinta deixadas pelas pichações. A nós, ele disse que, possivelmente, ações como 

aquela não se repetiriam ali, já que a Prefeitura de Joinville havia prometido acirrar a proteção 

do local com a instalação de novas e modernas câmeras de vídeo-vigilância. A fotografia desse 

encontro mostra o momento exato em que os rastros da ação subversiva foram definitivamente 

apagados. As marcas de uma audácia, que se exprimiu em um lugar tão emblemático na história 

da cidade, não poderiam ser mais do que uma intervenção efêmera, fadada a desaparecer. 

 

 

 

                                                           
67 LACROIX, Michel. O princípio de Noé: ou a ética da salvaguarda. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 7-8. 
68 INSTITUTO JOINVILLE 150 ANOS, 2001. 
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Figura 24 – Trabalhador atuando no apagamento das pichações no monumento A Barca. 

 

 

Fonte: Fotografia de Bruno Strohmeyer Marques, 7 ago. 2014. 
 

As tags inscritas na face do monumento “A Barca”, assim como outros semelhantes atos 

de “afronta (icono)gráfica”, motivaram iniciativas do legislativo municipal no intuito de coibir 

a prática da pichação.  De Maycon Cesar, então vereador pelo Partido Popular Socialista – PPS, 

o Projeto de Lei Ordinária nº 381/2014 teve como ementa “a prevenção e a punição de atos de 

pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público no âmbito do município de 

Joinville”. Conforme a proposta, seria instituída a “Política Municipal Contra Pichações”, com 

vistas a “construir um ambiente urbano com qualidade visual satisfatória, através do combate à 

pichação”, assim como “conscientizar e esclarecer a população sobre os prejuízos que a prática 

da pichação acarreta à sociedade”. Para tanto, deveriam ser tomadas medidas de educação e 

fiscalização, além do controle na venda de tintas sprays e similares. O projeto, sequer discutido 

nas comissões legislativas, acabou arquivado em 2016, com o fim do mandato legislativo69. Já 

outra proposta, também apresentada em 2014, foi desarquivada em 2017 e segue em discussão 

na Câmara de Vereadores de Joinville. O Projeto de Lei Complementar nº 24/2014, do vereador 

Fábio Dalonso, do Partido Social Democrático – PSD, reitera as disposições da Lei Federal nº 

12.408, de 25 de maio de 2011, no que se refere à proibição da comercialização de tintas em 

embalagens de tipo aerossol a menores de dezoito anos. Contudo propõe o adendo de que, caso 

o projeto seja aprovado, caberá aos estabelecimentos que vendem tais produtos na cidade a 

                                                           
69 CÂMARA DOS VEREADORES DE JOINVILLE. Projeto de Lei Ordinária nº 381/2014, de autoria do 

vereador Maycon Cesar (PPS). Joinville, 2014. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/portal/ 

render/Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocument&id=2147

069&initialContent=viewer&user=guest>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
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obrigatoriedade de manter um cadastro dos compradores. Além disso, tornar-se-ia obrigatório 

nesses estabelecimentos a fixação de cartaz com os termos do Art. 65 da Lei Federal nº 

9.605/1998, que define a pichação como crime passível de detenção e multa e resguarda de 

sanções legais a prática do grafite, desde que devidamente autorizada70.  

Para compreender as iniciativas do legislativo municipal de Joinville, vale retomar o 

percurso da aprovação da Lei Federal nº 12.408, de 25 de maio de 2011, que, ao alterar o Art. 

65 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, lei esta que define os crimes ambientais 

no país, acabou por descriminalizar a prática do grafite. Embora possa ser vista como norma 

que valorizou o grafite, então reconhecido como expressão artística, a ideia inicial do projeto 

se limitava a buscar meios para acirrar o combate da pichação e controlar a venda de tintas em 

embalagens aerossóis. De autoria de Geraldo Magela, então deputado federal do Partido dos 

Trabalhadores – PT, pelo Distrito Federal, o Projeto de Lei nº 706/2007, de 10 de abril de 2007, 

propunha atribuir dois parágrafos ao Art. 65 da lei de crimes ambientais, distinguindo os termos 

“pichação” e “grafite” de maneira categórica. Enquanto a pichação foi qualificada como “ação 

ilegal e criminosa que degrada o patrimônio público e privado, além de inferir de forma negativa 

na paisagem e meio ambiente urbano”, o grafite recebeu denotação positiva, como “prática que 

tem como objetivo a valorização do patrimônio público e privado mediante manifestações 

artísticas sob o consentimento de seus proprietários”71.  

O relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o 

deputado Germano Bonow, propôs ajustes ao texto inicial. Contudo, manifestou opinião de que 

a proposta era oportuna, já que “as lamentáveis pichações que todos os dias vemos nos muros 

e prédios são um desrespeito à paisagem urbana, à propriedade e à Lei”. Alertou, ainda, que 

“no mais das vezes, são ações promovidas por adolescentes, muitos dos quais lamentavelmente 

envolvidos com gangues, se não violentas, no mínimo delinquentes”72. Já o deputado Miguel 

Corrêa Jr., relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, referiu-

se à pichação como ato de “vandalismo”: “A ação de pichadores tem causado inúmeros danos 

                                                           
70 O projeto conta com parecer favorável da comissão de “Economia, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo” 

e está em tramitação nas comissões de “Legislação, Justiça e Redação” e “Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e 

Meio Ambiente”. In: CÂMARA DOS VEREADORES DE JOINVILLE. Projeto de Lei Complementar nº 

24/2014, de autoria do vereador Fábio Dalonso (PSD). Joinville, 2014. Disponível em: <http://legiscam. 

cvj.sc.gov.br/fusion/portal/render/Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&typ

e=NeoDocument&id=1241315&initialContent=viewer&user=guest>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
71 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 706/2007, de autoria do deputado Geraldo Magela (PT-

DF). Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 

Proposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 
72 Id. Parecer do relator Dep. Germano Bonow (DEM-RS) na Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável a respeito do Projeto de Lei nº 706/2007. Brasília, 2007. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 
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à sociedade. Lamentavelmente, monumentos e edificações são alvos de vandalismo em quase 

todas as cidades brasileiras”. Também vinculou o ato de pichar a outros tipos de crimes, pois 

“além da deterioração de bens públicos e privados, essas ações estão frequentemente associadas 

a outros problemas, como a violência e o uso de drogas”. É fato curioso a menção de Joinville 

no relatório para exemplificar prejuízos econômicos causados pela pichação. Segundo o relator, 

dados do município “mostram que as provisões orçamentárias para gastos com manutenção e 

restaurações têm que ser acrescidas, anualmente, em 50%, em decorrência da ação de vândalos 

e pichadores”. Diante do exposto, o relator louvou a iniciativa do autor do projeto ao diferenciar 

a pichação e o grafite, combatendo a ação ilegal e valorizando a expressão artística73. Por sua 

vez, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, de autoria do deputado 

Nelson Pellegrino, propôs emendas formais ao projeto e concluiu pela sua relevância, já que a 

medida legislativa poderia “oferecer uma resposta mais eficaz no combate à prática da pichação 

já tão banalizada em nosso meio social”74. Aprovado com emendas no plenário da Câmara dos 

Deputados, em 20 de agosto de 2008 o projeto seguiu para o Senado Federal.  

Ao tramitar no Senado Federal, como Projeto de Lei da Câmara nº 138/2008, o texto foi 

avaliado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a qual, conforme o relatório da 

senadora Marina Silva, se posicionou em defesa de um “meio ambiente limpo opticamente”, já 

que o ato da pichação “não pode ser restrito a uma visão de mero ato de dano, mas como 

expressão de desrespeito ao direito difuso de se ter um ambiente visualmente limpo”. Contudo, 

alertou para a necessidade de ir além das medidas repressivas, tendo em vista que a pichação 

deveria ser “tratada a partir de uma visão sócio-educativa, capaz de acolher a necessidade que 

tem estes jovens de algum espaço para dar curso às suas necessidades de expressão”. Com base 

em definições de dicionário, a senadora manifestou concordância com a descriminalização da 

prática do grafite que, “de acordo com suas origens morfológicas, seria uma forma de expressão 

artístico-visual (plástica ou não) que utiliza um conjunto de palavras e/ou imagens a fim de dar 

forma a uma ideia”. Quanto à pichação, disse que seria “complexo admitir o argumento de que 

a conduta reflete o direito à liberdade de expressão de um indivíduo”, pois, segundo ela, “a 

poluição visual decorrente das diversas inscrições, símbolos e desenhos, na grande maioria das 

vezes, sequer é decifrada pela população, que não vislumbra qualquer fundamento ou motivo 

                                                           
73 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parecer do relator Dep. Miguel Corrêa Jr. (PT-MG) na Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio a respeito do Projeto de Lei nº 706/2007. Brasília, 2007. 

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=347866>. Aceso 

em: 12 dez. 2017. 
74 Id. Parecer do relator Dep. Nelson Pellegrino (PT-BA) na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania a respeito do Projeto de Lei nº 706/2007. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 

proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 
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para a maioria destas manifestações”75. Na Comissão de Meio Ambiente, o senador Cícero 

Lucena, no papel de relator ad hoc, sugeriu duas emendas ao projeto, uma propondo alteração 

na ementa original, de modo a deixar claro que a lei visava a descriminalizar a prática do grafite, 

e outra propondo aperfeiçoar a redação do §2º que seria acrescido ao Art. 65 da Lei nº 9.605, 

de 1998, com uma redação que não recaísse em definições de pichação e grafite, proposta esta 

que acabou incorporada à versão final da Lei Federal: 

 

Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o 

patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida 

pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, 

no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das 

posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis 

pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.76 

 

Ao retornar à Câmara dos Deputados, em 22 de dezembro de 2009, o projeto com as 

emendas propostas pelo Senado Federal seguiu para nova análise nas comissões legislativas. 

De acordo com o deputado Marcelo Ortiz, relator na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, as duas emendas atendiam aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade 

e, no tocante aos aspectos de juridicidade e técnica legislativa, se mostravam relevantes para o 

aperfeiçoamento do texto original aprovado anteriormente pela Câmara dos Deputados77. Para 

o Deputado Leonardo Monteiro, relator na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, o mecanismo para dificultar a venda de tinta spray seria pouco eficaz, “pois há 

vários jeitos de pichar inclusive com pincel e tintas não sprays, canetas, lápis de cera e outros”. 

Porém, reconhecia que, naquele momento, esse debate já estava vencido. Quanto às emendas 

propostas pelo Senado Federal, o deputado se posicionou dizendo que “o dispositivo ganhou 

melhor contorno jurídico sendo mais direto no que pretende tipificar como crime ao patrimônio 

ambiental”, isso porque “evitou estabelecer conceitos sobre grafitagem ou pichação”, conceitos 

que considerou “extremamente controversos no próprio meio social em que são aplicados”. A 

ele, “estabelecer um conceito legal sobre estas atividades pode-se gerar mais conflitos do que 

                                                           
75 SENADO FEDERAL. Parecer da relatora Sen. Marina Silva (PV) na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania a respeito do Projeto de Lei da Câmara nº 138/2008. Brasília, 2007. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/87260>. Aceso em: 12 dez. 2017. 
76 Id. Parecer do relator ad hoc Sen. Cícero Lucena (PSDB) na Comissão de Meio Ambiente a respeito do 

Projeto de Lei da Câmara nº 138/2008. Brasília, 2009. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/ 

atividade/materias/-/materia/87260>. Aceso em: 12 dez. 2017. 
77 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parecer do relator Dep. Marcelo Ortiz (PV-SP) na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania a respeito das emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 

706/2007. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 

Proposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 
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pacificações ou até mesmo incompreensão na hora de aplicar o diploma legal”78. Em 28 de abril 

de 2011, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a incorporação das emendas à redação 

final da Lei, que, em 25 de maio de 2011, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff79. 

O cuidado em evitar definições irredutíveis de pichação e grafite, tal como ocorreu na 

tramitação do projeto que resultou na Lei Federal nº 12.408, não foi levado em conta em três 

projetos apresentados na Câmara dos Vereadores de Joinville em 2017. De autoria do vereador 

Lioilson Corrêa, do Partido Social Cristão – PSC, o Projeto de Lei Ordinária nº 356/2017 tem 

como objetivo autorizar o executivo municipal a “restaurar a pintura de mobiliários urbanos, 

muros e fachadas de imóveis públicos e particulares, monumentos ou qualquer lugar de uso 

público e privado, sempre que houver pichação descaracterizando a pintura original”. Para 

tanto, propõe que a pichação deva ser definida como “toda e qualquer palavra, dizer, imagem, 

frase e/ou letras desconexas, sem qualquer dimensão estética, escritas, pintadas ou desenhadas 

nos muros e fachadas de imóveis públicos e particulares, que causam aspectos negativos na 

paisagem e no ambiente urbano”. Já o grafite compreenderia “palavras, frases ou desenhos de 

cunho artístico, escritas, pintadas ou desenhadas com a devida autorização do proprietário ou 

do órgão público competente, objetivando valorizar a paisagem e o ambiente urbano e, por isso, 

considerados como expressão artística urbana”. De acordo com a proposta, a mão de obra para 

o restauro seria suprida por adolescentes encaminhados judicialmente para prestar serviços à 

comunidade, como medida socioeducativa. O projeto prevê, ainda, multa a quem for flagrado 

cometendo o ato da pichação, responsabilizando-os pelo reparo dos danos. A não ser ao propor 

aplicação de multa dobrada em casos de pichação sobre monumentos ou coisas tombadas, o 

projeto não se limita à intenção de proteger bens patrimonializados. Entretanto, a justificativa 

é calcada na relevância do patrimônio cultural de Joinville: “Desse modo, preservamos o que é 

possível para manter a integridade dos traços que definem um bem cultural, pois eles constituem 

a nossa identidade cultural, que nos torna participantes da formação de nossa cultura”80. 

                                                           
78 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parecer do relator Dep. Leonardo Monteiro (PT-MG) na Comissão de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a resepito das emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei 

nº 706/2007. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 

Proposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 
79 BRASIL. Lei nº 12.408, de 25 de maio de 2011. Altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

para descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas em embalagens do 

tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12408.htm>. Acesso em 12 dez. 2017. 
80 CÂMARA DOS VEREADORES DE JOINVILLE. Projeto de Lei Ordinária nº 356/2017, de autoria do 

vereador Lioilson Corrêa (PSC). Joinville, 2017. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/portal/ 

render/Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocument&id=1391

0247&initialContent=viewer&user=guest >. Acesso em: 12 dez. 2017. 
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Já o Projeto de Lei Ordinária nº 141/2017, do vereador Adilson Girardi, do partido 

Solidariedade – SD, buscou instaurar na cidade um mecanismo de denúncia, com a criação do 

programa denominado “Patrulha Antipichação”. De acordo com o projeto, caberia ao executivo 

municipal, através da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública, disponibilizar número 

de telefonia móvel para receber, via aplicativo WhatsApp, denúncias de pichações, de modo a 

acionar a Guarda Municipal de Joinville e a Política Militar. Como justificado, a pichação acaba 

por “desqualificar o patrimônio alheio de forma delinquente e sem reflexão sobre os conteúdos, 

remetendo ao proprietário arcar com o ônus de revitalização do empreendimento”. Ao vereador, 

“o crime de pichação é prática extremamente prejudicial à imagem estética e visual dos 

ambientes urbanos, causando um estado de sujeira e confusão”. Tendo em vista tratar-se, na 

opinião dele, de “problema social relevante”, a norma legal poderia “promover o envolvimento 

da população na zeladoria e cuidado da cidade”81. A proposta foi rejeitada na casa legislativa. 

Com finalidade semelhante, o Projeto de Lei Complementar nº 54/2017, do vereador 

Fábio Dalonso, do Partido Social Democrático – PSD, propôs alteração do Código de Posturas 

do Município, regido pela Lei Complementar nº 84, de 12 janeiro de 2000, de modo a criar o 

“Programa de Combate à Pichação” e o mecanismo de denúncia designado “Disque-pichação”. 

O programa visaria a “confrontar a poluição visual e a degradação paisagística, o atendimento 

ao interesse público, a ordenação da paisagem da cidade com respeito aos seus atributos 

históricos e culturais, bem como a promoção do conforto ambiental e da estética urbana do 

Município”. Diferente do projeto anterior, o programa proposto por Fábio Dalonso funcionaria 

junto à Secretaria do Meio Ambiente, que receberia denúncias anônimas por contato telefônico 

ou eletrônico. O projeto manifestou o entendimento de que a pichação é ato de “riscar, desenhar, 

escrever, borrar ou por outro meio conspurcar edificações públicas ou particulares”. Assim, 

ficariam de fora do programa “os grafites realizados com o objetivo de valorizar o patrimônio 

público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida”. Como justificativa, 

o vereador disse ter a intenção de que a lei pudesse “diminuir e até extinguir a prática de pichar, 

que suja e polui visualmente propriedades particulares, prédios públicos, pontes, viadutos, etc. 

Prejudicando a imagem da nossa cidade”82. Neste caso, o projeto foi retirado pelo próprio autor. 

                                                           
81 CÂMARA DOS VEREADORES DE JOINVILLE. Projeto de Lei Ordinária nº 141/2017, de autoria do 
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Esses debates legislativos, com vistas a coibir a prática da pichação, bem como a eximir 

de punições a prática autorizada do grafite, são momentos de definição e redefinição de uma 

política nominalista da diferença. Grafite e pichação, conforme a visão maniqueísta expressa 

nos projetos de leis, são nomes utilizados para separar mundos avessos. Para os legisladores, 

grafiteiros e pichadores, no que tange às atitudes e comportamentos na vida urbana, seriam 

antagonistas uns dos outros, como se fossem encarnações do todo o bem e de todo o mal a que 

a cidade está sujeita. Enquanto manifestações de uma política nominalista da diferença, os 

projetos buscaram estabelecer limites objetivos àquilo que, na cidade, poderia ser considerado 

“puro”, “belo” e “significativo” e que, por isso, deveria ser “permitido”. Seus autores almejaram 

se valer da força da lei para banir práticas que deixam na cidade marcas visuais de aspecto tido 

como “sujo”, “feio” e “indecifrável”, práticas que descambam para as margens do “proibido”. 

A partir de lugares institucionais de poder, investiu-se esforços para normatizar condutas e 

“normalizar” sujeitos, buscando dar objetividade a uma linha de diferenciação delineada por 

razões e sensibilidades subjetivas. Assim, manifestou-se a vontade de apartar o mal da pichação, 

ação ilegal e criminosa exercida por sujeitos considerados delinquentes, do convívio entre 

“pessoas de bem”. Estas teriam o dever de agir na educação e “correção” de comportamentos 

alheios e, ainda, de assumir a função de “zeladores” da cidade, delatando às autoridades atos 

que lhes pareçam afrontar a limpeza e a segurança do lugar onde vivem. 

Os desdobramentos desastrosos da eventual aprovação de algum dos projetos de lei anti-

pichação que tramitaram ou ainda tramitam na Câmara de Vereadores de Joinville foram 

debatidos na reportagem da jornalista Juliane Guerreiro, publicada em 29 de maio de 2017 no 

site Paralelo Jornalismo. A questão mais controversa, conforme os especialistas ouvidos pela 

jornalista, é a dificuldade para precisar limites inequívocos entre intervenções urbanas rotuladas 

de pichação ou grafite. Para o vereador Adilson Girardi, citado na reportagem, deveria haver 

investimentos em ações educativas para esclarecer a população sobre o que é e o que não é arte, 

ou seja, sobre que é e o que não é grafite: “Uma das ideias seria chamar as pessoas que 

trabalham com arte para levar às escolas e redes sociais a informação a respeito do que é para 

saberem diferenciar”. Daí decorreria a solução ao problema, quando pichadores, devidamente 

instruídos, “mudem o foco, quando ao invés de fazer pichação, eles façam arte”. Já ao crítico 

de arte Gleber Pieniz, a questão não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista, pois as 

diferenças entre as práticas da pichação e do grafite estão sujeitas a avaliações subjetivas e “essa 

subjetividade acaba sendo, pelo o que está subentendido na lei, uma avaliação por parte de 

quem faz a denúncia e pelo órgão público que vai cobrar ou fiscalizar esse tipo de 

acontecimento”. Ainda segundo ele, não haveria consenso sobre essa diferença, nem mesmo 
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entre seus praticantes: “Em algumas situações limite eles se aproximam muito e algumas vezes 

o grafiteiro também faz o pixo ou o pichador acaba se tornando um grafiteiro com o decorrer 

do tempo. Muitas vezes, pichação e grafite num mesmo trabalho colocado na rua têm fronteiras 

muito tênues”. Posição semelhante foi assumida por Gôri, grafiteiro de 23 anos, segundo o qual 

“o pixo pode ser grafite também, não tem como definir só porque eu estou usando mil cores ou 

uma cor só. Tem como diferenciar pichação e grafite como movimentos culturais, mas a forma 

como acontece na cidade, que é escrever ilegalmente na parede, é a mesma”. Além disso, alertou 

para o risco de que a diferenciação se restrinja a uma avaliação estética: “Então imagina uma 

pessoa sem informação do que é e o que não é grafite ou pichação, ele vai dizer ‘isso aqui eu 

acho feio, vou apagar, isso é bonito, então vou deixar’. Mas bonito pra quem, né?”. Como 

explicou a publicitária Patrícia Villar, há a tendência entre as pessoas de rejeitar o que não é 

capaz de achar bonito. Seria necessário, portanto, ampliar a discussão sobre os limites entre o 

que é e o que não é arte: “Para as pessoas, muitas vezes, arte é aquilo que é bonito, que tem 

técnica, que é colorido, bem feito. A gente vive discutindo o que é arte. Por que pichação não 

é arte? Que tipo de critério a gente usa pra dizer que pichação não é arte?”83 

A dificuldade para diferenciar a pichação e o grafite é observada, inclusive, em livros e 

trabalhos acadêmicos que se debruçaram sobre a questão. Segundo Celso Gitahy, conhecido 

grafiteiro brasileiro, a diferença entre pichação e grafite (ou graffiti, na grafia italiana, tal como 

ele prefere utilizar) é muito tênue, já que ambas as práticas se utilizam da cidade como suporte 

e se valem de materiais semelhantes, as tintas. Para ele, a diferença se situaria em seus aspectos 

formais: “Uma das diferenças entre o grafitti e a pichação é que o primeiro advém das artes 

plásticas e o segundo da escrita, o graffiti privilegia a imagem; a pichação, a palavra e/ou a 

letra”.84 Porém, ao indicar um estilo híbrido, o “grapicho”, acaba insinuando a fragilidade dessa 

linha de diferenciação. Os grapichos, “fase intermediária entre pichação e graffiti, seriam, 

basicamente, pichações mais coloridas”85, fruto de interações entre pichadores e grafiteiros. 

Seguindo semelhante linha de argumentação, Bruno Ramos Rodrigues destacou que a diferença 

entre grafite e pichação, além dos aspectos formais, se daria também pelas diferentes estratégias 

utilizadas para se comunicar com os outros na vida urbana, com mensagens dirigidas a um 

público mais ampliado ou exclusivamente a um seleto grupo de intérpretes iniciados. Nesse 

                                                           
83 GUERREIRO, Juliane. Projetos na Câmara de Vereadores pretendem criar ações de denúncia e combate à 

pichação em Joinville. Paralelo Jornalismo, Joinville, 19 mai. 2017. Disponível em: <http://paralelojornalismo. 
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a-pichacao-em-joinville/>. Acesso em: 14 dez. 2017.  
84 GITAHY, Celso. O que é graffiti. São Paulo: Brasiliense, 1999. p.  19. 
85 Ibid., p.  30-31. 
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sentido, o grafite pode ser entendido como “uma manifestação artística urbana (permitida ou 

subversiva) que busca comunicar-se com o outro a partir das cores de seus desenhos e letras, 

tendo maior preocupação com a estética e com a comunicação ampla”. A pichação, por sua vez, 

seria “uma manifestação que se mobiliza por meio dos suportes urbanos, sendo restrita à 

subversão e a uma preocupação com a construção de letras e códigos que se comunicam – de 

maneira monocromática – com grupos específicos capazes de decodificar a sua escrita”86. 

Contudo, ambas as práticas convergem por estarem “associadas a maneiras de expressar-se na 

urbe utilizada por grupos marginalizados que encontraram nestas práticas uma forma de fazer-

se notável e disputar espaço em uma sociedade desigual”87. 

Segundo a historiadora da arte Elisabeth Prosser é difícil sustentar uma dicotomia entre 

pichação e grafite. Apenas a “efeitos de diferenciação”, que incluem “intenções, preocupações 

e resultados estéticos diversos”, convencionou-se considerar a pichação como “simples rabisco, 

mancha, garatuja ou assinatura rápida, concepção que se alarga ao incorporar-se a ele a escrita 

de mensagens de protesto ou de crítica”. O grafite, por sua vez, é entendido como “uma pintura 

mais trabalhada, em que a estética e a complexidade são mais evidentes”. Lembra, todavia, que 

é preciso reconhecer que a diferença se mostra evidente apenas em seus extremos, diluindo-se 

à medida em que as práticas da pichação e do grafite se aproximam, “pois há toda uma gama 

entre a assinatura simples e o graffiti mais elaborado, a construção de assinaturas e de painéis 

estética, composicional e semanticamente complexos”88. 

A diferenciação pautada em aspectos formais e em intencionalidades comunicativas e 

estéticas possui a vantagem de deslocar a análise dos estereótipos elaborados por outros para se 

aproximar das intenções subjetivas de atores sociais ao praticarem a pichação e o grafite. Não 

obstante, como os próprios autores citados acabaram reconhecendo, trata-se de uma linha de 

diferenciação movediça e porosa. Como sustentar que a pichação se restringe a comunicar algo 

por palavras quando pichadores se mostram atentos à força imagética da caligrafia, a qual, por 

vezes, acaba por comunicar mais do que o próprio conteúdo textual? É preciso lembrar que a 

caligrafia é um tipo iconografia e, como tal, também se expressa como imagem89. Além disso, 
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é crível a ideia de que o grafite se apresenta como manifestação artística plenamente legível aos 

olhos de uma população mais abrangente, enquanto a pichação seria apenas marcas esotéricas 

deixadas em muros e paredes para serem decifradas por intérpretes iniciados? Como discutido 

neste trabalho, a leitura de objetos artísticos ou patrimoniais, em sua força simbólica, exige 

conhecimento e reconhecimento de códigos culturais complexos, que estão para além de sua 

visualidade e materialidade. Há mundos invisíveis que transpassam o que se pode ver e tocar 

na cidade, mundos que exigem alguma iniciação para decifrá-los90. Por fim, os hibridismos 

formais e estéticos, que emergem das interações criativas entre pichadores e grafiteiros, 

evidenciam a instabilidade da linha que separa uma prática da outra91. 

Outro tipo de argumentação desloca o foco para as práticas e discursos que condenam 

inscrições em muros e paredes, sustentando a linha de diferenciação entre pichação e grafite na 

dicotomia entre legalidade e ilegalidade. De acordo com Daniel Mittmann, “é desta discussão 

que a condenação popular da prática contemporânea da pichação ganha maior força, afinal esta 

forma de escrita é uma prática ilegal, a qual afronta o patrimônio público e privado e dessa feita 

deve ser negada e combatida”92. Para as práticas e discursos condenatórios, a diferença entre 

pichação e grafite se mostra simples: “a pichação é caracterizada pela sua não autorização, por 

isso ilegalidade, já o grafite configura-se pela mesma intervenção plástica, mas seguida da 

autorização junto ao poder público e ao proprietário do imóvel”93. Embora demonstre a 

arbitrariedade dessa diferenciação, sobretudo diante das aproximações que se expressam na 

prática do “grapicho”, o autor argumenta que a dicotomia entre o legal e o ilegal é relevante 

para compreender as subjetividades dos sujeitos que praticam intervenções nos muros e paredes 

das cidades. Como explicou, é a “representação marginal que é explorada de forma positivada 

e de diferenciação de outras práticas pelos pichadores”, já que o grafite “flerta com a legalidade 

em determinadas formas de ser empregado” e se apresenta como “escrita/pintura esteticamente 

mais aceitável pelos padrões da arte”, o que, em tese, representa “uma possibilidade facilitada 

                                                           
palabra: materiales para una historia de los graffiti. València: Universitat de València, 1997. p. 230. Tradução 

minha. 
90 De acordo com Daniel Mittmann, em 2008, quando a Bienal de Arte de São Paulo foi “invadida” por pichadores, 

circularam na mídia debates que, para deslegitimar a ação, deram relevo à “impossibilidade de se entender o ‘pixo’, 

uma vez que a pichação corresponde apenas a garatujas indecifráveis e ou ininteligíveis”. Para o autor, é curioso 

notar que esse debate tenha vindo à tona em meio a um evento de arte moderna e contemporânea, que expõe ao 

público “produções artísticas cuja linguagem hermética se destaca”. In: MITTMANN, 2013, p. 109.   
91 Para Elisabeth Prosser, os limites entre a pichação e o grafite se mostram flexíveis ao dar-se conta de que mesmo 

as assinaturas deixadas por pichadores no espaço público, suas tags, manifestam “diferentes técnicas e estilos da 

escrita”. Como disse, em todas “há criatividade e, mesmo nas mais rudimentares, (...) senso estético e preocupação 

com a forma e a composição, o que as caracterizaria, independente de outros fatores, como arte”. In: PROSSER, 

2009, p. 333.    
92 MITTMANN. Op. cit., p. 86.   
93 Ibid., p. 87.   
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de interpretação”94. Para Elisabeth Prosser, a relevância da dicotomia entre o legal e o ilegal 

deve ser observada com certa cautela, pois, “apesar de muitos graffiti serem realizados com a 

concordância dos poderes públicos ou privados sobre muros de sua jurisdição ou propriedade, 

esta não é uma categoria de diferenciação”. Há que se ter em conta a existência de “muitas 

obras, inclusive as letras mais complexas com duas ou mais cores, representando três 

dimensões, executadas sobre muros não disponibilizados”95. 

 Esse argumento tem a vantagem de dar a perceber o caráter intersubjetivo e relacional 

dos processos de elaboração e reelaboração de subjetividades. Afinal, pichadores e grafiteiros 

se constroem enquanto sujeitos não apenas pelas próprias ações e vontades, mas, também, em 

face ao modo como são interpelados por práticas e discursos que buscam normatizar suas 

condutas e normalizar suas identidades. Porém, aqui também um problema se coloca: Como 

delinear com clareza a linha que separa o legal do ilegal? Se a ideia de “legalidade” estiver 

restrita ao teor das normas jurídicas sancionadas, é possível objetivar a linha de diferenciação 

entre pichação e grafite: perante a lei, a pichação é ilegal e o grafite é legal. Porém a linha de 

diferenciação não se sustenta apenas na eficácia jurídica de determinada norma, mas, sobretudo, 

em sua eficácia social. Nem todas as leis instituídas, embora consideradas válidas e vigentes, 

mantém-se eficazes na vida social, muitas acabam se tornando “letra morta”. Mais do que mera 

formalidade jurídica, a dicotomia legal/ilegal depende de investimentos sociais para que 

determinadas normas tenham, de fato, efeitos práticos. É preciso, então, se perguntar: Quem 

possui o poder de definir e redefinir o que é legal ou ilegal e, assim, impor regras aos outros? 

Quais agentes e agências se arrogam do poder de tornar eficaz a “ilegalidade” da pichação? Os 

pichadores, mesmo cientes de que cometem atos considerados socialmente reprováveis, estão 

sempre dispostos a concordar com as práticas e discursos que tomam aquilo que fazem como 

atos ilegais? Penso que é necessário reconhecer uma série de nuances entre modos distintos de 

interpretar o que, em sociedade, pode ser considerado legal ou ilegal, ou, ainda, justo ou injusto.  

Ambos os argumentos para demarcar uma linha de diferenciação entre a pichação e o 

grafite, que se apoiam ora nas próprias intervenções, em suas características formais, estéticas 

e comunicativas, ora nas fronteiras da legalidade, deixam espaço para tantas exceções que 

acabam por se mostrar insustentáveis como ferramenta analítica96. Do ponto de vista daquilo 

                                                           
94 MITTMANN, 2013, p. 87-88.   
95 PROSSER, 2009, p. 11. 
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com o tipo de texto. Além desses critérios, ela diferencia os graffiti realizados em espaços externos daqueles “de 
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que, de fato, os sujeitos fazem ao sobrepor grafias e iconografias sobre muros e paredes das 

cidades, eu tenderia a sugerir a abolição da linha de diferenciação entre essas práticas, que, por 

sinal, apenas se sustenta de forma taxativa no Brasil. Porém, seria insensato desconsiderar a 

força dessas palavras para classificar comportamentos e atitudes considerados corretos ou 

desviantes, zelosos ou desleixados, normais ou anormais.  

Proponho tomar as palavras “pichação” e “grafite” pelo o que elas são em um sentido 

mais elementar: rótulos mobilizados para atribuir valor a práticas sociais. Os autores citados 

buscaram, cada qual a seu modo, uma neutralidade axiológica para demarcar a linha que separa 

as práticas da pichação e do grafite, pautando critérios objetivos de diferenciação. A meu ver, 

faz-se necessário deixar em suspenso essa pretensa neutralidade axiológica para poder perceber 

como, no Brasil, as práticas da pichação e do grafite são diferenciadas por critérios subjetivos 

de valoração. Essa postura analítica ajuda a compreender melhor o teor dos projetos legislativos 

com o objetivo de criar mecanismos para coibir a pichação, no país e em Joinville. Na trama 

discursiva que envolve tais projetos, perfilam-se argumentos para justificar limites ao que 

poderia ser visto na cidade como intervenções “ambientalmente corretas”, “expressivamente 

eficazes” e “artisticamente aceitas”, ou seja, intervenções urbanas que corresponderiam, mais 

ou menos, aos valores de “pureza”, de “significação” e de “beleza”.    

Os argumentos em defesa de uma intervenção urbana “ambientalmente correta” voltam-

se contra a um tipo muito particular de “poluição”, uma poluição que, a princípio, não afronta 

a higiene nem provoca doenças, mas que agride o olhar, o que se convencionou chamar de 

“poluição visual”. Ao considerar a pichação como forma de “poluição visual”, os projetos 

legislativos buscam preservar um valor de “pureza” atribuído a coisas e a pessoas, o que implica 

na vontade de limpar o que se considera sujo e, no caso de bens culturais patrimonializados, de 

afastar tudo o que possa descaracterizar o que se acredita autêntico. Nas palavras do vereador 

Adilson Girardi, a pichação provoca um “estado de sujeira e confusão”. Para ele, a pichação é 

um elemento importuno que subverte a ordem das coisas na cidade.  

Quanto ao anseio de uma intervenção “expressivamente eficaz” ou, como poderíamos 

dizer, “expressivamente feliz”, há a crença de que a cidade pode e deve se mostrar plenamente 

transparente e legível a seus habitantes. Contudo, não há como ser indiferente às opacidades e 

aos diversos sinais difíceis de decifrar que se interpõem na construção de sentidos e significados 

na vida urbana. Se as pichações podem parecer sinais enigmáticos ou esotéricos ao cidadão 
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Graffiti. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2004. Tradução minha. 
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comum, o mesmo se pode dizer de uma série de outras técnicas de comunicação urbana, a 

exemplo da publicidade. Por outro lado, é preciso reconhecer que, embora algumas pichações, 

ao apresentar simbologia cifrada ao olhar leigo, não comuniquem algo em linguagem direta, 

indiretamente transmitem mensagens, seja ao menos para dizer que sujeitos invisibilizados 

socialmente querem se fazer vistos e notados pelas suas assinaturas inscritas no espaço público. 

Nesse aspecto, concordo com o historiador Antonio Castillo Gómez, para quem as intervenções 

gráficas e iconográficas que se sobrepõem a muros e paredes das cidades contemporâneas são 

“um grito e reivindicação de existência que permite a afirmação da presença do indivíduo”. 

Para tanto, tais intervenções recorrem “ao mais velho indício do testemunho pessoal: a 

assinatura”. Esta pode ser apenas “um traço breve, as vezes caótico e indecifrável, salvo para 

os outros membros do clã, portanto um nome ou sobrenome, frequentemente extraído de um 

dicionário de inglês”.  Porém, como destaca o autor, “acima de tudo, o que importa é deixar-se 

ver, inundar a cidade com a assinatura de alguém”97.   

O tópico mais controverso, porém, é o argumento de que permissões somente deveriam 

ser concedidas a intervenções urbanas “artisticamente aceitas”, tomando a “beleza” como valor 

relevante na avaliação estética. Neste caso, os legisladores se arrogaram do direito de definir o 

que seria e o que não seria artístico, admitindo o poder legislativo como instância legítima para 

reconhecer e regular a arte. Valho-me aqui do conceito de “artificação”, tal como proposto pela 

socióloga Roberta Shapiro. Para a autora, “a artificação é o processo pelo qual os atores sociais 

passam a considerar como arte um objeto ou uma atividade que eles, anteriormente, não 

consideravam com tal”. A atribuição discursiva e concreta do rótulo “arte” é seguida “por uma 

transfiguração das pessoas, dos objetos, das representações e da ação”. Trata-se, portanto, de 

um deslocamento da fronteira que separa o que é considerado arte daquilo que não o é, o que 

acaba por “requalificar as coisas e enobrecê-las: o objeto torna-se arte; o produtor torna-se 

artista; a fabricação, criação; os observadores, público, etc.”98. O grafite, manifestação cultural 

que emergiu como forma de transgressão exercida por jovens das periferias urbanas, passou, 

nas últimas décadas, por processos de artificação que culminaram em sua aceitação em circuitos 

institucionais, mercadológicos e acadêmicos da arte. Contudo, na margem oposta, a pichação 

ainda se mantém como prática transgressora e resiste a ser absorvida por uma concepção 

normatizadora e normalizadora de arte. Por esse motivo, joga com formas de expressão estética 
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que colocam em xeque a dicotomia entre o que é considerado belo ou feio. Transgredir, neste 

caso, implica, também, desestabilizar as convenções que limitam o “artificável”.    

Outro ponto que chama a atenção, tanto nos debates legislativos com vistas a coibir a 

pichação, quanto na campanha levada a cabo pelo executivo municipal em Joinville, é a 

associação da pichação às práticas de depredação de bens públicos ou privados, cujas intenções 

díspares acabam diluídas no rótulo de “vandalismo”. Para Elisabete Prosser, a pichação causa 

impacto visual na cidade, o que atrai olhares para espaços saqueados, depredados ou, ainda, 

“mau frequentados”, espaços, até então, pouco notados. Porém, é preciso enfatizar diferenças, 

já que “o pichador quer apenas deixar sua marca, ser reconhecido pelos seus iguais e, é inegável, 

muitas vezes provocar a sociedade estabelecida. Ao usar as paredes e os muros como suporte 

para a sua manifestação, acaba, muitas vezes, ‘assinando’ o vandalismo do outro”99. 

Já a prática autorizada do grafite, que, em algumas modalidades, pode compor com a 

ordem das coisas na vida urbana e valorizar a materialidade que lhe serve de suporte, é encarada, 

muitas vezes, como “arte iconoclasta”, um tipo de intervenção que, embora busque transgredir 

os limites do “artisticamente aceito”, recebe aprovação social e é submetida a processos de 

“artificação”. Inclusive, em algumas situações, a prática do grafite é prescrita como “remédio” 

para curar o mal do “vandalismo”. Algumas ações de política pública visam a estimular o grafite 

como estratégia para tentar inibir incômodos atos de pichação e depredação.  

Foi com essa intenção que, no dia 13 de maio de 2015, o então diretor-presidente da 

Fundação Cultural de Joinville, Guilherme Gassenferth, solicitou aos membros da Comissão 

do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município (COMPHAAN) 

autorização para realizar intervenção artística de grafite no Parque Natural Municipal da Caeira, 

bem tombado pelo Decreto Municipal nº 11.760, de 18 de março de 2004. No parque existem 

vestígios pré-coloniais, como um sambaqui e oficinas líticas, e, também, resquícios tangíveis 

de uma antiga fábrica de beneficiamento de cal que utilizava conchas de sambaqui para extrair 

matéria prima. Embora a intervenção proposta não afetasse diretamente as áreas abrangidas 

pelo nível de preservação estabelecido no tombamento, o órgão municipal de cultura, 

representado por seu dirigente, tomou a precaução de consultar antecipadamente os membros 

da comissão. Conforme consta em ata, Guilherme Gassenferth comunicou na reunião que ações 

da Secretaria do Meio Ambiente estavam a ser feitas para a imediata reabertura do parque, até 

então parcialmente interditado ao público, e esclareceu que o pedido se dava pelo fato de que 

“a realização de intervenção de grafite poderá inibir a pichação e que a reabertura do parque, 

                                                           
99 PROSSER, 2009, p. 328. 



295 

 

ou seja, seu uso, é condição fundamental para cessar as ações de vandalismo que vem ocorrendo 

no local”. Além disso, ponderou que, caso a comissão assim o decidisse, “a realização do grafite 

pode ser condicionada a temas relacionados ao patrimônio arqueológico”100.  

Desde sua inauguração, em 2004, o parque sofre com constantes ações de depredação, 

a exemplo do que ocorreu no dia 7 de outubro de 2011, quando um grupo de aproximadamente 

quinze adolescentes, estudantes de uma escola localizada nas proximidades, depredaram os 

banheiros da Casa de Pesquisa e do Centro de Interpretação Ambiental, além de terem causado 

danos em bancos e lixeiras. Na opinião do jornalista Sandro Alberto Gomes, em reportagem 

publicada no jornal Notícias do Dia em 9 de outubro, tratou-se de ato de “violência dantesca”: 

“Pedras foram arremessadas contra as vidraças e divisórias derrubadas a chutes, como 

evidenciam as marcas de tênis. Lixeiras e bancos instalados no belo jardim também sentiram o 

peso da ignorância juvenil”101. Em reportagem de 11 de outubro, a equipe de redação do mesmo 

jornal lamentou o ocorrido: “Se há dez anos ‘alguns sonhadores viram nesta área um parque e 

a esperança de uma vida com mais qualidade’, (...) hoje o pequeno paraíso às margens da lagoa 

Saguaçu ainda chora pelas agressões sofridas (...) quando um grupo de adolescentes promoveu 

lamentáveis atos de vandalismo”. Como informado, a polícia estava investigando os tais “atos 

de vandalismo”, cometidos, como tudo indicava, por estudantes que decidiram se divertir no 

parque após terem sido dispensados da escola, fechada por motivo de luto pela morte de um 

dos seus professores. Para a redação do jornal, “o mesmo lenço preto que indica o luto no 

colégio pela morte do professor, também deveria ser colocado no parque, que permanecerá 

fechado até que se promova a limpeza do local”102. No dia 12 do mesmo mês, outra reportagem 

noticiou que a Fundação Municipal do Meio Ambiente passaria a promover no parque ações de 

“conscientização”. Nas palavras de sua então diretora-presidente, Maria Raquel Migliorini de 

Mattos: “Eles depredaram uma unidade de conservação arqueológica e patrimônio público. Foi 

um ataque de fúria descabido. Por isso, vamos envolver os pais e a escola. É melhor educar que 

punir”.103 Já no dia 20, compromisso semelhante foi assumido por Cleide Futami, à época 

                                                           
100 COMISSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E NATURAL DO 

MUNICÍPIO DE JOINVILLE. Ata da Reunião Ordinária nº 236. Joinville, Fundação Cultural de Joinville, 13 

mai. 2015. p. 401.  
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102 POLÍCIA começa investigações para encontrar responsáveis por vandalismo no Parque Caieira. Notícias do 

Dia, Joinville, 11 out. 2011. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/noticias/policia-comeca-

investigacoes-para-encontrar-responsaveis-por-vandalismo-no-parque-caieira>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
103 VANDALISMO no Parque Caieira leva a Fundema a apostar na conscientização. Notícias do Dia, Joinville, 

12 out. 2011. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/noticias/vandalismo-no-parque-caieira-leva-a-

fundema-a-apostar-na-conscientizacao>. Acesso em: 18 dez. 2017. 



296 

 

diretora da Escola de Educação Básica Doutor Paulo Medeiros, estabelecimento de ensino onde 

estavam matriculados os suspeitos pelos atos de depredação: “É inadmissível. Achamos isso 

grave, sim. Por isso, vamos trabalhar com nossos alunos sobre a importância do parque, mesmo 

eles sendo ou não os responsáveis. Esta é a postura da educação”.104   

Na COMPHAAN, a proposição apresentada por Guilherme Gassenferth foi discutida. 

A alguns membros, tratava-se de ação isolada que não resolveria o problema do “vandalismo” 

no parque. Para o historiador Gerson Machado, “a utilização de intervenções de grafite em bens 

tombados pode representar uma alternativa que acaba tirando de foco os reais problemas 

enfrentados por estes espaços”. Embora tenha dito reconhecer o “valor da linguagem do 

grafite”, manifestou a opinião de que “este tipo de intervenção não cabe no espaço proposto, 

pois a proteção de tombamento do Parque Caieira também incide sobre sua paisagem”. Além 

disso, destacou que “a elaboração de um plano de manejo para o parque é urgente”. Já o 

conselheiro Alvir Antônio Schneider manifestou-se favorável à proposta. Para ele, “no Brasil 

ainda há uma concepção muito conservadora acerca da cultura. Em outros países, intervenções 

deste tipo são compatibilizadas à preservação do patrimônio cultural”. A historiadora Sandra 

Guedes seguiu o posicionamento de Gerson Machado ao declarar que “também concorda que 

no espaço proposto a intervenção solicitada não seria adequada. Porém, observou que tanto o 

grafite, como a pichação, são formas de expressão”. Diante da recusa de membros da comissão, 

Guilherme Gassenferth retirou de pauta a solicitação105.  

Como se pode depreender dos argumentos defendidos por Guilherme Gassenferth, a arte 

urbana a ser estimulada no Parque Natural Municipal da Caeira resumir-se-ia a um tipo grafite 

ambientalmente correto, já que expurgaria a “poluição” deixada por pichadores e depredadores 

do patrimônio público, expressivamente eficaz, ao expor um conteúdo em conformidade com 

a vontade dos gestores públicos e, ainda, artisticamente aceito, pois reconhecido de antemão 

como manifestação artística. Os argumentos contrários não desmereceram a importância de tais 

critérios valorativos, apenas previram que tal ação teria como intenção apenas disfarçar 

problemas mais sérios aos quais o executivo municipal não demostrava, até aquele momento, 

capacidade técnica para apresentar soluções eficientes. 

Apesar das investidas para cooptar as intervenções urbanas, tomando a prática do grafite 

enquanto manifestação artística em consonância com os anseios de poderes estabelecidos na 
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cidade, persistem expressões engajadas em causas políticas sensíveis a direitos dos oprimidos. 

Há em Joinville, por exemplo, um coletivo feminista chamado “Mulher na Madrugada”, o qual, 

dentre outras táticas de ação, inscreve em paredes e muros da cidade frases contra o machismo 

e o conservadorismo cultural e religioso, e em defesa do direito de todas e todos a expressar 

liberdade de gênero, sexualidade e desejo. Uma das frases mais emblemáticas do coletivo, 

grafada em 2013 no muro em frente à Catedral Diocesana São Francisco Xavier de Joinville, 

foi: “Tire seus rosários dos nossos ovários!” Ao se opor aos discursos e práticas que condenam 

o aborto, a frase chamou muita atenção, sobretudo pela ousadia ao profanar um lugar de culto 

religioso. O pároco da catedral, conforme citado no blog Sujeitos, se posicionou sobre o fato: 

“Como padre, não posso impedir que pessoas expressem suas opiniões e realizem manifestos. 

Porém, sou contrário a qualquer tipo de vandalismo. Esta frase, colocada em nossa parede, 

desqualifica o manifesto”. Ainda conforme o blog, em 27 e junho do mesmo ano, “no momento 

em que o Papa Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a mesma mensagem 

foi utilizada em cartazes e faixas por cerca de 4 mil mulheres que se manifestaram na Praia de 

Copacabana, no Rio de Janeiro”106.   

Também em 2013, um grupo de jovens se reuniu no coletivo “Pinte e Lute”, que propõe 

apoiar visualmente as lutas de movimentos populares na cidade. Ao transgredir as fronteiras 

convencionais daquilo que se costuma rotular como “arte urbana”, o coletivo buscou incorporar 

elementos da pichação, do grafite e, ainda, do grapicho na criação de muralismos politicamente 

contestatórios. Conforme reportagem do jornalista Alexandre Perger, publicada no dia 16 de 

novembro de 2013 no jornal Notícias do Dia: “Há uns dois meses, foi criado o coletivo Pinte e 

Lute, que une grafiteiros experientes e novatos. O grupo tem um viés mais político, usa de sua 

arte para fazer críticas a temas que ganham destaque na cidade”.107 Com o lema “Protesto não 

é crime”, o coletivo abordou em seus murais temáticas relacionadas às lutas sociais travadas 

em Joinville: em oposição à cobrança de tarifas no transporte público, à truculência policial, à 

terceirização e precarização do trabalho, ao racismo, ao machismo e à violência de gênero, e 

em defesa do direito à educação emancipatória, à liberdade de expressão, de deflagrar greve e 

de manifestar publicamente identidades de raça, gênero e sexualidade. Um dos primeiros 

trabalhos elaborados pelo coletivo foi um mural pintado na parede externa de um antigo cinema 

                                                           
106 TIRE seus rosários de nossos ovários. Sujeitos: outros olhares sobre a vida, Joinville, 28 ago. 2013. Disponível 

em: <https://sujeitos.wordpress.com/2013/08/28/tire-seus-rosarios-dos-nossos-ovarios/>. Acesso em: 18 dez. 

2017. 
107 PERGER, Alexandre. A grafitagem se expande como uma arte de rua e questionadora. Notícias do Dia, 

Joinville, 16 nov. 2013. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/plural/a-grafitagem-se-expande-como-

uma-arte-questionadora>. Acesso em: 19 dez. 2017. 
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desativado, o Cine Colon, que criticou o cancelamento do feriado do Dia da Consciência Negra 

em Joinville, após ação movida por sindicatos patronais junto ao Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina para declarar inconstitucional a Lei nº 7.536, de 18 de outubro de 2013 (figura 25)108. 

 

Figura 25 – Mural em resposta à suspensão do feriado do Dia da Consciência Negra em Joinville. 

 

 

Fonte: Coletivo “Pinte e Lute”, Joinville, 3 nov. 2013. Disponível em: <https://www.facebook.com/pintelute/ 

photos/a.551649921572057.1073741834.542024409201275/548432801893769/?type=3&theater>. Acesso em: 

19 dez. 2017. 
 

Como explicado na página do coletivo na rede social Facebook, o mural foi um ato de 

repúdio a entidades empresariais de Joinville – a Associação Empresarial de Joinville (ACIJ), 

a Associação Joinville Pequenas Micro Médias Empresas (AJORPEME) e a Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Joinville (CDL) – que mobilizaram seu poder político e econômico para 

barrar no judiciário a implementação do feriado municipal. O enunciado do mural – “Ei senhor 

de engenho sei bem quem você é” – citava um trecho do rap “Negro Drama”, do grupo brasileiro 

Racionais MC's. Para os idealizadores do protesto, “no dia que lembra a morte de Zumbi, 

Joinville também irá lembrar que os senhores de engenho continuam no poder. Para os grandes 

empresários da cidade, não basta o passado cruel de escravidão da população negra. É preciso 

mostrar que sua história ainda não é reconhecida”109. Tratou-se, portanto, de uma expressão 

criativa da batalha memorial travada naquele momento em prol do direito a um feriado em 

comemoração à importância de homens e mulheres negros na história do país e da cidade. 

                                                           
108 Conforme discutido no primeiro capítulo deste trabalho.  
109 COLETIVO PINTE E LUTE. Mural em resposta à suspensão do feriado do Dia da Consciência Negra em 

Joinville. Joinville, 3 nov. 2013. Disponível em: <https://www.facebook.com/pintelute/photos/a.5516499215720 

57.1073741834.542024409201275/548432801893769/?type=3&theater>. Acesso em: 19 dez. 2017. 



299 

 

Os membros do coletivo “Pinte e Lute”, tal como disseram ao jornalista Alexandre 

Perger, buscaram inspiração política e estética nos muralismos praticados no Chile. De acordo 

com a artista Ebe Bellange Pastore, no muralismo chileno “a semântica dos elementos visuais 

se centra no total da composição e não no detalhe”, e a figura humana, bastante valorizada nessa 

forma de expressão, “aparece com formas gigantescas, duras, angulosas, massivas, recordando 

frequentemente as estátuas de pedra”110. É provável, pela forma como as figuras humanas são 

representadas nos murais do coletivo “Pinte e Lute”, com contornos espessos delineados com 

tinta preta, e pelo tipo de relação estabelecida entre as imagens e frases de protesto, que tiveram 

como referência as Brigadas Muralistas Ramona Parra111. Segundo as historiadoras Paloma 

Abett de la Torre Díaz e Marcela Acuña Lara, os artistas que atuaram nas Brigadas Ramona 

Parra, do ponto de vista expressivo, “desejavam que sua mensagem chegasse de forma clara, 

precisa e nítida, compreensível à primeira vista à grande maioria”. Por isso, “a mensagem 

deveria ser exposta de tal forma que pudesse ser vista com facilidade”, o que os levou a se 

utilizar de muros e paredes como suporte. Além do mais, “para que a mensagem chegasse em 

forma compreensível, devia ser acompanhada com um texto escrito em uma linguagem simples, 

dinâmica, de fácil assimilação de seu significado”112.     

O tipo de intervenção urbana praticada pelo coletivo “Pinte e Lute”, seus “muralismos”, 

busca romper com as fronteiras estabelecidas no Brasil entre o grafite e a pichação. Por buscar 

uma comunicação direta com a população da cidade, transmitindo mensagens de cunho político, 

acaba por evitar abstrações e códigos demasiadamente cifrados, tanto em suas grafias como em 

suas iconografias. Porém, ao contrário de uma obra feita sob encomenda, como cogitada para 

compor cenário no Parque Natural Municipal da Caeira, aqui manifesta-se, tanto nas formas 

como nos conteúdos, a vontade de subverter a “ordem (icono)gráfica” estabelecida. Trata-se, 

portanto, de um modo de intervir no espaço urbano que visa a dar ressonância a lutas sociais 

contra poderes opressivos e a conclamar a população a resistir pelo direito à cidade onde vivem.    

 

                                                           
110 BELLANGE, Elbe. El mural como reflejo de la realidad social en Chile. Santiago: LOM Ediciones: 

Ediciones Chile America Cesoc, 1995. p. 43. Tradução minha. 
111 As Brigadas Ramana Parra, que congregaram jovens militantes e do Partido Comunista, se formaram a partir 

de 1966, a partir de sugestão do escritor Pablo Neruda. O nome foi uma homenagem a uma jovem assassinada na 

Plaza Bulnes de Santiago, durante os violentos acontecimentos de abril de 1947, no governo do presidente Gabriel 

González Videla. O grupo se fortaleceu com a Marcha pelo Vietnam, em 1969, quando saíram de Valparaíso rumo 

a Santiago. Com a chegada ao poder da Unidade Popular, com Salvador Allende na presidência da república, a 

prática muralista voltou-se à conscientização política da população e à popularização da cultura. Cf. TORRE 

DÍAZ, Paloma Abett de la; ACUÑA LARA, Marcela. El arte muralista de las Brigadas Ramona Parra 1967-

1973. Santiago, 2004. Seminario de titulación (Grado de Licendiado em Historia), Departamento de Ciencias 

Historicas, Universidad de Chile. 
112 Ibid., p. 72. Tradução minha. 
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3.3 “O VANDALISMO VESTE TODOS OS TRAJES”: DERIVAS DO CONCEITO DE 

“VANDALISMO” 

 

Algo que intriga, na contemporaneidade, é a evidência da plasticidade e abrangência 

dos significados atribuídos à palavra “vandalismo”. Atos e acontecimentos muito diferentes e 

com intencionalidades dificilmente equiparáveis, tais como o dano cometido ao gramado de um 

jardim, o furto de pedaço de um monumento e as grafias pichadas sobre a face de outro, são 

igualmente rotulados como “vandalismo”. Inclusive, desde de 2013, quando protestos tomaram 

as ruas do país para clamar por direitos sociais negados a parte significativa da população, essa 

palavra tem sido utilizada no legislativo federal para fundamentar os argumentos daqueles que 

exigem recrudescimento das ações repressivas do Estado contra manifestantes que se valem de 

danos a bens materiais como estratégia de luta social113. Trata-se de palavra que integra o léxico 

de diferentes idiomas, cujo uso, há alguns séculos banalizado, exprime estereótipo a respeito de 

ações e condutas alheias, tomadas como brutalidades sem qualquer sentido plausível, e marca 

o outro com o estigma de “incivilizado”, de sujeito incapaz de se ajustar à vida em sociedade. 

Palavras demasiado banais, como essa, deveriam incitar-nos à reflexão. Sua banalidade não 

estaria a dissimular camadas de significação superpostas ao longo do tempo e acionadas a cada 

proferimento? Talvez seja na história de seus usos (ou de seus “abusos”), em continuidades e 

descontinuidades com o passado, que se sustente e se renove no presente a força excludente da 

palavra “vandalismo”. 

Para investigar algumas genealogias da palavra “vandalismo”, sugiro um percurso que, 

partindo de um momento primeiro de emergência na França pós-revolucionária, dá ênfase a 

suas derivas portuguesas e brasileiras em textos que conclamaram a proteção e preservação do 

patrimônio cultural (ou dos “monumentos nacionais”), publicados em periódicos no século XIX 

e início do XX. Para o contexto português, são analisados textos publicados, entre 1838 e 1839, 

por Alexandre Herculano no jornal O Panorama, reunidos e reformulados, entre 1872 e 1873, 

                                                           
113 Ainda tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei que visam a tipificar o crime de “vandalismo”, 

propondo inserir no Código Penal (Decreto-Lei 2848/40) uma nova modalidade para o tipo penal de dano 

qualificado, o que tornaria mais rígida a pena para quem praticar esse tipo de crime. Do ponto de vista jurídico, 

Patricia Dela Justino analisou a culpabilidade prevista no Projeto de Lei nº 508/2013, do Senado Federal, bem 

como nos projetos de lei nº 6307/2013 e nº 6277/2013, da Câmara dos Deputados, ambos com o objetivo de 

tipificar o crime de “vandalismo”. Como concluiu a autora, tais projetos buscam uma resposta do sistema penal 

brasileiro aos protestos e manifestações populares. Caso sejam aprovados no Congresso Nacional, “haverá uma 

afronta à teoria do crime prevista na parte geral do Código Penal Brasileiro, que prevê uma responsabilização 

subjetiva e individual, bem como ocorrerá uma ofensa direta à Constituição Federal”. In: DELA JUSTINO, 

Patricia. A tipificação da conduta de vandalismo: uma análise da reação legislativa às manifestações de rua de 

2013. Joinville, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito), Curso de Direito, Sociedade 

Educacional de Santa Catarina. p. 80.  
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para integrar seus Opúsculos com o título Monumentos Pátrios. Já para o caso brasileiro, são 

analisados o texto Pelo Passado Nacional, publicado por Alceu Amoroso Lima na Revista do 

Brasil, em 1916, e os textos da campanha de Paulo Duarte, em 1937, no jornal O Estado de São 

Paulo, reunidos no livro Contra o vandalismo e o extermínio. Nesse percurso, algumas questões 

se colocam: Quando se fala em “vandalismo”, o que se quer dizer? O que está encoberto pela 

plasticidade e relativa abrangência dos atuais usos da palavra? Quais suas derivas históricas? 

Como alguns textos, ao denunciar “vandalismos”, atuaram em invenções patrimoniais? Como 

se produz a rotulação social e quais as suas implicações para a “ordem patrimonial”? 

Antes, porém, caberia questionar se seria apropriado considerar a palavra “vandalismo” 

um conceito. Tal pergunta se mostra relevante ao ter em mente que “conceito” é uma função 

atribuída a algumas palavras e que, consequentemente, nem todas as palavras do vocabulário 

cotidiano funcionam desse modo. Questão análoga foi colocada pelo filósofo Roger-Pol Droit, 

em sua “genealogia dos bárbaros”. Como explicou, “um conceito pode ser definido como uma 

forma abstrata que permite organizar em uma classe uma série de objetos distintos que 

apresentam uma ou várias características comuns”114. Essa premissa não condiz com a palavra 

“bárbaro”, que, em sua trajetória, serviu para designar realidades muito antagônicas: a falta de 

educação, por um lado, o refinamento mais civilizado, por outro. Neste caso, para o autor, “não 

é possível constituir um conjunto de características homogêneas para criar o conceito que 

permita agrupar a totalidade de usos da palavra”115. Sugere, então, tomar a palavra “bárbaro” 

como operador cuja função é separar determinado grupo de seus “outros”, ao demarcar uma 

linha imaginária para cindir o espaço social entre aqueles que estão dentro e aqueles que devem 

ficar de fora. Nesse sentido, a palavra não derivaria de separação social pré-existente, já que ela 

própria fabrica uma forma de separação, apontando o que está apartado de um centro específico. 

Semelhante função possui a palavra “vandalismo”, que, como já discutido, opera para 

segregar aos confins de um mundo “civilizado” condutas consideradas “brutas” e “ignorantes”. 

Porém, diferente da palavra “bárbaro”, a palavra “vandalismo” costuma sempre recair em uso 

pejorativo, o que, historicamente, acabou por cristalizar preconceitos em relação ao povo 

vândalo do passado medieval. Isso fica evidente em textos que buscaram combater a prática 

rotulada pela palavra. Em suas memórias, o abade francês Henri Grégoire, o inventor do 

neologismo, afirmou que teria cunhado a palavra para matar aquilo que ela significava116. Ora, 

                                                           
114 DROIT, Roger-Pol. Genealogía de los bárbaros: historia de la inhumanidad. Barcelona: Paidós, 2009. p. 120. 

Tradução minha. 
115 Ibid., p. 121. Tradução minha. 
116 Cf. GAMBONI, 2014. 
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mais do que descrever dada realidade “caótica”, a palavra possui a função de nomear e condenar 

práticas sociais, denunciar seus praticantes e arregimentar esforços para coibi-los. Portanto, a 

palavra, em si, é uma prática social, pois, ao dizer algo, já está a fazer algo. 

Até aqui preferi tomar a palavra “vandalismo” como um rótulo social, em referência a 

teoria criminológica do “labeling approach”. O problema colocado pelos sociólogos que, a 

partir da década de 1960, contribuíram com essa perspectiva de análise era o de saber quais 

critérios poderiam ser utilizados para definir atos e atores sociais como “desviantes”, sem recair 

em explicações meramente estatísticas ou em analogias médicas que identificavam patologias 

e prescreviam remédios. Para eles, seria necessário deslocar a atenção dos atos e atores tidos 

por “desviantes” para observar melhor as reações dos outros, daqueles que rotulam de “desvio” 

determinados atos e atores. Nesse sentido, a ideia de “desvio” é uma criação social, contingente 

e contextual. Segundo o sociólogo Howard Becker, “o desvio não é uma qualidade do ato que 

a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um 

‘infrator’. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso; o comportamento 

desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal”117. Corroborando dessa perspectiva, o 

sociólogo Stanley Cohen manifestou opinião de que a teoria da rotulação “é o melhor ponto de 

partida para o estudo do vandalismo”, pois implica renunciar à abordagem “comportamental” 

em prol de uma abordagem “definicional”. A partir daí, caberia investigar melhor as motivações 

expressas nos atos e pelos próprios atores, tentando responder algumas perguntas: “Por que e 

sob que circunstâncias as pessoas continuam a danificar, destruir e desfigurar bens? Que tipo 

de bem é escolhido como alvo? De algum modo os infratores correspondem a distintos ‘tipos 

de pessoas’?” A questão “motivacional” se coloca como importante “precisamente porque o 

estereótipo social dominante do vandalismo era (e é) de que o vandalismo é o exemplo 

arquetípico de ação ‘sem motivo’: sem sentido, arbitrário, aleatório, sem significado”118. A 

partir das reações dos outros e de suas rotulações é possível retornar aos próprios atos e atores 

para observar os relatos de suas motivações, “as declarações pragmáticas que as pessoas fazem 

sobre si mesmos para si ou para outrem (...) a fim de explicar por que eles fizeram algo”119.     

Essa abordagem teórica contribuiu para complexificar as interpretações dos julgamentos 

morais de atos e atores considerados “desviantes”. Contudo, pouca atenção concedeu às derivas 

semânticas de palavras utilizadas como rótulos sociais. A força excludente de certos rótulos 

                                                           
117 BECKER, 2008. p. 22. 
118 COHEN, Stanley. Sociological approaches to vandalism. In: LÉVY-LEBOYER, Claude (org.). Vandalism: 

behavior and motivations. New York: Elsevier Science Publishers, 1984. p. 51. Tradução minha. 
119 Ibid., p. 57. Tradução minha. 
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sociais, tais quais o de “vandalismo”, sustenta-se nos significados que lhe foram atribuídos ao 

longo do tempo. Conviria, então, problematizar o funcionamento da palavra “vandalismo” 

enquanto conceito, buscando “escavar” camadas de significação, sedimentadas no presente, que 

se sobrepuseram em diferentes textos e contextos. 

Como pondera o historiador Reinhart Koselleck, embora todo conceito se vincule a uma 

palavra, nem toda palavra é um conceito. Para ele, “conceitos sociais e políticos contêm uma 

exigência concreta de generalização, ao mesmo tempo em que são sempre polissêmicos”120. 

Assim, um conceito é mais do que a palavra que o identifica, já que uma palavra apenas se torna 

um conceito “se a totalidade das circunstâncias político-sociais e empíricas, nas quais e para as 

quais essa palavra é usada, se agrega a ela”121. Pela sua capacidade de abstração, um conceito 

concentra múltiplos significados, historicamente contextualizados e socialmente situados. A 

palavra “vandalismo”, apesar dos matizes em seus usos, assume, comumente, características 

estereotipantes e estigmatizadoras. Ela abarca significados que, por mais diversos que possam 

parecer, possuem afinidades no que tange aos seus efeitos sociais. 

Ao propor a adoção de um princípio diacrônico na história dos conceitos, ou seja, a 

estratificação de significados de um mesmo conceito em épocas distintas, Reinhart Koselleck 

aponta uma tipologia. Se existem conceitos cujos significados permaneceram pouco alterados, 

existem outros “cujo conteúdo se alterou de maneira tão decisiva que, a despeito da mesma 

constituição linguística, são dificilmente comparáveis”122. Porém, há, ainda, “neologismos que 

surgem em certos momentos e que reagem a determinadas situações sociais ou políticas cujo 

ineditismo eles procuram registrar ou até mesmo provocar”123. A invenção francesa da palavra 

“vandalismo” aponta uma situação intermediária. O neologismo foi cunhado, no século XVIII, 

para explicar algo novo, porém ao retomar sedimentos de usos já costumeiros da palavra 

“vândalo” para nomear sujeitos considerados, por defensores da “razão” e da “civilização”, 

como irracionais e incivilizados. 

Ao percorrer alguns trajetos na história de um conceito deveríamos, de antemão, tomar 

cuidado para não cair na “obsessão das origens”. Como alertou o historiador Marc Bloch, se 

por “origem” entendemos um “começo”, teríamos que levar em conta que “para a maioria das 

realidades históricas, a própria noção desse ponto inicial permanece singularmente fugaz”.  Por 

outro lado, no sentido de “causa”, a busca pelas origens não implicaria dificuldades “a não ser 

                                                           
120 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto: PUC-Rio, 2006. p. 108. 
121 Ibid., p. 109. 
122 Ibid., p. 106. 
123 Ibid., p. 107. 
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aquelas que, constantemente e sem dúvida ainda mais nas ciências do homem, são por natureza 

inerentes às investigações causais”. Porém, a ambiguidade da palavra “origem” faz com que 

“entre os dois sentidos se constitua uma contaminação tão temível que não é em geral muito 

claramente sentida. Para o vocabulário corrente, as origens são um começo que explica. Pior 

ainda: que basta para explicar”124. 

Contra essa obsessão, atraente a historiadores que se animaram a perseguir a identidade 

primeira das coisas, supostamente desvelada de todos os seus disfarces acidentais, o historiador 

Michel Foucault propôs a “genealogia” como percurso alternativo. Em suas palavras, “o que se 

encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da origem – é a 

discórdia entre as coisas, é o disparate”125. Uma história genealógica retraçaria vínculos de 

“proveniência” e daria a ver, em suas descontinuidades, momentos de “emergência”.  Enquanto 

a “proveniência” permite “reencontrar sob o aspecto único de um caráter ou de um conceito a 

proliferação dos acontecimentos através dos quais (graças aos quais, contra os quais) eles se 

formaram”126, a “emergência” é o “princípio e a lei singular de um aparecimento”127. Para o 

autor, um acontecimento não deveria ser interpretado naquilo em que desembocou, em seu 

resultado ou “termo final”, mas, sim, em sua singularidade própria, sua casualidade. 

Ao ler e interpretar textos que deflagraram campanhas contra o “vandalismo”, busco dar 

a perceber algumas derivas históricas do conceito, bem como seus vínculos de proveniência e 

seus momentos singulares de emergência. Mais do que perseguir uma origem, o seu momento 

fundante, busco observar o conceito de “vandalismo” quando vestido em diferentes trajes, para 

parafrasear livremente uma frase do historiador Alexandre Herculano. Os textos analisados 

suscitam interpretações a respeito dos valores atribuídos ao passado e seus vestígios, dos ideais 

de civilização frente à barbárie, das concepções de história e memória, bem como a respeito 

dos sinuosos caminhos a seguir rumo à consolidação de uma nação. 

 

3.3.1 Uma “revolução semântica” e a ressignificação dos vestígios de um passado infame 

 

A historiografia do patrimônio, incluindo a brasileira, tem enfatizado a Revolução 

Francesa como marco fundamental na elaboração de ideias e práticas patrimoniais. Segundo 

Françoise Choay, a preservação de monumentos nacionais emergiu do mesmo aparelho 

                                                           
124 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 56-57. 
125 FOUCAULT, Michel. Nietzsche, a genealogia e a história. In: ______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: 

Graal, 1998. p. 18. 
126 Ibid., p. 20-21. 
127 Ibid., p. 23. 
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revolucionário que incitou a destruição de símbolos do Ancien Régime. Como lembrou, “os 

monumentos demolidos, danificados ou desfigurados sob as ordens ou com o consentimento 

dos comitês revolucionários o são na medida em que simbolizam poderes e valores execrados, 

encarnados pelo clero, pela monarquia e pelos senhores feudais”128. Para Dominique Poulot, a 

Revolução, ao inserir a herança material na economia geral dos “monumentos”, forjou uma 

“nova economia moral das imagens”, buscando pacificar e “regenerar” vestígios do passado. 

Apesar de promover a destruição de “imagens corrompidas”, procurou, ao mesmo tempo, 

“revelar a arte autêntica, até então relegada aos depósitos obscuros do despotismo”129. 

Acontecimento que marcou ruptura na vida política e social, a Revolução Francesa foi, 

também, ruptura na “ordem do tempo histórico”130. Entre o presente, que voltava os olhares ao 

futuro, e o passado absolutista, deixado para trás, uma brecha se interpôs. Foi nesse momento 

que se inventou a História (com “H” maiúsculo), um coletivo singular que demarcaria as 

pulsões da vida. Voltou-se contra um passado opressivo, com vistas a imaginar futuros de 

“progresso” e “liberdade”. E para anunciar o ineditismo revolucionário e explicar o que ainda 

era muito novo para ser compreendido pelo vocabulário em uso corrente, novas palavras foram 

inventadas, enquanto outras, já bem conhecidas, passaram por uma “revolução semântica”, a 

começar pelo próprio conceito de “revolução”. Esta palavra, que atualmente pode significar 

tanto golpe, desordem ou guerra civil, como, também, transformação de longo prazo, é produto 

linguístico da modernidade. De acordo com Reinhart Koselleck, “revolução” se referia a um 

movimento astronômico de eterno retorno, volta ao ponto de partida em movimento cíclico 

análogo ao dos planetas em torno do sol. Contudo, após a Revolução Francesa, o vocábulo 

passou de um uso trans-histórico, referente à “natureza”, a um uso histórico, com ênfase no 

humano. Além disso, houve inversão na ordem do tempo, já que a palavra passou a significar 

abertura ao futuro e não mais o eterno retorno ao passado131. 

A ideia de “civilização”, como caminho a trilhar em oposição à “barbárie”, também foi 

forjada no contexto iluminista francês. O linguista Émile Benveniste, em resposta ao historiador 

Lucien Febvre, sugeriu que, provavelmente, os mais antigos exemplos do uso da palavra se 

encontrem na obra O amigo dos homens ou Tratado da população, escrita em 1757 pelo 

marquês de Mirabeau, filósofo fisiocrata. Diante disso, o autor se perguntou por que a palavra 

teria tardado a surgir. Segundo ele, a novidade da noção estava ligada a mudanças na concepção 

                                                           
128 CHOAY, 2006, p. 108. 
129 POULOT, 2009, p. 103. 
130 Cf. HARTOG, 2014. 
131 Cf. KOSELLECK, 2006. 
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tradicional de homem e sociedade, pois “da barbárie original à condição atual do homem na 

sociedade, descobria-se uma gradação universal, um lento processo de educação e de 

refinamento”132. Portanto, a palavra civilização, ao contrário de civilidade, termo mais estático, 

definia um sentido temporal rumo ao futuro e uma ideia de continuidade das épocas. 

O neologismo “vandalisme”, embora tenha evocado uma interpretação específica sobre 

o passado medieval, emergiu como reação a uma novidade sentida por aqueles que vivenciaram 

o fervor revolucionário. Em 1794, ao representar a Comissão para a Instrução Pública perante 

a Convenção Nacional Francesa, o abade jesuíta Henri Grégoire, bispo de Blois que se tornou 

célebre pelos discursos contra a discriminação racial e em defesa da língua francesa, apresentou 

três relatórios pelos quais denunciou numerosos casos de saques e destruições de “monumentos 

nacionais”. Em momento no qual ecoavam com forte intensidade os clamores revolucionários, 

grande parte do acervo relacionado ao passado nacional ainda era identificada, por muitos dos 

seus compatriotas, como uma herança indesejada do Ancien Régime.  

O primeiro dos relatórios, apresentado em 11 de janeiro, invocou em sua retórica a 

palavra “vandalismo”. Possivelmente, a palavra já era compreensível aos destinatários do 

acalorado discurso, o que dispensou o orador de prestar explicações mais precisas sobre seu 

significado. O objetivo era claro: denunciar destruições provocadas pelo “vandalismo” e 

apresentar meios para coibir tais atos de “dilapidação”, combatendo ferreamente o que ele 

considerava a evidência da ignorância e ganância que empobrecia e desonrava a Nação. Nesse 

sentido, a denúncia foi tomada como um “grito de indignação da Convenção” que reverberaria 

por toda a Franca de modo a afastar espíritos “contrarrevolucionários” e incentivar “todos os 

bons cidadãos a vigiar os monumentos às artes, a ajudar a conservá-los”, além de colaborar na 

delação de “instigadores de atos de vandalismo”133. 

Em meio a diversos exemplos, o relatório concluía que “em todos os lugares, a pilhagem 

e a destruição são a ordem do dia”. Ao religioso, voz poderosa na Convenção, atos destrutivos 

como aqueles eram o “frenesi de bárbaros”, uma espécie de “fanatismo” que, como fez questão 

de enfatizar, estava muito bem ao gosto dos ingleses. Estes, cientes do elevado valor simbólico 

e econômico das “relíquias” francesas, aproveitaram a oportunidade para abarcá-las em suas 

próprias coleções. Ele tinha em mente que era preciso, a todo custo, barrar a dispersão: “Uma 

horda de bandidos emigrou, mas as artes não irão emigrar com eles. Como nós, as artes são as 

                                                           
132 BENVENISTE, Émile. Civilização: contribuição à história da palavra. In: ______. Problemas de linguística 

geral. São Paulo: Ed. Nacional, EDUSP, 1976. p. 376. 
133 GRÉGOIRE, Henri. Report on the destruction brought about by Vandalism, and on the means of curbing 

it. 1794. Disponível em: <http://www.cla2.auburn.edu/user_pages/kingston/5310/week14 /gregoire.pdf>. Acesso 

em: 25 mai. 2015. Tradução minha. 
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filhas da liberdade; como nós, elas têm uma pátria, e iremos transmitir essa dupla herança à 

posteridade”134. Segundo Dominique Poulot, atos de vandalismo eram explicados, em meios 

cultivados na França, como um “complô antirrevolucionário” orquestrado por alguma “agência 

oculta” ou por “bárbaros estrangeiros”135. 

Porém, como convencer, àqueles que se rebelaram contra a tirania do absolutismo, de 

que era necessário e importante preservar “monumentos” que, em um passado muito recente, 

simbolizaram opulência e poder e que ainda eram vistos como marcados por esse toque infame?  

Henri Grégoire, ao defender a inventariação das riquezas culturais da Nação, afirmou que era 

preciso “fornecer novas armas para a liberdade dos monumentos que o despotismo tentou 

esconder”. Afinal, como artigos de luxo destinados ao uso restrito de aristocratas do passado, 

muitos desses monumentos eram invisíveis à maior parte da população. Além disso, mesmo 

quando postos em circulação pública, tal invisibilidade, como sugere o texto de Grégoire, era 

fruto da presumida “ignorância” de uma população cujo olhar não havia sido adequadamente 

educado para reconhecer o “verdadeiro” valor dos “monumentos nacionais”. Para tanto, o 

Relatório conclamava os legisladores a usar as coleções “imensas e preciosas” para um novo 

fim: “servir à instrução de seus cidadãos”136. 

Para usar uma ideia inspirada nos estudos do sociólogo Pierre Bourdieu, houve naquele 

momento o anseio por uma “transubstanciação simbólica”. Um novo produto simbólico estava 

a ser forjado a partir de vestígios do passado, o que tornou necessária a produção da crença em 

uma nova maneira de olhar os remanescentes do Ancien Régime, crença que deveria ser 

amplamente disseminada. De acordo com o sociólogo, “na produção de bens simbólicos, as 

instituições aparentemente encarregadas de sua circulação fazem parte integrante do aparelho 

de produção que deve produzir, não só o produto, mas também a crença no valor de seu próprio 

produto”137. Foi preciso, então, investir esforços para “pacificar” vestígios que ressoavam a 

presença do passado despótico, convertendo-os, pelo trabalho intelectual de algumas mentes 

ilustradas, em monumentos de valor histórico e artístico necessários a um ideal civilizatório. 

Portanto, novos significados foram atribuídos a esses bens culturais, o que coadunava com a 

vontade de estimular um renovado sentimento patriótico. 

Assim, como sugeriu Grégoire, para além de medidas repressivas, o sucesso do combate 

demandaria medidas morais: “vamos fazer um apelo às sociedades populares, a todos os bons 

                                                           
134 GRÉGOIRE, 1794. Tradução minha. 
135 Cf. POULOT, 1995. Tradução minha. 
136 GRÉGOIRE, Op. cit. Tradução minha. 
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cidadãos e, especialmente, aos representantes do povo (...) para dobrarem seus esforços em 

despertar e iluminar o patriotismo a esse respeito”138. Na opinião de Dominique Poulot, 

“Grégoire utilizou a moralidade pessoal como base para uma política do patrimônio que (...) 

habilitou a sociedade para estabelecer o seu próprio respeito pelos monumentos ao vê-los como 

bens confiados a cada um dos seus membros”139. 

Além disso, visando a evitar perdas irreversíveis, mostrava-se urgente e imprescindível 

restaurar danos cometidos pela fúria revolucionária, buscando meios necessários para reparar a 

integridade material dos monumentos e, assim, garantir sua conservação destinada ao futuro da 

Nação. Isso exigiria o comprometimento de todos: “Para cumprir o objeto do presente relatório 

em sua totalidade, propomos os meios para restaurar as dilapidações. A ignorância lhes causou; 

devemos educar. A negligência foi a culpa; devemos estimular. A malevolência e a aristocracia; 

devemos comprometê-los”. Ao denunciar “vandalismos”, Grégoire buscou estimular a tomada 

de consciência em relação ao valor das artes e dos monumentos históricos, manifestando seu 

desejo de futuro: “Um dia, monumentos nacionais serão objeto de respeito público; pertencendo 

a ninguém, eles serão de propriedade de todos”.140 

O efeito das denúncias impulsionou a criação de mecanismos para proteger e preservar 

monumentos que, depurados pelo escrutínio de homens “cultivados”, foram considerados de 

inquestionável valor. Além disso, foram estabelecidos meios para controlar as indesejáveis 

travessias ilícitas de “riquezas” para fora das fronteiras do território nacional. Portanto, o desejo 

de Grégoire, compartilhado por outros intelectuais, atuou na formação de uma sensibilidade 

patrimonial no Ocidente. É preciso destacar, porém, que as denúncias disseminaram um estigma 

imputado aos envolvidos em ataques contra bens culturais. Para Dominique Poulot (1995, p. 

192), “o relato de um ato de vandalismo cai dentro de uma lógica de denúncia e acompanha um 

programa político e cultural projetado para proteger o mundo civilizado contra a barbárie”141. 

Ao investir esforços para edificar um mundo civilizado e estabelecer condutas civilizadas, foi 

preciso definir a “barbárie” e estigmatizar os “bárbaros”, ou seja, os “vândalos”. Na busca pelo 

reconhecimento das heranças do passado, “quem ataca esses monumentos é excluído, de fato, 

da comunidade dos cidadãos”142. A exemplo da França, outras nações vincularam a criação de 

um acervo patrimonial, passível de proteção e preservação, a um ideal civilizatório. 
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A invenção da palavra “vandalismo” foi debatida por historiadores da Antiguidade que 

buscaram compreender as maneiras pelas quais o declínio do Império Romano do Ocidente 

figurou no imaginário francês do século XVIII. De acordo com o historiador Alberto Gonzáles 

García, Henri Grégoire, ao cunhar o neologismo, “seguia uma tradição bem estabelecida, 

invocando as grandes invasões que puseram fim ao poderio imperial romano no Ocidente na 

hora de ponderar destruições contemporâneas”143, tradição que interpretou a partir de leituras 

em sua formação eclesiástica. Os vândalos do passado medieval, na opinião do autor, “nunca 

praticaram as barbaridades como as que lhes estigmatizava tão perverso neologismo, pois 

admiravam a cultura greco-latina e suas destruições nunca foram gratuitas, mas resultado de 

suas violentas conquistas”. Diante disso, lançou alguns questionamentos: “Como ocorreu tal 

palavra ao abade Grégoire (...)? Saiu do nada? Foi realmente algo arbitrário, como poderia ter 

falado ‘goticismo’, ‘hunismo’ ou ‘lombardismo’? Ou teve, talvez, algo que pôde induzir-lhe a 

pensar assim nas fontes sobre o povo vândalo?”. Segundo ele, Henri Grégoire era, sem dúvida, 

um homem inteligente e cultivado, porém, de forma alguma, um estudioso da Antiguidade 

Tardia. Em sua formação, no seminário jesuíta de Nancy, seus conhecimentos sobre os vândalos 

provinham de leituras habituais nos ambientes eclesiásticos do seu tempo: A Vida de Santo 

Agostinho144, de Possídio, e a História das Perseguições, de Victor de Vita, obras escritas no 

século V. Com referência a suas próprias vivências, estes autores deram relevo ao afã destruidor 

do povo vândalo, especialmente no norte da África. É possível, então, sugerir a hipótese de que 

a escrita e a recepção de tais livros tenham inspirado a ideia de “vandalismo” como forma de 

destruição gratuita e descontrolada. Assim, concluiu o autor que Grégoire “não inventou uma 

nova acepção sobre os vândalos, mas se limitou a repetir um velho estereótipo que remontava 

ao mesmo momento da irrupção dos vândalos na África romana”145. Em 1798, a palavra 

vandalismo foi incluída na quinta edição do Dictionaire de l’Académie Française como 

sinônimo de destruição sistemática das artes e das ciências. Em grande medida, a isso se deve 

a rápida vulgarização da palavra pela Europa e a sua tradução para diversos idiomas. 

                                                           
143 GONZÁLEZ GARCÍA, 2013, p. 102.Tradução minha.  
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O historiador David Álvarez Jiménez, ao concluir que o termo “vandalismo” não fazia 

justiça aos vândalos do passado medieval, chamou a atenção para o fato de que Henri Grégoire 

poderia ter se valido do passado para estabelecer analogias diferentes. Afinal, ele poderia ter 

evocado tanto a damntio memoriae romana como a iconoclastia bizantina para se referir as 

destruições em seu próprio tempo. Segundo o autor, ambas aludiam à destruição do patrimônio 

“com o fim de abolir a lembrança de uma determinada pessoa, como sucede no caso da 

damnatio memoriae, ou uns objetos de arte que, segundo uma parte da população e o clero 

bizantino nos séculos VIII e IX, faziam reviver o conceito de idolatria”. A referência à damnatio 

memoriae é mais contundente, já que, assim como ocorreu na Revolução Francesa, implicava 

“destruição sistemática por razões políticas e ideológicas do passado mais recente a favor de 

um novo presente”. Poderia, então, o abade francês ter preferido o neologismo “damnatismo”? 

Como responde o autor, “o peso de Roma no imaginário coletivo europeu, seu papel como 

gérmen da cultura ocidental é evidente e seu prestígio como referente da Revolução Francesa é 

inegável”. Portanto, seria inadequado utilizar uma expressão que fazia referência a destruições 

protagonizadas pelos romanos. Possivelmente, mostrou-se mais apropriado aos princípios 

revolucionários “aludir a um povo bárbaro, cuja irrupção junto ao resto dos povos bárbaros 

supôs o fim do Império e o começo da Idade Média, do feudalismo e das estruturas do Antigo 

Regime que se pretendia eliminar”146. 

Outras hipóteses foram levantadas pelo historiador Andrew Merrills ao problematizar o 

processo que levou os vândalos a serem praticamente proscritos das narrativas historiográficas 

a respeito do declínio do Império Romano e dos limiares do período medieval. Segundo ele, “o 

neologismo de Grégoire teve um efeito dramático sobre o modo como os vândalos foram 

lembrados na Europa moderna”. Antes da emergência da palavra “vandalismo”, os vândalos já 

eram tidos como violentos e, também, já eram associados a recentes atos de “barbarismo”, de 

modo similar ao que costumava ocorrer com os godos, hunos e outros povos bárbaros. Porém, 

ainda permeavam uma visão romântica do passado, apesar da celebridade menor se comparados 

a povos germânicos estimados como “heroicos”. Isso mudou completamente após os relatórios 

de Henri Gregóire: “Numa questão de meses, o grupo perdeu seu papel relativamente menor no 

medievalismo idealizado do início do período moderno e foram lembrados apenas por sua 

violência e destruição”147. Ainda para o autor, os vândalos “experimentaram momentos de 

violência extraordinária, mas também provaram ser patrocinadores das artes”. Não há dúvida 
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147 MERRILLS, Andrew. The Origins of ‘Vandalism’. International Journal of the Classical Tradition, Boston, 
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de que “eram adequados o suficiente como um ponto de comparação para o comportamento 

violento”. Entretanto, “eles não teriam sido uma escolha particularmente óbvia”148. Aliás, antes 

do neologismo de Grégoire, os godos, e não os vândalos, eram invocados com mais frequência 

para representar atos de violência excessiva149. 

É curioso o fato de que, enquanto os vândalos foram associados a atos e atores que 

ameaçaram destruir vestígios do passado, os godos acabaram associados a expressões artísticas 

medievais que povoaram o imaginário romântico do século XIX, sobretudo na consolidação de 

uma ideia de “arquitetura gótica” como a materialidade durável dos primórdios das nações 

europeias. No período renascentista, o termo “gótico” possuía significado pejorativo. Cunhado 

no século XVI pelo historiador da arte italiano Giorgio Vasari, a palavra foi utilizada para 

menosprezar as artes medievais, sobretudo a arquitetura, como coisas de “godos”, expressões 

obscuras e negativas que se contrapunham à perfeição a ser reencontrada na Antiguidade150.   

De acordo com Andrew Merrills, duas hipóteses podem ser aventadas para a escolha de 

Henri Grégoire. Em um nível mais óbvio, é preciso ter em conta que “vandalismo” é palavra 

foneticamente agradável aos ouvidos, a contrário de outras possibilidades, como, por exemplo, 

“goticismo”, “hunismo” ou “lombardismo”. Para o autor, isso pode ter “influenciado Grégoire 

e, sem dúvida, ajudou o termo a se espalhar por todas as línguas europeias modernas”151. Porém, 

hipótese mais refinada pode ser localizada no fascínio de historiadores e filósofos franceses 

pelo declínio do Império Romano do Ocidente, momento interpretado como o nascimento da 

                                                           
148 MERRILLS, 2009, p. 159. Tradução minha. 
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tornou-se o modelo de imitação da Europa civilizada ao final da assim chamada Idade das Trevas, a palavra Gótico 
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RUSKIN, John. Selvatiqueza (excerto de A Natureza do Gótico). Risco: revista de pesquisa em arquitetura e 
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Nação. Desde fins do século XVI, narrativas historiográficas situam nas batalhas dos francos 

pela conquista da Gália, entre os séculos V e VI, a “origem” do Estado francês moderno. Apesar 

de algumas divergências, consolidou-se a interpretação de que o período merovíngio marcou a 

fundação da Nação e de que os francos foram responsáveis por aliar heranças culturais romanas 

e germânicas. Em suma, “todos concordaram, essencialmente, que os francos eram ‘uma coisa 

boa’ (...), representando o melhor que o mundo germânico tinha para oferecer”152. Os vândalos, 

por sua vez, não contavam com tal prestígio, assumido, por vezes, o papel de bárbaros odiosos. 

Isso tinha um peso significativo nas narrativas sobre a história francesa, já que os vândalos, 

assim como os francos, também invadiram a Gália, no ano 406. Contudo não estabeleceram 

bases para um futuro nacional, nem na Gália, nem mesmo no norte de África, onde fundaram 

em Cartago um reino que perdurou pouco mais de um século. Os historiadores franceses, 

embora discordassem quanto às interpretações sobre a conquista franca, “poderiam concordar 

que os vândalos eram visivelmente malsucedidos em suas próprias tentativas de estabelecer 

uma nação”153. Portanto, assim como foi negado aos vândalos um papel relevante nas narrativas 

sobre as origens daquilo que viria a se tornar a França, Henri Grégoire procurou proscrever os 

“vândalos” contemporâneos das narrativas que seriam contadas sobre a Revolução Francesa. 

Ainda na França, a difusão da palavra “vandalismo” contou com notável contribuição 

do escritor Victor Hugo. Em 1825, após viagem a Reims para a coroação de Carlos X, o escritor 

romântico redigiu o manifesto Sur la Destruction des Monuments en France, que veio a público 

em 1829. Essa viagem, em companhia de Charles Nodier e Alphonse de Cailleux, coautores do 

Barão Taylor na obra Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, deixou-lhe 

a impressão de um país em ruínas. Em seu texto, Victor Hugo expressou o clamor por uma lei 

para preservar os monumentos ameaçados pela destruição ou por restaurações equivocadas. 

Acreditava que, se nada fosse feito, logo restaria muito pouco dos vestígios do passado 

nacional. Era necessário, para ele, que “um grito universal” conclamasse “a nova França ao 

socorro da antiga”, pois “todos os gêneros de profanação, de degradação e de ruína” colocavam 

em risco o que ainda restava dos “admiráveis monumentos da Idade Média, onde se imprimiu 

a velha glória nacional”154. 

Em 1832, em resposta à destruição da torre de Louis D’Outremer, em Laon, Hugo 

retomou suas críticas no manifesto Guerre aux démolisseurs, publicado na Revue des Deux 
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153 Ibid., p. 164. Tradução minha. 
154 HUGO, Victor. Guerra aos Demolidores: 1825-1832. In: ______. Filosofia e Literatura Entremeadas: tomo 

II. Obras Completas. v. XXIV. São Paulo: Editora das Américas, 1958. p. 17.      
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Mondes e incluído, em 1834, na obra Littérature et philosophie mêlées. Nesse texto, o autor 

apresentou rico inventário de destruições em território francês, levantando algumas polêmicas: 

criticou a centralização administrativa do governo; lamentou a perda da memória nacional; 

ridicularizou aqueles que, ao permitir a destruição da arte medieval, acreditavam poder apagar 

as marcas do passado feudal; zombou dos demolidores, considerando-os ora vermes de um 

cadáver, ora anões de Lilliput, fictícia ilha de As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift; 

menosprezou obras públicas que puseram abaixo vestígios tangíveis do passado; defendeu a 

valorização da arte medieval; censurou avaliações da arte em termos meramente utilitários, 

apesar de propor o uso de monumentos para atrair recursos estrangeiros; e condenou ações de 

restauro realizadas sem os mínimos cuidados necessários.  

Por fim, retomou sua reivindicação por uma lei para preservar monumentos nacionais, 

estabelecendo distinção entre “uso” e “beleza”, pois, enquanto ao proprietário compete a 

prerrogativa do uso, a beleza pertence a todos, indistintamente, o que impõe limites ao uso: 

 

Fazem leis a propósito de tudo, para tudo, contra tudo, sobre tudo. (...) E uma lei para 

os monumentos, uma lei para a arte, uma lei para a nacionalidade da França, uma lei 

para as recordações, uma lei para as catedrais, uma lei para os maiores produtos da 

inteligência humana, uma lei para a obra coletiva de nossos pais, uma lei para a 

história, uma lei para o irreparável que se destrói, uma lei para o que uma nação tem 

de mais sagrado depois do futuro, uma lei para o passado, esta lei justa, boa, excelente, 

santa, útil, necessária, indispensável, urgente, para esta não há tempo, não se fará! 

Risível! Risível! Risível!
155

 

 

Entretanto, o que mais chama a atenção nessa “guerra aos demolidores” é o modo como 

a palavra cunhada por Grégoire foi reutilizada. Na pena de Victor Hugo, “vandalismo” não é 

apenas adjetivo substantivado utilizado para rotular a destruição de monumentos. Tal como 

repisará Alexandre Herculano na mesma década, o autor tomou a palavra como personagem de 

sua narrativa:  

 

Em Paris, o vandalismo floresce e prospera sob nossos olhos. O vandalismo é 

arquiteto. O vandalismo se enfeita e se empavona. O vandalismo é festejado, é 

aplaudido, encorajado, admirado, acariciado, protegido, consultado, subvencionado, 

custeado, naturalizado. O vandalismo é empreiteiro de trabalhos por conta do 

governo. Instalou-se sorrateiramente no orçamento, e o vai solapando silenciosamente 

como o rato a um queijo. E certamente que ganha bem o seu dinheiro. Todos os dias 

destrói alguma coisa do pouco que nos resta desse admirável Paris velho.156 

 

Como explicou o escritor português David Mourão-Ferreira, com referência aos textos 

de Alexandre Herculano, trata-se aqui de ato retórico de “personificação” da palavra, ou, mais 

                                                           
155 HUGO, 1958, p. 40.      
156 Ibid., p. 30.      
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precisamente, de “personificação por sinédoque de abstração”. Ao utilizar essa fórmula retórica, 

optando por falar de “vandalismo” ao invés apontar os “vândalos”, tanto Hugo como Herculano 

procuraram engrandecer o quadro que pintaram da nação onde viviam, mostrando “um país 

habitado, dominado e corrompido pelo vandalismo generalizado”157. Tinham, assim, o anseio 

de sensibilizar a opinião pública para uma questão que, a eles, demandava respostas urgentes. 

Em resposta aos apelos de Victor Hugo, o historiador Charles de Montalembert publicou 

na mesma Revue des Deux Mondes, em 1833, o texto Vandalisme en France, lettre à M. Victor 

Hugo, e, anos depois, Le Vandalisme en 1838, ambos incluídos no livro Du vandalisme et du 

catholicisme dans l’art, de 1839. No primeiro texto, manifestou sua dívida moral para com 

Victor Hugo: “Como, na verdade, se ocupar da nossa arte nacional, dos nossos monumentos 

históricos, dos sublimes vestígios do nosso passado, sem primeiro pensar em você, o primeiro 

na França que se constituiu o defensor dessa causa?” Católico devoto que era, a Montalembert 

o “vandalismo” não exprimia apenas “brutalidade ou tolice”, mas, além disso, “um sacrilégio”. 

A frequência de atos de “vandalismo” que ele observou por toda a França fizeram-no crer que 

não se poderia mais prescindir da reunião de esforços, mesmo que insignificantes, em reação 

contrária. A pressão para tanto se justificaria pelo valor e importância dos monumentos 

nacionais franceses, que ele considerava heranças de um passado glorioso, a persistência da 

memória, da história e, principalmente, da fé cristã:  

 

Em toda parte, na França, estamos rodeados por uma veneração filial a essas memórias 

de outra época, essas grandes e vívidas páginas da história da humanidade, que a 

arquitetura tem se encarregado de escrever, especialmente essas basílicas sublimes 

onde as gerações vieram, uma após outra, a rezar e repousar diante de seu Deus.158   

 

Para o historiador, “longas recordações fazem grandes pessoas” e o “vandalismo” era 

uma afronta à memória do passado, que “se torna importuna somente quando a consciência do 

presente é vergonhosa”. Tal desdém pela herança recebida, como acreditava, seria severamente 

julgado no futuro: “Eu ignoro que pena a posteridade vai infligir a este desprezo estúpido, que 

tiramos de nossa nulidade moderna para lançá-lo às obras-primas de nossos pais; mas esta pena 

será grave e dura”. Em seu inventário de destruições em solo francês, ele distinguiu, quanto às 

motivações e agentes responsáveis, duas espécies de “vandalismo”: o “vandalismo destruidor” 

e o “vandalismo restaurador”159.       

                                                           
157 MOURÃO-FERREIRA, David. Alexandre Herculano e a valorização do património cultural português. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 1977. p. 12.  
158 MONTALEMBERT, Charles de. Vandalisme en France, lettre à M. Victor Hugo. Revue des Deux Mondes, 

Paris, t.1, 1833. Disponível em: <https://fr.wikisource.org/wiki/Vandalisme_en_France,_lettre_%C3%A0_M._ 

Victor_Hugo>. Acesso em: 28 dez. 2017. Tradução minha. 
159 Ibid. Tradução minha. 
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Companhas contra o “vandalismo”, encampadas na imprensa periódica por intelectuais 

preocupados com a proteção e preservação do patrimônio cultural, ocorreram, também, em 

outros países do Ocidente, inclusive em Portugal e no Brasil. Após período de exílio na França, 

alguns intelectuais retornaram aos seus países engajados na batalha pela criação de instituições 

e mecanismo legais que pudessem garantir minimamente a transmissão ao futuro de vestígios 

inestimáveis do passado nacional que, por acaso ou destino, ainda perduravam no presente160.    

 

3.3.2 Uma cruzada contra a índole destruidora 

 

Pelo menos desde as comemorações do centenário de sua morte, em 1977, o historiador 

Alexandre Herculano é reconhecido como precursor na busca pela preservação do patrimônio 

em Portugal, ou, nos termos dele, dos “monumentos pátrios”. O escritor e poeta David Mourão-

Ferreira, à época no cargo de Secretário de Estado da Cultura em Portugal, afirmou que, apesar 

da precedência do romancista Almeida Garrett na valorização da cultura popular, no que se 

refere aos “monumentos da arte”, à herança tangível do passado, “não parece oferecer dúvidas 

que ele haja sido realmente um precursor, porventura mesmo o precursor”161. A história dos 

discursos e práticas patrimoniais têm relevado o caráter fundante de um conjunto de textos de 

Herculano publicados n´O Panorama, jornal literário e instrutivo que dirigiu entre 1837 e 1839, 

às custas da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Como salientou o historiador 

Paulo Archer, foi pelas mãos de um historiador, o “mais notável e sistemático dos historiadores 

portugueses do século XIX”, que a questão do patrimônio ganhou fôlego e “entrou pela porta 

grande na cena das preocupações mentais e da reflexão cultural e cívica da sociedade 

portuguesa”162. E o próprio Alexandre Herculano não se furtou a aclamar a si próprio como 

pioneiro da causa. Em 1868, em carta a Latino Coelho, então Secretário-Geral da Academia das 

Ciências, ele disse: “Fui eu, se não me engano, o primeiro que proclamei a possibilidade e a 

necessidade de conciliar o amor dos foros de homens livres com a veneração às tradições 

gloriosas e santas do passado, ao que neste havia grande e belo e que era muito”.163 

                                                           
160 A opção por problematizar o contexto luso-brasileiro das derivas da palavra “vandalismo” se deu em função 

das oportunidades de investigação ao longo do curso de doutorado, especialmente por conta do estágio doutoral 

realizado em Portugal. Contudo, é preciso destacar que, a exemplo do que ocorreu na França, intelectuais de outros 

países europeus se utilizaram da imprensa periódica para deflagrar campanhas contra o vandalismo. Na Espanha, 

por exemplo, o historiador católico José Maria Quadrado escreveu, entre novembro e dezembro de 1851, três 

artigos para o Semanario Pintoresco Español intitulados “Del Vandalismo en Arquitetura”.  
161 MOURÃO-FERREIRA, 1977, p. 7.  
162 ARCHER, Paulo. Sobre a visão patrimonial de Herculano em Monumentos Pátrios. Tomar: Terra de Linho, 

2003. p. 3. 
163 HERCULANO, Alexandre. ______. Carta a José Maria Latino Coelho, 6 abr. 1868. In: ______. Cartas de A. 

Herculano. T. I. Lisboa: Bertrand; Rio de Janeiro: Francisco Alves, 19-?. p. 262. 
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Alexandre Herculano, que viveu entre 1810 e 1877, foi um intelectual engajado em 

questões públicas de seu tempo, tendo aderido fielmente ao pensamento liberal no combate ao 

absolutismo e ao centralismo monárquico. Além de suas obras literárias e historiográficas, ele 

atuou com regularidade na imprensa periódica, podendo também ser considerado um jornalista. 

Como lembrou o historiador Jacinto Baptista, além de ter contribuído com numerosos textos 

seus para diversos jornais portugueses, Herculano teve, também, breve carreira profissional na 

imprensa, ao ser incumbido da redação de dois importantes periódicos: o Diário do Governo e 

O Panorama. Neste último, onde não tinha um superior hierárquico, a não ser a empresa que o 

contratou, Herculano assumiu praticamente todas as funções necessárias ao seu funcionamento. 

Nas palavras do autor, O Panorama, a considerar a qualidade de seu conteúdo e a tiragem 

relativamente elevada para o período (chegando a 5.000 exemplares) “constituiu, de facto, um 

notável empreendimento cultural no acanhado e atrasado meio do tempo”164. A inspiração para 

o formato do periódico foi inglesa, ao copiar a fórmula bem-sucedida do jornal The Penny 

Magazine, fundado cinco anos antes em Londres. Ainda segundo o autor, “os penny magazines 

são, de certo modo e ressalvadas as proporções, os pioneiros da indústria da cultura, os 

primeiros mass media dos tempos modernos”165, os quais, da Inglaterra, se proliferaram pela 

Europa com o intuito de disseminar, a um preço acessível, instrução às classes populares. 

Já no primeiro número d´O Panorama, de 6 de maio de 1837, a introdução redigida por 

Alexandre Herculano anunciou que a Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, a 

exemplo dos “países mais ilustrados”, desejava “um jornal que derramasse uma instrução 

variada, e que pudesse aproveitar a todas as classes de cidadãos, acomodando-os ao estado de 

atraso, em que nos achamos”166. No mesmo número, foi incluído outro texto de Herculano sobre 

as ruínas da Igreja do Carmo, de Lisboa, intitulado A Architectura Gothica. De início, uma 

denúncia: “Em nosso país os monumentos do estilo gótico têm sido assaz desprezados, e até a 

barbaridade e ignorância lhes têm feito uma guerra cruel”. Ao mencionar edifícios medievais 

que corriam risco de desaparecer, propôs que, “para salvar o que ainda resta, cumpriria que o 

Governo e as Municipalidades vigiassem pela conservação destes monumentos, e pudessem 

coibir essas bárbaras demolições”167, a exemplo do que já vinha ocorrendo na Inglaterra e na 

                                                           
164 BAPTISTA, Jacinto. Alexandre Herculano Jornalista. Lisboa: Bertrand, 1977. p. 26.  
165 Ibid., p. 35. 
166 HERCULANO, Alexandre. Introdução. O Panorama, Lisboa, n. 1, p. 1-2, 6 mai. 1837. p. 2 
167 Id. A Architectura Gothica. O Panorama, Lisboa, n. 1, p. 2-4, 6 mai. 1837. p. 2.  
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França. Uma gravura da Igreja do Carmo, elaborada por Manuel Maria Bordalo Pinheiro, dava 

início ao projeto romântico de uma espécie de “museu de imagens” na imprensa periódica168. 

Em seu número inaugural, o jornal O Panorama já sinalizava duas linhas de força do 

pensamento romântico que, em Portugal, emergiu com a vitória liberal de 1834. A derrota de 

D. Miguel I pelo seu irmão, D. Pedro IV, apaziguou a instabilidade política que, após a morte 

de D. João VI em 1826, colocou absolutistas e constitucionalistas em guerra civil. Se, por um 

lado, o romantismo liberal buscou dar continuidade à herança iluminista e retomar o intento de 

civilizar o país por meio da instrução, por outro, afastou-se de tal herança para corrigir um 

cosmopolitismo universalista e regressar às origens da “alma nacional”. Instruir as diferentes 

classes requeria a divulgação de conhecimentos “úteis”. Por sua vez, delinear os contornos da 

nacionalidade requeria que tais conhecimentos incluíssem, com destaque, a história da Pátria. 

Daí uma profunda sensibilidade em relação ao passado medieval e aos seus vestígios ainda 

presentes em Portugal, como, por exemplo, as edificações em arquitetura gótica. 

Conforme o historiador Fernando Catroga, a derrocada do absolutismo miguelista alçou 

os intelectuais românticos ao papel de “mediadores da verdade” na consolidação do liberalismo 

monárquico-constitucional em Portugal. Considerando-se integrantes de uma “república das 

letras”, a qual ascenderam por mérito, tomaram para si o desafio de irradiar uma nova cultura 

e “regenerar” ou “refundar” a nação, em oposição ao absolutismo do Antigo Regime. Para tanto, 

propuseram um retorno ao que seria a “essência” das origens, a um passado medieval que ainda 

persistia na cultura popular, nos monumentos, nos costumes, na memória e na história. Frente 

à “decadência” do presente, era mister valorizar as grandezas de outrora. Logo, “poder-se-ia 

mesmo concluir que, num país pequeno e decadente como Portugal, o passado representava a 

mais-valia legitimadora dos direitos históricos em relação a potências mais poderosas”169. 

Se uma “nação”, na acepção do historiador Benedict Anderson, é “uma comunidade 

política imaginada”170, ao reunir pessoas diferentes entre si que sequer se conhecem e que, 

possivelmente, nunca venham a se conhecer, é certo que essa “imaginação” não pode prescindir 

de interpretações sobre o passado. O passado de uma nação se sustenta no apego à “terra dos 

pais”, nos afetos inspirados por uma ideia de “pátria”. Como ponderou o historiador Fernando 

Catroga, é “a partir da ideia e do sentimento de pátria que comunidades e grupos narram a 

                                                           
168 Cf. RIBEIRO, António Manuel. O museu de imagens na imprensa do romantismo: património 

arquitectónico e artístico nas ilustrações e textos do Archivo Pittoresco (1857-1868). Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2014.  
169 CATROGA, Fernando. Alexandre Herculano e o Historicismo Romântico. In: TORGAL, Luís Reis et. al. 

História da História em Portugal: séculos XIX – XX. Vol. 1. Lisboa: Círculo de Leitores, 1996. p. 47. 
170 Cf. ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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história que os identifica (e os constrói) como famílias alargadas e como comunidades étnico-

culturais”, tendo como força motriz a busca pela “ancestralidade”. Além de “temporalização”, 

a ideia de pátria projeta-se, ainda, sobre o espaço, tornado “território” ou “paisagem”. Segundo 

o autor, “ao privilegiar a origem e a herança, a pátria é, sobretudo, memória, instância que 

enlaça, retrospectivamente, os vivos e os mortos, numa cadeia de solidariedade através do qual 

os indivíduos se reconhecem como com-patriotas”171. Entretanto, para além desse nível 

comunitarista, há um “patriotismo cívico de raiz contratual”, movido por valores jurídico-

políticos, que se estende à ideia de “nação cívica”.  

As palavras “pátria”, “nação” e “Estado”, embora diluam-se em discursos políticos, não 

se referem à mesma coisa. Enquanto “pátria” diz respeito a um apego afetivo no tempo e no 

espaço, “Estado” se refere à “dimensão institucionalizada do poder” exercida sobre dada 

população e dado território. Entre a “quentura” da pátria e a “frieza” do Estado, a ideia de 

“nação” se interpõe como “instância de conexão”. Como conclui Fernando Catroga, “a nação 

está na pátria, pelo que exige um território (real ou imaginário) e uma população”, donde 

decorre que “a ‘nação’ é ôntica e cronologicamente posterior à ‘pátria’, tal como o mundo 

criado vem depois da criação”172. Não seria exagero, ainda segundo o autor, “defender que, em 

termos tipificados, a concepção comunitarista de pátria é o modelo em que as explicações 

essencialistas, perenealistas, orgânicas e historicistas da génese da nação melhor se 

encaixam”173. Assim, Alexandre Herculano, ao rever seus textos de juventude para compor a 

obra Opúsculos reivindicou, com a expressão “monumentos pátrios”, passados anteriores à 

consolidação de Portugal enquanto “Estado” e, também, enquanto “nação”. Apelou a afetos 

pátrios vinculados a bens de natureza material que, por terem perdurado desde temporalidades 

remotas, serviam ao anseio de “refundar a Nação” em renovadas bases morais. 

Não é irrelevante, portanto, o fato de ter sido um historiador do século XIX a conclamar 

a defesa e a preservação dos monumentos portugueses. Leitor de autores alemães, franceses e 

ingleses, Alexandre Herculano adequou ao contexto português a voga do romance histórico, 

em obras como O Bobo, O Monge de Cister e Eurico, o Presbítero, promoveu uma renovação 

historiográfica, ao aplicar métodos rigorosos em suas investigações para a História de Portugal 

e a História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, além de ter reunido 

documentos caros à história nacional em Portugaliæ Monumenta Historica. De acordo com 

                                                           
171 CATROGA, Fernando. Pátria, Nação, Nacionalismo. In: TORGAL, Luís Reis; PIMENTA, Fernando Tavares; 

SOUSA, Julião Soares (coord.). Comunidades Imaginadas: nação e nacionalismos em África. Coimbra: 
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172 Ibid., p. 21.  
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Fernando Catroga, a obra de Herculano resume o que se poderia classificar como “historicismo 

romântico”, que, a exemplo do historicismo alemão de Leopold Von Ranke, aspirava a verdade 

dos fatos, ao tempo em que buscava corrigir o universalismo abstrato das filosofias da história. 

Portanto, caberia ao historiador sustentar suas sínteses em análises minuciosas de documentos, 

bem como perscrutar as causalidades múltiplas e poliédricas dos fatos. Embora tenha refutado 

as filosofias da história, o historicismo romântico não prescindiu de predizer o futuro, pois “os 

imperativos da crítica documental coexistem com uma ordenação teleológica do tempo: o 

presente seria mais pobre do que a fase do passado modelar e paradigmática, mas ambos seriam 

uma espécie de períodos sacrificiais necessários ao advento de um futuro melhor”174. 

É necessário lembrar que o século XIX foi “o século da história”175. Em seu decurso, a 

História se afirmou como uma disciplina autônoma, enquanto outros saberes científicos foram 

pensados em sua historicidade, a exemplo da História Natural. Foi nesse século, também, que 

historiadores, em busca de fontes para sustentar a “verdade histórica”, envidaram esforços para 

preservar o que restava das referências do passado. Sob essa ótica, torna-se compreensível a 

atuação de Alexandre Herculano na defesa dos “monumentos pátrios”, pois foi com lentes de 

historiador que ele olhou para seu próprio tempo e para sua própria pátria. De acordo com o 

historiador António Manuel Ribeiro, Herculano valorizou a “vertente histórica e documental 

atribuída ao monumento, entendido como um conjunto de factos e acontecimentos que lhe estão 

ou são associados e não como especificidade histórica de qualquer facto artístico”176. Ao 

preterir valores estéticos e se desviar de leituras sob a égide da história da arte, ele procurou 

nos monumentos alguns rastros de fatos memoráveis da história da Pátria, sobretudo do passado 

medieval, onde situou os alicerces da liberdade que ele almejava para o futuro nacional. Além 

disso, o olhar romântico do historiador assentava-se em um modo particular de comungar da fé 

cristã, o que explica sua interpretação pessoal da arte e arquitetura medievais. Como mencionou 

a historiadora Maria Helena Maia, Herculano rejeitou as leituras do período medieval como 

momento de decadência “para o identificar como o momento fundamental em que se afirma a 

verdadeira religião e portanto a verdadeira arte”177. 

Escritores românticos do século XIX, tais quais Alexandre Herculano, uniram-se à causa 

do patrimônio ou, mais propriamente, atuaram na construção e consolidação de uma ideia de 

“patrimônio”. Sensível ao passado, a Herculano, como resumiu o historiador da arte José-

                                                           
174 CATROGA, 1996, p. 95. 
175 Cf. CARBONELL, Charles-Olivier. Historiografia. Lisboa: Teorema, 1987. 
176 RIBEIRO, 2014, p. 58.  
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Augusto França, “uma ermida, uma ‘cruz mutilada’, as ruínas dum velho castelo, satisfaziam-

lhe a alma, perdida e achada no seio da ‘imensidade de Deus’”178.  

Para o antropólogo Llorenç Prats, o que define aquilo que entendemos como patrimônio, 

e justifica os esforços para sua conservação, é “sua capacidade para representar simbolicamente 

uma identidade”179, cuja legitimidade ampara-se em fontes de autoridade “extraculturais” que 

excedem a ordem social, logo, consideradas essenciais e imutáveis. Para o autor, esse processo 

tem seus esteios no romantismo do século XIX, que fixou critérios pretensamente universais de 

legitimação: a natureza indomável, metáfora da liberdade individual; a história, que ofereceria 

exemplos de heróis e suas proezas; e a inspiração criativa (ou o gênio), garantia da liberdade 

autoral. Ainda para o autor, os nacionalismos do século XIX buscaram reviver, pelo patrimônio, 

“a história medieval como época acrisoladora das nacionalidades”, bem como a “natureza”, 

idealizada nas terras altas, montanhas e bosques como “redutos da independência e bravura da 

pátria”, e a tradição popular, “em cujo aparente atavismo confluem natureza e história”180. 

Imbuído no pensamento romântico de seu tempo, Alexandre Herculano escreveu para 

O Panorama textos em defesa dos monumentos portugueses. Com inspiração na “guerra aos 

demolidores”, deflagrada há poucos anos por Victor Hugo, os quatro textos, publicados entre 

1838 e 1839, conclamaram a uma “cruzada” contra a índole destruidora que assolava seu país. 

Tais textos foram reformulados e reunidos, entre 1872 e 1873, para integrar seus Opúsculos, 

quando ele já havia se retirado da vida pública para viver na Quinta Vale dos Lobos, localizada 

em Santarém181. É em nome do futuro, tal como o imagina, que o historiador proferiu seu brado:  

 

Esses que julgam progresso apagar ou transfigurar os vestígios venerandos da 

antiguidade que sorriam das nossas crenças supersticiosas; nós sorriremos também, 

mas de lástima, e as gerações mais ilustradas que hão-de vir decidirão qual destes 

sorrisos significava a ignorância e a barbaridade, e se não existe uma superstição do 

presente como há a superstição do passado.182 

 

Para Alexandre Herculano, as destruições teriam ocorrido em dois momentos diferentes: 

no passado, quando monumentos foram arruinados por “ignorância” ou “desleixo”, a exemplo 

                                                           
178 FRANÇA, José-Augusto. A arte medieval portuguesa na visão de Herculano. In: ACADEMIA PORTUGUESA 

DA HISTÓRIA. Alexandre Herculano à luz do nosso tempo. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1977. 

p. 50. 
179 PRATS, Llorenç. Antropología y patrimonio. Barcelona: Editorial Ariel, 1997. p. 22. Tradução minha.  
180 Ibid., p. 26. Tradução minha. 
181 Os textos foram publicados na seguinte ordem: Os Monumentos, em 25 de agosto de 1838; Monumentos II, em 

1 de setembro de 1838; Mais um brado a favor dos monumentos I, em 9 de fevereiro de 1839; e Mais um brado a 

favor dos monumentos II, em 16 de fevereiro de 1939. As discussões que seguem tomam como referência a edição 

revisada por Jorge Custódio e José Manuel Garcia da obra Opúsculos, onde consta o capítulo Monumentos Pátrios, 

que reúne os artigos publicados n´O Panorama, conforme revistos por Alexandre Herculano.  
182 HERCULANO, Alexandre. Monumentos Pátrios. In: ______. Opúsculos. V. 1. Porto: Presença, 1982. p. 181.  
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do Renascimento, que não soube valorizar as edificações medievais; e no presente, em que a 

destruição lhe parecia uma “vertigem”. Frente a esse presente, ele se colocou em defesa dos 

monumentos pátrios: “Feliz quem isso escreve, se pudesse curar alguém da febre demolidora; 

salvar uma pedra, só que fosse, das mãos dos modernos hunos”183. Interessante notar que, ao 

falar de “vandalismo”, nessa passagem ele se referiu aos hunos, outro povo bárbaro germânico 

que, segundo Roger-Pol Droit, figuraram em relatos romanos como constituindo “o estágio 

supremo da barbárie”184. Desse modo, ele buscou dar ainda mais ênfase ao que considerava 

uma violência contra o passado. Além dos destruidores, Herculano também desferiu críticas 

aos restauros pouco afeitos ao que seria a “essência” das edificações, sem, contudo, citar nomes, 

já que, como dito, a personagem do texto é o próprio “vandalismo”: “Vê-se a arte na sua lenta 

agonia rodeada de curandeiros que se propõem sará-la, mas que transfiguram, sem alcançarem 

qual é o achaque íntimo que a devora”.185 Para ele, o presente era de violência mais grave, pois 

imperava “o instinto bárbaro, a malevolência selvagem, a filosofia da brutalidade”186. 

Dois fatores motivaram Alexandre Herculano, aos 28 anos de idade, a sair em defesa do 

patrimônio. Primeiro, seu descontentamento com os rumos do país após a vitória liberal. Com 

a chamada Revolução de Setembro, em 1836, ascendeu ao poder a ala radical do movimento 

liberal, os “setembristas”, que, em 1838, promulgou Carta Constitucional que revogou a de 

1826, de D. Pedro IV, em defesa de uma ideia de soberania popular. Já os mais conservadores, 

ala a qual Herculano se integrava à esquerda, defendia a restauração da Carta Constitucional de 

1826 (por esse motivo designados de “cartistas”) e a soberania do monarca, o qual deveria 

exercer poder moderador. Além disso, ele foi motivado pelos efeitos danosos aos monumentos 

do Decreto de 1834, subscrito por D. Pedro IV, que extinguiu as ordens religiosas masculinas. 

De teor anticlerical, o decreto alcunhado de “Mata Frades”, em alusão à penúria a que condenou 

parte do clero, declarou extintos os mosteiros, conventos, colégios, hospícios, dentre outras 

casas religiosas, sendo seus bens incorporados ao tesouro nacional. Ainda que não discordasse 

por completo do ato de extinção das ordens religiosas em Portugal, sua crítica se voltava contra 

a indiferença em relação ao patrimônio móvel e imóvel constituído por essas ordens, que, 

simbolicamente, representava um conjunto de marcos importantes da história nacional. Em seu 

texto, Herculano abordou o problema ao relatar situação que observou no Mosteiro de Santa 

Cruz, em Coimbra, local onde foram sepultados os dois primeiros reis de Portugal: 

 

                                                           
183 HERCULANO, 1982, p. 191.  
184 DROIT, 2009, p. 164. Tradução minha.  
185 HERCULANO, Op. cit., p. 189.  
186 Ibid., p. 191.  
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Levaram-nos a Coimbra em 1834 obrigações de serviço público. Residíamos aí 

quando foi suprimido o mosteiro de Santa Cruz. Correu então a notícia de que se 

pretendia pedir ao governo que esse belo edifício fosse doado ao município. Mas, para 

quê? Para a câmara o arrasar e fazer uma praça. Não se realizou o nefando alvitre; 

mas os bons desejos não faltaram. Uma praça no lugar onde estivera Santa Cruz; uma 

praça calçada com os fragmentos dos rendados umbrais do velho templo, com as lájeas 

quebradas dos túmulos de Afonso Henriques e de Sancho I e dos demais varões 

ilustres que ali repousam!187 

 

Algumas questões suscitadas anteriormente nos textos de Victor Hugo foram retomadas 

por Alexandre Herculano, a exemplo do lamento pela perda da memória nacional e da crítica 

dirigida àqueles que, também em Portugal, achavam necessário apagar as marcas feudais do 

Antigo Regime. Inclusive algumas metáforas de Hugo reapareceram na escrita de Herculano, 

que igualmente caracterizou os destruidores como vermes de um cadáver ou como anões de 

Lilliput, incapazes de reconhecer sua insignificância frente às grandezas do passado. Além 

disso, Herculano, seguindo o exemplo de Hugo, sugeriu o uso do patrimônio como atrativo a 

visitantes estrangeiros e reivindicou uma lei para proteger os monumentos nacionais, ignorando 

ou desconsiderando a vigência, em Portugal, do Alvará de D. João VI, de 1802, que já tratava 

disso. Ainda sob inspiração francesa, Herculano se valeu da palavra “vandalismo”, que assume 

o papel de protagonista em seu brado pelos monumentos: 

 

Corre despeiado o vandalismo de um a outro extremo do reino, desbaratando e 

assolando tudo. Cómico perfeito, desempenha todos os papéis, veste todos os trajos. 

Aqui é vereador, ali administrador do concelho: ora é ministro, logo deputado: hoje é 

escritor, amanhã funcionário. Corre na carruagem do fidalgo, faz assentos de débito e 

crédito no escritório do mercador, dá silabadas em latim de missais, prega nos 

botequins sermões de economia política e de direito público, capitaneia soldados, 

vende bens nacionais, ensina ciências; em suma, é tudo e mora por toda a parte.188 

 

Em diferentes trajes, o vandalismo – e não os vândalos – punha em risco a persistência 

dos monumentos rumo ao futuro da pátria. Como já dito, trata-se de modo de personificação do 

substantivo adjetivado, modelo tomado da leitura dos textos de Victor Hugo, embora em 

“trajes” locais. Esse peculiar modo de tradução cultural, ao moldar ao contexto português as 

palavras do escritor francês, foi criticado sutilmente nos termos de sua originalidade no próprio 

O Panorama. Em 1842, o historiador brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen, que viveu em 

Portugal e era próximo de Herculano189, escreveu artigos sobre o Mosteiro de Belém, de Lisboa. 

                                                           
187 HERCULANO, 1982, p. 194. 
188 Ibid., p. 191. 
189 Francisco Adolfo Varnhagen, nascido em 1816, viveu em Portugal entre 1823 e 1840. Segundo a historiadora 

Michelle Fernanda Tasca, paralelos biográficos entre o historiador brasileiro e Alexandre Herculano podem ser 

situados na Torre do Tombo, em Lisboa, já que ambos frequentaram o mesmo curso de Paleografia e Diplomática 

oferecido pela instituição. Além disso, a autora destacou a importância do jornal O Panorama na vida intelectual 

de ambos, periódico que funcionou para eles como uma “escola de pensamento”. Cf.  TASCA, Michelle Fernanda. 
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Em um desses artigos, ele mencionou: “Fácil nos fora pedir a Victor Hugo algumas cores 

emprestadas para pintar quadros retocados de indignação, contra os consertadores modernos 

dos edifícios antigos. Porém baste-lhes o que já por este jornal tem ouvido”.190 A crítica de 

Varnhagen se dirigia à necessidade de aprofundar os estudos sobre as especificidades históricas 

e artísticas dos monumentos portugueses. Foi com esse objetivo que, ao estudar o Mosteiro de 

Belém (conhecido atualmente como Mosteiro dos Jerónimos), ele identificou as características 

próprias de um estilo arquitetônico nacional, que nomeou de “estilo manuelino”, por ter sido 

desenvolvido, principalmente, durante o reinado de D. Manuel I, no século XVI. 

Nessa contextualização dos textos de Alexandre Herculano, é preciso lembrar que ele 

foi um importante tradutor e intérprete do romantismo europeu para o contexto português, 

sobretudo da literatura romântica alemã. Algumas traduções suas de textos estrangeiros foram 

incluídas nas páginas d´O Panorama, em atenção ao anseio de que o jornal pudesse oferecer 

visão “panorâmica” da cultura europeia de seu tempo. Segundo a crítica literária Fernanda Gil 

Costa, Herculano destacou-se em sua originalidade enquanto tradutor, intérprete e leitor pelo 

“diálogo criativo e insubmisso que manteve com as fontes sempre que as usava para a sua 

própria produção, mantendo uma autonomia quase total mesmo no caso de traduções directas, 

a que talvez por isso preferiu chamar de ‘versões’”191. Além disso, deve-se ter em conta, como 

lembrou Maria Helena Maia, que os debates sobre preservação e restauro em Portugal, ao longo 

do século XIX, foram protagonizados por intelectuais liberais que, por contingências políticas 

ou vontade própria, viveram em exílio noutros países europeus. Alexandre Herculano, por ter 

participado, em 1831, da fracassada insurreição contra o governo de D. Miguel I, exilou-se na 

Inglaterra e, depois, na França. Retornou em 1832 a Portugal, como integrante do exército de 

D. Pedro IV que desembarcou na praia do Mindelo com a finalidade de cercar e tomar a cidade 

do Porto. Com a vitória na ação militar, Herculano foi nomeado por D. Pedro IV bibliotecário 

da Biblioteca do Porto, de onde exonerou-se em 1836, por divergência ideológica com os líderes 

da Revolução de Setembro. Logo após, assumiu a direção do jornal O Panorama. Essa vivência 

no exterior, aliada à sua erudição em outros idiomas, explicam o modo como Herculano se 

                                                           
A Ficção Histórica Oitocentista: as configurações do histórico e do literário em Varhagen e Alexandre 

Herculano. Campinas, 2012. Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação em História, 

Universidade Estadual de Campinas. 
190 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Mosteiro de Belem. O Panorama, Lisboa, n. 10, p. 73-76, 5 mar. 1842. 

p. 75. Os artigos, originalmente escritos para O Panorama, foram reunidos na obra Noticia Historica e Descriptiva 

do Mosteiro e Belem, publicada ainda em 1842 pela Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Nesta 

edição, contudo, foi suprimida a menção indireta a Alexandre Herculano. Cf. Id. Noticia historica e descriptiva 

do Mosteiro de Belem. Lisboa: Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1842. 
191 COSTA, Fernanda Gil. Herculano tradutor e intérprete do romantismo europeu. In: MARINHO, Maria de 

Fátima; AMARAL, Luís Carlos; TAVARES, Pedro Vilas-Boas (coord.). Revisitando Herculano no 

bicentenário do seu nascimento. Porto: FLUP, 2013. p. 21. 
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apropriou de saberes e práticas experimentadas em outros países, adaptando-as ao contexto 

histórico, político e cultural de Portugal. Afinal, no tocante às doutrinas patrimoniais do XIX, 

“os protestos mais veementes e a elaboração teórica mais estruturada partirá dos meios literários 

e repetirá em grande parte os modelos adquiridos no exílio”192. 

No tocante aos efeitos práticos do brado que Alexandre Herculano fez ecoar nas páginas 

d´O Panorama, há que se destacar a criação de uma primeira associação em defesa dos 

monumentos, a qual, aliás, fez das ruínas da Igreja do Carmo sua sede. Como anunciado nas 

páginas d´O Panorama, em 27 de junho de 1840, organizou-se uma associação “composta de 

pessoas de várias hierarquias sociais, que toma a seu cargo salvar as relíquias dos monumentos 

portugueses”. Em alusão aos textos de Herculano, questionava-se: “Qual será o bárbaro que 

ousará arrasar ou adulterar essas obras? Não o dizemos por causa da elegância das formas e 

porque elas sejam modelos da arte, mas porque são as páginas do grande livro da vida de um 

povo”.193 Embora não se tenha notícias dos desenlaces da iniciativa, pode-se perceber que os 

textos de Herculano acabaram influenciando um olhar que priorizou uma leitura histórica dos 

valores culturais dos monumentos portugueses. 

Já em relação ao uso do conceito de “vandalismo”, o que chama a atenção é que, tanto 

em Victor Hugo como em Alexandre Herculano, a palavra era proferida para enfrentar as ações 

de governantes e das elites nacionais, de modo inverso ao que se costuma fazer nos dias atuais. 

Ao descrever um país decadente e em ruínas, bem como as manifestações de um vandalismo 

“aprimorado no traje”, Herculano tomou posição política contrária aos rumos do governo liberal 

e denunciou os excessos das elites “ignaras” que ascenderam ao poder em Portugal. Ao fazer 

isso, deixou entrever, também, o seu modo particular de interpretar o passado e de valorizar os 

monumentos pátrios, sempre em sintonia com a sua constante busca pela “verdade histórica”. 

 

3.3.3 O sopro de um vento iconoclasta 

 

No Brasil, ao limiar do século XX, período de instabilidade política e de acalorados 

debates sobre os rumos da República, implantada em 1889, é possível situar a emergência do 

uso da palavra “vandalismo” em manifestos pela proteção do patrimônio cultural no Brasil. 

Naquele momento, é certo que a palavra já integrava o vocabulário cotidiano no país, servindo 

como sinônimo de destruição descontrolada. Isso pode ser observado, por exemplo, em um 

texto de jornal citado pelo historiador Nicolau Sevcenko no seu estudo sobre a Revolta da 
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193 CONSERVAÇÃO dos monumentos nacionaes. O Panorama, Lisboa, n. 165, p. 205, 27 jun. 1840. p. 27.  
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Vacina. O jornalista Sertório de Castro, em testemunho publicado no Jornal do Comércio, deu 

conta dos estragos deixados na região central do Rio de Janeiro pelos motins que ocorreram 

entre os dias 12 e 14 de novembro de 1904. Ao descrever detalhadamente o que considerou 

“uma cena de franca revolução”, mencionou: “Por toda a parte gritos, tiros, correrias. As 

delegacias de polícia, como as de saúde, eram atacadas e invadidas em todas as zonas 

conflagradas, sem que a força pública pudesse impedir essas cenas vandálicas”.194 Ainda no 

mesmo ano, o poeta Augusto dos Anjos publicou no jornal paraibano O Commercio o soneto 

“Vandalismo” pelo qual exprimiu, metaforicamente, sua vontade de “quebrar a imagem” das 

idealizações sobre si mesmo. Ao aludir ao simbolismo das catedrais góticas e dos Templários 

da Europa medieval, é perceptível, nesse soneto, ressonâncias de textos europeus que se 

colocaram contra o “vandalismo”: 

 

Meu coração tem catedrais imensas, 

Templos de priscas e longínquas datas, 

Onde um nume de amor, em serenatas, 

Canta a aleluia virginal das crenças. 

 

Na ogiva fúlgida e nas colunatas 

Vertem lustrais irradiações intensas, 

Cintilações de lâmpadas suspensas, 

E as ametistas e os florões e as pratas. 

 

Como os velhos Templários medievais, 

Entrei um dia nessas catedrais 

E nesses templos claros e risonhos... 

 

E erguendo os gládios e brandindo as hastas, 

No desespero dos iconoclastas 

Quebrei a Imagem dos meus próprios sonhos!195 

 

Em 2016, próximo de completar 80 anos de existência, o órgão federal de preservação, 

atualmente Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), lançou uma linha 

do tempo para sinalizar fatos relevantes dos últimos 100 anos na história da preservação do 

patrimônio no país. Como marco fundante, destacou a publicação, na Revista do Brasil, do texto 

“Pelo Passado Nacional”, de autoria do crítico literário Alceu Amoroso Lima196. Trata-se de 

relato sobre uma viagem às cidades mineiras de Ouro Preto e Diamantina, na companhia do 

senador Virgílio Mello Franco e do neto deste, Rodrigo Melo Franco de Andrade, o qual, em 

1937, assumiria a direção do órgão federal de preservação. Ao anunciar a “descoberta” do 

                                                           
194 SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina. São Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 37.  
195 ANJOS, Augusto dos. Vandalismo. In: ______. Eu e Outras Poesias. Disponível em: <http://cabinecultural. 
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barroco mineiro e conclamar sua preservação, Amoroso Lima valeu-se de sua habilidade 

literária para fazer ouvir, entre seus contemporâneos, “a voz das mortas gerações” ou, ainda, “a 

lamentação das ruínas”. Pois, como disse, foi ao lado do passado, ou daquilo que restava da 

materialidade desse passado, que posicionou seu discurso: “Por algum tempo (…) conversei 

[com] as sombras dos nossos mortos nas ruínas das nossas paisagens. E se ouso agora tomar da 

pena, é porque deles, dos nossos mortos amados, ouvi uma longa queixa sentida contra o 

desamparo em que os deixam os brasileiros de hoje”197. 

As cidades de Ouro Preto e Diamantina (Vila Rica e Tejuco, nos tempos coloniais) eram, 

por duas razões, simbólicas na elaboração de narrativas históricas sobre as origens da Nação, 

investimento imprescindível face ao desafio que se abria com os novos caminhos da república 

brasileira. Para o autor, a história dessas cidades era intimamente ligada à expansão do território 

nacional e, portanto, à “epopeia bandeirante”. Conduzidos por desbravadores paulistas, alguns 

portugueses teriam alcançado o destino almejado: “Chegavam do Reino levas de homens ávidos 

de ambição que, levados pelos paulistas intimoratos, iam desbravar as selvas, rasgar estradas, 

fundar os lares da pátria futura”. Tais homens, acabaram por se estabelecer em solo brasileiro, 

pois “chegando ao sertão do ouro, ou à margem dos rios diamantinos, não lhes pungia o coração 

a saudade da pátria distante”. Outra razão sugerida pelo autor, é que tais cidades também teriam 

sido berços da independência nacional, desde o instante em que os mineradores se revoltaram 

contra o pagamento de tributos à metrópole portuguesa. Assim, “Vila Rica e o Tejuco foram, 

em todos os tempos, dois braseiros da libertação da terra”198. 

A Revista do Brasil, de acordo com a historiadora Tania de Luca, foi projeto editorial 

do paulista Júlio de Mesquita, à época dirigente do jornal O Estado de São Paulo. Em 1915, o 

empresário buscou expandir e diversificar seus negócios, com a criação de uma revisa de perfil 

literário. Para tanto, designou José Pinheiro Machado Júnior e Plínio Barreto como auxiliares 

na organização do periódico que, inicialmente, se chamaria Cultura. No aniversário da cidade 

de São Paulo, em 25 de janeiro de 1916, saiu o primeiro número da revista. Dois anos depois, 

Monteiro Lobato, escritor que atuava regularmente como um dos colaboradores, comprou a 

revista, imprimindo-lhe perfil comercial. Em suma, a publicação assumiu caráter nacionalista, 

buscando detectar entraves ao desenvolvimento do país e apontar caminhos ao futuro. Segundo 

Tania de Luca, a Revista do Brasil “fora concebida enquanto meio de ação por um grupo que 

se considerava capaz de colocar o país no rumo certo”. Ainda para ela, parte da elite ilustrada 

                                                           
197 LIMA, Alceu Amoroso. Pelo Passado Nacional. Revista do Brasil, São Paulo, v. III, n. 9, p. 1-15, set. 1916. 

p. 1. 
198 Ibid., p. 1-2. 
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teria tomado para si o desafio de conduzir o destino nacional, ao encarregar-se de “esclarecer, 

ensinar, arregimentar e ordenar forças, formar opinião, tendo por arma a palavra escrita”199. 

No que se refere às interpretações da geografia e da história nacionais, pairava na revista 

evidente paradoxo entre o orgulho pela imensidão territorial e o embaraço frente a uma história 

pouco fulgurosa, quando contraposta às nações do Velho Mundo. Conforme Tania de Luca, “se 

a linguagem da geografia era grandiosa e compatível com papel que se lhe atribuía, a da história 

era reticente e insistia nas mazelas e desacertos, deixando poucas possibilidades para uma 

celebração do passado capaz de despertar a comunhão imediata com as nossas tradições”200. 

Contudo, aos intelectuais que atuaram na revista, havia consenso de que se fazia necessário, ao 

projetar o futuro nacional, mirar-se no promissor exemplo de São Paulo, em sua trajetória de 

modernização e prosperidade econômica. Na confluência entre louvores de um território vasto 

e independente e ânsias por encontrar os alicerces pretéritos da Nação, ganhou força um tipo de 

narrativa pautada na valorização da figura do bandeirante, sendo que “a narração da conquista 

e da manutenção do território foi transformada na grande epopeia nacional, redimindo não 

apenas o nosso passado mas também as regiões tropicais que – afinal – davam sinais de poder 

conviver com a civilização”201. Evidentemente, tal interpretação do passado buscava atribuir 

legitimidade histórica à ideia corrente de que o estado de São Paulo deveria assumir o papel de 

locomotiva para acelerar a história e conduzir o Brasil rumo a um futuro de progresso social e 

desenvolvimento econômico, no encalço de nações mais prósperas e “civilizadas”. 

Embora não tenha escrito livros de história e tenha atuado, com mais afinco, no campo 

da crítica literária, foi o valor histórico que Amoroso Lima reconheceu nas cidades mineiras. 

Cabia às cidades do passado, “cidades mortas” como Vila Rica e Tejuco, a função de “acordar 

em nossas almas o respeito pelas coisas de antanho, penhor seguro de um amor positivo às 

coisas do presente”. Para ele “o passado é um grande educador”, todavia “suas lições só são 

verdadeiramente instrutivas quando têm por cenário o quadro em que ele se desenrolou”. 

Valorizar a história nacional, ainda que muito recente, exigia preservar os cenários em que se 

desenrolaram enredos do passado. Além do mais, em um país “agonizante à míngua de 

patriotismo”, mostrava-se urgente “guardar para a nossa e para as gerações vindouras a moldura 

do nosso passado. E se os homens que o fizeram, pródigos não foram em obras e construções, 

maior deve ser o nosso desvelo pelo pouco que nos resta das épocas vividas”202. 
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O texto era um protesto contra a destruição dos vestígios do passado brasileiro, ou, nas 

palavras do autor, um “grito de revolta” face a situação deplorável dos monumentos nacionais: 

“Pois bem, por sobre a nossa Terra, vazia de monumentos encanecidos, sopra um grande vento 

iconoclasta. Ouve-se a cada passo o ruir de uma velha pedra: são a ignorância dos homens e a 

marcha do tempo, em sua marcha inexorável”.203 Nessa passagem, ele sugeriu que o Brasil, 

nação jovem, carecia de monumentos com significativo valor de antiguidade. Chama a atenção, 

ainda, a qualificação da palavra “iconoclastia” como ato de “ignorância”, o que, como referido, 

distancia-se do uso mais costumeiro da palavra. Aproxima-se, assim, do significado da palavra 

“vandalismo”, que também figura no texto. Em alusão a obras executadas na Casa do Contrato, 

em Diamantina, o autor desferiu crítica às tentativas desajeitadas e pouco cuidadosas de 

restauração, que considerou um “vandalismo”:  

 

Não é somente a demolição o terror das velhas pedras (…), a restauração é talvez 

ainda mais grave. A morte pode justificar-se, mas nunca a tortura. (…) Ainda quando 

a presidem um grande sentimento artístico e um respeito severo ao passado, ela é 

aceitável se inevitável; o resultado único é fazer do edifício uma imagem fria do que 

foi. Mas, se a restauração se faz, como entre nós, sem a mínima preocupação pelo 

primitivo aspecto do edifício já não é senão um vandalismo.204 
 

Em 1920, depois de ter assumido o pseudônimo de Tristão de Ataíde para diferenciar 

sua atividade literária com a de industrial responsável pela fábrica de tecidos do pai, o autor 

retomou a questão na mesma revista, em texto intitulado Remendos Inestéticos. Neste escrito, 

Amoroso Lima foi motivado pela notícia de obras públicas que considerou um “atentado” 

contra o antigo Paço Imperial e os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Em suas palavras, “o 

prurido de reformar, de remoçar os velhos monumentos está tirando dos Arcos o encanto que o 

tempo e a elegância de sua construção honesta lhe haviam dado”205. 

Logo de início, Amoroso Lima lança uma pergunta: “Deve um povo em plena mocidade 

prezar suas tradições? Ou, pelo contrário, esquecer o passado, para melhor encarar o futuro?”206 

Em resposta, o autor manifestou opinião de que o Brasil, por ser nação jovem, não deveria 

tentar se equiparar a nações mais antigas: “Nós vivemos à luz em pleno fulgor do renascimento, 

vegetamos obscuramente durante três séculos e, bruscamente, em cem anos de independência, 

queremos realizar o que os nossos maiores gastaram séculos a apurar”. Concluiu que seria 

“inútil dizer que só a volta à tradição nos pode salvar, que os povos que desprezam o próprio 

passado estão naturalmente voltados à ruína, que a instabilidade do nosso gosto é uma falta de 
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caráter, que o mimetismo é uma prova deplorável de servilismo”, pois não se poderia ir contra 

“a fatalidade de um estágio provisório de civilização”. Enfim, revoltar-se seria atitude vã, já 

que “as cidades mortas de Minas hão de morrer, porque aos próprios que as amam e admiram 

falta tenacidade para as defender”207. 

Em uma leitura muito literal, pode-se ter a impressão de que o autor havia seguido outro 

rumo, contradizendo seus argumentos de 1916. Foi a essa conclusão que chegou Tania de Luca, 

quando disse que “o mesmo Amoroso Lima, que em 1916 pregava o culto à tradição, alguns 

anos mais tarde passou para o campo oposto, sentenciando que ´temos muito que nos esquecer 

antes de começarmos a lembrar’”208. Todavia, é possível discordar dessa interpretação e sugerir 

que, ao exprimir decepção frente ao modo como seus contemporâneos lidavam com a presença 

do passado, ou, ainda, desconfiança em relação às possibilidades de um país novo reconhecer 

e valorizar a própria história, o autor optou pela ironia como forma de expressão literária. Ou 

seja, ele teria escrito exatamente o contrário daquilo que pensava. Por esse viés, é possível crer 

que, embora tenha se mostrado ainda mais reticente quanto ao futuro dos monumentos 

nacionais, ele se manteve firme na batalha pela proteção e preservação do patrimônio. Isso fica 

mais claro no trecho em que ele apontou o seu dever frente à destruição do passado, dever, na 

opinião dele, extensivo aos demais intelectuais de seu tempo: “Calar as palavras de indignação 

não implica o silêncio. O desamor absoluto pela tradição nacional é normal nos povos em 

desequilíbrio, como nós, mas não louvável. É de nosso dever, por isso, indicar os sintomas de 

um mal que, se não é curável, pode ser atenuado”.209 Ao fim do texto, o tom irônico foi 

intensificado: “Mas não nos revoltemos: é o sinal dos tempos... Os Arcos calçados de cimento, 

o Paço Imperial de janelas coloridas, dão-nos uma lição necessária de humanidade...”210 

Intrigam nesses textos algumas semelhanças com os textos de Victor Hugo, em “Guerra 

aos Demolidores”, e, por sua vez, aos textos de Alexandre Herculano. Seja no tom de lamento 

pela perda da memória nacional, seja na menção a ferramentas de destruição (a “febre do alvião 

e da picareta”), seja no desejo de conclamar as elites em defesa dos monumentos, seja, ainda, 

na crítica às ações de restauração, é possível identificar filiações com o pensamento romântico 

do século XIX. Tais semelhanças se mostram, também, quando o autor enfatiza o valor histórico 

dos monumentos. Em seu texto de 1916, Amoroso Lima afirmou que “nada pode justificar o 

descaso pelo nosso passado. Se lhe não pesam os anos, nem a excepcional magnificência dos 
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edifícios, avulta o seu valor moral, a sua significação histórica”211. Contudo, o indício mais 

forte da aproximação com as ideias de Hugo e de Herculano é o clamor do autor por uma lei 

para proteger o patrimônio: “E já que vivemos numa época legista, façamos uma lei, essa ao 

menos útil e benfazeja, à sombra da qual possam viver respeitados os vestígios dos nossos 

primeiros anos, como colônia e como nação”.212 Ora, como narrou o historiador Guilherme 

Simões Gomes Júnior, Alceu Amoroso Lima, antes de seus 21 anos, já havia visitado a Europa 

em quatro ocasiões, inclusive, residido em Paris durante o ano de 1913, logo após concluir o 

curso direito na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Na ocasião, 

acompanhou cursos na Sorbonne e no Collège de France, tais como as aulas do filósofo Henri 

Bergson213. É possível, então, sugerir a hipótese de que o autor, em suas vivências no mundo 

europeu, tenha tido contato com os textos de Victor Hugo e de outros intelectuais oitocentistas 

que abraçaram a causa da preservação dos monumentos nacionais, os quais serviram-lhe como 

referências no manifesto Pelo Passado Nacional. 

Apesar disso, uma diferença importante precisa ser sublinhada. Se para Victor Hugo e 

Alexandre Herculano as comparações históricas se davam, sobretudo, no âmbito de uma mesma 

história nacional, para Amoroso Lima tal comparação levava em conta uma história geral das 

“civilizações”, que colocava o Brasil, há pouco tempo desvencilhado da dependência colonial, 

em defasagem frente a nações mais antigas, sólidas e desenvolvidas do Velho Mundo. Os 

escritores europeus do século XIX, apesar das menções a exemplos promissores em países 

vizinhos, desenvolveram o argumento principal de que, na longa trajetória histórica da pátria, 

o presente se apequenava diante de um passado de conquistas e glórias. Portanto, os restos 

materiais do passado estariam em risco pela indiferença e brutalidade desses “anões”, incapazes 

de reconhecer sua inferioridade. Já no caso do Brasil, que, ao ver de Amoroso Lima, ocupava 

posição pouco significativa no concerto das civilizações, seria ainda mais difícil convencer seus 

contemporâneos de que havia um passado que merecia ser protegido e preservado. Daí o jogo 

irônico do autor ao referir que mais valia virar as costas ao que passou e mirar o futuro: “Longo 

tempo havemos de viver com olhos pregados em amanhã, e só começaremos a valer alguma 

coisa, quando volvermos esses olhos cansados para o nosso passado”214. Porém, apesar de 

“vazia de monumentos encanecidos”, a nação brasileira possuía “velhas pedras” evocativas de 

momentos significativos de sua história, o que demandaria uma lei para protegê-las. 
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3.3.4 Em terra de “cupins”, o bom exemplo das “figueiras brancas” 

 

Nos anos de 1930, também uma viagem, ao lado do escritor Mário de Andrade, motivou 

Paulo Duarte, então deputado estadual em São Paulo, a sair em defesa do patrimônio. Em 11 

de junho de 1937, ele publicou no jornal O Estado de S. Paulo um artigo intitulado Contra o 

Vandalismo e o Extermínio, que desencadeou uma campanha nos meios políticos e intelectuais 

em prol da preservação de remanescentes materiais da história paulista. A esse artigo, seguiram-

se outras publicações no mesmo jornal, discursos proferidos na Assembleia Legislativa de São 

Paulo, além de missivas de apoio escritas por pessoas de renome no cenário intelectual da 

época, tais como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Afonso de E. Taunay. Destaca-se, 

também, o apoio de instituições relevantes no estado, a exemplo do Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo, que acabou por assumir o desafio lançado pela campanha215. 

O jornal O Estado de S. Paulo, desde sua fundação em 1875, adotou postura em defesa 

dos ideais republicanos, procurando-se manter, apesar disso, alheio às vontades de transformá-

lo em porta-voz oficial de partidos políticos. Em 1875, Júlio de Mesquita entrou para a equipe 

do jornal, assumindo a direção em 1885, quando o periódico passou a atuar mais incisivamente 

no cenário político do estado. Com a morte do pai, em 1927, Júlio de Mesquita Filho substituiu-

o na direção do periódico, dando continuidade ao projeto que herdou. Segundo as historiadoras 

Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado, três características distinguem a trajetória do jornal 

O Estado de S. Paulo: sua defesa dos postulados liberais, sua postura de oposição aos governos 

instituídos e sua intenção de apresentar-se como “órgão modelador da opinião pública”. Como 

destacaram, o jornal atuou diretamente nas crises políticas que marcaram o período entre o fim 

da Primeira República e a Revolução de 1930, que alçou Getúlio Vargas à presidência. Nesse 

período, em 1926, foi formado o Partido Democrático – PD, ao qual se filiou Júlio de Mesquita 

Filho em oposição às oligarquias do estado representadas pelo Partido Republicano Paulista – 

PRP. Além disso, o periódico teve papel fundamental na chamada Revolução Constitucionalista 

de 1932, quando o PD e o PRP se uniram na Frente Única Paulista contra o fortalecimento do 

poder central para reivindicar maior autonomia aos estados da federação, o que representaria a 

volta de São Paulo ao comando dos destinos do país. Embora esse levante tenha fracassado, a 

Frente Única Paulista galgou algumas conquistas, seja na nomeação, em outubro de 1933, de 

Armando de Sales Oliveira para o cargo de interventor do estado, nome vinculado ao grupo do 
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jornal, seja, ainda, nas concessões à bancada paulista durante a Constituinte de 1934.  Para as 

autoras, os representantes do periódico se colocaram “numa posição de crítica ao estado de 

coisas vigente, tentando ‘despertar as consciências’ e ‘modelá-las’ conforme seus valores e 

interesses, procurando indicar uma direção ao comportamento político do público leitor”216. 

Daí a insistência em forjar “elites intelectuais” que pudessem guiar os rumos da Nação, elites 

“capazes de discernir e equacionar os problemas brasileiros”, bem como contribuir com o 

“desenvolvimento da consciência nacional” e com a “elaboração da cultura do país”, o que 

emergiria de iniciativas em prol da educação das massas e da formação da “opinião pública”217.    

Segundo o arqueólogo Aureli Alves de Alcântara, Paulo Duarte ingressou no jornal O 

Estado de S. Paulo em 1919, para atuar como revisor, galgando logo a função de repórter. 

Vinculou-se politicamente ao grupo liderado por Júlio de Mesquita Filho, o que o levou a aderir 

ao PD. Com a derrota na Revolução Constitucionalista de 1932, Paulo Duarte seguiu ao exílio 

em Portugal e, depois, na França, de onde retornou apenas no ano seguinte, sob a proteção de 

Armando de Salles Oliveira, que havia assumido a interventoria de São Paulo. A proximidade 

com a família Mesquita lhe rendeu a nomeação, em 1934, para o cargo de assessor jurídico da 

prefeitura de São Paulo, na gestão de Fábio Prado. Nessa função, contribuiu para a criação do 

Departamento de Cultura, em 1935, que ficou sob o comando do escritor e seu amigo Mário de 

Andrade. Como lembrou Alcântra, tinha-se por certo que, do Departamento de Cultura, as ações 

culturais poderiam irradiar pelo país: “todas as atividades foram vislumbradas como geradoras 

do Instituto Paulista de Cultura, futuramente, o Instituto se estenderia a todo o território nacional 

transformando-se em Instituto Brasileiro de Cultura”218. Tais ambições nutriam-se da crença de 

que Armando de Salles Oliveira possivelmente seria o próximo presidente da república, planos 

que se viram frustrados, em 1937, com a implantação do Estado Novo e, consequentemente, 

com a permanência de Getúlio Vargas no poder.  

No primeiro artigo da campanha Contra o Vandalismo e o Extermínio, Paulo Duarte 

relatou viagem a localidades de São Paulo, em razão da recente nomeação de Mário de Andrade 

como delegado para indicar bens a serem protegidos por tombamento no estado. No itinerário, 

eles buscaram localizar e inventariar vestígios materiais do passado paulista que, por algum 

valor de ordem estética ou histórica, merecessem proteção pela legislação federal que já estava 
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em tramitação no Congresso Nacional desde 1936, ou, ainda, pela legislação estadual, no caso 

de aprovação de Projeto de Lei apresentado por Paulo Duarte na Assembleia Legislativa de São 

Paulo. Em um sábado, dia 5 de junho de 1937, os intelectuais percorreram as localidades de 

Carapicuíba, Cotia, Mboy (atual Embu das Artes), São Miguel (atual São Miguel Paulista, 

distrito da região Leste do município de São Paulo) e São Roque. 

Logo de início, o relato de Paulo Duarte expressou lamento: “O trabalho teve começo 

sábado último. Dia de desânimo para nós dois e para todos aqueles que amam um pouco as 

coisas do nosso passado”. Pelas andanças, encontraram uma paisagem em ruínas: “Fomos a 

Mboy e a São Miguel e, nesses velhos lugares, não fizemos outra coisa senão engrossar a nossa 

desilusão”. Como narrou, a mágoa os acompanhava desde Carapicuíba, onde observara que “o 

quadrado do casario, sempre o mesmo das antigas aldeias que necessitavam defender-se contra 

o índio, a maior parte em ruína ou devastado”219. Lamento semelhante veio da pena de Mário 

de Andrade, que, no mesmo ano, escreveu para o número inaugural da Revista do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. No artigo sobre a capela de Santo Antônio, situada em São 

Roque, ele concluiu que eram frustrantes as ambições de encontrar obras monumentais no 

interior do estado: “Vagar assim, pelos mil caminhos de São Paulo, em busca de grandezas 

passadas, é trabalho de fome e muita, muita amargura. Procura-se demais e encontra-se quase 

nada”. A ele, a “esperança de descobrimentos admiráveis”, tais quais alguma capela de São 

Francisco, “não digo tão inédita como a de São João d´El Rei, mas pelo menos tão linda como 

a de João Pessoa”, era inútil. Acabava-se por se deparar com “ruínas, tosquidões”. Viria, então, 

o sentimento de “amargura”: “Uma desilusão zangada que, de novo, a gente precisa tomar 

cuidado para que não crie, como a fome, nova e oposta miragem”.220 

Já foi bem explorado, em estudos que problematizaram a elaboração de uma política 

federal de preservação do patrimônio no Brasil, o fascínio dos intelectuais modernistas pelos 

remanescentes do barroco mineiro221. Foi com esse critério referencial que Paulo Duarte e 

Mário de Andrade olharam para as construções antigas de São Paulo, consideradas de valor 

estético rudimentar se comparadas às obras monumentais de Minas Gerais. Porém, defensores 

de uma interpretação histórica que afirmaria o pioneirismo de São Paulo no desbravamento do 

território e na consolidação da nação brasileira, entendiam que os resquícios de “notáveis fatos 

históricos” não poderiam ficar sem alguma proteção especial e, sobretudo, sem reconhecimento 
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público por parte das políticas patrimoniais que estavam sendo gestadas. Como deixou claro 

Mário de Andrade, não se tratava de identificar preciosidades do gênio artístico, pois, “o critério 

para um trabalho proveitoso de defesa e tombamento do que o passado nos legou tem de se 

pautar, no Estado de São Paulo, quase exclusivamente pelo ângulo histórico”. Para ele, “em vez 

de se preocupar muito com beleza, há de reverenciar e defender especialmente as capelinhas 

toscas, as velhices dum tempo de luta e os restos de luxo esburacado que o acaso se esqueceu 

de destruir” 222. De acordo com a historiadora Silvana Rubino, foi ao escrever sobre as igrejas 

paulistas que “Mário de Andrade formulou a distinção entre critérios histórico e artístico, que 

em grande medida norteou e informou a ação do SPHAN nesse estado”223. 

Embora os amigos partilhassem de semelhante decepção frente ao que consideraram o 

arruinamento dos vestígios materiais da história paulista, Paulo Duarte foi mais incisivo ao 

denunciar atos que classificou de “vandalismo” e “extermínio”. Ao interpretar os valores 

artísticos e históricos como imanentes aos bens, e não como resultado de intrincados processos 

de construção social, aos quais ele próprio tomava parte, para ele o “vandalismo” contra o 

patrimônio paulista era manifestação da “ignorância” de muitos frente ao que ainda lhes era 

invisível. Nesse sentido, sua campanha para pôr fim aos ataques ao patrimônio, além de buscar 

meios eficazes para conter saques e destruições, era tida como missão em prol de uma educação 

do olhar para os valores culturais, algo que, a seu ver, deveria ser encampado pelas elites, 

autoridades e instituições culturais em São Paulo e em todo o país. 

O relato de Paulo Duarte apontou, sem muitas reservas, alguns responsáveis pelo “crime 

de uma época que não sabe honrar o seu presente, porque não ama as coisas do seu passado”224, 

além de raras manifestações de zelo e cuidado. Personagens foram trazidos à sua narrativa 

dramática. No relato da passagem por Carapicuíba, por exemplo, ele mencionou um japonês 

“indiferente” que havia “rasgado” as paredes de pau-a-pique da residência em que morava para 

abrir uma porta larga na garagem coberta por telhas francesas. Em contraponto, lembrava que 

a velha capela do lugarejo ainda resistia pelo carinho do velho Lula de Camargo e sua família. 

Sobre São Miguel, que não havia sido poupada do “mau espirito destruidor”, ele afirmou que 

“o vandalismo não respeitou nem a preciosa capelinha colonial dos ‘piedosos paulistas Fernão 

Munhoz e padre João Alvares’”. Pelas informações obtidas com moradores, a porta da sacristia, 

uma cômoda onde eram guardados paramentos religiosos e um precioso sacrário da igreja 

teriam sido vendidos pelo vigário, um padre estrangeiro. Além disso, havia encontrado velhas 
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imagens “quebradas, amontoadas, cobertas de pó e de sujeira, debaixo de um móvel qualquer a 

um canto da sacristia!” O caso de São Miguel lhe parecia, mais que incúria ou desleixo, um 

caso de polícia, contra o qual algo precisaria ser feito com urgência. Era preciso reconhecer a 

importância do patrimônio do lugar, um patrimônio que pertencia a todos os paulistas: “Aqueles 

pedaços magníficos da capela de São Miguel não pertenciam ao padre que os teria vendido, 

porque a igreja histórica, com todas as suas minúcias, não é propriedade de ninguém, é 

patrimônio de São Paulo”.225 

 Como em outros textos que denunciaram vandalismos, na esteira dos relatórios de 

Henri Grégoire, a campanha de Duarte também buscou dissociar o valor de uso de um bem dos 

seus presumíveis valores culturais, de interesse social difuso. Tal postura era imprescindível ao 

argumentar pela necessidade de leis de proteção e de órgãos públicos voltados à preservação 

do patrimônio. Ao lançar o alerta de que “já é tempo de os paulistas olharem com mais carinho 

pelo pouco que ainda resta do seu passado”226, ele buscou cultivar entre seus conterrâneos uma 

sensibilidade pelo passado paulista e seus vestígios materiais. Isso levaria ao engajamento ativo 

em um levante contra o “vandalismo” e o “extermínio”. Com esse espírito, e fazendo alusão ao 

recente levante paulista na Revolução de 1932, conclamou: “Chegou o momento de S. Paulo 

levantar-se de novo, mas desta vez contra o vandalismo e o extermínio de suas joias, vencendo 

definitivamente a barbárie de iconoclastas mercenários ou inconscientes”.227 De modo análogo 

ao texto de Alceu Amoroso Lima, aqui também os “iconoclastas” são interpretados como 

“mercenários ou inconscientes”. O autor equiparou os significados das palavras “iconoclastia” 

e “vandalismo”, em conotação depreciativa, para rotular atos de “brutalidade” e “ignorância”. 

Com contundentes denúncias de “vandalismos”, Paulo Duarte buscou sensibilizar sua 

audiência, especialmente as elites paulistas, para a valorização do patrimônio. Em outro artigo 

que publicou, intitulado Os exemplos do cupim e da figueira branca, ele usou metáforas para 

distinguir dois modos distintos pelos quais as sociedades se relacionavam com a presença do 

passado. Primeiramente, apontou o exemplo deplorável do cupim, “implacável térmita, nas suas 

dezenas de espécies, que corrói as paredes, pulveriza caibros e esteios, esvurma as talhas e só 

abandona o campo quando já não resta uma molécula aproveitável de celulose”. Em seguida, 

indicou o bom exemplo da figueira branca, árvore que “vai abraçando as taipas rachadas, 

crescem contornando as paredes, forma uma rede que as segura heroicamente, como à espera 
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do dia em que o homem, mais esclarecido, acorra a substituí-la pelas restaurações”228. A ele, os 

exemplos simbolizavam atitudes que contrapunham sociedades ainda tomadas pela “barbárie” 

às sociedades “civilizadas”. Em nações civilizadas, como as nações europeias, “o método da 

figueira branca estilizou-se em séculos de experiência e carinho”. Com vistas a garantir a 

perpetuação dos monumentos nacionais, “zeladores próprios fiscalizam, vigiam, perscrutam, 

concertam, amparam as relíquias do passado, prontos a uma cuidadosa assistência ao primeiro 

indício de ameaça”. Não era esse o caso do Brasil, onde “foi preferido o exemplo do cupim... 

Bom ainda seria se o cupim andasse só. A auxiliá-lo ali estão a incúria do homem e dos poderes 

públicos, a ganância dos comerciantes ambiciosos e, quantas vezes, até os sacerdotes”229. 

Conforme a historiadora Marly Rodrigues, a campanha de Paulo Duarte aproximou, em 

frágil consenso, correntes políticas divergentes no cenário paulista. Liberais e conservadores 

responderam ao clamor da campanha e se dispuseram a colaborar na proteção do patrimônio do 

estado, mobilizando, contudo, interesses divergentes. Enquanto aos liberais “a ação de proteger 

o patrimônio guardava um caráter educativo”, aos conservadores “a iniciativa de Paulo Duarte 

propiciaria o resgate do que se supunha estar ameaçado pela ordem social urbana, ao mesmo 

tempo em que representava o reconhecimento do valor de um passado que se julgava 

comum”230. Porém, a ambos os grupos, um ponto de convergência não foi posto em questão: a 

história a privilegiar deveria ser a história da presença bandeirante na construção do território 

paulista e, por conseguinte, nas origens da nação brasileira.  

Ao fim do século XIX e nas primeiras décadas do XX, ganhou força em São Paulo um 

tipo de interpretação do passado que buscou sustentar aquilo que o historiador Ricardo Luiz de 

Souza denominou de “mitologia bandeirante”, ou seja, um “conjunto de narrativas e tradições 

referentes à imagem do bandeirante enquanto fundador da nacionalidade e enquanto símbolo 

do paulista”231. Segundo o autor, já no fim do século XIX São Paulo despontava como principal 

centro econômico do país, embora ainda ocupasse posição política secundária. Nesse contexto, 

os cafeicultores paulistas passaram a acentuar seus vínculos genealógicos com os bandeirantes 

do passado, o que explicaria, no presente, uma vocação para o desenvolvimento econômico no 

estado. Tomado como principal “símbolo da paulistanidade”, o bandeirante foi incorporado, 

também, a um tipo de narrativa histórica que o alçou ao papel de “construtor da nacionalidade 
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a partir da expansão territorial por ele promovida”. Não obstante, como lembrou o autor, “o 

bandeirante permaneceu, essencialmente, um herói paulista, apesar de suas proezas terem 

desenhado o mapa nacional”232. A partir da década de 1920, a mitologia foi reforçada por 

pesquisas históricas sobre o passado colonial paulista, sobretudo nos escritos do historiador 

Afonso d’Escragnolle Taunay, que apontaram contrastes entre os bandeirantes e outros 

brasileiros, cujas características negativas foram acentuadas. Contudo, essa idealização do 

bandeirante encontrou seus críticos, que denunciaram massacres de povos indígenas. Durante 

a Revolução de 1932, ainda segundo o autor, “é a mitologia bandeirante, novamente, que irá 

embasar ideologicamente a reação dos paulistas contra Vargas, com os paulistas definindo-se 

como herdeiros do bandeirante a lutarem por suas tradições”233. 

Apesar de grupos rivais se aliarem às finalidades da campanha, no que se refere aos 

meios para colocá-la em prática, houve discordâncias. Mesmo entre Paulo Duarte e Mário de 

Andrade, amigos e parceiros na batalha pela preservação do patrimônio e das manifestações 

culturais de São Paulo, é possível identificar desacordo. A diferença de posicionamento ficou 

nítida na carta de Mário de Andrade a Paulo Duarte, em que ele demonstrou incômodo com o 

teor da campanha: “Devo-lhe confessar inicialmente que o título geral dado à parte de 

publicidade da campanha pareceu um pouco exagerado”.234 Para ele, mais que delatar clérigos 

envolvidos em casos de saque e destruição, era mais urgente denunciar a arquitetura neocolonial 

e sua indiferença à arquitetura colonial “verdadeira”, pois “o que havia de essencial nesta 

arquitetura, a sua monumentalidade lógica, nascida diretamente de formas lógicas em que a 

tradição portuguesa se acomodava e regia por nossa natureza e economia, isso se destruiu. E se 

destrói ainda”. Portanto, caberia perguntar: “Não será vandalismo maior, esse desvirtuamento, 

do que a venda de uma porta de jacarandá?”235 Era imperioso, na opinião dele, proteger da 

dispersão documentos sobre a história de São Paulo que foram acumulados durante a campanha 

pela arquitetura neocolonial, além de promover sua publicação. 

Dirigindo sua crítica ao movimento em prol de uma arquitetura neocolonial, Mario de 

Andrade se referia à vitória dos modernistas que, na década de 1930, conseguiram impor um 

modo de articular as noções de “modernidade” e “tradição”, tanto na elaboração de um estilo 

próprio de arquitetura, como na implantação de uma política de preservação do patrimônio 

histórico e artístico nacional. De acordo com a historiadora Márcia Regina Romero Chuva, os 
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arquitetos modernistas romperam com o revivalismo proposto pelos adeptos do neocolonial. 

Estes defendiam um fazer arquitetônico que pudesse reproduzir as características singulares de 

uma arquitetura genuinamente brasileira, herdeira da colonização portuguesa, ao passo que 

combatiam a disseminação de um estilo eclético importado de países europeus. Para a autora, 

os arquitetos modernistas valorizaram, a seu modo, as tradições construtivas da época colonial, 

porém “criticavam tanto a reprodução de um ‘estilo de arquitetura’ brasileiro – o colonial – 

quanto a de estilos europeus. Para os modernos, tais proposições não seriam mais compatíveis 

com os avanços tecnológicos dos novos tempos, tornando-se, ambas, extemporâneas”236.      

 Como lembrou a historiadora Maria Lucia Bressan Pinheiro, em fins do século XIX e 

início do XX, havia, entre as elites brasileiras, uma associação entre “valores culturais europeus 

e as noções vigentes de modernidade e de civilização, manifestadas nos costumes, nas artes, na 

moda, com destaque para a arquitetura, capaz de evocar/emular paisagens urbanas dignas das 

metrópoles europeias”237. Nesse contexto, buscou-se esquecer o passado colonial, considerado 

“retrógrado”, o que resultou na destruição de edificações do período. Contra esse pensamento, 

o engenheiro Ricardo Severo e, depois dele, o médico José Mariano Filho, tencionaram, em 

meados da década de 1910 e ao longo da década de 1920, despertar interesse pela arquitetura 

brasileira dos primórdios de sua história, cujos esforços foram congregados no movimento 

neocolonial. É interessante notar que duas conferências proferidas por Ricardo Severo em 1914 

e 1917, intituladas A arte tradicional do Brasil, exerceram influência sobre Mario de Andrade, 

ainda em início de carreira. Segundo a autora, Mario de Andrade, em seus artigos sobre arte 

religiosa no país, demonstrou entusiasmo “com a sugestão de Severo sobre o aproveitamento 

de elementos arquitetônicos coloniais como fonte de inspiração para a arquitetura residencial 

do período”238, o que indica sua adesão inicial às ideias do movimento neocolonial. Porém, na 

década de 1930, com sua integração aos modernistas de São Paulo, o intelectual acabou por 

declinar de sua posição inicial, o que o levou a sair em defesa da proteção e preservação de 

“autênticos” vestígios do passado colonial.   

Em sua carta, Mario de Andrade, considerou, ainda, a necessidade de encaminhar a 

campanha rumo a uma dimensão mais prática. Seria importante, como opinou, investir em 

educação para que a população do estado pudesse aprender algo sobre os valores culturais do 

passado a preservar. Para tanto, deveriam ser criados novos museus municipais, mas, como 
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enfatizou, “museus à moderna, museus vivos, que sejam um ensinamento ativo, que ponham 

realmente toda a população do Estado de sobreaviso contra o vandalismo e o extermínio”239. 

Tal missão envolveria, conforme sugeriu, a obrigatoriedade, em dias de trabalho, de visitas a 

museus, tanto por operários, como por estudantes e crianças, os quais seriam orientados por um 

“explicador inteligente”, sem o qual tais museus tornar-se-iam “cemitérios”. Ao entender a 

preservação do patrimônio como um processo de “alfabetização cultural”, Mario de Andrade 

alertou que, para o sucesso da campanha, seria imprescindível sensibilizar não apenas as elites, 

mas também as pessoas com limitado acesso às manifestações da cultura erudita. Ou seja, seria 

necessário envolver o “povo”, pois “sem o auxílio do povo, esclarecido, jamais conseguiremos 

nada permanentemente eficaz contra vandalismos e extermínios”240. 

É perceptível no escrito de Mário de Andrade, assim como em grande parte dos textos 

produzidos na campanha, o desejo de alguns intelectuais em buscar meios para garantir acesso 

mais ampliado à “cultura”, algo possível a partir de investimentos em “alfabetização cultural”. 

Buscando “iluminar” ou “esclarecer” as pessoas que, tal como entendiam, ainda ignoravam as 

riquezas culturais que lhes pertenciam, o que é posto em jogo nessas narrativas é a construção 

e disseminação de um olhar educado para reconhecer e valorizar uma herança cultural, herança 

indicada pelo olhar criterioso de homens cultivados. Nesse processo pedagógico, erradicar a 

“ignorância” significaria, ainda, divulgar maneiras consideradas corretas de uso do patrimônio. 

Uma educação do olhar, tal como defendida por intelectuais brasileiros no limiar do século XX, 

deveria conduzir ao reconhecimento de uma herança cultural e, assim, ao aprendizado de 

atitudes de respeito e admiração pelo passado patrimonializado. 

Reação aos textos publicados no jornal O Estado de S. Paulo veio de um intelectual 

católico. Em 27 de junho, Plinio Corrêa de Oliveira, professor de História da Faculdade Paulista 

de Direito, que em 1946 integraria a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, publicou 

resposta à campanha de Paulo Duarte em O Legionário, periódico da Arquidiocese de São 

Paulo. Em primeiro lugar, afirmou que considerava com simpatia os esforços pela preservação 

do patrimônio e reforçou a disposição da Igreja Católica em conservar as “relíquias históricas”. 

Segundo ele, as missivas enviadas ao jornal só confirmavam essa disposição, pois ao enumerar 

o que ainda restava dos monumentos do passado, indicaram, em sua grande maioria, igrejas. A 

mesma sorte, não tiveram os edifícios públicos e particulares no estado, “tudo caiu, tudo ruiu, 

tudo desapareceu”. Porém, em sua opinião, não caberia enumerar culpados, pois a “indiferença 

em relação a nosso passado era fruto de um estado de espírito muito generalizado na época”. 
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Ora, se “o abandono de nossas tradições e de nossos monumentos históricos foi um crime” isso 

não significava que “todos os que dele são culpados foram criminosos”241. 

Ao se posicionar na polêmica, considerou que “para julgar os homens é preciso situá-

los em seu tempo”. Entretanto, tal julgamento não caberia ao clero, já que ele “está investido 

de Poderes espirituais tão sublimes e tão respeitáveis que seus dignitários não podem ser 

censurados pelos simples fiéis”. Caberia julgamento apenas perante “a suprema autoridade do 

Pontífice Romano”, ao passo que este “sob a única e exclusiva autoridade de Deus, Nosso 

Senhor”. Indiretamente, acabava por sugerir boicote ao jornal pelo público leitor católico, já 

que um jornal “mantido pelos católicos” não teria direito de “publicar críticas desabusadas a 

certos sacerdotes que, ainda que não tenham agido com o acerto desejável, procederam 

incontestavelmente com a melhor das intenções”242. 

As críticas de Plinio Corrêa de Oliveira, intelectual que posteriormente, na década de 

1960, ficaria conhecido como fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família 

e Propriedade (TFP), evidenciou o quanto a campanha iniciada por Paulo Duarte suscitou 

posicionamentos contraditórios na ala mais conservadora da intelectualidade paulista. Se, por 

um lado, a preservação do patrimônio era vista com bons olhos, já que buscavam ancorar no 

passado valores morais considerados indispensáveis a uma boa convivência em sociedade, por 

outro lado, os intentos progressistas de educação popular eram desprezados. Além disso, na 

campanha contra o vandalismo, era de se esperar a insatisfação do clero frente ao fato de terem 

sido integrados a tão mundana forma de rotulação social.       

Como a campanha Contra o Vandalismo e o Extermínio deixa entrever, no Brasil, ao 

contrário do que ocorreu na Europa do século XIX, a obstinação pela proteção do patrimônio e 

por leis e órgãos de preservação veio de intelectuais das vanguardas modernistas, vencedores 

nas disputas com o romantismo après la lettre dos adeptos do revivalismo neocolonial. Porém, 

não se pode dizer que os modernistas, em sua ânsia por um futuro nacional de desenvolvimento 

econômico e progresso social, se voltaram contra o passado. A título de exemplo, é elucidativa 

a missiva do escritor Oswald de Andrade, que se apressou em “mandar a adesão de uma voz de 

vanguarda”. Em suas palavras, “muita gente ainda crê que o mundo moderno, em literatura e 

arte, é contrário ao passado. Os renovadores são considerados, pela má informação, como 

quebra-louças ou quebra-cabeças”. Contudo, haveria de entender que o intuito do movimento 
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modernista era que a época contemporânea, “do rádio e do avião”, pudesse constituir-se “com 

toda a dignidade que a outras deram os criadores das Catedrais ou Renascimento, e, entre os 

quais, no passado nacional, se encaixam os obscuros mestres do entalhe e da decoração que a 

sua atilada energia quer ainda salvar dos apostólicos leiloeiros de São Miguel”. Aliás, dava por 

conquistada a vitória dos modernistas, pois “quem hoje defende o ‘passadismo’, de modo algum 

defende o ‘passado’. Defende o nada!” Para ele, “as modestas joias de Mboy e de São Miguel 

são de linhagem rara das maravilhas do Alejadinho, que fazem da abandonada Minas a Úmbria 

brasileira. Nada há de mais sagrado para nós modernistas”243.  

As fontes extraculturais de legitimidade invocadas pelo discurso romântico no século 

XIX, ou seja, a natureza indomável, a história das glórias passadas e o gênio criativo, não 

estiveram ausentes de argumentos mobilizados por intelectuais modernistas na busca pela 

preservação do patrimônio no Brasil. A divergência se dá no fato de que, a estes, o passado não 

era um lugar a retornar, ou motivo para a retomada de algo perdido. O passado, respeitado em 

sua singularidade própria, servia de ensinamento e motivação para enfrentar e criar o novo, para 

reinventar um presente e um futuro atentos a sua própria contemporaneidade, que, com a mesma 

“dignidade” de outrora, poderiam ser grandes a seu modo.  

Quanto à inspiração na escrita de seus textos de jornal e de seus discursos parlamentares, 

é muito provável que Paulo Duarte tenha se valido criativamente de experiências intelectuais 

vividas na França, durante o exílio político que lhe foi imposto após a derrota na Revolução de 

1932. No discurso de 6 de outubro de 1937, pelo qual apresentou à Assembleia Legislativa de 

São Paulo o seu Projeto de Lei com vistas a criar no estado o Departamento do Patrimônio 

Histórico e Artístico, ele reconheceu ter buscado modelos europeus, principalmente na Itália e 

na França. Em uma passagem do discurso, ele deixou transparecer de onde teria surgido a ideia 

para uma campanha contra o vandalismo. Ao relatar a história das ações preservacionistas na 

França, ele enfatizou a “influência e prestígio de grandes escritores, como Victor Hugo, que na 

Revista dos Dois Mundos, em 1832, escreveu um violento artigo, ‘Guerra aos Demolidores’, e 

Montalembert que, na mesma revista, em março de 1833, escrevia sobre ‘O Vandalismo em 

França’”244, autores que, segundo ele, contribuíram na formação de uma opinião pública a favor 

da proteção dos monumentos nacionais. Ao que tudo indica, Paulo Duarte almejou transpor ao 

contexto brasileiro e, mais propriamente, ao contexto paulista de sua época, a força persuasiva 

de campanhas contra o vandalismo que lograram relativo sucesso na França do século XIX. 

Não obstante, assim como nos textos de Alceu Amoroso Lima, a campanha de Paulo Duarte 
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comparou a realidade brasileira com a de nações europeias mais prósperas, frente as quais um 

longo caminho ainda deveria ser percorrido rumo à civilização. Aliás, como manifestou, era 

necessário ter em mente a profunda diferença entre “progresso” e “civilização”: “O progresso, 

com dinheiro, consegue-se tudo dele. Civilização, só o tempo, muito tempo, pode dar. Um é 

superficial o outro sedimentado; um manifesta-se pelo ouro; o outro pela pátina”.245    

 

3.4 DERIVAS DE SI: PERFORMANCES SOB MÁSCARAS DE RECONHECIMENTO  

 

Compreender a potência subversiva de determinados atos e acontecimentos atuais que, 

sutil e paulatinamente, afrontam normas que regulam e normalizam atitudes e comportamentos 

na vida urbana, requer atenção às derivas semânticas das palavras utilizadas para nomear as 

subversões e, assim, estabelecer e fixar a diferença do “outro” subversivo. Derivas, no dúbio 

sentido de derivações e desvios, desestabilizaram, no contemporâneo, o que se poderia entender 

por “vandalismo”. Não utilizamos mais a palavra do modo como ela foi utilizada no passado, 

já que, em nossos dias, considera-se “vandalismo” uma multitude de ações inimagináveis em 

fins do século XVIII e mesmo ao longo do XIX e início do XX. Além disso, hoje os “vândalos” 

são outros, pois, na maior parte das vezes, o rótulo não mais se mostra adequado a proprietários, 

sejam eles pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, que, por algum motivo, 

descuidaram de bens cuja tutela lhes cabia. Ao que parece, no presente a palavra apenas faz 

sentindo quando utilizada para classificar sujeitos que, ao se apropriarem de bens que não lhes 

pertencem individualmente, afrontam a pretensa inviolabilidade do direito de propriedade. 

Estes, aos olhos de quem se considera detentor das mais preciosas virtudes, são sujeitos 

desclassificados da vida social normal, sujeitos abjetos que devem ser postos à margem. Entre 

passado e presente, há, portanto, uma cesura, uma série de descontinuidades.  

Por outro lado, algo persiste, pois, apesar de suas derivas, a palavra “vandalismo” ainda 

conserva, no senso comum, o sentido de ato bruto, ignorante e, sobretudo, ininteligível. Além 

disso, embora séculos nos afastem dos relatórios de Henri Grégoire, o termo que ele criou ainda 

desempenha com eficácia a sua força excludente. Isso porque, de modo análogo a outros rótulos 

sociais, a palavra “vandalismo” adquiriu, ao longo do tempo, uma “força performativa”, força 

essa que persiste pela sua reiteração em práticas simbólicas e comunicativas do cotidiano. O 

termo “performativo”, tal como propôs o filósofo John Austin, designa algumas sentenças que, 

quando proferidas em circunstâncias apropriadas, não apenas descrevem ou declaram algo, 
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mas, sobretudo, fazem alguma coisa, agem de algum modo. Segundo ele, “este nome é derivado 

do verbo inglês to perform, verbo correlato do substantivo ‘ação’, e indica que ao se emitir o 

proferimento está-se realizando uma ação, não sendo, consequentemente, considerado um mero 

equivalente a dizer algo”246. Isso ocorre, também, com rótulos sociais depreciativos que, quando 

atribuídos a alguém, reiteram uma cadeia de significados anteriores, o que baliza uma fronteira 

simbólica entre “nós” e os “outros” e institui, no próprio ato linguístico, o sujeito da “diferença”. 

Contudo, como objetou o sociólogo Pierre Bourdieu, seria ingênuo crer que o poder das 

palavras – a sua “força performativa” – estaria nas próprias palavras. Para ele, esse poder deriva 

de seus usos e, consequentemente, das condições sociais em que se exercem tais usos. É preciso, 

então, levar em conta que “a autoridade de que se reveste a linguagem vem de fora”247, vem da 

autoridade de sujeitos que ocupam determinado lugar autorizado de fala, em condições na qual 

tal autoridade logre êxito na busca por reconhecimento social. Assim, como destacou o autor, 

um “porta-voz autorizado” apenas é capaz de “agir com palavras em relação a outros agentes 

e, por meio de seu trabalho, agir sobre as próprias coisas, na medida em que sua fala concentra 

o capital simbólico acumulado pelo grupo que lhe conferiu o mandato e do qual ele é, por assim 

dizer, o procurador”248. Acrescenta-se, ainda, que o poder de algumas palavras apenas pode ser 

compreendido na historicidade de seus usos (ou de seus “abusos”), ou seja, nas maneiras pelas 

quais determinados agentes sociais, em diferentes contextos e sob diferentes circunstâncias, 

investiram-se de seu poder simbólico, real ou presumido, para agir com palavras.      

Essa questão foi colocada, também, pela filósofa Judith Butler. Ao problematizar a força 

performativa do termo queer, que na língua inglesa serve para designar pessoas que não seguem 

o modelo da heterossexualidade e do binarismo de gênero, ela disse que a constância do sentido 

vergonhoso e humilhante da palavra se fortalece pela sua insistente reiteração: “Esta é uma 

invocação mediante a qual se forma, através do tempo, um vínculo social entre as comunidades 

homofóbicas. A interpelação repete, como em um eco, interpelações passadas e vincula aqueles 

que a pronunciam, como se estes falassem em uníssono ao largo do tempo”.249 De acordo com 

a autora, o êxito performativo no uso de certas palavras depende da repetição ou citação de um 

conjunto anterior de convenções que, embora encobertas no ato linguístico, a sustentam. É 

preciso ter em conta que nenhum termo pode funcionar performativamente “sem a historicidade 

acumulada e dissimulada de sua força”, isso porque “o discurso tem uma história que não 

                                                           
246 AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer: palavras e ação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. p. 25. 
247 BOURDIEU, 2008, p. 87. 
248 Ibid., p. 89. 
249 BUTLER, Judith. Acerca del término “queer”. In: ______. Cuerpos que importan: sobre los límites materiales 

y discursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002. p. 318. Tradução minha. 
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somente precede, mas que, além disso, condiciona seus usos contemporâneos”250. Portanto, 

toda e qualquer tentativa para ressignificar tais termos, dando-lhes conotações mais apropriadas 

às reivindicações por renovadas formas de identificação social, exige o esforço de voltar-se 

contra a historicidade da palavra e, assim, parodiar o poder do passado. 

Nessa perspectiva, nomear alguém de “vândalo” ou nomear seus atos de “vandalismo”, 

implica, no próprio ato linguístico, vestir um sujeito empírico – que tem existência concreta, 

embora por vezes desconhecida – com uma máscara de subjetivação que lhe é alheia, implica 

impingir-lhe uma forma de identificação que o menospreza. Contudo, o rótulo, em suas derivas, 

pode ser mobilizado a propósitos diferentes pelos sujeitos rotulados, seja para afastar de si 

estereótipos e estigmas vinculados, dizendo que “vândalos” não são eles, mas os outros, ou, 

ainda, para atribuir-lhe conotação positiva, de modo a parodiar os significados anteriores. Neste 

caso, “vandalismo” seria o oposto de um ato bruto, ignorante e ininteligível, mas, sim, um ato 

motivado pelo desejo de dar a ver, na cidade, críticas sociais e justas reivindicações políticas. 

Caberia, então, indagar: Como, na outra margem, se exerce uma política nominalista da 

diferença? Ou seja, de que maneira sujeitos socialmente “desclassificados” classificam a si 

mesmos e classificam os seus próprios atos e atitudes? E, ao fazer isso, como derivam a si 

mesmos nos momentos em que atuam nos limites de uma legalidade estabelecida? Tidos por 

“vândalos”, como elaboram significados à ideia de “vandalismo”? Que sentidos e valores 

atribuem àquilo que fazem? Como estabelecem laços de sociabilidade e solidariedade na vida 

urbana? Como se apropriam de lugares da cidade, especialmente de lugares patrimonializados? 

O que buscam expressar em seus atos? E, por fim, que tipo de reconhecimento esperam?   

Com vistas a refletir sobre essas questões, realizei, em parceria com a historiadora Ilanil 

Coelho e o historiador Bruno Strohmeyer Marques251, duas entrevistas orais com sujeitos que 

poderiam ser socialmente rotulados de “vândalos” na cidade de Joinville: uma entrevista com 

um pichador (ou pixador, no neografismo pelo qual ele se identifica) e outra com um “artista 

visual” (tal como ele se define) que atua tanto na prática do grafite, seja formalmente autorizada 

ou não, como na prática mais subversiva da pichação. De lugares sociais distintos e interpelados 

em diferentes ocasiões, aqui suas narrativas aproximam-se em um diálogo cujos nexos foram 

estabelecidos na pesquisa. No decorrer das entrevistas, ambos os entrevistados se investiram de 

certo capital simbólico para falar não apenas em nome deles próprios, mas, também, em nome 

                                                           
250 BUTLER, 2002, p. 319.  
251 As entrevistas foram realizadas em 2016, no Laboratório de História Oral da Universidade da Região de 
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345 

 

de outros pixadores e grafiteiros com quem atuam na cidade, de modo a elaborar sentidos àquilo 

que, juntos, fazem. Foi-lhes concedido o direito de manter sob sigilo seus nomes civis, tanto no 

registro gravado como em textos e comunicações orais que decorressem das pesquisas. Para 

tanto, foram convidados a inventar para si um nome que serviria de “máscara de identificação” 

para protegê-los de possíveis sanções em função de seus atos, um pseudônimo que, inclusive, 

não coincidisse com aqueles que costumam assinar em muros e paredes da cidade.   

Aqui vale uma observação a respeito da metáfora “máscara”. Na realização de suas 

(icono)grafias urbanas, grafiteiros e pichadores geralmente adotam para si uma “máscara” pela 

qual derivam sua identidade em outro personagem, que passa a existir nas assinaturas deixadas 

pela cidade, em suas tags. Raramente utilizam seus nomes civis, mas pseudônimos pelos quais 

são reconhecidos apenas em circuitos mais restritos de pichadores e grafiteiros. De acordo com 

a linguista Lelia Gándara, no graffiti252 “se instala uma máscara que recobre a identidade do 

sujeito empírico responsável”. Para ela, a metáfora do “mascaramento” se mostra interessante, 

“já que uma máscara não apenas oculta, mas também mostra algo”. Portanto, pode-se perceber 

que “há um aspecto da identidade que permanece velado pelo ocultamento do sujeito empírico, 

porém há outro aspecto que está exposto, a face externa da máscara, que geralmente é um 

locutor instalado no enunciado, representado muitas vezes por uma assinatura”253. A 

ambivalência da metáfora, que sugere que o próprio ato de encobrir uma identidade é, em si, 

uma forma de identificação, leva a pensar sobre as maneiras como sujeitos performatizam (no 

sentido teatral da palavra) outros personagens de si mesmos, como produzem, criativamente, 

“derivas de si”. Ao narrarem si mesmos, durante a entrevista o pixador se identificou como 

ZAT, enquanto o grafiteiro/pichador como RIOG. É sob tais “máscaras” que, aqui, eles ocuparão 

lugar de fala, em um diálogo mediado pelas indagações de pesquisadores interessados em saber 

algo a mais sobre as motivações subjetivas de seus atos, bem como dos vínculos intersubjetivos 

que estabelecem com outros sujeitos e com a própria cidade de Joinville.  

ZAT é um jovem de 20 anos que, há pouco tempo, havia começado a trabalhar como 

freelancer em uma produtora de filmes e até então trabalhava para a mãe. De família de classe 

média, seu pai é bancário e sua mãe engenheira civil. Embora nascido em Curitiba, capital 

paranaense, viveu a maior parte da infância em Chapecó, município localizado na região oeste 

de Santa Catarina, de onde migrou para Joinville com 7 anos de idade. Das lembranças de 

                                                           
252 Termo generalista, escrito na grafia italiana, que a autora utiliza para se referir a todo tipo de grafia e iconografia 

sobreposta a superfícies inicialmente não destinadas como suporte, sejam muros e paredes ou, ainda, portas de 

banheiros, celas de presídios, carteiras escolares etc. 
253 GÁNDARA, 2015, p. 60. Tradução minha. 
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infância diz que Chapecó foi um lugar “bom para viver”, já que “dava para brincar bastante na 

rua, ficar largado, não tinha problema com trânsito, carro, não tinha problema com 

criminalidade”. Logo na infância, começou a se interessar por pintar, pois a mãe, com formação 

em artes, sempre o estimulou a isso. Entretanto, diferente da mãe, que produz mosaicos e pinta 

telas, acabou se interessando por manifestações do Hip-hop, tendo em vista que gosta de andar 

de skate e ouvir rap. Daí acabou buscando conhecer mais sobre as práticas do grafite e da 

pichação. Como contou, no caminho costumava percorrer entre sua casa e a escola, “via muitos 

escritos na parede”. Ao seguir diariamente por esse mesmo trajeto, “sempre ficava olhando, daí 

se tinha alguma coisa nova o cara já se ligava (...), por conta disso, comecei a ter mais gosto”254. 

RIOG, aos 23 anos, estuda Design, em curso superior, e atua profissionalmente na área. 

Nasceu em Pinhais e passou a infância em Matinhos, ambos municípios localizados no estado 

do Paraná. Por conta do trabalho do pai, que é caminhoneiro, mudou-se para Joinville aos 8 

anos de idade. Sua mãe é costureira e ele é o caçula de uma família de três filhos, 17 anos mais 

jovem que a irmã mais velha. Desenhar sempre foi algo que lhe agradou, pois, como disse, 

durante a infância sua mãe e sua irmã costumavam o colocar para desenhar. Além disso, no 

bairro onde viveu ao chegar a Joinville, o bairro Aventureiro, existia um pichador que, segundo 

ele, “pichava o bairro inteiro”, o que lhe despertou o interesse por “letras distorcidas”. Lembrou, 

ainda que, em certa ocasião, sua mãe lhe comprou cadernos da marca Hot Wheels, os quais 

estampavam na capa letras distorcidas. Embora, em determinado momento, tenha passado a se 

dedicar com mais afinco aos seus trabalhos, “o desenho sempre veio como forma de diversão”. 

Aos poucos, as manifestações de street art¸ aliadas ao seu gosto musical por reggae e rap e aos 

vínculos que estabeleceu com amigos skatistas, começaram a influenciar sua produção criativa. 

Segundo ele, o que lhe chamou a atenção é um tipo de “mensagem de consciência” presente 

nessas manifestações artísticas, “de poder estar usando o desenho para uma coisa que eu curtia 

muito, para poder estar falando alguma coisa também”. Contou que, quando um amigo lhe deu 

suas duas primeiras latas de tinta, sentiu prazer naquilo: “Eu apertei a lata de spray ali e vi que 

era um prazer imenso estar escrevendo com spray”.255          

Nos seus primeiros trabalhos, ZAT teve como referência grafites estadunidenses que via 

na internet. Era, como disse, uma “referência gringa”. Segundo ele, “o pessoal lá de fora não 

faz pichação como a gente faz aqui, eles fazem grafite, que na verdade o grafite de lá é no 

                                                           
254 ZAT. Entrevista concedida a Bruno Strohmeyer Marques, Diego Finder Machado e Ilanil Coelho. 

Joinville, 4 mar. 2016. Acervo do Autor. 
255 RIOG. Entrevista concedida a Bruno Strohmeyer Marques e Diego Finder Machado. Joinville, 4 jul. 2016. 

Acervo do Autor. 
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vandalismo né, não tem essa diferença de grafite autorizado e grafite não autorizado, grafite é 

tudo vandalismo, a essência do grafite é o vandalismo”. Naquela época, ainda fazia pinturas 

mais coloridas, até que passou a conhecer mais de perto a pichação, que seria “um negócio bem 

mais natural do Brasil” e uma prática mais “territorialista”. Para ele, no Brasil grafite é algo 

diferente, “é muralzinho para casa, muralzinho para loja”. Aqui, se o grafite fosse feito do modo 

como o é nos Estados Unidos, “no vandalismo”, seria identificado de outro modo: “Aqui eles 

vão falar que é pichação, não vão falar que é grafite”. Isso porque, enquanto o grafite “está para 

agradar os outros”, a pichação, mais egóica, “está para agradar mais a mim do que aos outros”. 

Ao morar por 6 meses em Portugal, ele teve oportunidade de notar ainda mais a peculiaridade 

da pichação brasileira, algo próprio daqui que “não tem em nenhum outro lugar do mundo”256. 

Na linha de diferenciação que estabeleceu entre as práticas do grafite e da pichação no 

Brasil, diferenciação que, a ele, não faria sentido no contexto “gringo”, o pixador expressou um 

primeiro entendimento sobre a ideia de “vandalismo”. Do modo como demarcou a diferença, a 

pichação seria vandalismo porque é prática não autorizada e que não espera agradar aos outros, 

que não anseia uma aceitação social mais ampla. E aí residiria, para ele, a positividade da ideia 

de vandalismo. Ao romper com as amarras que limitam o permitido e ao desestabilizar aquilo 

que poderia facilmente agradar, por corresponder aos valores de pureza, beleza e significação 

requeridos quando se busca consentimento, a prática da pichação seria, supostamente, mais 

livre, mais desembaraçada de entraves e censuras. 

Não obstante, em outro trecho de sua narrativa, ZAT deixou claro que, na pichação, nem 

tudo é válido em termos estéticos, pois há hierarquias de valoração bem definidas entre o que 

se pode considerar um trabalho bem feito ou um trabalho malfeito. Ao contar suas primeiras 

experiências de pichador, quando tinha apenas 11 anos de idade, disse que aquilo que fazia era 

“bem feio”, era “bem coxinha”, expressão utilizada por pichadores para desqualificar pichações 

malfeitas. Como explicou, “coxinha é quem não sabe fazer, quem está aprendendo, quem tem 

as letras feias”. Um pichador, como esclareceu, é reconhecido entre seus pares pela qualidade 

daquilo que faz, quando alguém manifesta: “Pô! Esse guri está pichando legal, está pichando 

bonito”. Aliás, reconheceu que demorou algum tempo para desenvolver sua “arte”, uns quatro 

anos para elaborar uma caligrafia que lhe parecesse bonita e que atendesse a uma padronização. 

Uma boa pichação, nesse sentido, deveria “padronizar as letras, botar as letras na régua, como 

a gente chama, fazer todas as letras do mesmo tamanho, no mesmo espaçamento”257. Embora, 
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para uma parcela da sociedade, a pichação seja algo feio que suja e polui visualmente o espaço 

urbano, há, dentro dos restritos circuitos de pichadores, um escalonamento entre o feio e o belo.  

Há uma hierarquia, também, entre os novatos na pichação e os mais experientes, que 

ele chama de “macacos velhos”. Para ZAT, “o respeito maior, mesmo, é pelos mais velhos, 

quem está há mais tempo pichando”. Os iniciantes na arte buscam aprender com os mais velhos, 

que são modelos a seguir. Além das diferenciações estéticas e geracionais, ele apontou, ainda, 

diferenças entre pichação e pixação, grafada com “x”. Esta se distingue pelo estilo de caligrafia, 

caracterizado por letras retas, alongadas e pontiagudas que ocupam o maior espaço possível da 

superfície que serve de suporte, o que é chamado de tag reto ou pixo reto. Outros tipos de 

pichação que coexistem na cidade, como as pichações de protesto, geralmente utilizam frases 

legíveis escritas com letra de forma. Embora estas frases possam ser consideradas uma forma 

de pichação, “porque a lei está dizendo que o cara que está escrevendo no muro está pichando”, 

ZAT disse que é preciso separar bem as coisas: “Não é a nossa pixação, que é de gangue, da 

estética das letras e tal. Não é a mesma coisa. Mas, pô, é da hora! Atitude massa!”258 Aliás, as 

escolhas formais e estilísticas na caligrafia de um pixador são suas marcas pessoais de distinção, 

a “máscara” pela qual buscam reconhecimento, ocultando-se de olhares vigilantes, ao passo que 

se mostram a outros pixadores e à “sociedade”, de um modo mais geral. 

As primeiras referências de RIOG também foram buscadas na internet, onde conheceu 

trabalhos de outros grafiteiros, como, por exemplo, dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, 

conhecido como Os Gêmeos. Apenas mais tarde conheceu trabalhos de joinvilenses, com quem 

passou a estabelecer laços de amizade. Participou de alguns coletivos de grafite em Joinville 

que se reuniam na Casa da Cultura, instituição que abriga escolas públicas municipais de artes 

plásticas, dança, música e teatro. Foi na interlocução com outros grafiteiros que teve ideia para 

uma crew – espécie de insígnia de grupo – inspirada na canção “From Hell do Céu” do rapper 

brasileiro Black Alien. Em determinado trecho da canção o rapper canta: “Nessa corrida de 

ratos, sei muito bem quem tá na pole. Se agride ou agrada, o seu lugar no grid de largada não 

muda nada”. O rap o fez refletir sobre os grafites que produzia, na ambivalência entre “agredir” 

e “agradar”. Daí nasceu a crew “Agride e Agrada” ou apenas “DOIS-A”, como posteriormente 

foi denominada. Como explicou, ao mesmo tempo em que ele busca fazer “um trabalho um 

pouco mais colorido”, mais agradável ao olhar, no que se refere às temáticas que aborda procura 

“dar uma cutucada”, provocar o público de algum modo. De início, o nome da crew foi escrito 

em letras cursivas, de modo que a provocação da mensagem atingisse um número maior de 
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pessoas. Isso condizia com o seu particular interesse de comunicar algo em seus trabalhos: “A 

ideia era estar cutucando mesmo, estar mostrando o que eu tenho para falar. (...) De não estar 

no senso comum, de conseguir ver que tem muita coisa errada, que lucro acima de tudo não é 

interessante”. Além disso, busca contemplar um interesse mais voltado a si, de “se colocar na 

sociedade de alguma forma, de criar um meio de buscar se destacar de alguma forma”, já que, 

como disse, não poderia negar que espera algum reconhecimento, que espera conseguir algum 

“ibope”, como se diz na gíria dos artistas de rua, conseguir “inflar o ego um pouco”259. 

Se para ZAT a prática do grafite no Brasil, por não atuar “no vandalismo”, teria como 

razão de existência apenas “agradar os outros”, não é isso o que pensa RIOG a respeito dos 

próprios trabalhos. Para ele, um grafite tanto pode agradar como agredir e, geralmente, agrada 

ao mesmo tempo em que agride, já que a maneira como a obra é recebida na cidade não depende 

apenas de seus aspectos formais e estéticos, mas, também, dos conteúdos que veicula, os quais, 

por vezes, buscam desestabilizar um pensamento de senso comum e criar audiência a outras 

vozes da cidade. Além disso, ele procura agradar a si próprio ao produzir algo que considera 

socialmente significativo: “Eu gosto de estar impactando de alguma forma as pessoas, de ter o 

poder da mensagem, de ter uma mídia ao meu dispor, de ter a cidade ao meu dispor para estar 

falando alguma coisa”. Sobretudo, busca reconhecimento naquilo que faz, pois considera que 

“o retorno das pessoas é algo muito legal”. Nas ocasiões em que atua de forma autorizada, é 

comum pessoas interagirem com ele, “param para conversar, elogiar, criticar, perguntar, tirar 

dúvidas”, e isso, como disse, o motiva a prosseguir fazendo grafites260. 

Outra questão é que, para RIOG, as diferenças entre as práticas da pichação e do grafite 

não se mostram tão evidentes como ZAT dá a entender. Para ele, “dentro da cidade, o grafite, a 

pichação e qualquer risco na parede é voz, de que há alguém ali e de que as coisas não estão 

certas”. Isso porque uma cidade com uma série de problemas sociais, “totalmente poluída, com 

corrupção, com exploração, com abuso policial, com abuso de poder e qualquer forma de 

abuso”, não pode se apresentar “toda bonitinha”. Nesse sentido, “o grafite e a pichação servem 

como uma transparência para a cidade”, pois se há “sujeira” na cidade, se há coisas erradas, 

isso precisa ser mostrado de alguma forma: “Não adianta ser sujo e ter um aspecto limpo, um 

aspecto quieto, um aspecto de que está tudo certo, de que tudo está no seu lugar, porque as 

coisas não estão no seu lugar. Eu acho que é uma ferida que brota no corpo da cidade”. Porém, 

se a pichação é ferida exposta, o grafite, para ele, é “uma ferida com um band-aid colorido”, 

que pode disfarçar a aparência sem, contudo, eliminar a dor. Especialmente em Joinville, cidade 
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que considera “bem fechada” e “conservadora”, “ter alguém na rua fazendo uma coisa pela qual 

não está sendo pago, que está gastando com isso, (...) já é uma forma de agredir alguém”. Porém, 

reconhece que “a resistência das pessoas contra a pichação é sem igual, é unânime”. A não ser 

àqueles que estudaram a respeito ou que integram o que ele chama de “cultura do Hip-hop”, 

dificilmente a pichação será bem compreendida: “A pessoa nunca vai gostar disso, ela sempre 

vai falar que é feio, ela nunca vai entender isso (...), não vai entender o potencial artístico que 

tem uma pichação”. Não obstante, apesar das nuances que identificou entre uma prática e outra, 

disse que “a pichação e o grafite são a mesma coisa (...), a pichação é um estilo dentro do 

grafite”. A diferença, difícil de ser precisada, seria mais de ordem “estética”, pois “uma é feita 

em uma cor e a outra não”. Seria equivocado, na mesma lógica, diferenciar as práticas pelos 

limites entre o legal e o ilegal, já que “o grafite só é grafite quando feito de forma ilegal, porque 

o grafite surgiu assim, a ilegalidade e a transgressão são a essência do grafite”261.   

No transcorrer de suas narrativas, ZAT e RIOG destrincharam um vocabulário utilizado 

entre jovens do pixo e do grafite. Se tag é a marca pessoal de cada um, sua assinatura individual, 

a crew é uma marca do grupo. Como explicou ZAT, “se a gente é amigo vamos começar a 

assinar uma coisa só, vamos criar um grupo. Essa é a nossa crew e a gente honra a nossa crew”. 

Na formação de sua primeira crew, ele se juntou a um amigo com quem jogava basquete, depois 

foram incluindo outros “piás” que conheceram pela pichação. Atualmente, como disse, o meio 

mais utilizado para estabelecer laços com outros pixadores tem sido a internet, em redes sociais 

como o Facebook, onde compartilham fotos de seus trabalhos, marcam encontros e combinam 

rolês na rua. Rolê é outra palavra desse vocabulário peculiar, utilizada para se referir às saídas 

pela cidade para pintar. Quando integra uma crew, o pixador precisa demonstrar ser “responsa”, 

demostrar que é aquele que “abraça a causa e que não vai fazer uns riscos e parar”, pois “tem 

que colar na grade, como a gente chama, tem que botar a cara à tapa, não pode ficar com medo 

das coisas”262. Como se pode perceber, os grupos estabelecem um “código de honra”, cabendo 

a cada um a responsabilidade pelo o que faz e, sobretudo, para com os parceiros do pixo.  

Ocasiões em que buscam fortalecer laços de sociabilidade e solidariedade, os points são 

momentos de encontro, confraternização e partilha de experiências. Nesses points, realizados 

em locais previamente definidos, os pixadores costumam trocar, entre si, suas folhinhas, que 

são pedaços de papel onde grafaram suas tags e crews, autógrafos que cada pixador guarda 

consigo e coleciona. Já entre os grafiteiros, como explicou RIOG, é mais difícil ocorrer points, 

pois essa é uma palavra muito particular do vocabulário do pixo, é um evento mais exclusivo 
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de pixadores. Na opinião dele, trata-se de boa oportunidade para encontros, em que uns acabam 

conhecendo pessoalmente outros que, até então, apenas reconheciam nos muros. Assim como 

os points, a folhinha também não é prática de grafiteiros. Contudo, estes se valem de algo 

parecido, seus sketchbooks, que é “um caderninho que a pessoa usa, que ela leva para os eventos 

e, assim, dá para outra pessoa desenhar”. Como disse, esse gesto é uma “preza” entre grafiteiros, 

em que um doa o próprio “trampo” a outro, recebendo o dele em troca263. Esses momentos 

funcionam como “comemorações”, oportunidades em que, coletivamente, elaboram memórias, 

identidades e sinais próprios de reconhecimento. Afinal, como disse ZAT:  

 

A pixação é bem além disso daqui [apontando para um desenho seu], isso é o que 

menos interessa no fim das contas. Porque isso eles apagam, entendeu? Vai ser 

apagado, um dia vai ser apagado, então o que ficará é o momento de quando a gente 

fez isso, com quem eu estava, entendeu? Porque pô, os piás que pixam comigo hoje 

em dia são meus irmãos, uma amizade que vou levar para a vida toda. A gente vai 

parar de pixar um dia, sei lá, e a amizade da pixação continuará, porque são poucas 

as pessoas que se reconhecem nisso, que criam um laço por causa disso. Então, a 

pixação, o risco, vai sair. O que vão ficar serão as memórias, a gente se reunindo, os 

points, que é a nossa integração, entendeu? A gente se reúne, e isso vai bem além de 

sair, pegar uma lata e pixar.264 

 

Frente à incontornável efemeridade do pixo, cujos rastros, cedo ou tarde, serão apagados 

e esquecidos, assim como do inevitável desenlace de grupos que um dia se uniram na pixação, 

o que pode perdurar são as recordações de momentos compartilhados, algo que não pode ser 

apagado com tanta facilidade. Ao explicar como os pixadores estabelecem vínculos de amizade, 

ZAT compara os grupos formados na pixação às torcidas organizadas de times de futebol, pois, 

de modo semelhante, há união entre sujeitos que possuem interesses em comum. Como disse, 

“eles se reúnem ali porque eles se entendem, eles querem ser aceitos em algum lugar”. Assim, 

reconhece que seus melhores amigos “são da pixação”265. 

Se existe um vocabulário próprio para nomear vínculos de pertencimento e relações de 

sociabilidade e solidariedade, é preciso destacar que existe, ainda, um vocabulário para designar 

situações de disputa e conflito. Desafetos expressos pelos muros da cidade podem ocasionar 

“quebras” e “atropelos”, em um jogo complexo entre aposições e sobreposições (icono)gráficas. 

Como ZAT explicou, ao competirem por espaço em muros e paredes, “quebrar” significa apor 

uma pixação – ou qualquer tipo de (ico)nografia urbana – acima de outra, em um ponto mais 

alto. Em certas circunstâncias, isso pode ser interpretado como afronta, um convite para uma 

espécie de duelo sobre o muro. Já “atropelar” é algo considerado ainda mais desrespeitoso, pois 

                                                           
263 RIOG, 2016. 
264 ZAT, 2016. 
265 Ibid. 



352 

 

significa que (icono)grafias se sobrepuseram a outras, cobrindo trabalhos anteriores realizados 

por outros. Assim, uma boa convivência exige cuidado para que ninguém seja “atropelado”, 

exige o respeito por uma “agenda”, ou seja, por um muro repleto de (icono)grafias onde a cada 

qual cabe seu lugar próprio, sem ultrapassar os limites que o separam de um trabalho alheio. 

Segundo ZAT, os “atropelos” ocorrem, muitas vezes, porque algumas pessoas se aventuram na 

pichação sem, antes, buscar conhecer determinados códigos de ética que pautam a prática. Por 

exemplo, ele contou uma situação na qual feministas do coletivo “Mulher na Madrugada” 

picharam a frase “O machismo mata” sobre um trabalho que ele considerava uma referência 

importante: “Elas pintaram em cima de um trampo de 2007 na minha quebrada, que era uma 

referência para todo mundo aquele trampo, era um baita trampo, não era pixação como a gente 

vê, de spray e tal, era tipo um grafite dos gringos, com cor, contorno e sombra, de uma gangue 

de pixação”. Em resposta, pixadores “atropelaram” a frase do coletivo. Para ZAT, ao sobrepor 

seu protesto por cima de outro trabalho, “elas desrespeitaram o pixo de um pixador mesmo”. 

Ainda segundo ele, é comum grafiteiros desrespeitarem a regra tácita de convivência, regra que 

proíbe “atropelar” trabalhos alheios: “Tem lá um muro todo pichado, daí vai lá o dono da casa 

e pede para um grafiteiro pintar por cima. Daí que começam as brigas entre grafiteiros e 

pichadores”. Tais desavenças, como explicou, normalmente acabam tomando forma sobre os 

muros da cidade, já que a disputa “é na tinta ou é na briga e todo mundo prefere na tinta, né”266.                  

RIOG também mencionou o problema dos “atropelos”. Segundo ele, “cobrir o pixo é 

chato”, pois, se “tu queres arrumar treta com a pessoa, tu precisas pichar em cima dela, tu vais 

lá e pinta em cima dela, a provoca”. Ao contrário de outros grafiteiros, ele, como disse, procura 

“falar com as pessoas” antes de encobrir trabalhos delas, “trocar uma ideia”. Quando isso não 

é possível, tenta se explicar na primeira ocasião em que encontrá-las. Porém, ocorrem muitos 

atritos entre pichadores e grafiteiros, pois “se a pessoa está para atrito, ela vai para o atrito”. 

Em outras situações, “se a pessoa já está mais apaziguada, ninguém fica criando motivo à toa, 

as coisas andam mais na paz”. Para ele, os trabalhos alheios merecem consideração e respeito: 

“Tu não vais chegar e zoar o trampo do cara se tu não conheces o cara. Eu acho que uma 

consideração por as pessoas estarem na mesma coisa (...). O grafite tem muito disso, tem essa 

questão da admiração, de respeito também”. Entretanto, reconheceu que a prática do grafite 

acaba se sobrepondo à pichação, o que ele justifica pelo motivo de que, por realizarem pinturas 

mais elaboradas e de produção mais demorada, “é muito mais difícil a gente conseguir pintar 

em algum lugar”. A isso se soma a dificuldade para conseguir espaços disponibilizados pelos 
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seus proprietários. Comumente, são convidados a grafitar sobre um muro para cobrir pichações 

ou evitá-las. Na visão de RIOG, em geral os pichadores compreendem a dificuldade: “O cara 

não se importa também, porque ele sabe que para ele é muito mais fácil fazer um rolê (...). Para 

ele é algo totalmente transgressor. Para a gente conseguir um espaço para o grafite já é um 

pouco mais difícil”. Disse, ainda, que, ao buscar espaço para grafitar, já se valeu do argumento 

de que um grafite poderia evitar pichações. Para ele, essa é uma “estratégia” de convencimento: 

“Digamos que tu estás ganhando um boi ali, que tu estás ganhando o cavalo ali, adestrando um 

pouco. Daí eles estão te adestrando, mas tu sabes disso, e tu estás usando isso para conseguir 

alguma coisa. Então, é uma falta de ética? Não vou dizer que não é”. Além disso, defendeu a 

importância da efemeridade da arte urbana, que, depois de um tempo, deve ceder lugar ao novo. 

Contou que já teve trabalhos completamente encobertos e que não se importou com isso, já que 

“a cidade é uma coisa viva, ela tem que se modificar, porque senão vira paisagem”267. 

Algo que chama a atenção nessas falas a respeito do princípio ético de não “atropelar” 

trabalhos alheios são os posicionamentos distintos no que se refere ao tempo que deve perdurar 

uma obra no espaço urbano. Embora ambos concordem que (icono)grafias sobrepostas a muros 

e paredes tendem a desaparecer com facilidade, já que se apropriam de suportes a princípio não 

destinados a isso, aparentemente eles divergem quanto à ideia de que seus trabalhos devam ser 

fadados à efemeridade. Para ZAT, as pichações que perduram na cidade compõem uma certa 

paisagem visual, paisagem essa que funciona como referência identitária e memorial para ele e 

a outros pichadores. Já RIOG dá a entender que há data de validade a essas (icono)grafias, tendo 

em vista que a cidade precisa estar em constante metamorfose. Contudo, não seria justo com a 

narrativa dele dizer que ele se mostra indiferente à importância de obras que, por ventura, 

possam perdurar na cidade. Afinal, em outro momento ele também afirmou que evita, sempre 

que possível, grafitar sobre muros de residências, pois sabe que ali seu trabalho será apagado 

de imediato. Prefere lugares que considera “abandonados”, pois o presumido “abandono” pode 

funcionar como um salvo-conduto para protegê-lo da truculência policial, ao passo que serve 

de garantia, ainda que instável, de que um trabalho ao qual se dedicou possa permanecer ali.           

Disputas por espaço em muros e paredes se desdobram em disputas de territorialidades 

na cidade. Algo interessante na fala de ambos diz respeito aos lugares que costumam escolher 

para realizar seus trabalhos, escolhas que dão a perceber as maneiras como buscam dar sentido 

ao que fazem e estabelecer vínculos de grupo e com o próprio espaço urbano. Enquanto ZAT 
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percebe a cidade como um “caderno”, do qual se vale das linhas para “encaixar” seus escritos, 

RIOG se diz um “namorador de muros”, alguém que se sente atraído pela materialidade da urbe.  

Para ZAT, na pixação é impossível ser indiferente àquilo que a cidade oferece a seus 

habitantes, pois “o cara olha com outros olhos a cidade depois que começa (...), começa a 

reparar bem mais na cidade, olha todos os prédios, olhas as marquises das lojas, olha como ela 

é toda estruturada”. Identifica em Joinville a peculiaridade de ser uma cidade que possui muita 

“decoração alemã”, onde vislumbra “um monte de predinhos legais para pixar”. Na escolha dos 

lugares onde pode atuar, disse estudá-los antes de modo a calcular os riscos e evitar ser pego 

em flagrante. Mas, em geral, procura na cidade um “lugar que vai dar visualização”, o que não 

significa apenas a busca por “ibope”. Em suas palavras, “o negócio não é pixar por ibope, para 

se sentir o fodão, mas todo mundo quer meter o nome onde todo mundo vê”. Reconhece que 

suas escolhas são um tanto aleatórias e que busca, na medida do possível, deixar sua assinatura 

em locais por onde ainda não havia passado, independentemente de ser ou não o mais adequado. 

Apenas toma para si o princípio ético de não pixar muros e paredes de igrejas e hospitais, porque 

diz ter respeito pelas igrejas e, no caso dos hospitais, evita dar motivos para que a administração 

pública possa desviar recursos da área da saúde, já que, segundo ele, “vão roubar mais dinheiro 

para dizer que estão pintando o hospital”. Evita, também, pixar muros e paredes de residências 

localizadas em bairros da cidade, porque tais pixações não trariam o efeito de visibilidade que 

busca e, ainda, teriam duração muito efêmera: “O que me interessa mesmo é o Centro e onde 

for visível”. Trata-se de discernimento que um pixador adquire com certa experiência, quando 

percebe que “a cidade parece um caderno”, quando vê que “a parede já é dividida em gomos e 

que em cada gomo dá para botar um nome”268. Uma cidade, quanto mais urbanizada, oferece 

“linhas” evidentes quando ela passa a se verticalizar, quando repleta de arranha-céus.  

Além disso, ZAT esclareceu que, na cidade, há disputas entre a pichação e a publicidade. 

Ao mostrar a fotografia do trabalho de um pixador de seu círculo de amizade, ele exemplificou 

o sentido da disputa. Ao lado do imenso letreiro de uma rede multinacional de supermercados, 

o pixador deixou sua tag. Então ele pergunta: “O que mais incomoda a tua visão?”269 Para ele, 

o letreiro se mostra mais perturbador, embora, por ser grafia paga e devidamente autorizada, 

acaba recebendo aceitação social. RIOG também problematizou essa disputa com a publicidade 

urbana, a qual, segundo ele, se expressa nos termos de uma “guerra de visualidade”. De um 

lado, “a publicidade quer espaço para vender alguma coisa”, de outro “a pichação quer espaço 

para ter voz”. Aliás, esclareceu que a pichação se vale de estratégia semelhante à da publicidade, 
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já que tanto uma prática quanto a outra se fortalece pela repetição: “Se você fizer uma marca, 

uma identidade visual, você vai repetir essa identidade pelo maior número de vezes possível, 

vai colocar em todos os lugares da cidade (...). E a pichação faz a mesma coisa. Você vai criar 

uma letra e vai repeti-la em toda a cidade para ser reconhecido”. Porém, a publicidade acaba 

sendo percebida como algo menos agressivo pelo fato de ser sustentada pelo poder econômico 

que move a cidade, pois, como ele expressou, acredita-se que “pelo dinheiro vale tudo”270.    

Os critérios que RIOG pauta em suas escolhas de lugares para praticar a grafitagem se 

mostram ambivalentes, movendo-se nas dualidades entre o permitido e o proibido, o visível e 

o invisível e, ainda, o durável e o efêmero. Como um “namorador de muros”, disse que, depois 

de virar grafiteiro, passou a andar mais pela cidade e observar todos os lugares em que poderia 

realizar seus trabalhos. Em suas escolhas, manifesta uma particular predileção: “Eu tenho 

atração, assim, eu gosto de arquitetura, eu gosto do abandonado, eu gosto desse ruído, eu gosto 

de pintar em lugar que tenha árvores próximas, que tenha vegetação próxima, para eu conseguir 

encaixar aquilo na parede”. Ao explicar o que entende por “lugar abandonado”, diz que se trata 

de lugar “não habitado” ou lugar que acabou “desgastado pelo tempo”, que está “corroído pelo 

tempo”, ou seja, aquilo que poderíamos considerar como ruínas contemporâneas. A predileção 

se deve ao fato de que “as pessoas não ligam se uma pessoa está pintando em um lugar 

desgastado, elas ligam se uma pessoa está pintando em uma coisa (...) que está limpinha, que 

tem aquele aspecto limpo”. Sobretudo ao praticar pichação e grafite não autorizado, dá 

preferência a lugares com aspecto desgastado, pois, como justificou, “eu tenho que encontrar o 

lugar onde me permitem, onde a cidade me permite estar”. Além disso, considera que o cenário 

de “abandono” adere às suas criações, ao passo que suas criações sobrepõem ao lugar uma nova 

camada de historicidade: “Eu amo! Eu acho muito louco! Porque tu consegues usar a vida 

daquele lugar, a vida daquilo, a existência daquela coisa. E tu consegues agregar o teu trabalho 

ali (...). Então, aquilo vai ter uma história, e tu vais colocar uma história ali em cima”.271  

Embora diga saber que muitos dos lugares tidos por “abandonados” são considerados 

patrimônios culturais, ele se mostra reticente quanto ao valor e importância de pichações que 

se sobrepõem a bens culturais patrimonializados. A ele, tais atos se mostram válidos quando há 

“intenção política”, porém, se a intenção é “incerta” ou se busca somente fazer “zoeira”, não é 

uma boa atitude pichar sobre patrimônios da cidade: “Acho que vem aquela coisa da história, 

de respeitar a história”. Se uma pichação no monumento “A Barca” lhe parece algo interessante, 

não pensa o mesmo sobre a possibilidade de pichações nos muros e paredes do Museu Nacional 
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de Imigração e Colonização. Disse, inclusive, que gostaria de realizar um trabalho seu sobre 

um túmulo do Cemitério do Imigrante, “para interagir com aquilo”. Em sua incerteza sobre o 

que pensar a respeito da questão, manteve-se convicto apenas em um único critério: “Acho que 

coxinha não deveria pichar patrimônio público, acho que essa é a resolução, pronto. Tu não 

podes coxinhar num lugar legal. Coxinha é no muro zoado”.272 

A ideia de “abandono” também foi mobilizada por ZAT, quando se referiu às pichações 

sobrepostas ao patrimônio cultural edificado do entorno da Rua das Palmeiras: “Aquilo lá está 

jogado às traças (...). Onde está abandonado já era, a pichação vai dominar. Porque vai durar, 

ninguém vai pintar. A melhor coisa é muro velho que tu sabes que ninguém vai pintar”. 

Contudo, pensa de outro modo em relação às pichações no Cemitério do Imigrante, outro bem 

cultural tombado na cidade que poderia, seguindo a mesma lógica, ser considerado um “lugar 

abandonado”: “O Cemitério do Imigrante eu acho legal, um negócio bonito (...). Não precisava 

estar cheio de pichações lá em cima. E eu acho feio, ainda mais que são umas pichações bem 

feias. Pô, pichar túmulo dos outros! Respeita um pouquinho!” Apesar de seus escalonamentos 

entre o que acha bonito ou feio, ou entre o que acha que precisa ser respeitado ou não, acredita 

que “a pichação é a liberdade”, pois um pichador pode atuar onde bem entender: “Ninguém 

pode falar onde pode e onde não pode, porque tu és livre para fazer o que tu quiseres. Eu é que 

escolho. Para mim, um pixo meu não irá encaixar num patrimônio público, num patrimônio 

histórico”. Ocorre que, em algumas situações, a pichação é uma forma eficaz de chamar a 

atenção para lugares que não receberam a devida atenção de órgãos da administração pública, 

pois, como disse: “A prefeitura abandonou e a pichação foi lá e tomou conta. Daí é massa que 

as pessoas começam a olhar mais para aquele lugar”.273  

Ao abordar a relevância do patrimônio cultural, eles mobilizaram um recurso retórico 

comum em discursos que sugerem que alguns lugares da cidade, não mais destinados ao que se 

poderia considerar um “bom uso”, foram deixados à própria sorte, sujeitos à “degradação” física 

e à “degeneração” simbólica. Em outro texto, problematizei essa retórica, que denominei como 

“retórica do abandono”274. Tal retórica costuma ser mobilizada para denunciar a insuficiência 

de ações de manutenção, conservação e restauro de bens patrimonializados. Percebidos como 

lugares “malcuidados”, os patrimônios tidos por “abandonados” estariam a comprometer 

padrões idealizados de estética urbana. Contudo, como os próprios discursos que mobilizam 

esse recurso retórico deixam entrever, o adjetivo “abandonado” é uma forma de invisibilizar 
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sociabilidades que habitam as margens das cidades. Nas falas de ZAT e, especialmente, de 

RIOG, o presumido “abandono” pode, também, ser observado de modo positivo, como uma 

ação ou, mais propriamente, uma “inação” que permitiu sobreposições de camadas temporais 

da vida urbana. Assim, suas (icono)grafias agregam nova camada a essa história, revestindo o 

passado com uma nova contemporaneidade. Isso é capaz de atrair olhares até então desatentos. 

Além do mais, há uma forma de valorização estética das ruínas contemporâneas, as quais, na 

composição formada pela materialidade edificada que passou por desgastes e uma “natureza” 

que cresce por entre frestas e rachaduras, interagem com a criatividade da arte urbana. 

Outro argumento utilizado por eles para justificar a relevância de suas (icono)grafias e, 

assim, delinear significados plausíveis às práticas da pichação e do grafite, diz respeito à ideia 

de “apropriação”, interpretada na ambivalência entre o público e o privado. Ambos concordam 

em dizer que a face externa de um muro não pode ser considerada uma propriedade privada. 

Para ZAT, o muro “está na rua, do lado de fora, e ninguém vai pichar do lado de dentro da casa 

(...), o lado de dentro não interessa para ninguém, ele que fique com a casa dele lá”. Caberia, 

então, indagar: “O que está se apropriando do espaço? O muro ou a pichação que está no 

muro?”. Na opinião dele, é o muro que toma posse de uma porção do espaço, já que “antes de 

se construir um muro ali não tinha nada, decerto tinha uma árvore, tinha alguma coisa. Daí eles 

falam que a pichação é crime ambiental, mas está sendo crime ambiental em cima de um muro 

que foi construído por eles”275. RIOG se posiciona de maneira semelhante, pois, para ele, “o 

muro está para o lado de fora da rua e ele não pertence ao morador, ele pertence a mim, que 

estou vendo”. Nesse sentido, aquilo que é visível no espaço público deve ser encarado, também, 

como uma propriedade pública, que, por direito, pertence a todos, indistintamente. Afinal, como 

ele argumentou, “a visualização é minha, é pública, e o lado de fora do muro é nosso”276. Daí 

decorre a vontade de tomar para si, mesmo que por um breve instante, um espaço público que 

foi privatizado. Trata-se de uma espécie de “reprivatização” do espaço que busca, entretanto, 

desvelar mecanismos desiguais de poder que conformam a cidade a interesses privados. Como 

narrou ZAT, ao contrário da maioria dos pichadores, ele possui condição econômica satisfatória 

e vive em uma família bem estruturada, mas àqueles que vivem em situação de precariedade, a 

pichação se mostra como uma oportunidade de possuir algo na cidade: 

 

A maioria dos pichadores não tem nada. Daí ele chega e se apropria de uma parede, 

se apropria de um espaço público, se apropria de alguma coisa. Daí um gurizão que 

não tem nada, lá da periferia e que não tem nada, chega no Centro e lá também não 

tem nada que é dele. Ele nunca vai ter nada no Centro, ele nunca vai ter uma loja lá 
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com o slogan dele. Então ele vai lá e faz a pichação dele, começa a se apropriar de 

vários espaços públicos. (...) Ele começa a tomar conta de várias áreas277. 

 

Em seus argumentos, eles se valeram da dubiedade da palavra “apropriação”, utilizada 

ora para criticar a privatização de espaços que deveriam permanecer de uso público, ora para 

afirmar o direito de se fazerem visíveis na cidade e de demarcarem territorialidades para si. 

Como resumiu ZAT, o que ele busca na prática da pichação é “deixar a minha existência lá, 

mostrar que existo também”278. Em jogo está a vontade de estabelecer vínculos de identificação 

com determinados grupos e com a própria cidade, de modo a “existir” socialmente aos olhos de 

outros. Ainda com essa intenção, esforçam-se para justificar a importância daquilo que fazem, 

mostrando uma face positiva de seus atos, face essa que não costuma ser notada.  

O esforço para dar a ver a positividade da pichação e do grafite fica mais evidente no 

momento em que eles foram incitados a se posicionar em relação à dicotomia que coloca tais 

práticas entre o que se poderia considerar arte ou vandalismo. Eles não hesitaram em afirmar 

que tanto a pichação como o grafite se manifestam, na contemporaneidade, como arte. Ao ver 

de ZAT, “a arte já é um protesto em si”, pois do mesmo modo como alguém que pinta um 

quadro, ele também está buscando se expressar: “A minha expressão é meter tinta da parede até 

o teto”. Para ele, “ninguém pode dizer o que é arte”, porque ela se manifesta das mais variadas 

formas: “Tem quem pegue lixo e faz um negócio que vira arte, tem gente que faz arte de todo 

jeito. Então, não tem como dizer o que não é arte, porque a arte está no olho de quem vê, de 

quem acha bonito”.279 RIOG, por sua vez, considera a pichação e o grafite como performances 

artísticas, pois o que vale é “o jeito como tu te comportas na hora de fazer o negócio, porque 

tem várias pessoas olhando”, são manifestações artísticas que se expressam no “ato de fazer”. 

Além disso, ele explicou que, como no passado ocorreu com o movimento dadaísta, a pichação 

e o grafite surgiram, inicialmente, como formas de “antiarte”, visando a “quebrar a arte”, no 

sentido de desvelar os mecanismos de funcionamento do mundo artístico. Porém, são artes que, 

recorrentemente, têm sido incorporadas a mercados artísticos, adentrando, inclusive ao universo 

dos museus e galerias. Na opinião de RIOG, “o grafite tem que estar na rua”. Ao contrário disso, 

trata-se de trabalhos que se utilizam da linguagem da arte urbana, mas que, no fundo, servem 

mais “para buscar uma grana, para buscar sobrevivência”280. 
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No que diz respeito ao rótulo de “vandalismo” atribuído à pichação, eles divergiram. 

Para RIOG, a pichação está, de certo modo, relacionada com a marginalidade urbana, pois “uma 

cidade com muito picho, com certeza, vai transparecer que ela é uma cidade perigosa, (...) que 

existe violência naquele lugar”. Isso não significa, segundo ele, que o pichador seja uma pessoa 

violenta, mas que “aquele ambiente é meio hostil”. E não significa também que a pichação seja 

um estímulo à violência, mas apenas o seu reflexo: “Eu acho que ninguém faz nada porque tem 

uma escrita na parede. Eu acho que as pessoas escrevem na parede porque tem alguma coisa de 

errado, porque está faltando alguma coisa, nem que seja algo pessoal para elas”. Porém isso não 

quer dizer que a pichação deva ser entendida como ato de “vandalismo”: “Eu acho bonito! Não 

tem que achar que é vandalismo. Acho que vandalismo é tu inutilizares alguma coisa. Se tu 

fazes um picho em cima de um muro, ele não ficará inútil, ele vai continuar sendo muro, 

continuará dividindo a casa da rua”. Portanto, “vandalismo”, como ele conceitua, é depredar 

algo, é quando “tu agrides aquilo de uma forma a deixá-lo inútil”281.  

Ao contrário, para ZAT a pichação deve ser entendida como ato de “vandalismo”, pois, 

em sua opinião, “o vandalismo precisa de um intuito”. Ou seja, na maneira como ele opera o 

significado da palavra, vandalismo é uma forma de protesto, “um protesto quebrando tudo para 

reivindicar alguma coisa”. Diz, ainda, que o vandalismo “tem que ser um negócio maior”, e dá 

como exemplos os ataques a instituições bancárias e incêndios de carros da polícia, que ocorrem 

em protestos. De outro ângulo, pensa que “fazer besteira, só por quebrar”, não leva ninguém a 

lugar algum. Assim, toma posição: “Falam que a pichação é vandalismo. É vandalismo mesmo! 

Porque querendo ou não tu estás fazendo algo que ninguém quer que tu faças”. Então, para ele 

vandalismo é o oposto de ato sem sentido, enquanto “vândalo é gente anarquista, que tem os 

conceitos de tudo, tem conceito do que ele quer pelo menos, não é piazadinha que está fazendo 

besteira por nada”. Em relação ao caso dos jovens que fizeram manobras com seus carros no 

jardim da Prefeitura de Joinville, ele disse discordar daqueles que consideraram aquilo um ato 

de vandalismo: “Isso daí é playboy. (...) Eu vi isso daí. Isso daí foi vandalismo? Falaram que é 

vandalismo né? Nada a ver, isso daí é baderna”282. Em contraposição àquilo que entende por 

vandalismo, ele mobilizou outra palavra que, a propósito, apenas faz sentido no Brasil283. 

                                                           
281 RIOG, 2016. 
282 ZAT, 2016. 
283 O termo “baderna” faz referência à bailarina italiana Maria Baderna, que, em fins do século XIX, chegou com 

sua companhia de dança à cidade do Rio de Janeiro. Por conta de sua postura mais liberal, misturou à dança clássica 

gestos de danças populares brasileiras, como o lundu. Ela tinha fãs que a seguiam noite afora, conhecidos como 

“baderneiros”. Como explicou o jornalista Silverio Corvisieri, que redigiu biografia sobre a bailarina, o termo 

“baderna” é uma peculiaridade brasileira: “No Brasil muitas coisas são sumariamente qualificadas de baderna, 

embora seja possível agrupá-las em dois filões principais; primeiro se refere a qualquer tipo de desordem pública, 

de confronto violento, de rixa; o segundo, tem a ver com qualquer tipo de transgressão grupal (orgia, pândega, 
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Enquanto “vandalismo” é algo planejado, com intenções políticas claras, para ele “baderna” é 

um ato gratuito e sem uma justa motivação, apenas a vontade de fazer “zoeira”, como diz. 

Frente ao que se costuma, nos dias atuais, entender por “vandalismo”, tanto ZAT como 

RIOG derivaram o significado da palavra, seja ao restringi-lo a um tipo de ataque capaz de 

destituir as funções usuais de um objeto, seja ao reivindicar sua força política como forma de 

protesto. Ao fazerem isso, de certa forma buscaram resistir a um rótulo que menospreza os 

efeitos sociais de seus atos, positivando aquilo que fazem e o modo como se colocam na vida 

social. Não surpreende, então, que ambos tenham rechaçado com veemência o teor da 

campanha contra o vandalismo levada a cabo pela Prefeitura de Joinville. ZAT considerou 

“ridículo” o modo como a campanha estereotipou a imagem dos pichadores: “A Prefeitura 

colocou que o pichador sai quebrando tudo, arrastando os móveis, as mesas e pichando dentro 

da casa das pessoas. (...) Nada a ver! E ainda botaram o ‘molecão’ de moletom, boné, 

estereotipando quem é pichador”284. Algo semelhante foi dito por RIOG: “Ridículo isso! 

Estereotiparam o pichador como skatista, como pessoa que se veste como no Hip hop. Puro 

preconceito aquilo! Digno do prefeito que a gente tem. Ridículo, ridículo, ridículo!”. Ele disse, 

ainda, perguntar-se como poderia uma agência publicitária ter se dado ao trabalho de pensar a 

campanha naquele formato, colocando os pichadores dentro da casa das pessoas, como se isso 

de fato ocorresse, para “riscar nada com nada”. Na opinião dele, “estereotiparam as pessoas, 

não mostraram como é feito o negócio e relacionaram o grafite e o picho com o vandalismo”285. 

Entre “arte” e “vandalismo”, termos que eles acomodaram às suas próprias intenções e 

convicções, para ZAT e RIOG as práticas da pichação e do grafite teriam como principal função 

desestabilizar as maneiras como a cidade pode ser vista, desvelando problemas, incongruências 

e desigualdades. Nesse sentido, trata-se de práticas que buscam comunicar algo à sociedade, de 

um modo geral, nem que seja apenas para “comunicar uma existência”, como disse ZAT. Ao 

narrarem suas trajetórias na vida urbana, bem como suas expectativas diante daquilo que fazem 

sob “máscaras de reconhecimento”, eles nos permitiram entender um pouco melhor as maneiras 

como elaboram interpretações sobre si mesmos e como estabelecem uma teia de vínculos de 

sociabilidade, solidariedade e afetividade na cidade de Joinville. Assim, deram-nos a ver outra 

cidade que, pela calada das noites, mostra-se viva e pulsante.      

                                                           
pagode). Não é de espantar que nos anos da ditadura militar, e sobretudo depois de 1968, a palavra baderna tenha 

adquirido um sentido extraordinário: na visão autoritária dos generais, os rapazes de cabelos compridos demais, 

os contestadores, os revolucionários, os apóstolos da revolução sexual nada mais eram que uma enorme, 

vergonhosa e indistinta baderna”. In: CORVISIERI, Silverio. Maria Baderna: a bailarina de dois mundos. Rio 

de Janeiro: Record, 2001. 
284 ZAT, 2016. 
285 RIOG, 2016. 
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3.5 ESTRANHAS PRONÚNCIAS DA LINGUAGEM DO PATRIMÔNIO  

 

Em uma história de políticas nominalistas das diferenças, ao longo do capítulo a palavra 

“vandalismo” foi observada em suas derivas, ao funcionar como rótulo social, conceito e termo 

performativo, o que permitiu interpretar seus usos para demarcar uma fronteira simbólica, suas 

derivas semânticas e, ainda, seu relativo poder de agência. Partindo de um problema situado no 

tempo presente, a campanha promovida pela Prefeitura de Joinville e seus desdobramentos em 

projetos legislativos com vistas a coibir práticas consideradas lesivas ao patrimônio, buscou-se 

elaborar a genealogia do conceito de “vandalismo”. Foram, então, delineados alguns vínculos 

de procedência e momentos de emergência na história do conceito, com ênfase na invenção do 

neologismo na França pós-revolucionária e sua disseminação em manifestos que, ao longo do 

século XIX e início do XX, tiveram lugar na imprensa periódica, especialmente em Portugal e 

no Brasil. Após escavar camadas de significação no passado do conceito, foi necessário retornar 

ao presente para observar, a partir da análise e interpretação de entrevistas orais, como a palavra 

“vandalismo”, em sua força performativa, entremeia-se às subjetividades e intersubjetividades 

daqueles que praticam pichação e grafite em Joinville. 

Antes de dar por encerrado o capítulo, um comentário de cunho etimológico. Como já 

dito, a palavra “vandalismo”, neologismo cunhado por Henri Grégoire em fins do século XVIII, 

fez referência a povos que provocaram a derrocada do Império Romano do Ocidente, chamados 

pejorativamente de “bárbaros”. Esta palavra, por sua vez, remonta aos tempos da Grécia Antiga 

e foi utilizada para classificar todos aqueles que não falavam a língua grega. Posteriormente, os 

romanos fizeram uso semelhante do termo. De acordo com Roger-Pol Droit, a primeira aparição 

de uma palavra com a raiz barbar nos textos gregos se dá na Ilíada, de Homero, onde “figura 

com um termo único, barbarophônôn”286. Levando em conta, como explicou o autor, que phôné 

“designa a voz, eventualmente a maneira de pronunciar, e não a língua, e menos ainda a 

linguagem”287, deve-se supor que Homero ainda não fazia da palavra o uso que posteriormente 

se tornaria comum. Ao invés, o autor acredita que na Ilíada há referência a um modo particular 

de pronúncia do grego pelos cários, povo que então vivia na região oeste da antiga Ásia Menor. 

De acordo com a hipótese, “barbar seria uma onomatopeia, uma imitação fonética dos ruídos 

– guturais, balbuciantes, pedregosos – que a sua voz produz para os ouvidos gregos”288. Ou 

                                                           
286 DROIT, 2009, p. 33. 
287 Ibid., p. 34. 
288 Ibid., p. 34. 
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seja, aos “bárbaros” de Cária o grego não era uma língua estranha, mas o seu modo próprio de 

pronunciá-la soava com estranheza aos ouvidos gregos. 

Por analogia, podemos atribuir esse significado antigo à palavra “vandalismo”. Assim, 

“vândalos” não seriam apenas aqueles incapazes de compreender a “linguagem do patrimônio”, 

“ignorantes” a valores culturais socialmente reconhecidos, mas, também, aqueles que, mesmo 

conhecendo a linguagem, a pronunciam de um jeito próprio, o que soa estranho aos defensores 

de uma determinada “ordem patrimonial”. Os manifestos e campanhas, que, desde a Revolução 

Francesa, vestiram em diferentes trajes o conceito de vandalismo, apelaram à educação para a 

linguagem do patrimônio, de modo que seus códigos se tornassem compreensíveis. Entretanto, 

a “gramática” dessa linguagem sempre foi confiada, em primeira instância, a profissionais e 

intelectuais com autoridade para definir o que é, o que não é e o que poderia ser patrimônio.  

Caberia, então, perguntar: Como sujeitos que poderiam ser rotulados de “vândalos” se 

apropriam, em seus discursos e práticas, de uma “linguagem do patrimônio”? Ou, para formular 

a questão de outro modo, haveria uma “patrimonialidade” entre sujeitos que, ao subverter uma 

“ordem patrimonial”, estariam, como se supõe, colocando em risco a transmissão do patrimônio 

cultural? Ora, se prestarmos atenção às falas do pixador e do grafiteiro, poderemos notar que, 

ao justificar aquilo que fazem, eles mobilizaram argumentos e aludiram a rituais coletivos que, 

de certo modo, se assemelham a discursos e práticas comuns no funcionamento do campo do 

patrimônio cultural. É perceptível, em suas narrativas, um jogo entre memória e identidade, 

entrecruzado por ambivalências entre visível e invisível, durável e efêmero e, ainda, público e 

privado. Nesse jogo, é possível identificar algo que poderíamos considerar um modo particular 

de pronunciar a “linguagem do patrimônio”, ainda que tal pronúncia possa soar estranha. 

Ocasiões para encontros e confraternizações, os points dos pixadores e os eventos dos 

grafiteiros funcionam, também, como rituais comemorativos, em que os participantes buscam 

compartilhar lembranças, estabelecer laços coletivos de identificação e trocar dádivas entre si, 

sejam as folhinhas reunidas por pixadores, sejam os desenhos nos sketchbooks de grafiteiros. 

Há, então, o costume de colecionar vestígios das relações estabelecidas com outros, o que, assim 

como ocorre a qualquer forma de colecionismo, cria elos entre o visível e o invisível, no caso, 

entre os escritos e desenhos trocados e tudo aquilo podem significar ao sujeito que os coleciona. 

Mais recentemente, os encontros têm se dado, ainda, no mundo virtual, principalmente na rede 

social Facebook, ferramenta da qual se valem para interagiram em grupo e para compartilharem 

registros fotográficos de suas “proezas”. Tais fotografias, que, por conta das novas tecnologias 

da comunicação, acabam circulando para além das fronteiras da cidade, oportunizam interações 

criativas entre sujeitos, ao passo que, no conjunto, compõem um arquivo partilhável de imagens 
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de si na vida com os outros. Assim, diante da inevitável efemeridade das intervenções no espaço 

urbano, o que pode perdurar são essas coleções e arquivos, guardados e conservados na tentativa 

de alimentar a persistência de algumas lembranças de momentos vividos em grupo. 

  Embora compreendam a dificuldade para contornar a efemeridade de suas pichações e 

seus grafites na cidade, ao explicarem o princípio ético de não “atropelar” trabalhos alheios, 

deram a entender que buscam, sempre que possível, deixar marcas mais duráveis sobre muros 

e paredes. E isso explica, em parte, porque preferem atuar em lugares tidos por “abandonados”, 

lugares onde é provável que demore um pouco mais para que uma camada de tinta seja aplicada 

para encobrir seus trabalhos criativos. Além disso, sugerem que suas (icono)grafias produzem 

o efeito de atrair olhares a lugares despercebidos na cidade, lugares que já não recebem a devida 

atenção. Assim, aquilo que se crê “abandonado” torna-se habitado pela criatividade de usuários 

ocasionais. Na fala do grafiteiro, em especial, a cidade é interpretada como uma sobreposição 

de diferentes camadas de temporalidade. Ao reelaborar um imaginário das ruínas, ele acredita 

que seus grafites podem agregar nova camada na profunda estratigrafia da história da cidade.  

Porém, o ponto de maior convergência entre o que disseram o pixador e o grafiteiro e 

os discursos e práticas do campo do patrimônio cultural diz respeito às justificativas para impor 

limites ao direito de propriedade privada. É intrigante o modo ambivalente como ZAT e RIOG 

interpretaram a função social de um muro. Ao mesmo tempo que serve para limitar o acesso a 

uma propriedade privada, o muro é, em si, um bem público, já que sujeito a ser visto da rua, 

lugar que pertence a todos, indistintamente. Assim como as “máscaras” de pixadores e 

grafiteiros, o muro oculta algo, de modo a proteger a privacidade da casa, ao passo que se dá a 

ver na via pública. Nesse sentido, as sobreposições (icono)gráficas realizadas por pichadores e 

grafiteiros poderiam ser interpretadas como “reapropriações” de um espaço público privatizado.    

Embora representem visões parciais sobre o que acontece no interior de restritos grupos 

de pixadores e de grafiteiros, as narrativas de ZAT e RIOG dão a perceber motivações de atos 

e atores escamoteados sob o rótulo de “vandalismo”. Além das situações em que se envolvem 

em protestos com reivindicações explícitas, esses “artistas de rua” elaboram, para si e para os 

outros, uma complexa teia de argumentos para justificar as finalidades do gesto de se expressar 

(icono)graficamente sobre muros e paredes da cidade. Seria injusto, portanto, dizer que o que 

fazem se resume, simplesmente, a atos de gratuita brutalidade e ignorância, e que não há sentido 

plausível em suas intencionalidades. Ao cruzar a fronteira simbólica demarcada para mantê-los 

à distância, é possível compreender um pouco melhor o que ocorre em outras margens e o que 

anseiam, para si mesmos e para o lugar onde vivem, sujeitos que foram postos à margem.      
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* * * * * 

 

Ao buscar perceber e compreender atos e acontecimentos que subvertem uma “ordem 

patrimonial”, bem como as motivações relatadas pelos seus atores, este capítulo se deteve na 

problematização de rótulos que fixam marcadores de diferenças e excluem os diferentes daquilo 

que se considera “normal”. Assim, a noção de “ordem patrimonial” foi interpretada enquanto 

uma “ordem social”, ordem essa que demarca fronteiras simbólicas para separar os “estranhos” 

e banir os efeitos de sua presença “imprópria”. As classificações sustentadas em binarismos 

irredutíveis, a exemplo do binarismo que opõe o “vandalismo” aos ideais de “civilização”, 

conformam estereótipos às diferenças, ao essencializar e naturalizar desigualdades, e imputam 

estigmas aos diferentes, apontando no outro a origem de sua presumida inferioridade. Portanto, 

subverter a “ordem patrimonial” implica subverter os significados de certas palavras utilizadas 

como rótulos sociais. Daí a importância de historicizar as derivas da palavra “vandalismo”. 

Afinal, a subversão da força performativa de um rótulo requer voltar-se contra sua historicidade 

própria, destituindo-a, ainda que fugazmente, de seu poder para excluir e humilhar. 

As práticas da pichação e do grafite em grandes cidades se colocam enquanto afrontas 

(icono)gráficas, isso porque se apropriam de lugares de ampla visibilidade para comunicar algo, 

sobretudo para comunicar uma existência. Na linha artificial que diferencia tais práticas, valores 

são atribuídos para delimitar o que pode ser considerado ambientalmente correto (que não polui 

o ambiente visível), expressivamente eficaz (que comunica significados de fácil compreensão) 

e artisticamente aceito (que pode ser percebido como manifestação artística). Essa linha é tênue, 

móvel e porosa. Frente às dificuldades para pautar-se em critérios objetivos de diferenciação, é 

preciso colocar em suspenso a vontade de neutralidade axiológica para observar como, na vida 

cotidiana, valores são atribuídos às práticas da pichação e do grafite. Os discursos a favor ou 

contra a tais práticas costumam avaliá-las quanto aos critérios de pureza, significação e beleza. 

Por isso, a prática da pichação geralmente está sujeita a rejeições, rotulada de “vandalismo”, 

enquanto a prática do grafite acede com mais facilidade a um espaço simbólico em que é 

reconhecida como uma forma de arte transgressora, talvez até uma arte “iconoclasta”. 

Levando em conta que os atos rotulados de “vandalismos” geralmente são interpretados 

como ações impensadas, fruto da brutalidade e ignorância de seus atores, ouvir as narrativas a 

respeito das trajetórias de um pichador e um grafiteiro foi importante para tentar compreender 

como argumentos foram elaborados para explicar suas motivações. Atravessar a margem que 

separa os “vândalos” de uma sociedade dita “normal” é também é subverter a ordem, já que dá 

vazão para reconhecer outras maneiras de viver na cidade e de vivenciar o patrimônio cultural. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

ADVERTIR PARA O EXTEMPORÂNEO E PARA O EXCÊNTRICO 

 

 

Um homem inteligente pode odiar o seu tempo, mas sabe, 

em todo caso, que lhe pertence irrevogavelmente, sabe 

que não pode fugir ao seu tempo.1 

 

Giorgio Agamben 

 

Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto 

Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto 

É que Narciso acha feio o que não é espelho.2 

 

Caetano Veloso 

 

 

Iniciei a escrita deste trabalho aludindo a uma comunidade nostálgica que existe no 

Facebook e que busca, desde 2014, estimular apreço pelo passado e despertar paixão pela 

história de Joinville, o grupo Joinville de Ontem. Iniciativas desse tipo têm se multiplicado nas 

últimas décadas, aproximando aficionados por coisas antigas e por recriações imaginativas de 

passados perdidos, ainda que se tratem de recortes de passados anteriores ao tempo próprio de 

suas vivências pessoais e familiares. Essa paixão, como todo e qualquer sentimento de forte 

intensidade, desvia a atenção de detalhes e nuances, fixando o olhar nas superfícies e nas cores 

acentuadas daquilo que se sabe a respeito do passado. Há um encantamento nessa maneira de 

se apropriar do passado e seus vestígios ainda presentes, o que separa e deixa pendentes outras 

interpretações possíveis que poderiam perturbar essa magia peculiar. Assim como ocorre no 

grupo Joinville de Ontem, por vezes algumas pessoas preferem lembrar de passados palatáveis, 

sem margens para desconfortos e grandes celeumas de ordem política e social. O passado, nesse 

caso, precisa ser bem apropriado, tomado para si e moldado conforme às conveniências. 

Ao longo da minha trajetória pessoal como historiador, e mais acentuadamente durante 

o desenvolvimento da pesquisa que resultou nesta tese de doutorado, tenho me perguntado sobre 

qual seria a função do historiador na sociedade a qual ele integra e dirige seus esforços e sobre 

qual seria a função da História, disciplina e discurso que permeia a vida dessa sociedade. Penso 

que, para um historiador, a ambição deve ser mais vasta que simplesmente elaborar narrativas 

bem-acabadas e aprazíveis a respeito do passado, por mais que pretenda cativar seu público. 

Além do mais, ainda que o desejo seja conseguir a frieza necessária para não trair as fontes de 

pesquisa e traduzi-las levando em consideração sua linguagem própria, não podemos negar que 

                                                           
1 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009. p. 59  
2 Trecho da canção Sampa do compositor brasileiro Caetano Veloso.  
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estamos imiscuídos no calor de nosso próprio tempo e que, por isso, intervimos na vida social. 

A questão a ser colocada, portanto, diz respeito às formalidades dessa intervenção, às 

contribuições que podemos fazer para uma vida melhor. Para mim, a função da História não é 

“divertir”, ainda que as narrativas historiográficas possam estimular sensações reconfortantes e 

prazerosas. A História é uma forma de “advertir”, isto é, de colocar problemas para, talvez, 

desestabilizar aquilo que se sabe a respeito de dada realidade, seja a do passado ou a do presente, 

e de chamar a atenção para facetas pouco notadas dessa realidade, seus detalhes e nuances. 

Recentemente, no dia 18 de janeiro de 2018, a página no Facebook do Senado Federal 

anunciou uma enquete a respeito do Projeto de Lei n° 368, de 2009, que visa a regulamentar no 

Brasil o exercício da profissão de historiador, projeto de autoria do senador Paulo Paim, do 

Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Sem entrar nos méritos dessa questão, que é 

uma reivindicação de longa data, o que me provocou espanto foi a forma como a enquete foi 

divulgada naquela rede social virtual. Para conclamar os cidadãos brasileiros a opinar sobre a 

matéria na página oficial do Senado Federal, a divulgação no Facebook citou o historiador 

francês Georges Duby: “Para que serve a história? A história é, antes de tudo, um divertimento: 

o historiador sempre escreveu por prazer e para dar prazer aos outros”. A citação, deslocada do 

contexto em que foi originalmente enunciada por Georges Duby, provocou, nos comentários 

que seguiram à publicação, manifestações de historiadores descontentes com a forma pela qual 

o tema foi abordado. Ora, se a história (a escrita) é tão somente um bom divertimento, qual a 

serventia de levar a sério a História (a disciplina) e regulamentar a profissão do historiador? A 

celeuma surtiu algum efeito, pois, no dia seguinte, a publicação foi excluída. 

A frase de Georges Duby foi extraída de uma entrevista concedida por ele ao escritor 

Raymond Bellour em 1978. Trata-se de um momento da entrevista em que o historiador refletiu 

especificamente sobre a ideia de “história nacional” na França. E a frase se complementava ao 

afirmar que essa história nacional também havia desempenhado uma “função ideológica”, uma 

história que, antes de tudo, era uma forma de “pedagogia moral”. Ele, seguramente, desconfiava 

das possibilidades desse tipo de história em um mundo cada vez mais globalizado. Tanto o é 

que devolveu a pergunta ao entrevistador: “Pensa que a história pode ter, ainda, uma função 

moral?”3 Nas entrelinhas, ele também desconfiava da serventia de um tipo de história que se 

limitasse a divertir seu público. Em outro trecho da entrevista, ao se posicionar sobre o lugar 

institucional da História, ele foi taxativo em dizer que ele era um profissional e que a História 

era o seu ofício. Além disso, na mesma entrevista ele enfatizou o papel social do historiador em 

                                                           
3 DUBY, Georges. O historiador, hoje. Entrevista realizada por Raymond Bellour. In: ______; ARIÈS, Philippe; 

LE GOFF, Jacques. História e Nova História. Lisboa: Teorema, 1986. p. 18.    
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seu próprio tempo, especialmente em um presente que se deparava com uma “inflação do gosto 

pela história”. Nas palavras dele: “Penso que devemos dirigir-nos a um público maior do que o 

dos nossos anfiteatros. É absolutamente necessário que o historiador colabore na tarefa 

essencial que consiste em manter vivo na sociedade o espírito crítico”4. É de se imaginar que 

ele sentia prazer em seu ofício e que, pela beleza de seus escritos e suas falas, buscava cativar 

o seu público e dar-lhes algum prazer. Porém, agia desse modo não para desviar a atenção de 

coisas mais importantes, mas para chamar a atenção para a importância de coisas que, até então, 

poucos notavam e que, portanto, ainda eram insignificantes. E, ao fazer isso, se colocava no 

papel de quem “adverte” para a necessidade de avivar o “espírito crítico”. 

Entre uma história divertida e uma história crítica, na medida de minhas possibilidades 

eu tenho buscado pautar-me pela segunda via, apesar dos meus esforços para escrever com pena 

leve e propiciar uma leitura não muito penosa de minhas elucubrações. Logo, a minha 

expectativa com este trabalho foi a de escrever uma história em que a leveza da forma se 

contrapusesse ao peso dos conteúdos, uma história em que as palavras pudessem dar a perceber 

a complexidade de coisas aparentemente simples. Ao encarar o passado frente a frente, não é o 

meu próprio rosto que vejo, ou ao menos não é apenas o meu próprio rosto que busco ver, mas 

os rostos de outros no tempo e de outros tempos. Uma experiência anti narcisista que me 

colocou defronte a passados difíceis, violentos e dolorosos, bem como a resistências e táticas 

que emergem das margens de uma sociedade contra opressões. Há na história um desconforto 

que não se conforma, que incita a buscar mudanças na ordem das coisas, a subverter essa ordem. 

A que adverte um historiador do tempo presente? Como esse historiador exerce a função 

crítica que lhe compete? A minha experiência nesse domínio historiográfico, ainda que curta, 

tem me levado a concluir que a função desse historiador, em particular, é dupla: advertir seus 

contemporâneos para o extemporâneo e para o excêntrico. Por um lado, compete a ele chamar 

a atenção para a coexistência de temporalidades diferentes no presente vivido, para a presença 

do passado e do futuro. Assim, ele busca compor genealogias desse presente, demonstrando, a 

partir de suas investigações, que o que chamamos de presente começou há muito tempo. Tais 

investigações sinalizam a persistência de certas experiências do passado, reencontradas a partir 

de seus vestígios e reativadas pelas narrativas de memórias e de histórias. Por outro lado, ao 

historiador do tempo presente interessa perceber as territorialidades que, simbolicamente, 

recortam o espaço vivido, territorialidades que, por vezes, se sobrepõem umas às outras. Ao 

atentar para um espaço simbolicamente fraturado, a curiosidade de um historiador do tempo 

                                                           
4 DUBY, 1986. p. 21.    
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presente é aguçada pelas margens de uma centralidade, ou seja, pelas excentricidades. Nessas 

margens ele se depara com o outro de uma sociedade considerada normal, com aquilo que foge 

à regra. Isso lhe permite tanto perceber as alteridades de uma sociedade, além dos limites de 

uma normalidade, como compreender como se funda e se mantém uma ideia de normal. O 

patrimônio cultural é um bom pretexto para enfrentar essas questões, já que os debates travados 

para decidir o que se deve preservar e o que se pode destruir dá azo a disputas em torno das 

interpretações do passado e dos usos atuais de seus vestígios, bem como das demarcações de 

fronteiras simbólicas entre as diferenças e dos lugares sociais reservados aos diferentes.  

O objetivo deste trabalho foi problematizar saberes e práticas relacionados à proteção, 

preservação e valorização do patrimônio cultural na cidade de Joinville, sobretudo a partir da 

segunda metade do século XX. A pesquisa partiu da hipótese de que havia uma “ordem 

patrimonial” a ser investigada nessa cidade, em suas diferentes versões e subversões. A ideia 

de “ordem patrimonial”, como organização e disciplinamento, se mostrou apropriada para 

pensar a respeito das vivências em uma cidade que arroga a si o epíteto de “Cidade da Ordem”. 

Frente a atos e acontecimentos que subverteram essa “ordem patrimonial”, de que maneiras se 

exprimiram reações contrárias? Novas versões dessa “ordem patrimonial” foram elaboradas 

para conter os efeitos da presença na cidade de marcas da profanação? E, no outro lado da 

fronteira, quais as motivações para profanar a sacralidade atribuída ao patrimônio cultural? 

No transcurso dos três capítulos que compõem esta tese de doutorado, propus variações 

possíveis da ideia de “ordem patrimonial”, complexificando a simplicidade da hipótese inicial 

com exemplos diversos interpretados a partir das fontes de investigação. Quando eu estruturei 

a organização deste trabalho, surgiu-me a ideia de desenvolver a tese principal aqui defendida 

a partir de três percursos diferentes: uma história das reaberturas de interpretações do passado 

da cidade; uma história dos atos de patrimonialização de bens culturais no meio urbano; e uma 

história das políticas nominalistas das diferenças, com ênfase nas derivas históricas da palavra 

“vandalismo”. No primeiro capítulo, a “ordem patrimonial” foi interpretada como “ordem do 

tempo”, em configurações narrativas, e “ordem do espaço”, em conformações de lugares, o que 

me permitiu notar como algumas sobreposições de temporalidades e espacialidades subvertiam 

essa ordem e impulsionavam novas interpretações sobre o passado da cidade. Já no segundo 

capítulo, essa “ordem patrimonial” foi observada no trabalho de profissionais do patrimônio 

desafiados a elaborar alguma coesão e coerência às narrativas e cartografias do patrimônio 

cultural em Joinville. Foi possível entender como, em Joinville, o trabalho com o patrimônio é 

uma espécie de arte de preencher lacunas, mobilizando, ao mesmo tempo, uma “retórica da 

perda” e uma “retórica moral”. O patrimônio, ainda que defendido como um lugar comum na 
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vida da cidade, não consegue dissimular sua estranheza. Por fim, no terceiro capítulo, essa 

“ordem patrimonial” foi interpretada a partir das classificações que segregam as diferenças, em 

atos que criam estereótipos a respeito dessas diferenças e imputam estigmas aos diferentes. 

Propus neste capítulo pensar a respeito dos rótulos sociais que são atribuídos a atos e atores que 

colocam em risco a integridade física e simbólica de bens culturais, sobretudo os significados 

das palavras “vândalo” e “vandalismo”. Esse debate me permitiu perceber que uma subversão 

da “ordem patrimonial” requeria, ainda, uma subversão da força performativa desses rótulos, 

ao voltar-se contra sua historicidade e fazer emergir outros significados possíveis. 

Algumas considerações, com amarrações sujeitas à crítica, podem ser depreendidas 

deste trabalho. Em primeiro lugar, a pesquisa demonstrou como as ações pela proteção, 

preservação e valorização do patrimônio cultural evidenciam que certos passados, ainda que 

percebidos em sua ausência, não deixam de agir sobre o presente de uma cidade. O passado, 

em suas interpretações, nunca é plenamente estabilizado e suscita disputas e conflitos no 

cotidiano de uma sociedade. Para além dos debates a respeito das maneiras de como melhor 

conservar os vestígios do passado, do que incluir ou excluir do conjunto do patrimônio cultural 

da cidade ou de como garantir sua transmissão ao futuro, alguns atos levam a pensar que certos 

bens culturais poderiam ser reconhecidos como patrimônio de outro modo. Em certas situações, 

vale-se da importância e visibilidade de um bem patrimonializado para dar a ver reivindicações 

de grupos socialmente minorizados e invisibilizados que anseiam por reparação histórica. 

Em segundo lugar, constatou-se que o patrimônio, mesmo quando valorizado em sua 

materialidade, não é apenas uma coisa. O patrimônio é uma materialidade que transborda, 

atravessado por jogos de poder e laços de sociabilidades que lhe conferem vitalidade. Acredito 

que o patrimônio só faz sentido em sua intangibilidade. Além disso, um bem patrimonializado 

não é coisa porque assume função de pessoa, já que o tratamento especial que lhe é dado o 

particulariza no mundo dos objetos, tornando-o único e insubstituível. Pelas fontes que 

interpretei nesta pesquisa, percebi que, em diferentes situações, bens móveis ou imóveis podem 

ser tratados como pessoas, enquanto que humanos, que vivem nas margens da sociedade e estão 

sujeitos a todo tipo de vulnerabilidade, podem ser tratados como coisas. Isso ficou evidente 

para mim quando dei conta de que, em casos particulares, o poder judiciário foi acionado para 

proteger determinados bens patrimonializados da vulnerabilidade a que foram sujeitos pelo 

suposto “abandono” por parte de seus proprietários. Atenção na mesma medida não foi dirigida 

à vulnerabilidade de moradores de rua que ocuparam a propriedade alheia.   

Em terceiro lugar, foi possível perceber que, tanto entre profissionais do patrimônio 

como entre o público não especialista, persiste uma ilusão patrimonial que se fundamenta em 
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valores presumidamente imanentes, valores que deveriam ser disseminados e reconhecidos pela 

população da cidade. Nesse processo, é acionado o trabalho técnico de profissionais designados 

para identificar valores históricos, arquitetônicos, artísticos, naturais, arqueológicos, dentre 

outros. Esses valores geralmente são impugnados por proprietários que, pelas próprias palavras 

ou amparados pelas palavras de outros profissionais, alegam não reconhecer algo digno de ser 

protegido e preservado. O diálogo entre os profissionais e o público do patrimônio em Joinville, 

diálogo difícil, mostra um impasse na via que liga o trabalho de educação para o patrimônio e 

a participação cidadã nos processos de patrimonialização. Ainda se mostra desafiador pensar 

uma educação para o patrimônio mais participativa, pois é dirigida a quem ainda sabe pouco e 

precisa aprender, e uma participação cidadã mais educativa, pois envolve profissionais que já 

sabem o suficiente para tomar as decisões.  

Em quarto lugar, pode-se notar que as palavras “vândalo” e “vandalismo”, forjadas em 

fins do século XVIII e disseminadas ao longo dos séculos XIX e XX, já não servem mais ao 

propósito de denunciar destruições de bens culturais perpetradas por ordem de governantes e 

pessoas ricas e poderosas. Atualmente, os “vândalos” são sujeitos desconhecidos que invadem 

os limites de uma propriedade privada, são pessoas inomináveis consideradas estranhas, e o 

“vandalismo” seus atos contra a integridade física ou simbólica dessas propriedades, sejam bens 

reconhecidos como patrimônio cultural ou não. Porém, perdura a ideia de que o “vandalismo” 

é uma ação impensada, de pura ignorância e brutalidade. Esse rótulo social, como todo e 

qualquer rótulo depreciativo, equipara sujeitos diferentes entre si e nivela as motivações de atos 

e acontecimentos discrepantes. Pode-se, contudo, sugerir que a ignorância está em quem se 

utiliza desse rótulo para classificar os outros. Falar em “vândalos” e “vandalismo” quase sempre 

quer dizer que pouco se sabe e pouco se quer saber sobre os atos e atores a que se refere, a não 

ser que eles afrontam uma ideia preconcebida de ordem. Quando se cruza a fronteira daquilo 

que se considera normal e civilizado, percebe-se outros modos de viver e existir na cidade. 

Por fim, em quinto lugar, é preciso dizer que as subversões de uma “ordem patrimonial” 

não se resumem, simplesmente, a manifestações de desordem. A ideia de ordem é relativa, ideia 

que diz muito sobre quem a apregoa. Diferentes sociedades e diferentes grupos de uma mesma 

sociedade possuem concepções diferentes do que pode ser considerado ordeiro ou não. Nas 

margens de uma ordem hegemônica, é possível perceber outras formas de organização e outras 

regras de conduta e disciplina. A mim, isso ficou mais claro ao ouvir os relatos de um pixador 

e de um grafiteiro, os quais explicaram como se organizam, como entendem a ordem das coisas 

na cidade e como compartilham regras éticas tácitas. Além disso, pude perceber que nem 

sempre um ato que foi considerado um “vandalismo” representa o desconhecimento, por parte 
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dos seus atores, dos valores patrimoniais atribuídos a determinados bens. Ao contrário, muitos 

desses atos conotam, pela subversão, o reconhecimento da importância desses valores. 

Ao me aproximar de algumas extemporaneidades e excentricidades de Joinville, pude 

lançar problematizações a respeito diferentes maneiras como o patrimônio cultural é vivenciado 

no tempo presente. Entre a sacralização e a profanação do patrimônio, há um limite tênue e 

movediço, limite que depende de interpretações subjetivas. O que um dia foi considerado um 

“vandalismo”, pode vir a não ser mais interpretado desse modo, e o que foi considerado uma 

alternativa viável para a preservação de um bem cultural, pode acabar sendo definido como um 

dano irrecuperável. Trata-se, nesse sentido, de uma história com desfechos imprevisíveis. É 

difícil predizer o que se pensará no futuro a respeito de atos e acontecimentos que hoje são 

vistos como subversões de uma “ordem patrimonial”, pois é inevitável reconhecer que essa 

ordem é constantemente reelaborada para atender a novos interesses e demandas.  

Em Joinville, desde meados do século XX, diferentes versões dessa “ordem 

patrimonial” foram elaboradas e, atualmente, novas versões começaram a ser experimentadas 

para incorporar outros patrimônios, como, por exemplo, o chamado patrimônio imaterial. 

Outros estudos poderão interpretar melhor o mecanismo de proteção instituído pelo Inventário 

do Patrimônio Cultural de Joinville, algo que ainda é muito recente e que apenas começa a se 

consolidar. Além disso, novos estudos poderão investigar melhor como funciona essa “ordem 

patrimonial” em relação a tipologias patrimoniais pouco exploradas neste trabalho, a exemplo 

dos patrimônios museológicos, arquivísticos e arqueológicos. Nutro o desejo de que os 

caminhos abertos nesta pesquisa possam estimular novas investigações sobre a história do 

patrimônio cultural em Joinville, investigações atentas às maneiras múltiplas e multifacetadas 

como o patrimônio é vivenciado em sociedade. Espero, ainda, que este trabalho possa contribuir 

de alguma forma com campo de estudos do patrimônio cultural, propondo algumas chaves de 

leitura para pensar a respeito das ideias e práticas que atravessam esse campo.  

Mais que um fechamento, termino este texto propondo uma história aberta a desenlaces 

futuros e a novas interpretações possíveis, uma história que possa contribuir para manter vivo 

um espírito crítico em relação à nossa contemporaneidade. Esse espírito crítico poderá nos levar 

a perceber outros detalhes e nuances de nossa história, despertando interesses em conhecer 

aspectos ainda inexplorados do passado e do presente. Afinal, no presente da cidade de Joinville 

coexistem uma miríade de extemporaneidades e excentricidades que mereceriam atenção crítica 

de um historiador. Há muitas histórias ainda a serem feitas na cidade e espero que este trabalho 

possa ter indicado alguns caminhos possíveis a serem seguidos. 



 

 



 

 

REFERÊNCIAS 

 

Entrevistas Orais 

 

BERNARDINO, Alessandra Cristina. Entrevista concedida a Diego Finder Machado. 

Joinville, 20 mai. 2008. Acervo do Laboratório de História Oral da Universidade da Região de 

Joinville. 

BÖBEL, Maria Thereza. Entrevista concedida a Diego Finder Machado e Eleide Abril 

Gordon Findlay. Joinville, 23 out. 2003. Acervo do Laboratório de História Oral da 

Universidade da Região de Joinville. 

CARRASCO, Gessonia Leite de Andrade. Entrevista concedida a Diego Finder Machado. 

Joinville, 2 mar. 2016. Acervo do Autor. 

RIOG. Entrevista concedida a Bruno Strohmeyer Marques e Diego Finder Machado. 

Joinville, 4 jul. 2016. Acervo do Autor. 

ROTHERT, Dietlinde Clara. Entrevista concedida a Bruno da Silva Giane Maria de Souza. 

Joinville, 3 e 4 mar. 2010. Acervo da Coordenação de Patrimônio Cultural da Secretaria de 

Cultura e Turismo de Joinville.   

ZAT. Entrevista concedida a Bruno Strohmeyer Marques, Diego Finder Machado e Ilanil 

Coelho. Joinville, 4 mar. 2016. Acervo do Autor. 

 

Periódicos 

 

A MAIORIA dos museus e espaços culturais de Joinville está há mais de dois anos interditada. 

Notícias do Dia, 4 mai. 2013. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/plural/a-

maioria-dos-museus-e-espacos-culturais-de-joinville-esta-ha-mais-de-dois-anos-interditada>. 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA. Em cont(r)os: propriedade (que nos foi) 

privada. Jornal Universitário de Coimbra – A Cabra, Coimbra, p. 8, 4 abr. 2017. 

COMEÇA hoje a Semana da Consciência Negra de Joinville. Notícia do Dia, Joinville, 16 nov. 

2011. Disponível em: <http://www.ndonline.com.br/joinville/plural/20565-comeca-hoje-a-

semana-da-consciencia-negra-de-joinville.html>. Acesso em: 25 jul. 2016. 

COMISSÃO do Patrimônio tomba as palmeiras. A Notícia, Joinville, 11 mai. 1982, p. 5. 

CORREIO DA TUPY. Correio da Tupy, Joinville, 9 mar. 1971. p. 1 

DIVULGADA identidade de suspeitos de vandalismo no jardim da Prefeitura de Joinville. A 

Notícia, Joinville, 21 mai. 2014. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/ 

noticia/2014/05/divulgada-identidade-de-suspeitos-de-vandalismo-no-jardim-da-prefeitura-

de-joinville-4505942.html>. Acesso em: 12 out. 2016. 

ENFEIANDO Joinville. A Notícia, Joinville, 2 abr. 1989. p. 2. 



374 

 

FICKER, Carlos. La Maison de Joinville: O Palácio dos Príncipes e sua História. A Notícia, 

Joinville, dez. 1961. 

FUNDEMA apresentações orientações à Conurb para salvar as palmeiras. Notícias do Dia, 

Joinville, 6 abr. 2012. Disponível em: <http://ndonline.com.br/joinville/noticias/fundema-

apresentacoes-orientacoes-a-conurb-para-salvar-as-palmeiras>. Acesso em: 13 dez. 2016. 

FLORÊNCIO, Gabriela. Cidade busca soluções para segurança na área do Museu de Arte de 

Joinville. A Notícia, Joinville, 9 nov. 2017. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/ 

geral/joinville/noticia/2017/11/cidade-busca-solucoes-para-seguranca-na-area-do-museu-de-

arte-de-joinville-9991676.html>. Acesso em: 26 nov. 2017. 

FROEHLICH, Átila. Sob protestos, Plano Municipal de Educação é aprovado em Joinville. A 

Notícia, Joinville, 10 ago. 2015. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/politica/ 

noticia/2015/08/sob-protestos-plano-municipal-de-educacao-e-aprovado-em-joinville-

4821598.html>. Acesso em: 3 ago. 2016. 

FUNDAÇÃO Cultural identifica 14 negros enterrados no Cemitério dos Imigrantes e rende 

homenagem a eles na Semana Consciência Negra, em Joinville. A Notícia, Joinville, 20 nov. 

2009. Disponível em: <http://www.geledes.org.br/fundacao-cultural-identifica-14-negros-

enterrados-no-cemiterio-dos-imigrantes-e-rende-homenagem-a-eles-na-semana-consciencia-

negra-em-joinville/>. Acesso em: 8 out. 2016. 

GEISLER, Josi Tromm. Fogo no coração da cidade. A Notícia, Joinville, 19 fev. 2010. p. 18-

19. 

GOMES, Sandro Alberto. Estudantes depredam Parque Ambiental da Caieira, em Joinville. 

Notícias do Dia, Joinville, 9 out. 2011. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/ 

noticias/estudantes-depredam-parque-ambiental-da-caieira-em-joinville>. Acesso em: 18 dez. 

2017. 

______. Parque da Caieira é reaberto à visitação, depois de sofrer vandalismo. Notícias do Dia, 

Joinville, 20 out. 2011. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/noticias/parque-da-

caieira-e-reaberto-a-visitacao-depois-de-sofrer-vandalismo>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

HERBST, Rubens. Jardim do MAJ volta a ser ponto de encontro em Joinville. A Notícia, 

Joinville, 25 mar. 2017. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-

variedades/anexo/noticia/2017/03/jardim-do-maj-volta-a-ser-ponto-de-encontro-em-joinville-

9756658.html>. Acesso em: 26 nov. 2017. 

HORN, Carlos. Tombamento da Rua das Palmeiras. A Notícia, Joinville, 27 abr. 1982, p. 2. 

ISSO é Arena, isso é Joinville. A Notícia, 11 dez. 2013. Disponível em: 

<http://wp.clicrbs.com.br/papocomoleitor/2013/12/11/isso-e-arena-isso-e-joinville/?topo=84, 

2,18,,,84>. Acesso em: 21 out. 2016. 

JACOMINI, Indianara. Um cartão-postal abandonado. Notícias do Dia, Joinville, 18 nov. 

2009. p. 3. 

 



375 

 

JOVENS que fizeram manobras no gramado da Prefeitura de Joinville são absolvidos, A 

Notícia, Joinville, 11 ago. 2016. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/ 

joinville/noticia/2016/08/jovens-que-fizeram-manobras-no-gramado-da-prefeitura-de-joinville 

-sao-absolvidos-7244843.html>. Acesso em: 10 nov. 2017. 

JUNGES, Leandro S. Pai de santo é agredido com pedradas em Araquari, Norte de Santa 

Catarina. A Notícia, Joinville, 11 out. 2015. Disponível em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/ 

sc/geral/noticia/2015/10/pai-de-santo-e-agredido-com-pedradas-em-araquari-norte-de-santa-

catarina-4875162.html>. Acesso em: 1 ago. 2016. 

LAPA, Fernanda. O Plano Municipal de Educação em Joinville. Notícias do Dia, Joinville, 19 

ago. 2015. Disponível em: <http://ndonline.com.br/joinville/ colunas/opiniao-joinville/276893-

plano-municipal-de-educacao-em-joinville.html>. Acesso em: 3 ago. 2016. 

MACHADO, Edson Busch. Juarez Machado e o boulevard das palmeiras. Notícias do Dia, 

Joinville, 14 fev. 2012. p. 6.   

MACHADO, Juarez. Alameda Cultural. Notícias do Dia, Joinville, 23 fev. 2012. p. 6. 

MAZZARO, Rafaela. Juarez Machado questiona projeto para revitalizar Rua das Palmeiras. A 

Notícia, Joinville, 5 mar. 2012. Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/aniversariojoinville/ 

2012/03/05/juarez-machado-questiona-projeto-para-revitalizar-rua-das-palmeiras/?topo=84, 

2,18,,,84&status=encerrado>. Acesso em: 14 out. 2016. 

MERSS, Carlito. A nossa consciência. Notícias do Dia, Joinville, 30 nov. 2009. Disponível 

em: <http://semanadacsnegra.blogspot.com.br/2009/12/nossa-consciencia-por-carlito-merss. 

html>. Acesso em: 8 out. 2016. 

MIRA, Thaís Moreira de. Prefeitura de Joinville lança duas campanhas educativas nesta 

segunda. Notícias do Dia, Joinville, 15 set. 2014. Disponível em: <http://ndonline.com.br/ 

joinville/noticias/campanha-contra-abandono-e-maus-tratos-de-caes-e-gatos-comeca-nesta-

segunda>. Acesso em: 12 out. 2016. 

______. Recuperação de patrimônio alvo de vandalismo custa caro aos cofres públicos em 

Joinville. Notícias do Dia, Joinville, 14 mai. 2014. Disponível em: <http://ndonline.com.br/ 

joinville/noticias/o-preco-do-vandalismo-em-joinville>. Acesso em: 12 out. 2016. 

NUNES, Carla. Rua das Palmeiras, um dos cartões postais de Joinville, está ameaçada. Notícias 

do Dia, Joinville, 2 abr. 2014. Disponível em: <http://ndonline.com.br/joinville/noticias/rua-

das-palmeiras-um-dos-cartoes-postais-de-joinville-esta-ameacada>. Acesso em> 13 dez. 2016. 

O TOMBAMENTO. A Notícia, Joinville, 12 mai. 1982, p. 2. 

OLIVEIRA, Vania. O Monumento ao Imigrante está danificado. A Notícia, Joinville, 12 abr. 

1992. p. 17. 

PALMEIRAS com mais de 100 anos serão tombadas em Joinville. O Estado, Florianópolis, 8 

mai. 1982. p. 10. 

 



376 

 

PARODI, Aline Machado. Negros sepultados no Cemitério dos Imigrantes são homenageados. 

Notícias do Dia, Joinville, 17 nov. 2011. Disponível em: <http://ndonline.com.br/joinville/ 

plural/negros-sepultados-no-cemiterio-dos-imigrantes-sao-homenageados>. Acesso em: 8 out. 

2016. 

PERGER, Alexandre. A grafitagem se expande como uma arte de rua e questionadora. Notícias 

do Dia, Joinville, 16 nov. 2013. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/plural/a-

grafitagem-se-expande-como-uma-arte-questionadora>. Acesso em: 19 dez. 2017. 

POLÍCIA começa investigações para encontrar responsáveis por vandalismo no Parque Caieira. 

Notícias do Dia, Joinville, 11 out. 2011. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/ 

noticias/policia-comeca-investigacoes-para-encontrar-responsaveis-por-vandalismo-no-

parque-caieira>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

PRADO, Windson; GOMES, Sandro. Quinta-feira de cinzas. Notícias do Dia, Joinville, 19 fev. 

2010. p. 4-5. 

PRESERVAR as palmeiras. A Notícia, Joinville, 10 jul. 1982, p. 2. 

PULS, Jurgen Jacobs. Museu: importante centro cultural. A Notícia, Joinville, 23 abr. 1961. p. 

2. 

QUEIROZ, Rachel de. Olhos Azuis. O Cruzeiro, v. XXI, n. 22, 19 mar. 1949. p. 114. 

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/003581/63570>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

ROMERO, Juan Rodrigues. Museu de Imigração é pouco visitado por joinvilenses. A Notícia, 

25 abr. 1986. p. 12. 

SCHNEIDER, Adolfo Bernardo. As Nossas Palmeiras. Boletim Stein, Joinville, 31 out. 1963. 

p. 6. 

______. Museu de Imigração de Joinville. A Notícia, Joinville, 26 ago. 1961. 

______. O meu arquivo implacável. A Notícia, Joinville, 22 ago. 1980. 

SOLENIDADE marca tombamento de palmeiras dia 11. Jornal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 9 e 10 mai. 1982. p. 4. 

S. THIAGO, Raquel. O papel do Palácio no imaginário popular. A Notícia, Joinville, p. 21, 9 

mar. 1996. 

TOMBAMENTO da rua das Palmeiras será dia 11. Extra, Joinville, 28 abr. 1982. p. 5. 

VANDALISMO no Parque Caieira leva a Fundema a apostar na conscientização. Notícias do 

Dia, Joinville, 12 out. 2011. Disponível em: <https://ndonline.com.br/joinville/noticias/ 

vandalismo-no-parque-caieira-leva-a-fundema-a-apostar-na-conscientizacao>. Acesso em: 18 

dez. 2017. 

 

 

 

 

 



377 

 

Programas Televisivos 

 

REDE BRASIL SUL DE TELEVISÃO. Terras de Joinville: série especial comemorativa aos 

150 anos. Joinville: RBS TV, 2002. 

SEGURANÇA vai ser reforçada no Museu de Arte de Joinville. Jornal do Almoço, NSC TV, 

Florinópolis, 9 nov. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-

almoco/videos/v/seguranca-vai-ser-reforcada-no-museu-de-arte-de-joinville/6277794/>. 

Acesso em: 26 nov. 2017. 

 

Websites 

 

BAÇO, José António. As palmeiras e o chilique dos marmanjos. Chuva Ácida, Joinville, 26 

mar. 2012. Disponível em: <http://www.chuvaacida.info/2012/03/as-palmeiras-e-o-chilique-

dos-marmanjos.html>. Acesso em: 18 dez. 2016. 

BECKHAUSER, Laércio. Tristezas das palmeiras. Joinville, 2012. Disponível em: 

<http://www.laerciobeckhauser.com/visualizar.php?idt=3787132>. Acesso em: 18 dez. 2016. 

BENTA, Robson. O Príncipe Chegou: performance. Disponível em: 

<https://vimeo.com/54063601>. Acesso em: 15 out. 2016. 

BRECHT, Bertolt. Apague os rastros. Disponível em: <http://narcisosemedusas.blogspot. 

com.br/2013/03/apague-os-rastros.html>. Acesso em: 23 jul. 2016. 

CASTAN, Jordi. Cercar o jardim do MAJ é a solução? Chuva Ácida, Joinville, 23 out. 2017. 

Disponível em: <http://www.chuvaacida.info/2017/10/cercar-o-jardim-do-maj-e-

solucao.html>. Acesso em: 27 nov. 2017. 

______. Higienização em Joinville: a incompetência não se cerca com grades. Chuva Ácida, 

Joinville, 25 set. 2017. Disponível em: <http://www.chuvaacida.info/2017/09/higienizacao-de-

joinville-so.html>. Acesso em: 27 nov. 2017.  

CARDOSO, Felipe. A intolerância religiosa também está aqui. Chuva Ácida, Joinville, 11 out. 

2015. Disponível em: <http://www.chuvaacida.info/2015/10/a-intolerancia-religiosa-tambem-

esta.html>. Acesso em: 1 ago. 2016. 

COLETIVO PINTE E LUTE. Mural em resposta à suspensão do feriado do Dia da 

Consciência Negra em Joinville. Joinville, 3 nov. 2013. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/pintelute/photos/a.551649921572057.1073741834.54202440920

1275/548432801893769/?type=3&theater>. Acesso em: 19 dez. 2017. 

D/ARAÚJO COMUNICAÇÃO. Campanha contra a depredação em Joinville. 2014. 

Disponível em: <http://daraujo.com/campanha-contra-a-depredacao-em-joinville/>. Acesso 

em: 12 out. 2016. 

DHOTTA, Marcos. A família comercial de margarina! Uma família perfeita que não derrete 

nunca. 2010. Disponível em: <http://carissimascatrevagens.blogspot.com.br/2010/10/familia-

comercial-de-margarina-uma.html>. Acesso em: 23 out. 2016. 



378 

 

DIAS, Maria Cristina. Joinville de Ontem: um espaço virtual para compartilhar lembranças – 

entrevista com Valmir Santhiago. Disponível em: <http://mariacristinadias.com.br/entrevistas/ 

joinville-de-ontem-um-espaco-virtual-para-compartilhar-lembrancas-entrevista-com-valmir-

santhiago/>. Acesso em: 16 out. 2016. 

FACEBOOK. Grupo Joinville de Ontem. Disponível em: <https://www.facebook.com/ 

groups/1409744949277019/?fref=ts>. Acesso em: 16 out. 2016. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Programação da Primeira Semana da 

Consciência Negra de Joinville. Disponível em: <https://docs.google.com/document/d/ 

1zFzgvXLDxbq1FSw4b9ak7fXwsL8-grwvYAe Zl1qHt0M/edit>. Acesso em: 8 out. 2016. 

GUERREIRO, Juliane. Projetos na Câmara de Vereadores pretendem criar ações de denúncia 

e combate à pichação em Joinville. Paralelo Jornalismo, Joinville, 19 mai. 2017. Disponível 

em: <http://paralelojornalismo.com.br/index.php/2017/05/19/projetos-na-camara-de-

vereadores-pretendem-criar-acoes-de-denuncia-e-combate-a-pichacao-em-joinville/>. Acesso 

em: 14 dez. 2017. 

LOURENÇO, Sonia Regina. Artigo sobre a Semana da Consciência Negra. 12 nov. 2010. 

Disponível em: <http://comiteigualdaderacialjoinville.blogspot.com.br/2010_11_12_archive. 

html>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

MICHELS, Jéssica. Uma nova catraca para a juventude. Chuva Ácida, 25 jan. 2017. 

Disponível em: <http://www.chuvaacida.info/2017/01/uma-nova-catraca-para-

juventude.html>. Acesso em: 27 nov. 2017. 

MIGRAMUNDO. Museu Nacional de Joinville vive transição para discutir o passado e o 

presente das migrações. 9 fev. 2015. Disponível em: <http://migramundo.com/museu-

nacional-de-joinville-vive-transicao-para-discutir-o-passado-e-o-presente-das-migracoes/>. 

Acesso em: 10 fev. 2018. 

MOVIMENTO DE CONSCIÊNCIA NEGRA BRASIL NAGÔ. Estatuto do Movimento de 

Consciência Negra Brasil Nagô, Joinville, 2005. Disponível em: <http://movimento 

brasilnago.blogspot.com.br/2006/06/ movimento-brasil-nag.html>. Acesso em: 23 ago. 2016. 

MOVIMENTO PASSE LIVRE JOINVILLE (MPL-JLLE). Dia do Passe Livre tem protesto 

contra isenção de ICMS, Joinville, 2007. Disponível em: <http://mpljoinville.blogspot.com.br/ 

2007_10_01_archive.html>. Acesso em: 26 jul. 2016. 

______. O que é o Movimento Passe Livre? Disponível em: <http://mpljoinville.blogspot. 

com.br/2007/09/ o-que-o-movimento-passe-livre.html>. Acesso em: 26 jul. 2016. 

MUSEU da Imigração do Estado de São Paulo. Escravidão africana como migração forçada. 

19 nov. 2014. Disponível em: <http://museudaimigracao. org.br/escravidao-africana-como-

migracao-forcada/>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

PASSOS, Joana Célia dos. Ato Simbólico no Cemitério do Imigrante. Joinville, 25 nov. 2009. 

Disponível em: <http://semanadacsnegra.blogspot.com.br/2009/11/ato-simbolico-no-

cemiterio-do-imigrante.html>. Acesso em: 8 out. 2016. 

 



379 

 

SAAVEDRA, Jefferson. Número de pessoas em situação de rua aumenta em Joinville. NSC 

Total, Santa Catarina, 26 mai. 2018. Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/colunistas/ 

saavedra/numero-de-pessoas-em-situacao-de-rua-aumenta-em-joinville>. Acesso em: 6 ago. 

2018. 

TIRE seus rosários de nossos ovários. Sujeitos: outros olhares sobre a vida, Joinville, 28 ago. 

2013. Disponível em: <https://sujeitos.wordpress.com/2013/08/28/tire-seus-rosarios-dos-

nossos-ovarios/>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

ZABEL, Calu. A Princesa de Joinville: performance. Disponível em: 

<https://vimeo.com/140162647>. Acesso em: 15 out. 2016. 

 

Documentos Públicos do Poder Executivo 

 

ALMEIDA, Cícero Antônio Fonseca. Parecer sobre o Registro da Festa do Senhor Bom 

Jesus do Bonfim como Patrimônio Cultural do Brasil (Processo 01450.000828/2010-11). 

Parecer Técnico DPMUS/BSB/IBRAM nº 01/2013, de 4 de junho de 2013. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Parecer_festa_bonfim.pdf.pdf>. Acesso 

em: 22 jul. 2016. 

BAUMANN, Udo. Parecer sobre a situação atual e a valorização do patrimônio histórico 

do século XIX nas cidades de Joinville, São Bento do Sul e Blumenau, no Estado de Santa 

Catarina. Fundação Cultural de Joinville, texto datilografado, 1983. 

BRASIL. Convênio para a organização, instalação e funcionamento do Museu Nacional de 

Imigração e Colonização. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, Seção I, Parte I, 22 mar. 

1962. p. 337. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/2727950/pg-45-secao-1-

diario-oficial-da-uniao-dou-de-22-03-1962/pdfView>. Acesso em: 11 fev. 2018. 

CARNEIRO, David. Carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade, de 7 de dezembro de 1937. 

Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro, 1937. 

CARRASCO, Gessonia Leite de Andrade. Relatório de danos causados ao Cemitério do 

Imigrante por atos de vandalismo. Joinville: Fundação Cultural de Joinville, 2012. 

COMISSÃO DO MUSEU NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO. Livro de Atas 

da Comissão do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Joinville, v. 1, 3 abr. 1961/19 

ago. 1986. 

COMISSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E 

NATURAL DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. Ata da Reunião Ordinária nº 236. Joinville, 

Fundação Cultural de Joinville, 13 mai. 2015. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Cultura para a qualidade de vida: o 

desempenho de uma política cultural. Joinville: FCJ, 1996. 

______. Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2001-001: Rua Rio Branco, nº 105. 

Joinville, FCJ, 2001. 



380 

 

______. Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2004-017: Rua Sete de Setembro, 

nº 178. Joinville, FCJ, 2004a. 

______. Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2004-019: Rua Coronel Procópio 

Gomes, nº 848. Joinville, FCJ, 2004b. 

______. Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2005-001: Rua Tijucas. Joinville, 

FCJ, 2005. 

______. Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2009-001: Alameda Brüstlein, nº 

66. Joinville, FCJ, 2009a. 

______. Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2009-025: Alameda Brüstlein, nº 

82. Joinville, FCJ, 2009b. 

______. Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2010-010: Rua Santos, nº 63. 

Joinville, FCJ, 2010. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Festa 

do Bonfim: a maior manifestação religiosa popular da Bahia. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/dossie_festa_senhor_bonfim(1).pdf>. 

Acesso em: 22 jul. 2016. 

______. Processo de Tombamento Federal n º 161-T-38: Palácio dos Príncipes de Joinville, 

Santa Catarina. Brasília, IPHAN, 1938. 

______. Processo de Tombamento Federal n º 659-T-62: Cemitério Protestante de Joinville, 

Santa Catarina. Brasília, IPHAN, 1962. 

OLIVEIRA, Ricardo A. Messias de. Parecer Técnico nº 0519/2012 da Fundação Municipal do 

Meio Ambiente. In: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo de 

Tombamento Municipal FCJ.CPC.2005-002: Alameda Brüstlein. Joinville, FCJ, 2005. p. 

267-275. 

PEÑA, Lenin. Parecer sobre o tombamento da Alameda Brüstlein. Coordenação de 

Patrimônio Cultural, Fundação Cultural de Joinville, Joinville, 11 mai. 1982. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Plano Básico de Urbanismo. vol. 1. Joinville: 

PMJ, 1965. Disponível em: <https://ippuj.joinville.sc.gov.br/arquivo/lista/codigo/15-Plano+ 

B%C3%A1sico+de+Urbanismo+1966.html>. Acesso em: 21 out. 2016. 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (SEPUD). Joinville: Cidade em Dados 2017. Joinville, Prefeitura de 

Joinville, 2017. 

SCHNEIDER, Adolfo Bernardo. Parecer sobre o tombamento da Alameda Brüstlein. 

Coordenação de Patrimônio Cultural, Fundação Cultural de Joinville, Joinville, 11 mai. 1982. 

SILVA, Bruno da et. al. Laudo Pericial: processo administrativo de tombamento do imóvel 

situado na Rua Urussanga, 85. In: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). 

Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2009-006: Rua Urussanga, nº 85. Joinville, 

FCJ, 2009. 



381 

 

VIEIRA, Marcel Virmond; KUNTZE, Vânio Lester. Justificativa do Projeto de Revitalização 

da Área Central da Rua das Palmeiras, Joinville, Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Joinville, 2004. In: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Processo 

de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2005-002: Alameda Brüstlein. Joinville, FCJ, 2005. 

 

Documentos Públicos do Poder Legislativo 

 

BRASIL. Apresentação do Projeto de Lei nº 390/1940, de autoria do deputado federal Max 

Tavares d’Amaral. Diário do Congresso Nacional, Rio de Janeiro, ano IV, n. 111, 16 jun. 

1949. Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD16JUN1949.pdf# 

page=26>. Acesso em: 18 fev. 2018. p. 5.110. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 fev. 

2018. 

______. Decreto-lei nº 8.534, de 2 de janeiro de 1946. Passa a Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional o Serviço do mesmo nome, criado pela Lei número 37, de 13 de 

janeiro de 1932, e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/ 

fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8534-2-janeiro-1946-458447-publicacaooriginal-1-

pe.html>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

______. Decreto nº 67.647, de 23 de novembro de 1970. Estabelece no Divisão Regional do 

Brasil para fins estatísticos. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-

1979/decreto-67647-23-novembro-1970-409148-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 

18 fev. 2018. 

______. Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 390, de 1956, que cria o Museu 

Nacional de Imigração e Colonização na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina e dá 

outras providências. Diário do Congresso Nacional, Rio de Janeiro, ano XII, n. 79, 15 jun. 

1957. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario= 

12098&seqPaginaInicial=1&seqPaginaFinal=20>. Acesso em: 24 fev. 2018. p. 1.203-1.205. 

______. Lei nº 3.188, de 2 de julho de 1957. Cria o Museu Nacional de Imigração e 

Colonização na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-3188-2-julho-1957-

354763-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 11 fev. 2018. 

______. Lei nº 12.408, de 25 de maio de 2011. Altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, para descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de 

comercialização de tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2011-2014/2011/lei/l12408.htm>. 

Acesso em 12 dez. 2017. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parecer do relator Dep. Germano Bonow (DEM-RS) na 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a respeito do Projeto de Lei 

nº 706/2007. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 

fichadetramitacao?idProposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 



382 

 

______. Parecer do relator Dep. Leonardo Monteiro (PT-MG) na Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a respeito das emendas do Senado Federal ao 

Projeto de Lei nº 706/2007. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 

proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 

______. Parecer do relator Dep. Marcelo Ortiz (PV-SP) na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania a respeito das emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 

706/2007. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 

tramitacao?idProposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 

______. Parecer do relator Dep. Miguel Corrêa Jr. (PT-MG) na Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio a respeito do Projeto de Lei nº 

706/2007. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 

tramitacao?idProposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 

______. Parecer do relator Dep. Nelson Pellegrino (PT-BA) na Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania a respeito do Projeto de Lei nº 706/2007. Brasília, 2007. Disponível 

em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=347866>. 

Aceso em: 12 dez. 2017. 

______. Projeto de Lei nº 390, de autoria do deputado Max Tavares d’Amaral (UDN). Cria 

o Museu Nacional de Imigração e Colonização na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina 

e dá outras providências. Rio de Janeiro, 1949. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 

proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=176150>. Aceso em: 17 fev. 2017. 

______. Projeto de Lei nº 706/2007, de autoria do deputado Geraldo Magela (PT-DF). 

Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao 

?idProposicao=347866>. Aceso em: 12 dez. 2017. 

______. Projeto de Lei nº 3.055, de autoria do deputado Plácido Olympio de Oliveira 

(UDN). Cria o Museu Nacional de Imigração e Colonização na cidade de Joinville, Estado de 

Santa Catarina e dá outras providências. Rio de Janeiro, 1953. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=209221>. 

Aceso em: 17 fev. 2017. p. 11. 

CÂMARA DOS VEREADORES DE JOINVILLE. Moção nº 342/2011, de autoria do vereador 

James Schroeder (PDT). Joinville, 11 mai. 2011. In: FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

JOINVILLE (FCJ). Processo de Tombamento Municipal FCJ.CPC.2005-002: Alameda 

Brüstlein. Joinville, FCJ, 2005. 

______. Projeto de Lei Complementar nº 24/2014, de autoria do vereador Fábio Dalonso 

(PSD). Joinville, 2014. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/portal/render/ 

Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocume

nt&id=1241315&initialContent=viewer&user=guest>. Acesso em: 12 dez. 2017. 

______. Projeto de Lei Complementar nº 54/2017, de autoria do vereador Fábio Dalonso 

(PSD). Joinville, 2017. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/portal/render/ 

Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocume

nt&id=11632899&initialContent=viewer&user=guest>. Acesso em: 12 dez. 2017. 

______. Projeto de Lei Ordinária nº 28/2013, de autoria do vereador Dorval Pretti (PPS). 

Joinville, 2013. 



383 

 

______. Projeto de Lei Ordinária nº 141/2017, de autoria do vereador Adilson Girardi 

(SD). Joinville, 2017. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/portal/render/ 

Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocume

nt&id=11070832&initialContent=viewer&user=guest>. Acesso em: 12 dez. 2017. 

______. Projeto de Lei Ordinária nº 181/2017, de autoria do vereador Rodrigo Fachini 

(PMDB). Joinville, 2017. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/portal/render/ 

Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocume

nt&id=11812831&initialContent=viewer&user=guest>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

______. Projeto de Lei Ordinária nº 381/2014, de autoria do vereador Maycon Cesar 

(PPS). Joinville, 2014. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/portal/render/ 

Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocume

nt&id=2147069&initialContent=viewer&user=guest>. Acesso em: 12 dez. 2017. 

______. Projeto de Lei Ordinária nº 356/2017, de autoria do vereador Lioilson Corrêa 

(PSC). Joinville, 2017. Disponível em: <http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/portal/render/ 

Form/view/normal?showContainer=true&noPadding=true&autoedit=true&type=NeoDocume

nt&id=13910247&initialContent=viewer&user=guest >. Acesso em: 12 dez. 2017. 

JOINVILLE. Decreto nº 12.276, de 9 de março de 2005. Homologa o tombamento da 

Alameda Brüstlein. Disponível em: <http://leismunicipa.is/ljgrh>. Acesso em: 14 out. 2016. 

______. Decreto nº 16.166, de 21 de novembro de 2009. Institui o Comitê Gestor para 

Articulação de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e nomeia seus membros. 

Disponível em: <http://leismunicipa.is/lchrk>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

______. Decreto nº 4.471, de 18 de fevereiro de 1982. Nomeia membros da Comissão de 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do município, criada pela Lei nº 1.772, 

de 28 de novembro de 1980. Disponível em: <http://leismunicipa. is/algcr>. Aceso em: 11 out. 

2016. 

______. Decreto nº 23.720, de 2 de fevereiro de 2015. Regulamenta o uso de uniformes, 

símbolos, distintivos, insígnias, equipamentos obrigatórios e acessórios dos integrantes da 

Guarda Municipal, de acordo com a Lei Complementar nº 397 de 19 de dezembro de 2013 do 

município de Joinville e dá outras providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/uigla>. 

Acesso em: 2 dez. 2017. 

______. Lei Complementar Municipal nº 363, de 19 de dezembro de 2011. Institui, no 

âmbito do município de Joinville, o Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville – IPCJ, e dá 

outras providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/eigkr>. Acesso em: 6 fev. 2018.   

______. Lei Complementar Municipal nº 397, de 19 de dezembro de 2013. Cria a Guarda 

Municipal e dá outras providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/ltcrm>. Acesso em: 

30 nov. 2017. 

______. Lei Municipal nº 1.182, de 20 de março de 1972. Cria o Arquivo Histórico Municipal 

de Joinville. Disponível em: <http://leismunicipa.is/jcdkr>. Acesso em: 29 set. 2016. 

 



384 

 

______. Lei Municipal nº 1.714, de 5 de dezembro de 1979. Altera a redação do Art. 31 da 

Lei 1.410 de 12/12/75, cria a Zona Especial Comercial Z9-004, estabelece gabarito máximo, 

obriga construções em estilo e dá outras providências. Disponível em: 

<http://leismunicipa.is/fejkr>. Acesso em: 11 out. 2016. 

______. Lei Municipal nº 1.772, de 28 de novembro de 1980. Altera o Art. 17 da Lei nº 1.514, 

de 27 de maio de 1977. Disponível em: <http://leismunicipa.is/rfajk>. Acesso em: 11 out. 2016. 

______. Lei Municipal nº 1.773, de 1º de dezembro de 1980. Dispõe sobre a proteção do 

patrimônio histórico, arqueológico, artístico e natural do município de Joinville. Disponível em: 

<http://leismunicipa.is/farjk>. Acesso em: 11 out. 2016. 

______. Lei Municipal nº 1.863, de 23 de abril de 1982. Cria a Fundação Cultural de Joinville 

e dá outras providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/brgjk>. Acesso em: 11 out. 

2016. 

______. Lei Municipal nº 3.276, de 27 de março de 1996. Institui o plano de carreira para os 

servidores do poder executivo do município de Joinville. Disponível em: 

<http://leismunicipa.is/cdlar>. Acesso em: 3 mar. 2018.       

______. Lei Municipal nº 7.992, de 20 de maio 2015. Denomina “Arquivo Histórico de 

Joinville” o antigo “Arquivo Histórico Municipal de Joinville”, criado pela Lei nº 1.182/1972, 

e dá outras providências. Disponível em: <http:// leismunicipa.is/mnigu>. Acesso em: 29 set. 

2016. 

______. Lei Municipal nº 8.363, de 25 de janeiro de 2017. Modifica as estruturas 

administrativas e competências dos órgãos da Administração Direta e entidades da 

Administração Indireta do Município de Joinville, transfere gratificações e dá outras 

providências. Disponível em: <http://leismunicipa.is/pfjiv>. Acesso em: 6 fev. 2018. 

______. Lei Municipal nº 8.472, de 21 de novembro de 2017. Institui o Mês da Consciência 

Negra no Município. Disponível em: <http://leismunicipa.is/atlvc>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

SENADO FEDERAL. Parecer da relatora Sen. Marina Silva (PV) na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania a respeito do Projeto de Lei da Câmara nº 138/2008. 

Brasília, 2007. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/87260>. Aceso em: 12 dez. 2017. 

______. Parecer do relator ad hoc Sen. Cícero Lucena (PSDB) na Comissão de Meio 

Ambiente a respeito do Projeto de Lei da Câmara nº 138/2008. Brasília, 2009. Disponível 

em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/87260>. Aceso em: 12 

dez. 2017. 

 

Documento Público do Poder Judiciário  

 

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

2013.069910-6. Requerente: Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região e outros. 

Requerido: Prefeito Municipal de Joinville e outro. Relator: Desembargador Pedro Manoel 

Abreu. Florianópolis, 17 nov. 2013. 

 



385 

 

Exposições 

 

ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE (AHJ). Indícios sobre a presença negra em 

Joinville durante o século XIX: roteiro da exposição. 2002. Disponível em: <http://www. 

arquivohistoricojoinville.com.br/nucleos/pesquisahist.htm/pnegraa.htm>. Acesso em: 26 set. 

2016. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE (FCJ). Catálogo da 38ª Coletiva de Artistas de 

Joinville. Joinville: s/ed., 2009. 

INSTITUTO LUIZ HENRIQUE SCHWANKE. Catálogo do artiCIDADE 2012: espaços de 

performação. Joinville: ILHS, 2012. 

MUSEU NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO. Exposição Negras Memórias. 

12 painéis. 7ª Primavera dos Museus: “Museus, memória e cultura afro-brasileira”, Joinville, 

25 set. a 28 out. 2013. 

 

Memorial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Homenagem aos afro-brasileiros sepultados 

no atual Cemitério do Imigrante de Joinville entre 1862 – 1870. Placa em aço inoxidável 

sobreposta a uma pedra de granito. Semana da Consciência Negra 2009: “Direito à Diferença, 

Igualdade de Direitos”, Joinville, 2009. 

 

Discurso 

 

FERREIRA, Silvestre. Discurso proferido no ato simbólico em homenagem aos afro-

brasileiros sepultados no Cemitério do Imigrante de Joinville. Joinville, 21 nov. 2009. 

 

Folder 

 

INSTITUTO JOINVILLE 150 ANOS. Joinville (1851-2001): A Barca Colon. Joinville, 2001. 

1 folder. 

 

Bibliografia Específica sobre Joinville e Santa Catarina 

 

ABEID FILHO, João. Uma rua em disputa: Rua do Príncipe, Joinville, Santa Catarina – 1986-

2004. Joinville, 2013. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade), 

Universidade da Região de Joinville. 

BOLÉO, Manuel de Paiva. O Congresso de Florianópolis, comemorativo do bicentenário 

da colonização açoriana. Coimbra: Coimbra Editora Ltda., 1950. 



386 

 

CASTRO, Elisiana Trilha. Aqui também jaz um patrimônio: identidade, memória e 

preservação patrimonial a partir do tombamento de um cemitério (o caso do Cemitério do 

Imigrante de Joinville/SC, 1962-2008). Florianópolis, 2008. Dissertação (Mestrado em 

Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade), Universidade Federal de Santa Catarina. 

CIESLINSKI, Carolina; COELHO, Ilanil. Os luso-brasileiros em terras de alemães: a história 

que não foi contada. Caderno de Iniciação à Pesquisa, Joinville, v. 6, p. 203-206, nov. 2004. 

COELHO, Ilanil. É proibido ser alemão: é tempo de abrasileirar-se. In: GUEDES, Sandra P. L. 

de Camargo (org.). História de (I)migrantes: o cotidiano de uma cidade. 2. ed. Joinville: 

Univille, 2005. 

______. Pelas tramas de uma cidade migrante. Joinville: UNIVILLE, 2011. 

COMISSÃO DO MUSEU NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO. História das 

Palmeiras Imperiais da Alameda Brüstlein de Joinville. Joinville: MNIC, 1990. 

COSTA, Iara Andrade. A Cidade da Ordem: Joinville – 1917-1943. In: GUEDES, Sandra P. L. 

de Camargo (org.). História de (I)migrantes: o cotidiano de uma cidade. 2. ed. Joinville: 

UNIVILLE, 2005. 

______. A Cidade da Ordem: tensões sociais e controle (Joinville 1917/1943). Curitiba, 1996. 

Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade 

Federal do Paraná.   

CUNHA, Dilney Fermino. Suíços em Joinville: o duplo desterro. Joinville: Letradágua, 2003. 

______. História do trabalho em Joinville: gênese. Joinville: Todaletra, 2008. 

D’AMARAL, Max Tavares. Assimilação e aculturação dos estrangeiros e seus descendentes 

no Vale do Itajaí. Centenário de Blumenau: 1850-1950. Blumenau: Edição da Comissão de 

Festejos, 1950. p. 355-363. 

______. Contribuição à história da colonização alemã do Vale do Itajaí. Anais do Primeiro 

Congresso de História Catarinense, Florianópolis, v. II, 1950. p. 275-329. 

______. Contribuição à história da colonização alemã no Vale do Itajaí. São Paulo: Instituto 

Hans Staden, 1950. 

DIAS, Maria Cristina Marques. O patrimônio na pauta do dia: a construção de representações 

sobre o caso do “Bar Tigre” e da “Casa Amarela” na imprensa escrita de Joinville. Joinville, 

2016. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade), Universidade da Região de 

Joinville. 

FICKER, Carlos. Colonos de Joinville na Guerra do Paraguai. Blumenau: Nova Letra, 2013. 

______. História de Joinville: crônica da Colônia Dona Francisca. 3. ed. Joinville: Letradágua, 

2008. 

FLETCHER, James Cooley. Capítulo XVIII. In: ______; KIDDER, Daniel Parish. O Brasil e 

os brasileiros: esboço histórico e descritivo. 2. Vol. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1941. p. 35-58. 



387 

 

FONTOURA, Arselle de Andrade da; SILVA, Janine Gomes da. “... quer ser declarado livre”: 

histórias sobre a presença negra em Joinville no século XIX. Joinville Ontem & Hoje, 

Joinville, n. 3, p. 22-25, mar. 2005. 

______. A presença negra em Joinville durante o século XIX. In: NÚCLEO DE ESTUDOS 

NEGROS. Negros em Santa Catarina. Série Pensamento Negro em Educação. Vol. 9. 

Florianópolis: Atilènde, 2006. 

FREYRE, Gilberto. Uma cultura ameaçada: a luso-brasileira. Rio de Janeiro: Casa do 

Estudante do Brasil, 1942. 

FROTSCHER, Méri. Da celebração da etnicidade teuto-brasileira à afirmação da 

brasilidade: ações e discursos das elites locais na esfera pública de Blumenau (1920-1950). 

Florianópolis, 2003. Tese (Doutorado em História), Programa de Pós-Graduação em História, 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

GONÇALVES, Janice. Figuras de valor: patrimônio cultural em Santa Catarina. Itajaí: Casa 

Aberta, 2016. 

______. Sombrios Umbrais a Transpor: arquivos e historiografia em Santa Catarina no 

século XX. São Paulo, 2006. Tese (Doutorado em História Social), Programa de Pós-Graduação 

em História Social, Universidade de São Paulo. 

GRUNER, Clóvis. Leituras Matutinas: Utopias e Heterotopias da Modernidade na Imprensa 

Joinvilense (1951-1980). Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2003. 

GUEDES, Sandra P. L. de Camargo. A Colônia Dona Francisca: a vida... o medo... a morte. In: 

______. Histórias de (I)migrantes: o cotidiano de uma cidade. Joinville: UNIVILLE, 2005. 

______. A escravidão em uma colônia de “alemães”. Anais do XXIV Simpósio Nacional de 

História, p. 1-9, São Leopoldo, 2007. Disponível em: <http://anais.anpuh.org/wp-

content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.0464.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016. 

______. Cine Palácio: fragmentos da história do cinema em Joinville. Joinville: Univille, 2003. 

GUERREIRO, Walter de Queiroz. Fritz Alt: a verdade do desejo. Joinville: Letradágua, 2007. 

HEINZELMANN, Silvia. Fritz Alt. Joinville: Fundação Cultural de Joinville, 1991. 

HERKENHOFF, Elly. Era uma vez um simples caminho: fragmentos da história de Joinville. 

Joinville: Fundação Cultural, 1987. 

KALB, Christiane Heloísa. Do instante esplêndido à decadência: patrimonialização e 

judicialização do Cine Palácio de Joinville. Florianópolis, 2017. Tese (Doutorado 

Interdisciplinar em Ciências Humanas), Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina. 

MACHADO, Diego Finder. Pelas sombras da Urbe: (im)pertinências de uma cidade 

contemporânea. In: SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa; FALCÃO, Luiz Felipe (orgs.). 

Cidades Médias do Brasil na Historiografia Contemporânea. Campina Grande: EDUFCG, 

2012. p. 95-117. 



388 

 

______. Redimidos pelo passado? Seduções nostálgicas em uma cidade contemporânea 

(Joinville, 1997-2008). Florianópolis, 2009. Dissertação (Mestrado em História), Programa de 

Pós-Graduação em História, Universidade do Estado de Santa Catarina. 

______. The margins of the spectacle: subversive appropriation of cultural heritage in a 

contemporary city. In: ETHIER, Guillaume (dir.). Le spectacle du patrimoine. Québec: Press 

de l’Université du Québec, 2017. 

______. Vistas para uma cidade imaginada. In: GONÇALVES, Janice (org.). Patrimônio 

imaginado: fotografia e patrimônio cultural. São Leopoldo: Oikos, 2017.    

MACHADO, Elaine Cristina. Entre inquietações e provocações: desafios da educação 

patrimonial no Museu Nacional de Imigração e Colonização – MNIC. In: _____ (org.). Além 

do que se vê: um Museu para a cidade? Curitiba: Lisegraff, 2013. p. 100-125.  

MACHADO, Gerson. Os atabaques da Manchester: subjetividades, trajetórias e identidades 

religiosas afro-brasileiras em Joinville/SC (1980-2000). Itajaí: Casa Aberta, 2014. 

______. Violências contra os Axés. Reflexus, Vitória, v. IX, n. 14, p. 257-274, 2015. 

MARQUES, Bruno Strohmeyer; COELHO, Ilanil. Grafias urbanas: o patrimônio profanado 

pela pichação. Profanações, Mafra, v. 2, n. 1, p. 75-89, jan./jun. 2015. 

NEDEL, Letícia. As coisas e seus lugares: colecionamentos e ressignificação de objetos no 

Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville. In: MACHADO, Elaine Cristina 

(org.). Além do que se vê: um museu para a cidade? Curitiba: Lisegraff, 2013. p. 138. 

OLIVEIRA, Carlos Gomes de. Integração: estudos sociais e históricos – Joinville. 

Florianópolis: Gráfica Canarinho, 1984. 

OLIVEIRA, Plácido Olympio. O primeiro capítulo da história de Joinville. In: SOCIEDADE 

AMIGOS DE JOINVILLE (Org.). Álbum histórico do centenário de Joinville: 1851-1951. 

Curitiba: Gráfica Mundial, 1951. p. 9-12. 

OLIVEIRA, Ricardo Costa de. Oliveiras entre alemães: estudo de caso da classe dominante no 

nordeste de Santa Catarina – da lavoura escravista para a indústria e a política. Revista de 

Sociologia e Política, Curitiba, n. 4/5, p. 89-111, 1995. 

PEDROSO, Néri. Coletiva de Artistas de Joinville: construção mínima de memória. Joinville: 

Sirius AB, 2010. 

PESCH, Joroslau C. Domínio Dona Francisca: sua origem e sua história. In: SOCIEDADE 

AMIGOS DE JOINVILLE (Org.). Álbum histórico do centenário de Joinville: 1851-1951. 

Curitiba: Gráfica Mundial, 1951. p. 15-22. 

PISTORELLO, Daniela. “O Brasil da diversidade?”: patrimônio e paisagem cultural no 

projeto Roteiros Nacionais de Imigração. Campinas, 2015. Tese (Doutorado em História 

Social), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de Campinas. 

RADUN, Denis Fernando; COELHO, Ilanil. O tombamento em debate: diálogos entre direito 

e patrimônio cultural em Joinville. Anais do II Seminário Internacional História do Tempo 

Presente, Florianópolis, Universidade do Estado de Santa Catarina, 2014. 



389 

 

RODOWICZ-OSWIECIMSKY, Theodor. A Colônia Dona Francisca no Sul do Brasil. 

Florianópolis: UFSC, FCC; Joinville: FCJ, 1992. 

RODRIGUES, Bruno Ramos. O encontro das ruas pelos muros da cidade de Joinville 

(2006-2013). Florianópolis, 2016. Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-

Graduação em História, Universidade do Estado de Santa Catarina. 

ROSA, Vanessa da. A invisibilidade da mulher negra em Joinville: formação e inserção 

ocupacional. Florianópolis, 2006. Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina. 

SANTOS, Silvio Coelho dos. Índios arredios em Joinville. Joinville Ontem & Hoje, Joinville, 

n. 3, p. 10-16, mar. 2005. 

SEYFERTH, Giralda. Imigração e cultura no Brasil. Brasília: UNB, 1990. 

SILVA, Bruno da. A construção do campo do patrimônio cultural: políticas de preservação, 

instâncias e agentes culturais em Joinville, SC (1951-1984). Florianópolis, 2016. Dissertação 

(Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade do Estado de 

Santa Catarina. 

SILVA, Denize Aparecida da. Plantadores de Raiz: escravidão e compadrio nas freguesias de 

Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul e de São Francisco Xavier de Joinville – 

1845/1888. Curitiba, 2004. Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação 

em História, Universidade Federal do Paraná. 

SILVA, Janine Gomes da. Tempo de lembrar, tempo de esquecer... As vibrações do 

Centenário e o período da Nacionalização: histórias e memórias sobre a cidade de Joinville. 

Joinville: UNIVILLE, 2008. 

SIMAS, Sara. “Sou o pai e sou a mãe”: mulheres chefes de família em Joinville/SC (1980-

2009). Joinville: Univille, 2011. 

SOCIEDADE AMIGOS DE JOINVILLE (Org.). Álbum histórico do centenário de Joinville: 

1851-1951. Curitiba: Gráfica Mundial, 1951. 

S. THIAGO, Raquel. Coronelismo urbano em Joinville: o caso de Abdon Baptista. 

Florianópolis: Governo do Estado de Santa Catarina, 1988. 

S. THIAGO, Arnaldo. Relatório do I Congresso de História de Santa Catarina. Revista da 

Sociedade Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, t. LV, p. 104-111, 1949. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/181897/8043>. Acesso em 15 fev. 2018. 

______. Ressalva, para ser anexada ao parecer do Relator, Sr. Rid Silveira, referente ao trabalho 

do Sr. Max Tavares d’Amaral: “Contribuição à História da Colonização Alemã no Vale do 

Itajaí”. Anais do Primeiro Congresso de História Catarinense, Florianópolis, v. II, p. 329, 

1950.     

TERNES, Apolinário. A Notícia: Jornalismo & História – 1923-2003. Letradágua: 2003, 

Joinville. 

______. História Econômica de Joinville. Joinville: ACIJ, 1986. 



390 

 

______. Os voluntários da cultura. Joinville: Partners, 2010. 

VIEIRA FILHO, Dalmo. O Futuro é muito antes. In: MATTOS, Tarcísio. Alicerces da 

Memória: 60 bens tombados pelo estado de Santa Catarina. Florianópolis: Tempo Editorial, 

2003. 

WILLEMS, Emílio. A aculturação dos alemães no Brasil. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1980. 

 

Bibliografia Geral 

 

ADELL, Nicolas. Os giros do patrimônio. In: CAVIGNAC, Julie; MACÊDO, Muirakytan K. 

de (orgs.). Tronco, ramos e raízes!: história e patrimônio cultural do Seridó negro. Natal: 

EDUFRN, 2016. p. 21-47. 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009. 

______. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007. 

ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 2004.   

ALCÂNTARA, Aureli Alves de. Paulo Duarte entre sítios e trincheiras em defesa da sua 

dama – a Pré-história. São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado em Arqueologia), Museu de 

Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo. 

ÁLVAREZ JIMÉNEZ, David. Vándalos e vandalismo. Revista de Historiografia, Madrid, n. 

8, p. 112-122, 2008. 

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

ANDRADE, Mário de. A capela de Santo Antônio. Revista do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 26, p. 24-29, 1937. 

ANJOS, Augusto dos. Vandalismo. In: ______. Eu e Outras Poesias. Disponível em: 

<http://cabinecultural.com/wp-content/uploads/2013/02/Eu-e-Outras-Poesias.pdf?x31516>. 

Acesso em: 30 dez. 2017. 

ARANTES, Antonio A. A guerra dos lugares: sobre fronteiras simbólicas e liminaridades no 

espaço urbano. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, n. 23, p. 190-

203, 1996. 

ARCHER, Paulo. Sobre a visão patrimonial de Herculano em Monumentos Pátrios. Tomar: 

Terra de Linho, 2003. 

ASSMANN, Jan. Memória comunicativa e memória cultural. Revista História Oral, v. 19, n. 

1, p. 115-127, jan./jun. 2016. 

 



391 

 

ATAIDE, Jairo de Paula. Feliz como em propaganda de margarina: as representações da 

família brasileira na publicidade. Brasília, 2013. Monografia (Bacharelado em Comunicação 

Social com habilitação em Publicidade e Propaganda), Faculdade de Comunicação, 

Universidade de Brasília. 

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 5. ed. 

Campinas: Papirus, 1994. 

AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer: palavras e ação. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1990. 

BAPTISTA, Jacinto. Alexandre Herculano Jornalista. Lisboa: Bertrand, 1977. 

BARROS, José D’Assunção. Os Annales e a história-problema – considerações sobre a 

importância da noção de “história-problema” para a identidade da Escola dos Annales. 

História: Debates e Tendências, Passo Fundo, v. 12, n. 2, p. 305-325, jul./dez. 2012. 

BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-

FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade: seguido de Grupos étnicos e suas fronteiras. São 

Paulo: UNESP, 1998. 

BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América. São Paulo: 

Globo, 2006. 

BAUER, Caroline Silveira; NICOLAZZI, Fernando Felizardo. O historiador e o falsário: usos 

públicos do passado e alguns marcos da cultura histórica contemporânea. Varia História, Belo 

Horizonte, v. 32, n. 60, p. 807-835, set./dez. 2016. 

BAUMAN, Zigmunt. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

BELLANGE, Elbe. El mural como reflejo de la realidad social en Chile. Santiago: LOM 

Ediciones: Ediciones Chile America Cesoc, 1995 

BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. Obras Escolhidas I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

______; LACIS, Asja. Nápoles. In: BENJAMIN, Walter. Imagens de pensamento: sobre o 

haxixe outras drogas. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 

BENVENISTE, Émile. Civilização: contribuição à história da palavra. In: ______. Problemas 

de linguística geral. São Paulo: Ed. Nacional, EDUSP, 1976. p. 371-381. 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2001. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: 

EDUSP, 2008. 

______. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e 

abusos da História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 183-191. 



392 

 

______. A produção da crença: contribuições para uma economia dos bens simbólicos. São 

Paulo: Zouk, 2004. 

BOYM, Svetlana. El futuro de la nostalgia. Madrid: A. Machado Libros, 2015. 

BURKE, Peter. O que é história cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

BUTLER, Judith. Acerca del término “queer”. In: ______. Cuerpos que importan: sobre los 

límites materiales y discursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002. p. 313-339. 

______. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2015. 

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São 

Paulo. São Paulo: Editora 34, 2000. 

CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de S. Paulo, 

2003. 

CANDAU, Joël. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2011. 

CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Lígia. O Bravo Matutino: imprensa e ideologia 

– o jornal O Estado de S. Paulo. São Paulo: Alfa-Omega, 1980. 

CARBONELL, Charles-Olivier. Historiografia. Lisboa: Teorema, 1987. 

CASTILLO GÓMEZ, Antonio. “Paredes sin palabras, pueblo callado”. ¿Por qué la historia se 

representa en los muros? In: GIMENO BLAY, Francisco M.; MANDINGORRA LLAVATA, 

María Luz (orgs.). Los muros tienen la palabra: materiales para una historia de los graffiti. 

València: Universitat de València, 1997. p. 213-245. 

CATROGA, Fernando. Alexandre Herculano e o Historicismo Romântico. In: TORGAL, Luís 

Reis et. al. História da História em Portugal: séculos XIX – XX. Vol. 1. Lisboa: Círculo de 

Leitores, 1996. p. 45-98. 

______. Pátria, Nação, Nacionalismo. In: TORGAL, Luís Reis; PIMENTA, Fernando Tavares; 

SOUSA, Julião Soares (coord.). Comunidades Imaginadas: nação e nacionalismos em África. 

Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008. p. 9-39. 

CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

______. História e Psicanálise: entre ciência e ficção. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 

______. Os fantasmas da cidade. In: _____; GIARD, Luce; MAYOL, Pierre. A Invenção do 

Cotidiano: morar, cozinhar. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo, v. 5, n. 

11, p. 173-191, 1991. 

CHATZIGIANNIS, Dimitrios. Rethinking vandalism: alternative interpretations of deliberate 

destruction of cultural heritage. E-Conservation Magazine, Évora, n. 25, p. 182-195, 2013. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP; Estação Liberdade, 2001. 



393 

 

CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do 

patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 

CLIFFORD, James. Las diásporas. In: ______. Itinerarios transculturales. Barcelona: 

Gedisa, 1999. 

COHEN, Stanley. Sociological approaches to vandalism. In: LÉVY-LEBOYER, Claude (org.). 

Vandalism: behavior and motivations. New York: Elsevier Science Publishers, 1984. p. 51-

61. 

CONNERTON, Paul. Como as sociedades recordam. 2. ed. Oeiras: Celta, 1999. 

CONSERVAÇÃO dos monumentos nacionaes. O Panorama, Lisboa, n. 165, p. 205, 27 jun. 

1840. 

CORVISIERI, Silverio. Maria Baderna: a bailarina de dois mundos. Rio de Janeiro: Record, 

2001. 

COSTA, Fernanda Gil. Herculano tradutor e intérprete do romantismo europeu. In: 

MARINHO, Maria de Fátima; AMARAL, Luís Carlos; TAVARES, Pedro Vilas-Boas (coord.). 

Revisitando Herculano no bicentenário do seu nascimento. Porto: FLUP, 2013. p. 19-24. 

COSTA, Jurandir Freire. A Inocência e o Vício: estudos sobre o homoerotismo. Rio de Janeiro: 

Relume-Dumará, 1992. 

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Edward Rocha de. Teoria das janelas 

quebradas: e se a pedra vem de dentro? Empório do Direito, Florianópolis, 6 mar. 2015. 

Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/backup/teoria-das-janelas-quebradas-e-se-a-

pedra-vem-de-dentro-por-jacinto-nelson-de-miranda-coutinho-e-edward-rocha-de-carvalho/>. 

Acesso em: 30 nov. 2017. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: EDUSC, 1999. 

DEBORD, Guy-Ernest. Teoria da deriva. In: JACQUES, Paola Berenstein (org.). Apologia da 

deriva: escritos situacionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. p. 87-91. 

DELA JUSTINO, Patricia. A tipificação da conduta de vandalismo: uma análise da reação 

legislativa às manifestações de rua de 2013. Joinville, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado em Direito), Curso de Direito, Sociedade Educacional de Santa Catarina. 

D’ELBOUX, Roseli Maria Martins. Uma promenade nos trópicos: os barões do café sob as 

palmeiras-imperiais, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Anais do Museu Paulista, São Paulo, 

v. 14, n. 2, p. 193-250, jul./dez. 2006. 

D’ORLÉANS, François Ferdinand Philippe Louis Marie. Diário de um príncipe no Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 

DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Perspectiva, 2014. 

DROIT, Roger-Pol. Genealogía de los bárbaros: historia de la inhumanidad. Barcelona: 

Paidós, 2009. 



394 

 

DUARTE, Paulo. Contra o vandalismo e o extermínio. São Paulo: Departamento de Cultura 

de São Paulo, 1938. 

DUBY, Georges. O historiador, hoje. Entrevista realizada por Raymond Bellour. In: ______; 

ARIÈS, Philippe; LE GOFF, Jacques. História e Nova História. Lisboa: Teorema, 1986. p. 7-

21. 

FARGE, Arlette. O Sabor do Arquivo. São Paulo: EDUSP, 2009. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996. 

______. Nietzsche, a genealogia e a história. In: ______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: 

Graal, 1998. p. 15-37. 

______. O corpo utópico, as heterotopias. São Paulo: n-1 Edições, 2013. 

______. O Sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault: 

uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2013. 

FREIRE, Cristina. Além dos mapas: monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São 

Paulo: Annablume, 1997. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. O rastro e a cicatriz: metáforas da memória. In: ______. Lembrar, 

escrever, esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006. 

GALINDO, Rogério. Por que você deve se proteger das “pessoas de bem”? Há bons motivos. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 9 jan. 2017. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/ 

blogs/caixa-zero/por-que-voce-deve-se-proteger-das-pessoas-de-bem-ha-bons-motivos/?doing 

_wp_cron=1511805283.9797649383544921875000>. Aceso em: 27 nov. 2017. 

GAMBONI, Dario. La destrucción del arte: iconoclasia y vandalismo desde la Revolución 

Francesa. Madrid: Cátedra, 2014. 

______. World heritage: shield or target? Conservation: The Getty Conservation Institute 

Newsletter, Los Angeles, v. 16, n. 2, p. 5-11, 2001. 

GÁNDARA, Lelia. Graffiti. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2004. 

GARCÍA CANCLINI, Néstor. A sociedade sem relato: antropologia e estética da iminência. 

São Paulo: EDUSP, 2012. 

______. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. ed. São Paulo: 

EDUSP, 2008. 

GILROY, Paul. “Uma história para não se passar adiante”: a memória viva e o sublime escravo. 

In: ______. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. 2. ed. São Paulo: Ed. 34; 

Rio de Janeiro: Universidade Cândido Mendes, Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2012. 

GITAHY, Celso. O que é graffiti. São Paulo: Brasiliense, 1999. 



395 

 

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. 

GOMES Júnior, Guilherme Simões. Crítica, combate e deriva do campo literário em Alceu 

Amoroso Lima. Tempo Social: revista de sociologia da USP, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 101-133, 

nov. 2011. 

GONÇALVES, Janice. Da educação do público à participação cidadã: sobre ações educativas 

e patrimônio cultural. Museion, Canoas, n. 19, p. 83-97, dez. 2014. 

GONÇALVES, José Reginaldo. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no 

Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ; IPHAN, 2002. 

GONZÁLEZ GARCÍA, Alberto. Vándalos vandálicos: acotaciones sobre el origen del término 

“vandalismo”. Revista de Historiografia, Madrid, n. 18, p. 101-104, 2013. 

GREENBLATT, Stephen. O novo historicismo: ressonância e encantamento. Estudos 

Históricos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 244-261, 1991. 

GRÉGOIRE, Henri. Report on the destruction brought about by Vandalism, and on the 

means of curbing it. 1794. Disponível em: <http://www.cla2.auburn.edu/user_pages/kingston/ 

5310/week14/gregoire.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015. 

HALL, Stuart. Cultura e Representação. Rio de Janeiro: PUC-Rio: Apicuri, 2016. 

______. Negociando identidades caribeñas. Crítica y Emancipación: Revista latinoamericana 

de ciencias sociales, Buenos Aires, v. 5, n. 10, julio/diciembre 2013. 

______. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e 

diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 103-133. 

HARTOG, François. Creer em la historia. Santiago: Finis Terrae, 2014. 

______. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2013. 

HEINICH, Nathalie. La fábrica del patrimonio. Apertura y extensión del corpus patrimonial: 

del gran monumento al objeto cotidiano. Apuntes, Bogotá, v. 27, n. 2, p. 8-25, 2014. 

______. Os objetos-pessoas: fetiches, relíquias e obras de arte. Ciências Humanas e Sociais 

em Revista, Rio de Janeiro, p. 159-179, v. 31, n. 1, jan./jun. 2009. 

______. The Making of Cultural Heritage. The Nordic Journal of Aesthetics, Aarhus, p. 119-

128, n. 40-41, 2010-2011. 

HERCULANO, Alexandre. A Architectura Gothica. O Panorama, Lisboa, n. 1, p. 2-4, 6 mai. 

1837. 

______. Carta a José Maria Latino Coelho, 6 abr. 1868. In: ______. Cartas de A. Herculano. T. 

I. Lisboa: Bertrand; Rio de Janeiro: Francisco Alves, 19-?. p. 261-264. 

______. Introdução. O Panorama, Lisboa, n. 1, p. 1-2, 6 mai. 1837. 



396 

 

______. Monumentos Pátrios. In: ______. Opúsculos. Vol. 1. Porto: Presença, 1982. p. 173-

219. 

HUGO, Victor. Guerra aos Demolidores: 1825-1832. In: ______. Filosofia e Literatura 

Entremeadas: tomo II. Obras Completas. v. XXIV. São Paulo: Editora das Américas, 1958. p. 

17-40.     

HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da 

memória. Rio de Janeiro: Contraponto: Museu de Arte do Rio, 2014. 

______. Seduzidos pela Memória: Arquitetura, Monumentos, Mídia. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2000. 

JABUR, Rodrigo Sartori. Paranaguá: identidade e preservação. São Carlos, 2015. Tese 

(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

JACQUES, Paola Berenstein. Apresentação. In: ______ (org.). Apologia da deriva: escritos 

situacionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. p. 13-36. 

JEUDY, Henri-Pierre. Espelho das cidades. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005. 

______. Maquinaria Patrimonial: entrevista concedida à Paola Berenstein Jacques. Revista de 

Urbanismo e Arquitetura, Salvador, v. 6, p. 74-79, 2003. 

JORDI SÁNCHEZ, Mario; AIX GRACIA, Francisco. El vandalismo como fenómeno 

emergente en las grandes ciudades andaluzas. Sevilla: Fundación Centro de Estudios 

Andaluces, 2009. 

______. Vandalismo contra el patrimonio en las grandes ciudades. Repensando la metrópolis: 

prácticas experimentales en torno de la construcción de nuevos derechos urbanos, Málaga, 8-9 

jul. 2010. 

KELLING, George L.; COLES, Catherine M. No más ventanas rotas: cómo restaurar el orden 

y reducir la delincuencia en nuestras comunidades. Ciudad de México: Instituto Cultural 

Ludwig von Mises, 2001. 

KNAUSS, Paulo. Atualidade do patrimônio: entre a celebração dos 70 anos do IPHAN e os 

roubos de bens culturais no Rio de Janeiro. Revista Cidade Nova, Rio de Janeiro, n. 1, p. 175-

185, 2007. 

KOSELLECK, Reinhart. Estratos do Tempo: estudos sobre História. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2014. 

______. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto: PUC-Rio, 2006. 

KUSHNIR, Beatriz. Da manchete à notinha de canto: os furtos do patrimônio público, a 

privatização dos acervos do cidadão. Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em 

Museologia e Patrimônio, Rio de Janeiro, v. II, n. 1, p. 9-21, jan./jun. 2008. 



397 

 

LATOUR, Bruno. O que é iconoclash? Ou, há um mundo além das guerras de imagem? 

Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 14, n. 29, p. 111-150, jan./jun. 2008. 

LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: ______. História e Memória. 5. ed. 

Campinas: Editora da UNICAMP, 2003. 

LESSER, Jeffrey. A negociação da identidade nacional: imigrantes, minorias e a luta pela 

etnicidade no Brasil. São Paulo: UNESP, 2001. 

LIMA, Alceu. Os remendos inestheticos. Revista do Brasil, São Paulo, v. XIV, n. 56, p. 360-

363, ago. 1920. 

______. Pelo Passado Nacional. Revista do Brasil, São Paulo, v. III, n. 9, p. 1-15, set. 1916. 

LITTLE, Paul E. Espaço, memória e migração: por uma teoria de reterritorialização. Textos de 

História, Brasília, v. 2, n. 4, p. 5-25, 1994. 

LUCA, Tania de. A Revista do Brasil: um diagnóstico para a (N)ação. São Paulo: Editora da 

UNESP, 1999. 

MAIA, Maria Helena. Património e Restauro em Portugal: 1825-1880. Lisboa: Edições 

Colibri, 2007. 

MENEGUELLO, Cristina. Patrimônios sombrios, memórias difíceis. In: FLORES, Maria 

Bernadete Ramos; PETERLE, Patrícia (orgs.). História e arte: herança, memória, patrimônio. 

São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2014. 

MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A exposição museológica e o conhecimento histórico. 

In: FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves; VIDAL, Diana Gonçalves (orgs.). Museus: dos 

gabinetes de curiosidades à museologia moderna. 2. ed. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. 

______. A problemática da identidade cultural nos museus: de objetivo (de ação) a objeto (de 

conhecimento). Anais do Museu Paulista: Nova Série, São Paulo, nº 1, p. 207-222, 1993. 

MERRILLS, Andrew. The Origins of ‘Vandalism’. International Journal of the Classical 

Tradition, Boston, v. 16, n. 2, p. 155-178, jun. 2009. 

______. The Vandals in History. In: ______; MILES, Richard. The Vandals. West Sussex: 

Wiley-Blackwell, 2010. p. 1-26. 

MITTMANN, Daniel. O sujeito-pixador: tensões acerca da prática da pichação paulista. Rio 

de Janeiro: Multifoco, 2013. 

MONTALEMBERT, Charles de. Vandalisme en France, lettre à M. Victor Hugo. Revue des 

Deux Mondes, Paris, t.1, 1833. Disponível em: <https://fr.wikisource.org/wiki/Vandalisme_ 

en_France,_lettre_%C3%A0_M._Victor_Hugo>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

MOURÃO-FERREIRA, David. Alexandre Herculano e a valorização do património 

cultural português. Lisboa: Imprensa Nacional, 1977. 



398 

 

MUNJERI, Dawson. Patrimonio Material e Inmaterial: de la Diferencia a la Convergencia. 

Museum International: Intangible Heritage (versión en español), Paris, v. 221-222, p. 13-21, 

may 2004. 

MUSIL, Robert. Monumentos. In: ______. O Melro e outros escritos de Obra Póstuma 

Publicada em Vida. São Paulo: Nova Alexandria, 1996. 

NICHOLAS, Lynn H. Europa saqueada: o destino dos tesouros artísticos europeus no 

Terceiro Reich e na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. Por um inventário dos sentidos: Mário de Andrade e 

a concepção de patrimônio e inventário. São Paulo: Hucitec; FAPESP, 2005. 

NORA, Pierre. O Acontecimento e o Historiador do Presente. In: ______; LE GOFF, Jacques 

(orgs.). A Nova História. Lisboa: Edições 70, 1984. 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Contra o vandalismo e o extermínio. O Legionário, São Paulo, 

n. 250, 27 jun. 1937. Disponível em: <http://www.pliniocorreadeoliveira.info/LEG%20370627 

_Contraovandalismoeoexterm%C3%ADnio.htm>. Acesso em: 6 set. 2017 

PEIXOTO, Paulo. A identidade como recurso metonímico dos processos de patrimonialização. 

Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 70, p. 183-204, dez. 2004. 

______. O patrimônio e seus demônios nas sociedades contemporâneas. Boletim Campineiro 

de Geografia, v. 6, n. 2, p. 289-302, 2016. 

______. Requalificação Urbana. In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença (orgs.). 

Plural de Cidades: novos léxicos urbanos. Coimbra: Almedina, 2009. 

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. Trajetória das ideias preservacionistas no Brasil: as décadas 

de 1920 e 1930. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, n. 35, p. 13-

31, 2017. 

POMIAN, Krzystof. História cultural, história dos semióforos. In: RIOUX, Jean-Pierre; 

SIRINELLI, Jean-François (orgs.). Por uma história cultural. Lisboa: Estampa, 1998. 

POSSÍDIO. Vida de Santo Agostinho. São Paulo: Paulus, 1997. 

POULOT, Dominique. Revolutionary ‘Vandalism’ and the Birth of the Museum: The Effects 

of a Representation of Modern Cultural Terror. In: PEARCE, Susan (org.). Art in Museums: 

New Research in Museum Studies. London: Athlone Press, 1995. 

______. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do monumento aos 

valores. São Paulo: Estação Liberdade, 2009. 

POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade: seguido de 

Grupos étnicos e suas fronteiras. São Paulo: UNESP, 1998. p. 188. 

PRANDI, Reginaldo. De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade, religião. Revista USP, 

São Paulo, v. 46, p. 52-65, jun./ago. 2000. 

PRATS, Llorenç. Antropología y patrimonio. Barcelona: Editorial Ariel, 1997. 



399 

 

______. Concepto y gestión del patrimonio local. Cuadernos de Antropologia Social, Buenos 

Aires, n. 21, ene./jul. 2005 p. 17-35. 

PROSSER, Elisabeth Seraphim. Arte, representações e conflitos no meio ambiente urbano: 

o graffiti em Curitiba (2004-2009). Curitiba, 2009. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento), Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

Universidade Federal do Paraná. 

QUADROS, Claudemir de. Reforma, ciência e profissionalização da educação: o Centro de 

Pesquisas e Orientação Educacionais do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006. Tese 

(Doutorado em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. 

QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Escravidão negra em debate. In: FREITAS, Marcos Cezar 

(org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998. 

RADUN, Denis Fernando. O (des)tombamento em questão: (des)patrimonialização de bens 

culturais tombados pelo órgão federal de preservação no Brasil (1937-2015). Joinville, 2016. 

Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade), Universidade da Região de 

Joinville. 

RIBEIRO, António Manuel. O museu de imagens na imprensa do romantismo: património 

arquitectónico e artístico nas ilustrações e textos do Archivo Pittoresco (1857-1868). Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014. 

RICŒUR, Paul. A marca do passado. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 10, p. 329-

349, dez. 2012. 

______. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007. 

______. Tempo e narrativa: a intriga e a narrativa histórica. Vol. 1. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2010. 

RIEGL, Alois. O culto moderno dos monumentos: e outros ensaios estéticos. Lisboa: Edições 

70, 2013. 

RODRIGUES, Marly. Imagens do passado: a instituição do patrimônio em São Paulo (1969-

1987). Campinas, 1994. Tese (Doutorado em História), Programa de Pós-Graduação em 

História, Universidade de Campinas. 

ROUSSO, Henry. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro: 

FGV, 2016. 

______. O arquivo ou o indício de uma falta. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 17, p. 85-

91, 1996. 

RUBINO, Silvana. As fachadas da História: os antecedentes, a criação e os trabalhos do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 1937/1968. Campinas, 1992. 

Dissertação (Mestrado em Antropologia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Departamento de Antropologia, Universidade Estadual de Campinas. 



400 

 

______. Enobrecimento Urbano. In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença (orgs.). 

Plural de Cidades: novos léxicos urbanos. Coimbra: Almedina, 2009. 

RUSKIN, John. Selvatiqueza (excerto de A Natureza do Gótico). Risco: revista de pesquisa em 

arquitetura e urbanismo, São Paulo, n. 4, p. 67-76, 2006. 

SANTOS, Marisa Veloso Motta. Nasce a Academia SPHAN. Revista do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 24, p. 77-95, 1996. 

SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Museu Imperial: a construção do império pela república. In: 

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 

SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

SHAPIRO, Roberta; HEINICH, Nathalie. Quando há artificação? Sociedade e Estado, v. 28, 

n. 1, p. 14-28, jan./abr. 2013. 

______. Que é artificação? Sociedade e Estado, Brasília, v. 22, n. 1, p. 135-151, jan./abr. 2007.  

SMITH, Laurajane. Uses of Heritage. London and New York: Routledge, 2006. 

SOUSA, Coelho de. Conflito de culturas. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 

1953. 

SOUZA, Ricardo Luiz de. A mitologia bandeirante: construção e sentidos. História Social, 

Campinas, n. 13, p. 151-171, 2007. 

STERN, Steve J. De la memoria suelta a la memoria emblemática: Hacia el recordar y el olvidar 

como proceso histórico (Chile, 1973-1998). In: GARCÉS, Mario et al. (orgs.). Memoria para 

un nuevo siglo: Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX. Santiago: LOM, 2000. 

Disponível em: <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/ SStern.pdf>. Acesso em: 29 

mar. 2016. 

TASCA, Michelle Fernanda. A Ficção Histórica Oitocentista: as configurações do histórico 

e do literário em Varhagen e Alexandre Herculano. Campinas, 2012. Dissertação (Mestrado em 

História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de Campinas. 

TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas. 

Belo Horizonte: UFMG, 2013. 

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e 

os animais, 1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

TODOROV, Tzvetan. A Poética Estrutural. In: ______. Estruturalismo e Poética. São Paulo: 

Cultrix, 1976. p. 11-23. 

TORRE DÍAZ, Paloma Abett de la; ACUÑA LARA, Marcela. El arte muralista de las 

Brigadas Ramona Parra 1967-1973. Santiago, 2004. Seminario de titulación (Grado de 

Licendiado em Historia), Departamento de Ciencias Historicas, Universidad de Chile. 



401 

 

TRAVERSO, Enzo. O passado, modos de usar: história, memória e política. Lisboa: Unipop, 

2012. 

TURNER, Victor. Dramas sociais e metáforas rituais. In: ______. Dramas, campos e 

metáforas: ação simbólica na sociedade humana. Niterói: UFF, 2008. 

______. The Anthropology of Performance. In: ______ (comp.). The Anthropology of 

Performance. New York: PAJ Publications, 1987. 

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Mosteiro de Belem. O Panorama, Lisboa, n. 10, p. 73-

76, 5 mar. 1842.  

______. Noticia historica e descriptiva do Mosteiro de Belem. Lisboa: Sociedade 

Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1842. 

VEYNE, Paul. Condutas sem crença e obras de arte sem espectador. Topoi, Rio de Janeiro, v. 

13, n. 24, p. 175-188, jan./jun. 2012. 

VOIGT, André Fabiano. Emílio Willems e a invenção do teuto-brasileiro, entre a cultura e a 

assimilação (1940-1946). História: Questões & Debates, Curitiba, n. 46, p. 189-201, 2007. 

WESTPHAL, Euler Renato. A pós-modernidade e as verdades universais: a desconstrução dos 

vínculos e a descoberta da alteridade. In: LAMAS, Nadja de Carvalho; MORAES, Taiza Mara 

Rauen. (Pro)Posições Culturais. Joinville: Univille, 2010.



 

 



 

 

APÊNDICE A – BENS CULTURAIS TOMBADOS EM JOINVILLE* 

 

 

TOMBAMENTOS EM ÂMBITO FEDERAL 

Imagem Denominação/Localização Atos Administrativos de Proteção 

 

Palácio dos Príncipes ou 

Palácio do Domínio Dona 

Francisca (sede do Museu 

Nacional de Imigração e 

Colonização) 

Rua Rio Branco, 229 

Centro  

Processo de Tombamento 161-T-38 

Inscrições nº 149 no Livro do Tombo 

Histórico e nº 290 no Livro do Tombo de 

Belas Artes, em 04/12/1939 

 

Cemitério Protestante 

(Cemitério do Imigrante) 

Rua XV de Novembro, s/nº 

América  

Processo de Tombamento 659-T-62 

Inscrições nº 354 do Livro do Tombo 

Histórico e nº 33 do Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 

em 09/11/1962   

 

Parque à Rua Marechal 

Deodoro (Bosque Schmalz) 

Rua Marechal Deodoro, 

365 – América  

Processo de Tombamento 754-T-65 

Inscrição nº 37 do Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 

em 13/04/1965 

TOMBAMENTOS EM ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL 

Imagem Denominação/Localização Atos Administrativos de Proteção 

 

Casa Krüeger, Wally 

SC 418, 14.530 

Pirabeiraba 

Em âmbito estadual: 

Processo de Tombamento 073/94 

Decreto nº 1.225, de 30/09/1996 

 

Em âmbito federal: 

Processo de Tombamento 1.548-T-07 

Inscrição no Livro do Tombo de Belas 

Artes 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

                                                           
* Planilha elaborada com base em imagens e informações, obtidos em abril de 2018, do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, da Fundação Catarinense de Cultura e da Secretaria de Cultura e Turismo de 

Joinville. Os dados foram organizados em ordem cronológica de abertura dos processos de tombamento. 
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Estação Ferroviária de 

Joinville 

Rua Leite Ribeiro, s/nº 

Anita Garibaldi 

Em âmbito estadual: 

Processo de Tombamento 075/94 

Decreto nº 1.225, de 30/09/1996 

 

Em âmbito federal: 

Processo de Tombamento 1.548-T-07 

Inscrições nos Livros do Tombo Histórico 

e de Belas Artes 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Fleith, Alvino 

Estrada do Pico, s/nº 

Pirabeiraba 

Em âmbito estadual: 

Processo de Tombamento 265/2000  

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Em âmbito federal: 

Processo de Tombamento 1.548-T-07 

Inscrições nos Livros do Tombo de Belas 

Artes; Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico; e Histórico. 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Schwisky, Otto 

Estrada do Quiriri, 2223 

Pirabeiraba 

Em âmbito estadual: 

Processo de Tombamento 268/2000  

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Em âmbito federal: 

Processo de Tombamento 1.548-T-07 

Inscrição no Livro do Tombo de Belas 

Artes 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

TOMBAMENTOS EM ÂMBITO ESTADUAL 

Imagem Denominação/Localização Atos Administrativos de Proteção 

 

Sociedade Harmonia Lyra 

Rua XV de Novembro, 485 

Centro 

Processo de Tombamento 074/94 

Decreto nº 1.223, de 30/09/1996 

 

Rua Abdon Batista, 89 

Centro 

Processo de Tombamento 231/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 
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Rua do Príncipe, 101/109 

Centro 

Processo de Tombamento 232/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 192, esq. 

Rua XV de Novembro 

Centro 

Processo de Tombamento 233/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 249 

Centro 

Processo de Tombamento 234/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 372 

Centro 

Processo de Tombamento 235/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 403/405 

Centro 

Processo de Tombamento 236/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 415 

Centro 

Processo de Tombamento 237/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 434, esq. 

Rua Eng. Niemeyer 

Centro 

Processo de Tombamento 238/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 458 

Centro 

Processo de Tombamento 239/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 
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Rua do Príncipe, 461, esq. 

Alameda Brüstlein 

Centro 

Processo de Tombamento 240/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 501, esq. 

Alameda Brüstlein 

Centro 

Processo de Tombamento 241/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 600, esq. 

Rua Padre Carlos 

Centro 

Processo de Tombamento 242/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 623, esq. 

Rua Marinho Lobo 

Centro 

Processo de Tombamento 243/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 764 

Centro 

Processo de Tombamento 244/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Jerônimo Coelho, 233 

Centro 

Processo de Tombamento 245/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Jerônimo Coelho, 345, 

esq. Rua do Príncipe 

Centro 

Processo de Tombamento 246/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Av. Getúlio Vargas, 871 

Bucarein 

Processo de Tombamento 247/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Dr. João Colin, 349, 

esq. Rua dos Ginásticos 

Centro 

Processo de Tombamento 248/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 
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Rua Dr. João Colin, 376, 

esq. Rua A. Doehler 

Centro 

Processo de Tombamento 249/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Dr. João Colin, 404 

Centro 

Processo de Tombamento 250/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Palacete Niemayer 

Rua Luiz Niemayer, 54 

Centro 

Processo de Tombamento 251/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Engenheiro Niemayer, 

255 

Centro 

Processo de Tombamento 252/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua do Príncipe, 292, esq. 

Rua Nove de Março 

Centro 

Processo de Tombamento 253/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Nove de Março, 521, 

esq. Rua Comandante 

Eugênio Lepper 

Centro 

Processo de Tombamento 254/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Nove de Março, 664, 

esq. Rua Dr. João Colin 

Centro 

Processo de Tombamento 255/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Princesa Izabel, 249/ 

259 

Centro 

Processo de Tombamento 256/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Centro Cultural Deutsche 

Schule 

Rua Princesa Izabel, 438 

Centro 

Processo de Tombamento 257/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 
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Av. Coronel Procópio 

Gomes, 749 

Bucarein 

Processo de Tombamento 258/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Av. Coronel Procópio 

Gomes, 934 

Bucarein 

Processo de Tombamento 259/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua XV de Novembro, 538, 

esq. Rua Dr. João Colin 

Centro 

Processo de Tombamento 260/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua XV de Novembro, 

1.400 

América 

Processo de Tombamento 261/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua São Francisco, 110, 

esq. Av. Juscelino 

Kubitcheck 

Centro 

Processo de Tombamento 262/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Visconde de Taunay, 

456/466 

Atiradores 

Processo de Tombamento 263/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Rua Araranguá, 53 

América 

Processo de Tombamento 264/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Estrada do Pico, s/n 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 266/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Estrada Mildau, 90 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 267/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 
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Estrada Dona Francisca, 45 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 269/2000 

Decreto nº 3.461, de 23/11/2001 

 

Casa Hardt, Herbert 

Estrada Dona Francisca, 

Km 4, poste 85 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 311/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Nehls, Armand 

Estrada do Rio da Prata, 

margem direita, s/n 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 312/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Pabst, Alex 

Estrada do Rio da Prata, 

margem direita, s/n 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 313/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Pabst, Erwin 

Estrada do Rio da Prata, 

147, casa 2, SUCAM 63 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 314/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Pabst, Leopold 

Estrada do Rio da Prata, 

147, casa 1 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 315/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Rutzn, Adolfo 

Estrada do Rio da Prata, s/n, 

poste 71 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 316/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Bartz, Valdir 

Estrada do Rio da Prata, s/n, 

última casa 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 317/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Neitzel, Livino 

Estrada do Quiriri, 1491 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 318/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 
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Casa Roessler, Arno 

Estrada Dona Francisca, 

Km 9, SUCAM 106 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 319/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Voigt, Ivo 

Estrada Dona Francisca, 

1815, Km 2 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 320/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Gomes de Oliveira, 

João 

Estrada Dona Francisca, 

1613, Km 2 – Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 321/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Parucker 

Estrada Dona Francisca, 

2870, Km 3 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 322/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Nehls, Gerhard 

Estrada Mildau, 1151 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 341/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Philipi, Ulmar 

Estrada Mildau, 1379 

(SUCAM 59) 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 342/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Pabst, João 

Estrada da Tromba, 630 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 343/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Habeck, Guilherme 

Estrada da Tromba, 851 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 344/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 

 

Casa Bärhwaldt, Alvin 

Estrada da Tromba, s/n 

direita 

Pirabeiraba 

Processo de Tombamento 345/2007 

Ato de Homologação de Tombamento nº 

001/2018, de 15/01/2018 

Projeto Roteiros Nacionais de Imigração 
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TOMBAMENTOS EM ÂMBITO MUNICIPAL 

Imagem Denominação/Localização Atos Administrativos de Proteção 

 

Rua Rio Branco, 105 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2001-001 

(notificação com anuência) 

 

Antigo Cine Palácio 

Rua XV de Novembro, 158 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2002-001 

Decreto nº 11.006, de 07/03/2003 

 

Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 114 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2002-002 

Decreto nº 11.006, de 07/03/2003 

 

Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 122 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2002-003 

Decreto nº 11.006, de 07/03/2003 

 

Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 130 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2002-004 

Decreto nº 11.006, de 07/03/2003 

 

Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 136 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2002-005 

Decreto nº 11.006, de 07/03/2003 

 

Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 144 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2002-006 

Decreto nº 11.006, de 07/03/2003 

 

Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 150 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2002-007 

Decreto nº 11.006, de 07/03/2003 
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Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 156 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2002-008 

Decreto nº 11.006, de 07/03/2003 

 

Antiga Usina de Açúcar 

Estrada Caminho Curto, s/n 

Pirabeiraba 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2003-001 

(notificação com anuência) 

 

Parque Natural Municipal 

da Caieira 

Rua Waldomiro Rosa, s/n 

Adhemar Garcia 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2003-002 

Decreto nº 11.760, de 18/03/2004 

 

Av. Getúlio Vargas, 695 

Bucarein 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2003-003 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Antiga Farmácia Vieira 

Rua do Príncipe, 685 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2003-004 

(notificação com anuência) 

 

Rua Blumenau, 26 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-001 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua Blumenau, 42 

(edificação demolida sem a 

devida autorização) 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-002 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua Blumenau, 52 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-003 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua General Valgas Neves, 

182 

Atiradores 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-004 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 
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Rua General Valgas Neves, 

281 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-005 

(notificação com anuência) 

 

Rua General Valgas Neves, 

347 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-007 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua General Valgas Neves, 

389 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-009 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua General Valgas Neves, 

421 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-010 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua General Valgas Neves, 

449 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-011 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua General Valgas Neves, 

458 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-012 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua General Valgas Neves, 

489 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-013 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Escola de Educação Básica 

Conselheiro Mafra 

Rua Conselheiro Mafra, 70 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-015 

(notificação com anuência) 

 

Chaminé da antiga Fábrica 

Arp 

Rua Mário Lobo, 106 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-016 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 
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Rua Sete de Setembro, 178 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-017 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Escola de Educação Básica 

Professor Germano Timm 

Rua Orestes Guimarães, 

406 – América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-018 

(notificação com anuência) 

 

Rua Coronel Procópio 

Gomes, 848 

Bucarein 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-019 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua XV de Novembro, 967 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-020 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Painel do Serviço Social da 

Indústria – SESI, do artista 

Fritz Alt (exposto na sede 

situada no bairro Bucarein) 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-021 

(notificação com anuência) 

 

Museu Casa Fritz Alt 

Rua Aubé, s/n 

Boa Vista 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2004-023 

(notificação com anuência) 

 

Rua Tijucas, 255 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-001 

(notificação com anuência) 

 

Alameda Brüstlein ou Rua 

das Palmeiras 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-002 

Decreto nº 12.276, de 09/03/2005 

 

Antiga sede da Prefeitura 

de Joinville 

Rua Dr. João Colin, 550 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-003 

(notificação com anuência) 
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Rua Max Colin, 776 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-004 

Decreto nº 26.236, de 08/01/2016 

 

Rua Max Colin, 888 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-006 

(notificação impugnada pelo proprietário, 

porém com anuência expressa dos novos 

proprietários que adquiriram o imóvel) 

 

Ponte Alfonso Altrak 

Estrada Blumenau 

Vila Nova 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-007 

Decreto nº 12.591, de 10/09/2005 

 

Rua Duque de Caxias, 160 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-008 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Antiga Fábrica Wetzel 

Rua Senador Felipe 

Schmidt, 228 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-009 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Antigo Palácio Episcopal 

Rua São José, 226 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2005-010 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Antiga Fábrica Cervejaria 

Antarctica 

Rua XV de Novembro, 

1383 – América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2006-001 

Decreto nº 17.016, de 01/09/2010 

 

Rua Dr. João Colin, 2287/ 

2275 

Santo Antônio 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2006-002 

(notificação com anuência) 

 

Rua Henrique Dias, 140 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2006-004 

Decreto nº 19.889, de 13/12/2012 
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Rua XV de Novembro, 

1860 

Vila Nova 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2007-001 

Decreto nº 27.849, de 03/11/2016 

 

Estrada do Sul, poste 76, 

Km 13 

Vila Nova 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2007-004 

(notificação com anuência) 

 

Av. Getúlio Vargas, 743 

Bucarein 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2007-005 

(notificação com anuência) 

 

Rua Criciúma, 309 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2007-006 

(notificação com anuência) 

 

Rua Conselheiro Arp, 194 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2007-011 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua XV de Novembro, 816 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-001 

Decreto nº 26.236, de 08/01/2016 

 

Av. Getúlio Vargas, 673 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-004 

Decreto nº 27.846 de 03/11/2016 

 

Av. Getúlio Vargas, 774/ 

784 

Anita Garibaldi 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-005 

(notificação com anuência) 

 

Rua Jerônimo Coelho, 240 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-006 

(notificação com anuência) 
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Estrada Dona Francisca, 

s/nº, SC 301, Km 8,4 

Pirabeiraba 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-007 

(notificação com anuência) 

 

Av. Getúlio Vargas, 1095 

Bucarein 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-009 

Decreto nº 16.162, de 20/11/2009 

 

Rua Guilherme, 97 

Costa e Silva 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-010 

Decreto nº 19.889, de 13/12/2012 

 

Rua Itajaí, 265 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-011 

(notificação com anuência) 

 

Av. Getúlio Vargas, 976 

Bucarein 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-013 

Decreto nº 26.236, de 08/01/2016 

 

Rua do Príncipe, 839 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2008-015 

Decreto nº 27.847, de 03/11/2016 

 

Rua Conselheiro Arp, 62 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-002 

(notificação com anuência) 

 

Rua XV de Novembro, 

1943 

Vila Nova 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-004 

Decreto nº 27.845 de 03/11/2016 

 

Rua XV de Novembro, 

1945 

Vila Nova 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-005 

Decreto nº 27.845 de 03/11/2016 
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Rua Visconde de Taunay, 

288 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-007 

Decreto nº 26.236, de 08/01/2016 

 

Rua Dona Francisca, 9215 

Zona Industrial Norte 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-008 

Decreto nº 19.889, de 13/12/2012 

 

Rua Dr. João Colin, 119 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-009 

Decreto nº 17.187, de 15/10/2010 

 

Rua Praeses Wustner, 31 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-010 

(notificação com anuência) 

 

Rua Copacabana, 1695 

Floresta 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-016 

(notificação com anuência) 

 

Rua Jaraguá, 553 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-018 

(notificação com anuência) 

 

Rua Jaraguá, 627 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-019 

(notificação com anuência) 

 

Av. Getúlio Vargas, 535 

Bucarein 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-020 

(notificação impugnada pelo proprietário, 

porém com anuência expressa da empresa 

que adquiriu o imóvel) 

 

Igreja Nosso Senhor Bom 

Jesus 

Av. Kurt Meinert, Morro do 

Amaral – Paranaguamirim  

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2009-029 

(notificação com anuência) 
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Morro Alto 

Rua Padre Anchieta, s/n 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2010-003 

Decreto nº 17.016, de 01/09/2010 

 

Av. Getúlio Vargas, 830 

Bucarein 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2010-009 

Decreto nº 27.848, de 03/11/2016 

 

Chaminé da antiga Fábrica 

Lumière 

Rua Luiz Delfino, 836 

Glória 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2010-012 

(notificação com anuência) 

 

Rua Orleans, 263 

América 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2012-004 

(notificação com anuência) 

 

Rua dos Portugueses, 9 

Vila Nova 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2012-016 

(notificação com anuência) 

 

Capela Nossa Senhora da 

Dores – Rua Dorothóvio do 

Nascimento, s/n  

Distrito Industrial 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2012-017 

(notificação com anuência) 

 

Arquivo Histórico de 

Joinville 

Avenida Hermann August 

Lepper, 650 – Saguaçu 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2013-003 

(notificação com anuência) 

 

Pano de Boca “O Pavão e a 

Rainha”, S. Harmonia Lyra 

Rua XV de Novembro, 485 

Centro 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2013-006 

(notificação com anuência) 

 

Escola Prof. Júlio Machado 

da Luz 

Rua Jativoca, s/n 

Nova Brasília 

Proc. de Tombamento FCJ.CPC.2014-001 

(notificação com anuência) 

 



 

 



 

 

APÊNDICE B – DISTRIBUIÇÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS POR 

REGIÕES GEOGRÁFICAS DE JOINVILLE* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
* Gráfico elaborado com base em dados obtidos em abril de 2018 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, da Fundação Catarinense de Cultura e da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville. Os bens tombados 

foram quantificados e divididos de acordo com as regiões de abrangência das Subprefeituras do Munícipio de 

Joinville, conforme limites definidos pelo Decreto Municipal nº 20.116, de 7 de fevereiro de 2013. 
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Mapa das regiões de abrangência das 

Subprefeituras do Município de Joinville. Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/ 

wp-content/uploads/2017/04/Mapa-das-regi%C3%B5es-de-abrang%C3%AAncia-das-Subpre 

feituras-do-Munic%C3%ADpio-de-Joinville.pdf>. Acesso em: 8 mai. 2018. 

 

Bairros abrangidos pelas Subprefeituras do Município de Joinville 

 

Região Centro/Norte –  América, Anita Garibaldi, Atiradores, Bom Retiro, Bucarein, Centro, 

Costa e Silva, Glória, Saguaçu, Santo Antônio e Zona Industrial Norte. 

 

Região Leste – Boa Vista, Comasa, Espinheiros (área urbana e rural), Iririú, Jardim Iririú e 

Zona Industrial Tupy. 

 

Região Nordeste – Aventureiro, Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Vila Cubatão, Zona Industrial 

Norte (parte) e Vigorelli (área rural).  

 

Região Oeste – Vila Nova (área urbana e rural) e Zona Industrial Norte (parte). 

 

Região Sudeste – Adhemar Garcia, Fátima, Guanabara, Jarivatuba, João Costa, Morro do 

Amaral (área rural), Paranaguamirim e Ulysses Guimarães. 

 

Região Sudoeste – Morro do Meio (área urbana e rural), Nova Brasília e São Marcos. 

 

Região Sul – Boehmerwald, Floresta, Itaum, Itinga, Parque Guarani, Petrópolis, Profipo e 

Santa Catarina. 

 

Região do Distrito de Pirabeiraba – Pirabeiraba (área urbana e rural), Rio do Júlio (área rural), 

Doina Francisca, Rio Bonito, Zona Industrial Norte (parte). 



 

 

APÊNDICE C – PROCESSOS MUNICIPAIS DE TOMBAMENTO ABERTOS ENTRE 

OS ANOS DE 2001 E 2014 EM JOINVILLE* 

 

2001 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2001-001 Rua Rio Branco, 105 15/08/2003 Tombado por anuência 

2002 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2002-001 Antigo Cine Palácio 

Rua XV de Novembro, 158 

16/05/2002 Tombado pelo Decreto nº 

11.006, de 07/03/2003 

FCJ.CPC.2002-002 Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 114 

16/05/2002 Tombado pelo Decreto nº 

11.006, de 07/03/2003 

FCJ.CPC.2002-003 Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 122 

16/05/2002 Tombado pelo Decreto nº 

11.006, de 07/03/2003 

FCJ.CPC.2002-004 Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 130 

16/05/2002 Tombado pelo Decreto nº 

11.006, de 07/03/2003 

FCJ.CPC.2002-005 Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 136 

16/05/2002 Tombado pelo Decreto nº 

11.006, de 07/03/2003 

FCJ.CPC.2002-006 Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 144 

16/05/2002 Tombado pelo Decreto nº 

11.006, de 07/03/2003 

FCJ.CPC.2002-007 Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 150 

16/05/2002 Tombado pelo Decreto nº 

11.006, de 07/03/2003 

FCJ.CPC.2002-008 Antigo Cine Palácio 

Rua Dona Francisca, 156 

16/05/2002 Tombado pelo Decreto nº 

11.006, de 07/03/2003 

2003 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2003-001 Antiga Usina de Açúcar 

Estr. Caminho Curto, s/n 

22/09/2003 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2003-002 Parque Natural Municipal 

da Caieira 

Rua Waldomiro Rosa 

13/11/2003 Tombado pelo Decreto nº 

11.760, de 18/03/2004 

                                                           
* Planilha elaborada com base em dados obtidos junto à Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville atualizados 

até abril de 2018. Os dados foram organizados em ordem cronológica de abertura dos processos de tombamento e 

separados anualmente. 
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FCJ.CPC.2003-003 Av. Getúlio Vargas, 695 12/04/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2003-004 Antiga Farmácia Vieira 

Rua do Príncipe, 685 

12/04/2004 Tombado por anuência 

2004 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2004-001 Rua Blumenau, 26 31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-002 Rua Blumenau, 42 

 

31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

(Demolido sem a devida 

licença após tombado) 

FCJ.CPC.2004-003 Rua Blumenau, 52 31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-004 Rua General Valgas Neves, 

182 

31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-005 Rua General Valgas Neves, 

281 

31/03/2004 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2004-006 Gen. Valgas Neves, 310 31/03/2004 Processo encerrado em 

25/05/2004 

FCJ.CPC.2004-007 Rua General Valgas Neves, 

347 

31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-008 General Valgas Neves, 371 31/03/2004 Processo encerrado em 

25/05/2004 

FCJ.CPC.2004-009 Rua General Valgas Neves, 

389 

31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-010 Rua General Valgas Neves, 

421 

31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-011 Rua General Valgas Neves, 

449 

31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-012 Rua General Valgas Neves, 

458 

31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-013 Rua General Valgas Neves, 

489 

31/03/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 
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FCJ.CPC.2004-014 General Valgas Neves, 517 31/03/2004 Processo encerrado em 

25/05/2004 

FCJ.CPC.2004-015 EEB Conselheiro Mafra 

Rua Conselheiro Mafra, 70 

11/11/2004 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2004-016 Chaminé da antiga 

Fábrica Arp 

Rua Mário Lobo, 106 

27/05/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-017 Rua Sete de Setembro, 178 27/05/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-018 EEB Professor Germano 

Timm 

R. Orestes Guimarães, 406 

03/09/2004 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2004-019 Rua Coronel Procópio 

Gomes, 848 

22/09/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-020 Rua XV de Novembro, 967 22/09/2004 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2004-021 Painel do Serviço Social da 

Indústria – SESI 

06/12/2004 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2004-022 Casarão Timm 

Rua Nove de Março, 857 

06/12/2004 Demolido sem a devida 

licença após a notificação 

de tombamento 

FCJ.CPC.2004-023 Museu Casa Fritz Alt 

Rua Aubé, s/n 

12/09/2005 Tombado por anuência 

2005 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2005-001 Rua Tijucas, 255 10/06/2005 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2005-002 Alameda Brüstlein ou Rua 

das Palmeiras 

22/02/2005 Tombado pelo Decreto nº 

12.276, de 09/03/2005 

FCJ.CPC.2005-003 Antiga sede da Prefeitura 

de Joinville 

Rua Dr. João Colin, 550 

05/10/2005 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2005-004 Rua Max Colin, 776 17/05/2005 Tombado pelo Decreto nº 

26.236, de 8/1/2016 

FCJ.CPC.2005-005 Rua Max Colin, 887 29/04/2005 Processo inconcluso 
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FCJ.CPC.2005-006 Rua Max Colin, 888 29/04/2005 Notificação impugnada, 

porém o tombamento foi 

anuído em 23/01/2018 

pelos novos proprietários 

do imóvel 

FCJ.CPC.2005-007 Ponte Alfonso Altrak 

Estrada Blumenau 

14/12/2005 Tombado pelo Decreto nº 

12.591, de 10/09/2005 

FCJ.CPC.2005-008 Rua Duque de Caxias, 160 14/02/2006 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2005-009 Antiga Fábrica Wetzel 

Rua Senador Felipe 

Schmidt, 228 

14/02/2006 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2005-010 Antigo Palácio Episcopal 

Rua São José, 226 

05/07/2006 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

2006 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2006-001 Antiga Fábrica Cervejaria 

Antarctica 

Rua XV de Novembro, 

1383 

31/05/2007 Tombado pelo Decreto nº 

17.016, de 01/09/2010 

FCJ.CPC.2006-002 Rua Dr. João Colin, 2287/ 

2275 

24/01/2006 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2006-003 Henrique Dias, 46 14/03/2007 Demolido sem a devida 

licença após a notificação 

de tombamento 

FCJ.CPC.2006-004 Rua Henrique Dias, 140 14/03/2007 Tombado pelo Decreto nº 

19.889, de 13/12/2012 

2007 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2007-001 Rua XV de Novembro, 

1860 

14/03/2007 Tombado pelo Decreto nº 

27.849, de 3/11/2016 

FCJ.CPC.2007-002 Casa Amarela 

Ministro Calógeras, 

1663 

14/03/2007 Processo encerrado por 

determinação judicial em 

30/06/2008 

FCJ.CPC.2007-003 Bar Tigre 

Rua Ministro Calógeras 

1601 

14/03/2007 Processo encerrado em 

27/06/2007 
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FCJ.CPC.2007-004 Estrada do Sul, poste 76, 

Km 13 

28/03/2008 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2007-005 Av. Getúlio Vargas, 743 27/03/2008 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2007-006 Rua Criciúma, 309 14/01/2008 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2007-007 Jaguaruna, 279 22/11/2007 Demolido sem a devida 

licença após a notificação 

de tombamento 

FCJ.CPC.2007-008 Rua Rio Branco, 188 22/11/2007 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2007-009 Max Colin, 1266 

 

22/11/2007 Processo encerrado em 

09/11/2011 

FCJ.CPC.2007-010 Rua Alagoas, 295 22/11/2007 Processo encerrado em 

15/12/2010 

FCJ.CPC.2007-011 Rua Conselheiro Arp, 194 22/11/2007 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

2008 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2008-001 Rua XV de Novembro, 816 13/02/2008 Tombado pelo Decreto nº 

26.236, de 8/1/2016 

FCJ.CPC.2008-002 Rua Henrique Meyer, 280 28/03/2008 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2008-003 Rua XV de Novembro, 

7143 

18/02/2008 Processo encerrado em 

25/11/2009 

FCJ.CPC.2008-004 Av. Getúlio Vargas, 673 28/03/2008 Tombado pelo Decreto nº 

27.846 de 3/11/2016 

FCJ.CPC.2008-005 Av. Getúlio Vargas, 774/ 

784 

27/03/2008 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2008-006 Rua Jerônimo Coelho, 240 27/05/2008 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2008-007 Estrada Dona Francisca, 

s/nº, SC 301, Km 8,4 

27/05/2008 Tombado por anuência 

FCJ-CPC-2008-08 Rua Jaguaruna, 100 27/05/2008 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2008-009 Av. Getúlio Vargas, 1095 16/09/2008 Tombado pelo Decreto nº 

16.162, de 20/11/2009 

FCJ.CPC.2008-010 Rua Guilherme, 97 16/09/2008 Tombado pelo Decreto nº 

19.889, de 13/12/2012 
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FCJ.CPC.2008-011 Rua Itajaí, 265 16/09/2008 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2008-012 Rua do Príncipe, 494/502 28/10/2008 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2008-013 Av. Getúlio Vargas, 976 28/10/2008 Tombado pelo Decreto nº 

26.236, de 8/1/2016 

FCJ.CPC.2008-014 Rua Dr. João Colin, 1776 28/11/2008 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2008-015 Rua do Príncipe, 839 28/11/2008 Tombado pelo Decreto nº 

27.847, de 3/11/2016 

2009 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2009-001 Alameda Brüstlein, 66 15/12/2008 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-002 Rua Conselheiro Arp, 62 30/01/2009 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2009-003 Rua Lages, 544 07/04/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-004 Rua XV de Novembro, 

1943 

24/03/2009 Tombado pelo Decreto nº 

27.845 de 3/11/2016 

FCJ.CPC.2009-005 Rua XV de Novembro, 

1945 

27/04/2009 Tombado pelo Decreto nº 

27.845 de 3/11/2016 

FCJ.CPC.2009-006 Antigo Moinho Joinville 

Rua Urussanga, 85 

07/04/2009 

14/10/2011 

Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-007 Rua Visconde de Taunay, 

288 

23/03/2009 Tombado pelo Decreto nº 

26.236, de 8/1/2016 

FCJ.CPC.2009-008 Rua Dona Francisca, 9215 23/04/2009 Tombado pelo Decreto nº 

19.889, de 13/12/2012 

FCJ.CPC.2009-009 Rua Dr. João Colin, 119 11/05/2009 Tombado pelo Decreto nº 

17.187, de 15/10/2010 

FCJ.CPC.2009-010 Rua Praeses Wustner, 31 27/04/2009 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2009-011 Tenente Antônio João, 580 11/05/2009 Processo encerrado em 

26/03/2014, ocasião em 

que se deliberou por abrir 

processo para incluir o 

imóvel no Inventário do 

Patrimônio Cultural de 

Joinville – IPCJ, o qual 

foi encerrado em 2015 

por decisão do prefeito 
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FCJ.CPC.2009-012 Rua Ottokar Doerffel, 1970 13/05/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-013 Rua Ottokar Doerffel, 2159 13/05/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-014 Rua Ottokar Doerffel, 2211 13/05/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-015 Rua Ottokar Doerffel, 2233 19/05/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-016 Rua Copacabana, 1695 09/07/2009 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2009-017 Rua Alexandre Doehler, 

236 

Notificação 

não enviada 

Não houve notificação da 

abertura do processo ao 

proprietário 

FCJ.CPC.2009-018 Rua Jaraguá, 553 18/08/2009 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2009-019 Rua Jaraguá, 627 18/08/2009 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2009-020 Av. Getúlio Vargas, 535 17/09/2009 Notificação impugnada, 

porém o tombamento foi 

anuído em 27/06/2014 

pelos novos proprietários 

do imóvel 

FCJ.CPC.2009-021 Rua Eng. Niemeyer, 230 17/09/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-022 Rua Eng. Niemeyer, 250 17/09/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-023 Rua Eng. Niemeyer, 281 17/09/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-024 Rua Lages, 302 07/12/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-025 Alameda Brüstlein, 82 25/11/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-026 Rua XV de Novembro, 

3322 

07/12/2009 Processo encerrado em 

13/04/2011 

FCJ.CPC.2009-027 Av. Getúlio Vargas, 1369 07/12/2009 Processo encerrado em 

13/11/2013, ocasião em 

que se deliberou por abrir 

processo de inventariação 

no IPCJ 

FCJ.CPC.2009-028 Av. Getúlio Vargas, 1357/ 

1359 

07/12/2009 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2009-029 Igreja Nosso Senhor Bom 

Jesus 

Av. Kurt Meinert – Morro 

do Amaral 

 

17/12/2009 Tombado por anuência 
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2010 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2010-001 Rua Independência, 642 08/06/2010 Processo encerrado em 

11/02/2015 

FCJ.CPC.2010-002 Rua Dr. João Colin, 222 24/06/2010 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2010-003 Morro Alto 

Rua Padre Anchieta, s/n 

29/07/2010 Tombado pelo Decreto nº 

17.016, de 1/9/2010 

FCJ.CPC.2010-004 Rua Dona Francisca, 

12590 

24/08/2010 Processo encerrado em 

15/12/2010 

FCJ.CPC.2010-005 Rua dos Ginásticos, 188 30/09/2010 Processo encerrado em 

14/12/2011 

FCJ.CPC.2010-006 Rua XV de Novembro, 909 15/10/2010 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2010-007 Rua XV de Novembro, 941 15/10/2010 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2010-008 Rua XV de Novembro, 

936/950 

15/10/2010 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2010-009 Av. Getúlio Vargas, 830 28/10/2010 Tombado pelo Decreto nº 

27.848, de 3/11/2016 

FCJ.CPC.2010-010 Rua Santos, 63 08/12/2010 Processo encerrado em 

12/08/2015, ocasião em 

que se deliberou por abrir 

processo de inventariação 

no IPCJ 

FCJ.CPC.2010-011 Rua Dona Francisca, 318 15/10/2010 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2010-012 Chaminé da antiga 

Fábrica Lumière 

Rua Luiz Delfino, 836 

22/12/2010 Tombado por anuência 

2011 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2011-001 Rua Jaguaruna, 195 24/03/2011 Processo encerrado em 

23/04/2014, ocasião em 

que se deliberou por abrir 

processo de inventariação 

no IPCJ 

FCJ.CPC.2011-002 Rua Joaquim Nabuco, 273 09/05/2011 Processo encerrado em 

14/08/13 
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FCJ.CPC.2011-003 Rua Onze de Novembro, 

70 

09/05/2011 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2011-004 Rua Dona Francisca, 2704 20/06/2011 Demolido sem a devida 

licença após a notificação 

de tombamento 

FCJ.CPC.2011-005 Rua Coronel Procópio 

Gomes, 974 

28/07/2011 Processo encerrado em 

11/02/2015, ocasião em 

que se deliberou por abrir 

processo de inventariação 

no IPCJ 

FCJ.CPC.2011-006 Rua Visconde de Taunay, 

585 

07/10/2011 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2011-007 Processo não localizado 

FCJ.CPC.2011-008 Hotel Trocadero 

Rua Visconde de Taunay, 

185 

21/12/2011 Processo inconcluso 

2012 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2012-001 Rua Benjamin Constant, 

512 

16/02/2012 Processo encerrado em 

27/06/2012 

FCJ.CPC.2012-002 Rua Orleans, 239 02/04/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-003 Rua Orleans, 248 02/04/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-004 Rua Orleans, 263 14/06/2012 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2012-005 Rua Orleans, 266 14/06/2012 Demolido sem a devida 

licença após a notificação 

de tombamento 

FCJ.CPC.2012-006 Rua Orleans, 306 02/04/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-007 Rua Orleans, 342 14/06/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-008 Rua Orleans, 382 02/04/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-009 Rua Henrique Meyer, 39 23/07/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-010 Colégio dos Santos Anjos 

Av. Juscelino Kubitschek, 

440 

16/08/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-011 Rua XV de Novembro, 448 16/08/2012 Processo inconcluso 
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FCJ.CPC.2012-012 Usina Hidrelétrica do 

Piraí 

Comunidade do Salto –  

Vila Nova 

25/08/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-013 Av. Getúlio Vargas, 1357 06/08/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-014 Rua Anaburgo, 1720 26/09/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-015 Estrada da Ilha, s/n 08/10/2012 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2012-016 Rua dos Portugueses, 9 12/12/2012 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2012-017 Capela Nossa Senhora da 

Dores 

Rua Dorothóvio do 

Nascimento, s/n 

8/12/2012 Tombado por anuência 

2013 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2013-001 Rua Princesa Izabel, 513 29/04/2013 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2013-002 Rua Ottokar Doerffel, 1702 17/05/2013 Processo encerrado em 

2015, ocasião em que se 

deliberou por abrir 

processo de inventariação 

no IPCJ (primeiramente 

como patrimônio imóvel, 

depois como patrimônio 

móvel) 

FCJ.CPC.2013-003 Arquivo Histórico de 

Joinville 

Avenida Hermann August 

Lepper, 650 

08/07/2013 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2013-004 Rua XV de Novembro, 

589/601, esq. com Rua Dr. 

João Colin, 57/69 

22/03/2013 Processo encerrado em 

02/08/2017, ocasião em 

que se deliberou por abrir 

processo de inventariação 

no IPCJ dos imóveis da 

Rua Dr. João Colin, 57/ 

69  

FCJ.CPC.2013-005 Estrada Dona Francisca 

Km 84, Rodovia SC 301 

02/05/2013 Processo inconcluso 
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FCJ.CPC.2013-006 Pano de Boca “O Pavão e 

a Rainha”, do palco da 

Sociedade Harmonia Lyra 

Rua XV de Novembro, 485 

20/08/2013 Tombado por anuência 

FCJ.CPC.2013-007 Rua Jaguaruna, 298 22/02/2013 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2013-008 Rua Otto Boehm, 861 21/10/2013 Processo inconcluso 

FCJ.CPC.2013-009 Pátio de manobra da 

antiga Estação Ferroviária  

Rua Santa Catarina, s/n  

11/09/2013 Processo inconcluso 

2014 

Processo Denominação/Endereço Notificação Situação Atual 

FCJ.CPC.2014-001 Escola Prof. Júlio 

Machado da Luz 

Rua Jativoca, s/n 

24/06/2014 Tombado por anuência 

 

 



 

 



 

 

APÊNDICE D – DADOS QUANTITATIVOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS MUNICIPAIS DE TOMBAMENTO * 

 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

PA 1 8 4 23 10 4 11 15 29 12 8 17 9 1 - - - - 152 

TA - - 2 3 1 1 - 7 6 1 - 3 1 1 - - - 1 27 

TC - - 8 - - - - - 20 1 - 3 - - - 10 - - 42 

BP - - 1 2 4 - - - - 2 - - 1 1 - - - - 11 

PI - - - - 1 - 1 4 13 5 3 12 5 - - - - - 44 

DE - - - 1 - - 2 - - - 1 1 - - - - - - 5 

NN - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

NL - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

PE - - - 3 - - 1 1 1 2 3 1 2 2 4 - 1 - 21 

TT - - 11 5 5 1 - 7 26 4 - 6 2 2 - 10 - 1 80 

 

LEGENDA 

PA PROCESSOS ABERTOS DE BEM DEMOLIDOS APÓS A NOTIFICAÇÃO 

TA TOMBAMENTOS POR ANUÊNCIA NN PROCESSOS NÃO NOTIFICADOS 

TC TOMBAMENTOS COMPULSÓRIOS NL PROCESSOS NÃO LOCALIZADOS 

BP TOMBAMENTOS DE BENS PÚBLICOS** PE PROCESSOS ENCERRADOS 

PI PROCESSOS INCONCLUSOS TT TOTAL DE TOMBAMENTOS NO ANO 

                                                           
* Planilha elaborada com base em dados da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville, de abril de 2018. 
** Conforme a Lei Municipal nº 1.773, o tombamento de um bem de propriedade pública não permite impugnação. Dentre os bens de propriedade pública tombados em Joinville, 

cinco foram tombados por decreto municipal e seis foram considerados tombamentos por anuência, embora se configurassem, mais propriamente, como tombamentos de ofício.   



 

 



 

 

APÊNDICE E – GRÁFICO COM OS DADOS QUANTITATIVOS RELACIONADOS AOS TOMBAMENTOS MUNICIPAIS EM 

JOINVILLE ENTRE OS ANOS DE 2003 E 2018* 

 

 

 

                                                           
* Gráfico elaborado com base em dados obtidos junto à Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville atualizados até abril de 2018. 

11

5 5

1

7

26

4

6

2 2

10

1
2

3

1 1

7
6

1

3

1 1 1

8

20

1

3

10

1
2

4

2
1 1

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tombamentos Tombamentos por anuência Tombamentos compulsórios Tombamentos de bens públicos



 

 



 

 

APÊNDICE F – GRÁFICO COM OS DADOS QUANTITATIVOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS MUNICIPAIS DE 

TOMBAMENTO EM JOINVILLE ABERTOS ENTRE OS ANOS DE 2001 E 2014* 

 

 

 

                                                           
* Gráfico elaborado com base em dados obtidos junto à Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville atualizados até abril de 2018. 
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